
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل

اسم مركز 

التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1ماجستيربلند11231دهوكذكردادفان حكيم عبدالرحمن151154

2ماجستيربلند11231دهوكذكرطاهر مصطفى طاهر29662

3ماجستيربلند11231دهوكذكرهونر صالح احمد498623

موس عبدهللا498642 4بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنجيب بير

5بكالوريوسبلند11231دهوكذكرفائز عبدالمجيد مصطفى193532

6بكالوريوسبلند11231دهوكذكرعماد كمال حسن384773

7بكالوريوسبلند11231دهوكذكرابراهيم عبدهللا سليمان151173

ى500291 ى ياسير 8بكالوريوسبلند11231دهوكذكرقادر حسير

9بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشعبان ايوب عثمان371760

ي جرجيس385368
 
10بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشعبان صدق

ي صالح385322 11بكالوريوسبلند11231دهوكذكربشير حاج 

12بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمحمود عثمان سليم29844

13بكالوريوسبلند11231دهوكذكربدل صالح علي371311

14بكالوريوسبلند11231دهوكذكرصباح عثمان حسن385545

15بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشفان مصلح محمد150367

16بكالوريوسبلند11231دهوكذكرزيرفان عمر محمد193144

ي محمد371777 17بكالوريوسبلند11231دهوكذكرفرست صي 

18بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهاوار محمد عبدالجليل29506

ي موس خدر33587 19بكالوريوسبلند11231دهوكذكرخير

20بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهشيار فريق محمد384815

21بكالوريوسبلند11231دهوكذكرعامر حسن زبير29972

22بكالوريوسبلند11231دهوكذكرفالح رشيد مصطفى29622

23بكالوريوسبلند11231دهوكذكرجالل عمر محمد384790

24بكالوريوسبلند11231دهوكذكرايوب محمد اسماعيل33558

ى عبدالرحمن29498 25بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمقصود حسير

26بكالوريوسبلند11231دهوكذكرزكري جميل بابكر370778

27بكالوريوسبلند11231دهوكذكرخليل مصطفى طاهر29663

ى384485 ى ياسير 28بكالوريوسبلند11231دهوكذكررسدار حسير

29بكالوريوسبلند11231دهوكذكربشار حسن صالح29658

30بكالوريوسبلند11231دهوكذكرميفان عبدالحكيم عبدالقادر193038

31بكالوريوسبلند11231دهوكذكرصباح محمد مصطفى29466

ى موس محمد29567 32بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمتير

33بكالوريوسبلند11231دهوكذكراراز يونس طه29563

34بكالوريوسبلند11231دهوكذكردلشاد عزة صديق150377

35بكالوريوسبلند11231دهوكذكرريي  كامل علي29673

36بكالوريوسبلند11231دهوكذكردلوفان مصطفى سعدون150277

37بكالوريوسبلند11231دهوكذكرسعيد مجيد سعيد29485

38بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمشير سعيد سعيد371101

ي جاسم193258 39بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهشيار جلب 

40بكالوريوسبلند11231دهوكذكرعماد عثمان سليم29581

وان قسيم محمد193066 41بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشير

42بكالوريوسبلند11231دهوكذكرانس عمر احمد29576

43بكالوريوسبلند11231دهوكذكربيكار محمد سعيد150772

44بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهاريوان محمدعلي فتاح384635

45بكالوريوسبلند11231دهوكذكرديار اسماعيل عمر29770



46بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنفروز محمدفهمي موس499107

47بكالوريوسبلند11231دهوكذكرديار عزت مجيد193264

48بكالوريوسبلند11231دهوكذكربالل عابد رمضان371046

ى29745 49بكالوريوسبلند11231دهوكذكرداخاز رشيد حسير

50بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمصطفى طاهر مصطفى150343

51بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهمزة عبدالرحمن خليل150071

52بكالوريوسبلند11231دهوكذكرخورشيد محمد سليمان150330

53بكالوريوسبلند11231دهوكذكرريزان عبدالجليل عبدهللا385504

ي تمر150221 54بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهادي حج 

55بكالوريوسبلند11231دهوكذكروليد ايوب رؤوف193062

56بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمهدي محمدصالح خمو385015

57بكالوريوسبلند11231دهوكذكرجولي مصطفى ابراهيم150671

58بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهندرين فرست مصطفى29572

59بكالوريوسبلند11231دهوكذكركاوار خليل محمود371962

يف خليل150694 60بكالوريوسبلند11231دهوكذكركمال محمدرسر

61بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنادر احمد رشيد29491

62بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمحمدسعيد صالح محمدعلي384695

ؤان سليم محمد29849 63بكالوريوسبلند11231دهوكذكرسير

64بكالوريوسبلند11231دهوكذكربشير حسن علي384931

65بكالوريوسبلند11231دهوكذكركاروان عبدهللا بهاءالدين29820

66بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهرمان صالح احمد29929

موس مصطفى29935 67بكالوريوسبلند11231دهوكذكركوفان بير

68بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنوزاد موس تمر371155

69بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهوار زبير احمد29579

70بكالوريوسبلند11231دهوكذكردلوفان وحيد محمد150250

ي محمد499115 71بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنوزاد حج 

72بكالوريوسبلند11231دهوكذكررسبست اسماعيل محمد371949

73بكالوريوسبلند11231دهوكذكربدل عيىس محمد384619

74بكالوريوسبلند11231دهوكذكرجومان احمد طه193275

75بكالوريوسبلند11231دهوكذكرخوناس حميد توفيق149823

76بكالوريوسبلند11231دهوكذكرامام حكيم عبدالرحمن29852

77بكالوريوسبلند11231دهوكذكرديار جعفر عبدالرحمن29561

78بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنهاد علي عبدهللا552646

79بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمشير نذير يوسف29733

ى محمدحسن رشيد385426 80بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمتير

ى حسن عبدالقادر500230 81دبلومبلند11231دهوكذكرياسير

82دبلومبلند11231دهوكذكراحمد سعيد عبدالرحمن193238

83دبلومبلند11231دهوكذكرنافع رشيد حسن29699

موس33647 84دبلومبلند11231دهوكذكرعلي عبدهللا بير

85دبلومبلند11231دهوكذكربهزاد زبير عاشور371006

ى29845 86دبلومبلند11231دهوكذكرصباح علي حسير

ى372201 87دبلومبلند11231دهوكذكرلقمان احمد حسير

88دبلومبلند11231دهوكذكريوسف رشيد سليمان29682

89دبلومبلند11231دهوكذكربشار احمد مصطفى384756

90دبلومبلند11231دهوكذكرعامر علي فرخو29617

91دبلومبلند11231دهوكذكرغانم فارس محمد29638

92دبلومبلند11231دهوكذكرماجد فريق محمدعلي384980



93دبلومبلند11231دهوكذكرسعاد صالح حسن370964

94دبلومبلند11231دهوكذكرنزار نادر يونس193366

95دبلومبلند11231دهوكذكركاروان ايوب خاجة150815

96دبلومبلند11231دهوكذكرازاد فريق علي29480

97دبلومبلند11231دهوكذكرمسعود محمدسعيد محمدسليم29475

ي خالد محمد33271 98دبلومبلند11231دهوكذكرصي 

99دبلومبلند11231دهوكذكرفرهاد جادر حسن500328

100دبلومبلند11231دهوكذكرمحمد عبدهللا محمد193141

101دبلومبلند11231دهوكذكرمسعود محمدطاهر عبدالقادر29677

102دبلومبلند11231دهوكذكرسفر عبدهللا صالح385321

103دبلومبلند11231دهوكذكرعلي ديوالي علي372086

ي محمد29510 104دبلومبلند11231دهوكذكرجميل حج 

105دبلومبلند11231دهوكذكرزياد كمال مرزا150950

106دبلومبلند11231دهوكذكركوفان جمعة مصطفى29585

ي موس29804 107دبلومبلند11231دهوكذكرموس حاج 

108دبلومبلند11231دهوكذكركيكان محمدصالح مسيحا385517

109دبلومبلند11231دهوكذكرمروان صبغةهللا عثمان502234

110دبلومبلند11231دهوكذكرنياز منيب احمد29642

111دبلومبلند11231دهوكذكربيتار يونس عبدهللا29545

112دبلومبلند11231دهوكذكركاوه احمد محمد498614

113دبلومبلند11231دهوكذكرنيجرفان سليمان عبدهللا150128

114دبلومبلند11231دهوكذكردلوفان عبدالستار شمس الدين499102

ى193271 ى ياسير 115دبلومبلند11231دهوكذكرريي  حسير

116دبلومبلند11231دهوكذكرعلي خان اسماعيل بكر384657

117دبلومبلند11231دهوكذكردلدار محمد رشيد385428

118دبلومبلند11231دهوكذكرزيكر رشاد عمر385332

ى عبدهللا499085 119دبلومبلند11231دهوكذكرهفال حسير

120دبلومبلند11231دهوكذكرنزيار سعيد محمد29553

121دبلومبلند11231دهوكذكرنوزدار محمد احمد499079

122دبلومبلند11231دهوكذكركوفان احسان محمدخالد150047

123دبلومبلند11231دهوكذكررزفان احمد رشيد498692

124إعداديةبلند11231دهوكذكرخليل عبدالرحمن خليل29692

125إعداديةبلند11231دهوكذكراسكان بكر جادر500236

ي500232 126إعداديةبلند11231دهوكذكرجواد محمد صي 

127إعداديةبلند11231دهوكذكرسعاد ويىسي خليل370949

128إعداديةبلند11231دهوكذكرجمال موس جمال29824

129إعداديةبلند11231دهوكذكرسكان اسماعيل بكر385362

ى احمد محمد151115 130إعداديةبلند11231دهوكذكرحسير

131إعداديةبلند11231دهوكذكرنشوان سعيد يونس29968

132إعداديةبلند11231دهوكذكرهشيار نقيب سليمان29964

زا193541 ى مير ي حسير 133إعداديةبلند11231دهوكذكرحج 

و29974 134إعداديةبلند11231دهوكذكرنوزاد سليم بير

ى29482 135إعداديةبلند11231دهوكذكرابراهيم جرجيس محمدامير

136إعداديةبلند11231دهوكذكرشكري علي شكري193429

ى محمد385081 137إعداديةبلند11231دهوكذكرمحمد حسير

138إعداديةبلند11231دهوكذكررزفان اسماعيل ابراهيم385515

ى محمد29888 139إعداديةبلند11231دهوكذكرحكمت امير



وان صالح احمد29958 1بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشير

2بكالوريوسبلند11231دهوكذكراراز يحبر زبير385538

3بكالوريوسبلند11231دهوكذكرزفان طيب علي29611

فان فريق جلو193131 4بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنيجير

5بكالوريوسبلند11231دهوكذكردلخاز مناف مصطفى29501

6بكالوريوسبلند11231دهوكذكرخالت شعبان علي193157

7بكالوريوسبلند11231دهوكذكربشير صادق حسن150489

8بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنزار شوكت عبدالحكيم151258

9بكالوريوسبلند11231دهوكذكررفند عبدهللا عمر29641

ي احمد193534
 
10بكالوريوسبلند11231دهوكذكرزيور عبدالباق

11بكالوريوسبلند11231دهوكذكربهاءالدين حميد حسن500094

12بكالوريوسبلند11231دهوكذكرريناس عثمان سليم29648

13بكالوريوسبلند11231دهوكذكراحمد صالح محمود193454

هاد كمال سليمان193046 14بكالوريوسبلند11231دهوكذكربير

15بكالوريوسبلند11231دهوكذكرزياد نذير يوسف371200

16بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنهاد احمد حسن385024

17بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمحمد سعيد محمد150827

18بكالوريوسبلند11231دهوكذكرريفينك عبدهللا صالح384630

19بكالوريوسبلند11231دهوكذكرعماد هجر طاهر150167

20بكالوريوسبلند11231دهوكذكربيوار محمدصالح علي370983

ى جمعة مصطفى150421 21بكالوريوسبلند11231دهوكذكرحسير

22بكالوريوسبلند11231دهوكذكررفند نوزاد قاسم385522

ى193222 23بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنيوار محمد حسير

ان29575 24بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشوان بدر مير

25بكالوريوسبلند11231دهوكذكربشير ادريس طه29696

26بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنيوار رشيد يوسف385459

27بكالوريوسبلند11231دهوكذكرهيثم ادريس حسن150512

28بكالوريوسبلند11231دهوكذكرريفينك موس رشيد384736

29بكالوريوسبلند11231دهوكذكراحمد يونس طه385507

30بكالوريوسبلند11231دهوكذكراماد مروان عثمان385544

ي صالح385485 31بكالوريوسبلند11231دهوكذكرايفان وهب 

زاد محمدصالح يوسف193510 32بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشير

33بكالوريوسبلند11231دهوكذكرزيار محمد احمد29966

 عدنان علي29586
34بكالوريوسبلند11231دهوكذكربييى

ي رشيد مصطفى371247
35بكالوريوسبلند11231دهوكذكردشب 

ي29660 36بكالوريوسبلند11231دهوكذكراحمد جاسم حج 

ى جعفر33429 ي امير 37بكالوريوسبلند11231دهوكذكرخير

38بكالوريوسبلند11231دهوكذكردلدار حسن عبيدهللا150309

39بكالوريوسبلند11231دهوكذكربرفان عادل سليمان29520

40بكالوريوسبلند11231دهوكذكرئه كه ر بهجت قاسم29780

ي انور محمد29654
41بكالوريوسبلند11231دهوكذكركيفى

42بكالوريوسبلند11231دهوكذكربارزان ابراهيم حسن370832

43بكالوريوسبلند11231دهوكذكراوميد سامان جميل29623

ى385558 44بكالوريوسبلند11231دهوكذكرايوب مجيد ياسير

45بكالوريوسبلند11231دهوكذكربزار محمد احمد29961

ي زكي اسماعيل193584 46بكالوريوسبلند11231دهوكذكرخير

47بكالوريوسبلند11231دهوكذكرسامان عبدالسالم عمر193476



48بكالوريوسبلند11231دهوكذكرعالء شعبان علي193159

49بكالوريوسبلند11231دهوكذكرعلي محمد رمضان371138

50بكالوريوسبلند11231دهوكذكرزي  هات جمال مصطفى151135

51بكالوريوسبلند11231دهوكذكربهزاد محمدصالح احمد29809

52بكالوريوسبلند11231دهوكذكريوسف علي يوسف29752

53بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمناف شوكت محمود29666

54بكالوريوسبلند11231دهوكذكراحمد سليم خالد33545

ي ويىسي29593 55بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشعبان صي 

56بكالوريوسبلند11231دهوكذكربندوا صباح شكري29941

57بكالوريوسبلند11231دهوكذكراراس ويىسي عثمان193494

58بكالوريوسبلند11231دهوكذكروارهيل محمدمهدي عبدهللا384477

59بكالوريوسبلند11231دهوكذكرئاراز محمدعلي احمد29596

60بكالوريوسبلند11231دهوكذكربيار جعفر عبدالرحمن29560

61بكالوريوسبلند11231دهوكذكرجيهاد زكي احمد371065

62بكالوريوسبلند11231دهوكذكررسبست جمال محمدعلي150261

63بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنيوار صالح حسن385335

ي370906 64بكالوريوسبلند11231دهوكذكردلير شيخو حاج 

65بكالوريوسبلند11231دهوكذكراحمد عبدالكريم حميد385432

66بكالوريوسبلند11231دهوكذكرداناز نادر محمد29949

ى193433 67بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشفان عبدهللا امير

ى193460 68بكالوريوسبلند11231دهوكذكربزار عبدهللا امير

69بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشفان حسن علي29634

70بكالوريوسبلند11231دهوكذكرسمير رمضان عبدهللا150631

71بكالوريوسبلند11231دهوكذكراراز عكيد رمضان33610

72بكالوريوسبلند11231دهوكذكرسكفان صالح عبدهللا151218

73بكالوريوسبلند11231دهوكذكربهزاد عصمت عمر29556

74بكالوريوسبلند11231دهوكذكراالن محمدصالح فندي371142

75بكالوريوسبلند11231دهوكذكربيشوار صبجي محمد372063

وان كمال صابر371105 76بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشير

77بكالوريوسبلند11231دهوكذكرابراهيم رشيد اسماعيل29507

78بكالوريوسبلند11231دهوكذكركوفان غازي مجيد371663

ى يونس طه385508 79دبلومبلند11231دهوكذكرجكرخير

ي عبيد150653 80دبلومبلند11231دهوكذكرسيدار خير

ي صالح385479  وهب 
81دبلومبلند11231دهوكذكرمصطفى

82دبلومبلند11231دهوكذكركاروان مجيد محمد193627

83دبلومبلند11231دهوكذكربلند كمال ابراهيم29509

84دبلومبلند11231دهوكذكرحميد نوري عثمان150085

فان ويىسي احمد371387 85دبلومبلند11231دهوكذكرنيجير

86دبلومبلند11231دهوكذكرمحمد موس عبدالرحمن29822

87دبلومبلند11231دهوكذكرالند هوشيار عمر151059

ى عبدالرحمن193074 88دبلومبلند11231دهوكذكررمضان امير

89دبلومبلند11231دهوكذكردلير بدل عمر29502

90دبلومبلند11231دهوكذكرعدنان بالل عبدهللا371306

91دبلومبلند11231دهوكذكرعمر علي محمد371016

92دبلومبلند11231دهوكذكرهاريوان جواد محمد193173

93دبلومبلند11231دهوكذكرصالح بشار حسن29652

94دبلومبلند11231دهوكذكرعمر يحبر زبير385534



ى384888 95دبلومبلند11231دهوكذكردارفان خورشيد حسير

96دبلومبلند11231دهوكذكركاوه محمد علي384978

97دبلومبلند11231دهوكذكربيوار احمد رشيد193176

ى33483 ى حسير 98دبلومبلند11231دهوكذكراماد امير

99دبلومبلند11231دهوكذكرنديار قسيم محمد193081

ى385060 100دبلومبلند11231دهوكذكررسدار محمد حسير

101دبلومبلند11231دهوكذكراالن محمد عمر371077

 علي385317
ى 102دبلومبلند11231دهوكذكرحكيم حسير

ي150470 103دبلومبلند11231دهوكذكرخبير حكيم حاج 

هات جندي عبدالهادي385326 104دبلومبلند11231دهوكذكربير

105دبلومبلند11231دهوكذكرمهفان جمال محمود150736

106دبلومبلند11231دهوكذكررشيد طاهر علي385002

ى احمد29811 107دبلومبلند11231دهوكذكربزار حسير

108دبلومبلند11231دهوكذكرزيوار جمال محمد33305

109دبلومبلند11231دهوكذكرديار صالح عيىس371899

ى29610 110دبلومبلند11231دهوكذكرواحد عصام حسير

111دبلومبلند11231دهوكذكرداخاز عبدهللا سعيد371393

موس372093 112دبلومبلند11231دهوكذكراميد عبدالقادر بير

وان ممو رمضان33572 113دبلومبلند11231دهوكذكرشير

114دبلومبلند11231دهوكذكرساالر وليد خالد29547

 شكري علي193227
115دبلومبلند11231دهوكذكرمصطفى

ي150585 116دبلومبلند11231دهوكذكرزيكر علي حج 

117دبلومبلند11231دهوكذكرعبدهللا صالح عبدهللا151203

ى توفيق150845 118دبلومبلند11231دهوكذكرفهيل امير

ى احمد193216 119إعداديةبلند11231دهوكذكرديار حسير

ي احمد33222
 
120إعداديةبلند11231دهوكذكراسماعيل عبدالباق

121إعداديةبلند11231دهوكذكرسعدون جولي سعدون29848

ى371091 ى جعفر حسير 122إعداديةبلند11231دهوكذكرحسير

ى29583 123إعداديةبلند11231دهوكذكربزار جمال حسير

124إعداديةبلند11231دهوكذكرزفان نزار مصطفى29866

125إعداديةبلند11231دهوكذكررسهات سليمان سعدون384987

126إعداديةبلند11231دهوكذكرمحمد سفر موس370995

127إعداديةبلند11231دهوكذكرهلكرد عباس ابراهيم193211

ي193528 128إعداديةبلند11231دهوكذكرسكفان نوح حج 

129إعداديةبلند11231دهوكذكرديار عبدالخالق محمد384721

130إعداديةبلند11231دهوكذكرهكار لقمان صالح150153

131إعداديةبلند11231دهوكذكرهوكر رشاد عمر193557

ي193165 132إعداديةبلند11231دهوكذكرسمير صالح حاج 

133إعداديةبلند11231دهوكذكرمحمد نادر محمد29948

ي حسن384964
 
134إعداديةبلند11231دهوكذكررسوه ر صدق

ى384937 135إعداديةبلند11231دهوكذكردلير عبدالخالق حسير

136إعداديةبلند11231دهوكذكرزيرفان صالح احمد29957

137إعداديةبلند11231دهوكذكردانا سعدهللا احمد193548

موس29718 138إعداديةبلند11231دهوكذكراحمد نجيب بير

موس مصطفى29936 139إعداديةبلند11231دهوكذكردلسوز بير

140إعداديةبلند11231دهوكذكراوميد اسماعيل محمد372190

141إعداديةبلند11231دهوكذكرماهر عبدالجبار طاهر33257



ي151293 142إعداديةبلند11231دهوكذكرريدير علي حج 

ى رمضان عبدهللا193579 143إعداديةبلند11231دهوكذكرمتير

144إعداديةبلند11231دهوكذكرفه ده ر احسان حسن33244

ي384956
145إعداديةبلند11231دهوكذكربيشكت ذياب فف 

ي حسن384968
 
146إعداديةبلند11231دهوكذكرصالح الدين صدق

147إعداديةبلند11231دهوكذكراراز ايوب طيار371853

ى سعيد29763 148إعداديةبلند11231دهوكذكرهالل محمدامير

موس384746 149إعداديةبلند11231دهوكذكرالوين نجيب بير

150إعداديةبلند11231دهوكذكراراز زهير محمد149990

ي385028 151إعداديةبلند11231دهوكذكرشعبان افدل ناج 

152إعداديةبلند11231دهوكذكراماد نزار معروف29728

153إعداديةبلند11231دهوكذكردلكش ازاد سعدي29785

154إعداديةبلند11231دهوكذكردلير غانم عبيد150566

الدين سليمان29496  خير
155إعداديةبلند11231دهوكذكرمصطفى

156إعداديةبلند11231دهوكذكرريان كمال صابر384445

157إعداديةبلند11231دهوكذكروارين حسن موس33386

158إعداديةبلند11231دهوكذكرهوكر محمد ابوبكر29657

ى29626 159إعداديةبلند11231دهوكذكرئه لند سليم ياسير

160إعداديةبلند11231دهوكذكرارام حكيم عبدالرحمن193093

ي مصطفى384974 161إعداديةبلند11231دهوكذكربيوار حج 

162إعداديةبلند11231دهوكذكرئه يمه ن رمضان عبدهللا372161

163إعداديةبلند11231دهوكذكرميفان رمضان صديق371976

164إعداديةبلند11231دهوكذكرريان سكفان محمد193300

ي سعيد29946 وز حج  165إعداديةبلند11231دهوكذكرتير

166إعداديةبلند11231دهوكذكرايمن صباح محمد29543

موس193097 167إعداديةبلند11231دهوكذكرهونر عبدالقادر بير

ى370801 168إعداديةبلند11231دهوكذكرهشيار خيفه حسير

169إعداديةبلند11231دهوكذكرسليمان زكي عبدهللا29963

170إعداديةبلند11231دهوكذكرسيهاد علي عبدهللا384992

171إعداديةبلند11231دهوكذكراالن خالد موس193576

172إعداديةبلند11231دهوكذكرغفار جبار عبوزيد371741

173إعداديةبلند11231دهوكذكرهوار علي يحبر385038

174دبلوم عاليبلند11231دهوكذكرزهير عبدهللا عبدالرحمن372038

175بكالوريوسبلند11231دهوكذكرادريس يوسف محمد193138

176بكالوريوسبلند11231دهوكذكرنشوان سعيد محمد371209

وان محمدسعيد محمدسليم33478 177بكالوريوسبلند11231دهوكذكرشير

178بكالوريوسبلند11231دهوكذكرمحمد عبدهللا محمد150394

179بكالوريوسبلند11231دهوكذكربيار عفور ويىس29970

180دبلومبلند11231دهوكذكرازاد عبدهللا عبدالرحمن371251

181دبلومبلند11231دهوكذكراحمد انور مجي371276

182دبلومبلند11231دهوكذكرهارون مهدي سعيد29464

ى عبدالرحمن500248 183دبلومبلند11231دهوكذكرعلي حسير

1ماجستيربلند11231دهوكأنبىغربت صالح علي500199

2بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبيمان احمد ابراهيم193076

3بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهيفى صديق عبدهللا193525

4بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجهان حسن مصطفى481927

ى193393 5بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىاسماء عبدالواحد حسير



6بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىخالده يونس علي385346

7بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبان نبية حسن371013

8بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهوزان وليد خالد29793

9بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىريزين رمضان رشيد29750

ى193287 10بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزيان عمر حسير

ى150856 ة احمد امير 11بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسمير

12بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىشيالن محمد مصطفى385548

13بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدلزين احمد محمد385477

14بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهلز رمضان حسن371297

15بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبرزين جهاد خوشمان151350

ى ابراهيم حسن500201 16بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدنير

17بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىنفل محمدصالح فندي385055

ى يوسف150802 18بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىروناهي ياسير

19بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكاربان دهام محمد193121

ين ابراهيم حسن193554 20بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرسر

21بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبيمان محمدسعيد احمد33232

ى عبدالرحمن يحبر29863 22بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىافير

23بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجيمن رمضان اسماعيل193467

24بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىمنال رشدي عبدهللا498681

25بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىنوال احمد عمر29659

ى احمد29555 26بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهزرت حسير

27بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزيان عمر صالح29965

28بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجيمن محمدرشيد ابراهيم498751

29بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىديمن محمدرشيد ابراهيم499072

يفان عباس ابراهيم193255 30دبلومبلند11231دهوكأنبىبير

31دبلومبلند11231دهوكأنبىانوار احمد محمد33195

ى151319 32دبلومبلند11231دهوكأنبىفيان يونس محمدامير

ين صديق سعيد29967 33دبلومبلند11231دهوكأنبىشير

ى سليم29651 34دبلومبلند11231دهوكأنبىهوخان ياسير

ى29550 35دبلومبلند11231دهوكأنبىهزرت محمود حسير

ى29472 36دبلومبلند11231دهوكأنبىزيان عبدالرحمن ياسير

ار عبدالقادر محمد370957 ى 37دبلومبلند11231دهوكأنبىسير

38دبلومبلند11231دهوكأنبىنوروز محمدسليم عباس151467

39دبلومبلند11231دهوكأنبىزيان احمد محمود29840

40دبلومبلند11231دهوكأنبىنوال شعبان ابراهيم193368

يف يوسف29698 41دبلومبلند11231دهوكأنبىاخالص محمدرسر

ي عبدهللا مراد29633
42دبلومبلند11231دهوكأنبىهيفى

ى عبدهللا مراد29630 43دبلومبلند11231دهوكأنبىافير

ى150239 44دبلومبلند11231دهوكأنبىزنار اسماعيل حسير

45دبلومبلند11231دهوكأنبىعينا عبدالرحمن صالح441135

ين معروف محمود29566 46دبلومبلند11231دهوكأنبىرسر

47دبلومبلند11231دهوكأنبىلوالف خليل ابراهيم29973

48دبلومبلند11231دهوكأنبىصافيه سعيد عبدالرحمن193128

ى ابراهيم عمر371479 49دبلومبلند11231دهوكأنبىافير

ى سعيد داود33171 50دبلومبلند11231دهوكأنبىدلفير

ى احمد513993 51دبلومبلند11231دهوكأنبىنرسين ياسير

52دبلومبلند11231دهوكأنبىعاتكة محمدطاهر مصطفى385450



نارين خالد علي385555
53دبلومبلند11231دهوكأنبى

ي عبدهللا385344 54دبلومبلند11231دهوكأنبىشيماء ناج 

55دبلومبلند11231دهوكأنبىكردستان مصطفى يوسف29544

56دبلومبلند11231دهوكأنبىفاطمه اسماعيل ابراهيم371114

57دبلومبلند11231دهوكأنبىعريفه يوسف قادر29813

58دبلومبلند11231دهوكأنبىفزين نادر يونس371458

ين اسماعيل ممي150685 59دبلومبلند11231دهوكأنبىرسر

60دبلومبلند11231دهوكأنبىزيان فاضل اسماعيل385098

61دبلومبلند11231دهوكأنبىجنار احمد مصطفى371356

روزين نوفل علي385064
62دبلومبلند11231دهوكأنبى

ى مهدي خليل498657 63دبلومبلند11231دهوكأنبىدلفير

64دبلومبلند11231دهوكأنبىسيبل مهدي خليل498675

65إعداديةبلند11231دهوكأنبىنجاح عبدالحكيم احمد385337

66إعداديةبلند11231دهوكأنبىسيبل صبجي محمد384718

67إعداديةبلند11231دهوكأنبىساهرة رشيد قادر500210

هيفان علي محمدصالح193398
68إعداديةبلند11231دهوكأنبى

ي عدنان سعيد33184
69إعداديةبلند11231دهوكأنبىهيفى

70إعداديةبلند11231دهوكأنبىسهام رجب زبير193048

71إعداديةبلند11231دهوكأنبىهنار احمد حسن514067

ى29930 72إعداديةبلند11231دهوكأنبىالهيجان رشيد حسير

73إعداديةبلند11231دهوكأنبىبهار حميد يوسف384433

1دبلوم عاليبلند11231دهوكأنبىداستان احسان عبدالهادي384553

2بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزيمان جاسم محمد193620

ى محمد29695 3بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىادار حسير

4بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىايمان سعيد عبدالرحمن384840

ى ككو33154 5بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبفرين تحسير

ان اسماعيل عزالدين151042 6بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسير

ى سليم قادر29511 7بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىشفير

هوزان علي مجيد385334
8بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

9بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرسل عبدالستار محمد385495

ي جميل عبدالرحمن385333
10بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىخوسر

11بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىفوزية عيىس محمد385488

ى احسان احمد385468 12بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبيبير

13بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهدى ازاد عني 371110

14بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسلوى محمد محمد193611

15بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىديزين عمر محمد29701

16بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجيمن جمال مصطفى193086

نيهار جولي سعدون372146
17بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

18بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىته فرين محمد احمد29667

ه احسان عبدالهادي371070 ى 19بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىباكير

ى يونس193415 20بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىغريبة محمدامير

21بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىروناهي محمد حسن371163

نشتمان زكي سليمان193488
22بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

ي29589
يفان كيندل كب  23بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهير

ى مصطفى33237 24بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهيهات حسير

ي محمدعلي518806
25بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجيالن حسبى

26بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىديزين صالح محمد189456



27بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىناريمان عباس ابراهيم193101

يفان عبدالسالم عمر385323 28بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبير

ى غازي محمد150111 29بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسولير

ين جاسم سعيد552664 30بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرسر

ي نزار مصطفى193545
31بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكفى

ي سليم385358 32بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىروزين صي 

33بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىفينا احسان حسن33249

34بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىروند نوزاد جميل33526

35بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىايمان عبدهللا يوسف371062

36بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكازين احمد تي 385092

37بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىفمان عمر مجيد193077

38بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهدايت نورالدين موس193098

39بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىروندك مصطفى رمضان29738

40بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىداخاز قادر نادر371384

41بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسيبل ادريس يزدين384675

42بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزين ماجد احمد472260

كازين دوسكي عبدالكريم29674
43بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

44بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزهرة احسان رمضان33621

45بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهزين حسن موس33393

ان يونس500257 46بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهوزان كامير

47بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىشيماء نرصت عمر385451

48بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهيام عبدالمجيد محمود500193

49بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىايمان دهام محمد29950

جان جواد محمد193044 50بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبير

ي371355 ى شيخو حاج  51بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكه فير

52بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىنارين غفار صالح149780

ى29942 53بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهوزان يونس محمدامير

54بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىاواز مصطفى محمد29688

ى193330 55بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىريزين اسعد حسير

ين يوسف عبدهللا29939 56بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرسر

وارزين دوسكي عبدالكريم29947
57بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

ى372133 ان ابراهيم حسير 58بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسير

59بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزيان جمال احمد193069

منال علي مجيد371561
60بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

ى شعبان محمد150207 61بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىافير

62بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزيمان دهام محمد371932

ى طاهر29754 63بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىنركز حسير

64بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرند عبدهللا عمر29637

65بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجرا قسيم محمد193088

ى رمضان حسن29753 66بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزيتير

ى جعفر384602 ى امير 67بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىافير

ي عبدهللا29777 68بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىفاطمة ناج 

ي عبدال372006 69بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرزيان حج 

ى زبير384693 70بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىلوزان محمدامير

71بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجيهان خالد مصطفى384949

ين سفر موس370990 72بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرسر

73بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىغريبة جمال فندي371424



يفان غازي محمد150118 74بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبير

75بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىشيماء محمدرشيد ظاهر29664

شيالن جولي سعدون29569
76بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

77بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسيبان سعيد محمدصالح29599

ى370977 78بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهدى جمال محمدامير

 سامي سليم150909
ى 79بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىافير

ان سامان جميل29624 ى 80بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىلير

ئاتيا علي محمد193057
81بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

ي شفيق29631 82بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىلوالف حج 

83بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكازين شهوان رشيد193171

ى يونس385562 84بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكورس محمدامير

85بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسوزان فارس خورشيد150440

ى طارق عثمان150746 86بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرنكير

87بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسوزان رشيد عبدهللا193041

88بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهيالن طارق مراد151244

89بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهيفيدار شوكت عباس151390

90بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهوزان اكرم عثمان29645

ي سليمان29635 91بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكلستان حج 

92بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرند نوزاد قاسم385518

ى صالح احمد29955 مير 93بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرسر

94بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزينة عبدالستار محمد385492

95بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىمهديه محمدصالح خمو385447

96بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبزيان نورالدين موس384565

ى385342 97بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبروين عبدالخالق حسير

98بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىريزين غازي محمد150102

ي محمد29724 99بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىريزين حج 

ى385550 100بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكازين نشأت حسير

101بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدلخاز اسماعيل خالد384726

 علي صالح29759
ى 102بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدلفير

ى مجيد محمد384909 103بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىافير

104بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىديمن نعمان يوسف500354

105بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرازين صالح احمد29956

ي احمد151503
 
106بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكردستان عبدالباق

107بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىروزين رشيد محمد29486

108بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىفزين سفر مصطفى372111

ى محسن ادم29975 109بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىافير

يفان اكرم عثمان29951 110بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبير

ى محمد29952 111بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدنيا حسير

112بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىناريمان جالل رشيد385048

ى شمس الدين شمب 384497 113بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدلهير

ى صالح385438 114بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىديزين حسير

115بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىشيالن عبدهللا طه29818

ى نافع رشيد29693 116بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىوارجير

ى زبير384688 117بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزيالن محمدامير

118بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىحمدية حسن رشيد371829

ي حسن29499 يه صي  119بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىصي 

120بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزوزان صباح محمد29469



121بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىلوالف صباح محمود33493

122بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكرس فتاح محمد385569

 تيلي سعيد385074
ى 123بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىزيتير

124بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىافان فرست مصطفى372073

ى عباس ابوبكر384646 125بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهلبير

ي حازم193501
 
126بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىديزين صدق

ي ابراهيم371050 127بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىروناهي نب 

128بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهبة بهزاد صادق385455

129بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىمهابات فريق خالد385523

130بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسيبان عبدالقهار صديق29721

ى29680 131بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجيالن رشيد حسير

ى عبدالرحمن150895 ين امير 132بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىرسر

ى طارق عثمان150712 133بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدلفير

هوزين زكي اسماعيل33642
134بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

135بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىشيالن احمد بشار385433

136بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبفرين بهزاد صادق385498

137بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىبهية صباح محمود33501

138بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجنار اسماعيل ويىسي193230

139بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدلخاز جميل بابكر151075

140بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىافيفان حكيم عبدالرحمن29856

يفان عباس ابراهيم193250 141بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىئير

142بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجوان احمد عمر193034

143بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهلز وليد خالد29549

144بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىشيماء يحبر زبير385536

145بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهند احمد عبدالرحمن29748

146بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىامينة جالل رشيد193147

شهرزاد احمد علي385104
147بكالوريوسبلند11231دهوكأنبى

ى حسن193379 148بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىئاكر امير

149بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىسلوى ابراهيم محمد29597

ي توفيق193520 150بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىوزار حاج 

ل علي محمد193054
ى 151بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىكير

152بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهالت حكمت عبدهللا29644

153بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدلخاواز فريق خالد385525

وز جولي سعدون425871 154بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىنير

ى نعمت33634 155بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىعائشة امير

156بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىجوان سامان جميل29620

ى حسن عمر385435 157بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىهلبير

158بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىدلخاز خالد حسن29559

159دبلومبلند11231دهوكأنبىهوزان توفيق صالح193150

ى طاهر29504 160دبلومبلند11231دهوكأنبىناريمان حسير

ى كمال385546 161دبلومبلند11231دهوكأنبىشيالن امير

ي رؤوف29859 سوزان شمب 
162دبلومبلند11231دهوكأنبى

163دبلومبلند11231دهوكأنبىايران رشيد محمد29494

ى جادر حسن193500 164دبلومبلند11231دهوكأنبىسولير

165دبلومبلند11231دهوكأنبىهدايت خالد محمد29571

رجوان سامي حسن385482
166دبلومبلند11231دهوكأنبى

ي371149 167دبلومبلند11231دهوكأنبىزفان جبار حج 



168دبلومبلند11231دهوكأنبىزارى طاهر عثمان501826

ى خرصى29613 169دبلومبلند11231دهوكأنبىريزين حسير

170دبلومبلند11231دهوكأنبىديانا جمال مصطفى193125

ى عاشور372103 171دبلومبلند11231دهوكأنبىهدى امير

ى محمد29953 172دبلومبلند11231دهوكأنبىدولت حسير

173دبلومبلند11231دهوكأنبىسوزان جمال احمد371338

ى عزيز عمر29665 174دبلومبلند11231دهوكأنبىهيلير

175دبلومبلند11231دهوكأنبىارين صبج سليمان193506

176دبلومبلند11231دهوكأنبىهندرين محمدرشيد ابراهيم193296

روندك زكي خالد193181
177دبلومبلند11231دهوكأنبى

ى محمد29690 178دبلومبلند11231دهوكأنبىبهار حسير

179دبلومبلند11231دهوكأنبىبارين احمد محمد384587

180دبلومبلند11231دهوكأنبىاواز ويس سلمان371378

ي سامي سليم150934
181دبلومبلند11231دهوكأنبىهيفى

182دبلومبلند11231دهوكأنبىامل عكيد عثمان29800

183دبلومبلند11231دهوكأنبىشاناز يحبر زبير385537

184دبلومبلند11231دهوكأنبىكردستان سليمان زبير193115

بارين سامي احمد29960
185دبلومبلند11231دهوكأنبى

186دبلومبلند11231دهوكأنبىالفة عارف سليم150537

187دبلومبلند11231دهوكأنبىروزان اسماعيل سليم151416

ى جمال موس29814 188دبلومبلند11231دهوكأنبىبرسر

189دبلومبلند11231دهوكأنبىبارين سكان اسماعيل385510

ان محمد علي فتاح193482 جير
190دبلومبلند11231دهوكأنبى

191دبلومبلند11231دهوكأنبىروناك رؤوف قادر29476

192دبلومبلند11231دهوكأنبىبريشان مصطفى رمضان151482

ى رمضان عمر150003 193دبلومبلند11231دهوكأنبىافير

ى371022 194دبلومبلند11231دهوكأنبىهه الت جعفر حسير

ى حسن صالح193242 195دبلومبلند11231دهوكأنبىدلفير

196دبلومبلند11231دهوكأنبىزليخة ابراهيم محمد29595

197دبلومبلند11231دهوكأنبىسلوى موس عيىس193693

198دبلومبلند11231دهوكأنبىهدى هجر طاهر29678

199دبلومبلند11231دهوكأنبىشيماء مصلح جاسم150297

200دبلومبلند11231دهوكأنبىروندك يونس محمد150970

201دبلومبلند11231دهوكأنبىجيمن ايوب سليم385466

ي سليمان384894 202دبلومبلند11231دهوكأنبىبريشان حج 

203دبلومبلند11231دهوكأنبىريناس يوسف محمد29751

204دبلومبلند11231دهوكأنبىبروين قاسم احمد151018

205دبلومبلند11231دهوكأنبىجيمن هاشم رشيد29670

206دبلومبلند11231دهوكأنبىبرلمان عبدالجليل معروف29655

207دبلومبلند11231دهوكأنبىهيفاء ويىسي عارف29775

208دبلومبلند11231دهوكأنبىجوان فاضل اسماعيل150139

209دبلومبلند11231دهوكأنبىكولستان عبدالجليل عبدهللا385494

210دبلومبلند11231دهوكأنبىزيمان محمد عمر371034

211دبلومبلند11231دهوكأنبىنفروز ستار رمضان150193

212دبلومبلند11231دهوكأنبىاالء حسن احمد29684

ي385471  علي حج 
ى 213دبلومبلند11231دهوكأنبىكاهير

214دبلومبلند11231دهوكأنبىاالء عبدهللا عمر29943



ى سامان مصطفى29671 215دبلومبلند11231دهوكأنبىدلير

ي385366 216دبلومبلند11231دهوكأنبىروندك عزيز حاج 

ى صالح طاهر29702 217دبلومبلند11231دهوكأنبىسولير

218دبلومبلند11231دهوكأنبىبروين عزة صديق29847

219دبلومبلند11231دهوكأنبىشيالن دلشاد عبدالقادر371367

ي150355 220دبلومبلند11231دهوكأنبىلوالف عزيز حاج 

ي عبدهللا193384 221دبلومبلند11231دهوكأنبىاحالم ناج 

ى قسيم محمد371822 222دبلومبلند11231دهوكأنبىواربير

223دبلومبلند11231دهوكأنبىسناء صالح عبدهللا371270

224دبلومبلند11231دهوكأنبىناهدة صديق احمد151442

 محمدعلي سعدون385442
ى 225دبلومبلند11231دهوكأنبىرابير

226دبلومبلند11231دهوكأنبىزوزان توفيق صالح193154

227دبلومبلند11231دهوكأنبىدلناز نادر محمد29790

228دبلومبلند11231دهوكأنبىميديا انور حسن385370

229دبلومبلند11231دهوكأنبىروزان قسيم محمد193083

ه خورشيد سعيد385551 230دبلومبلند11231دهوكأنبىسمير

ى كريم احمد193178 231دبلومبلند11231دهوكأنبىافير

232دبلومبلند11231دهوكأنبىروزين يحبر طاهر29836

233دبلومبلند11231دهوكأنبىثمية خالد محمد29552

ى محمد29647 234دبلومبلند11231دهوكأنبىايران حسير

235دبلومبلند11231دهوكأنبىئافان عبدهللا عابد29810

ى حيدر مصطفى193325 236دبلومبلند11231دهوكأنبىرابير

ى371176 237دبلومبلند11231دهوكأنبىافان ميكائيل حسير

238دبلومبلند11231دهوكأنبىحنان رشاد عمر385541

ى371172 239دبلومبلند11231دهوكأنبىسهام ميكائيل حسير

240إعداديةبلند11231دهوكأنبىخه الت فخري حسن193448

ى عبدالرزاق حمي193569 241إعداديةبلند11231دهوكأنبىدلير

ي385464 242إعداديةبلند11231دهوكأنبىزيالء شعبان حاج 

ى كامل فارس151098 243إعداديةبلند11231دهوكأنبىدلير

244إعداديةبلند11231دهوكأنبىكلستان عبدهللا شكري385501

245إعداديةبلند11231دهوكأنبىمبى زبير احمد33188

246إعداديةبلند11231دهوكأنبىدنيا جمال محمد33276

247إعداديةبلند11231دهوكأنبىخالدة صديق احمد371879

248إعداديةبلند11231دهوكأنبىسوزان عبدالعزيز عبدالوهاب29933

ي رمضان محمد29615
249إعداديةبلند11231دهوكأنبىهيفى

250إعداديةبلند11231دهوكأنبىشيالن جبار سليم33264

251إعداديةبلند11231دهوكأنبىديرين حكيم عادل385427

252إعداديةبلند11231دهوكأنبىنورا عيىس محمد384953

253إعداديةبلند11231دهوكأنبىيرسى فرحان محمد193309

254إعداديةبلند11231دهوكأنبىزوزان مصطفى محمد384711

255إعداديةبلند11231دهوكأنبىروزين غالب ابراهيم29832

ى29627 256إعداديةبلند11231دهوكأنبىمازي سليم ياسير

257إعداديةبلند11231دهوكأنبىهيبت اسماعيل حسن384952

258إعداديةبلند11231دهوكأنبىهةناء صالح عبدهللا149953

259إعداديةبلند11231دهوكأنبىتاوار كاظم محمد371271

260إعداديةبلند11231دهوكأنبىبه ناز يونس طه29821

مدينة علي يحبر384858
261إعداديةبلند11231دهوكأنبى



262إعداديةبلند11231دهوكأنبىفاطمة زكري حسن29954

263إعداديةبلند11231دهوكأنبىاخينك وحيد محمدسليم29885

ى نرصت عمر384936 مير 264إعداديةبلند11231دهوكأنبىرسر

جنار حسن علي384867
265إعداديةبلند11231دهوكأنبى

266إعداديةبلند11231دهوكأنبىزفان موس رشيد384426

267إعداديةبلند11231دهوكأنبىسلوى عبدالقادر عمر500213

نيفيان جولي سعدون29568
268إعداديةبلند11231دهوكأنبى

269إعداديةبلند11231دهوكأنبىميديا حسن سالم385089

270إعداديةبلند11231دهوكأنبىحليمة احمد سليمان193051

271إعداديةبلند11231دهوكأنبىسيالف خالد جميل385033

272إعداديةبلند11231دهوكأنبىايفان جميل شكري193215

273إعداديةبلند11231دهوكأنبىهاريمان جالل عرفات29969

274إعداديةبلند11231دهوكأنبىجوان ميفان حسن29846

275إعداديةبلند11231دهوكأنبىشلير مشير رمضان370719

يك زكي محمد150785
ى 276إعداديةبلند11231دهوكأنبىنير

277إعداديةبلند11231دهوكأنبىكردستان سليمان محمود150024

278إعداديةبلند11231دهوكأنبىبيمان حميد محمد371288

279إعداديةبلند11231دهوكأنبىخاتون صباح خورشيد193573

ية محمد عمر371000 280إعداديةبلند11231دهوكأنبىخير

281إعداديةبلند11231دهوكأنبىئه زفان موس رشيد385425

282إعداديةبلند11231دهوكأنبىئافان سامان جميل193633

283إعداديةبلند11231دهوكأنبىهدية محمدصالح خمو384941

ي طه384982 ى حج  284إعداديةبلند11231دهوكأنبىهيلير

ي حسن384960
 
285إعداديةبلند11231دهوكأنبىهدى صدق

ي محمدعلي29768
286إعداديةبلند11231دهوكأنبىامنة حسبى

287إعداديةبلند11231دهوكأنبىكازين شاكر سعيد384925

288إعداديةبلند11231دهوكأنبىفزين سليمان سعيد29815

289إعداديةبلند11231دهوكأنبىبروين مصطفى رمضان29796

كارين خالد علي29756
290إعداديةبلند11231دهوكأنبى

ى385564 291إعداديةبلند11231دهوكأنبىدريا جهاد حسير

292إعداديةبلند11231دهوكأنبىبيمان سليمان عمر385474

293إعداديةبلند11231دهوكأنبىفاطمة نوزت فريق29937

294إعداديةبلند11231دهوكأنبىبرزين يحبر طاهر29495

295إعداديةبلند11231دهوكأنبىزيمان هادي احمد384700

هدار عبدالعزيز علي384779
296إعداديةبلند11231دهوكأنبى

297إعداديةبلند11231دهوكأنبىديزين رمضان موس33509

ه سمير ادم33217 298إعداديةبلند11231دهوكأنبىامير

لورين صباح علي193235
299إعداديةبلند11231دهوكأنبى

300إعداديةبلند11231دهوكأنبىنورة ادم مصطفى29616

301إعداديةبلند11231دهوكأنبىهلز قاسم توفيق29971

ي384655
 
ى سمير صدق 302إعداديةبلند11231دهوكأنبىفةهير

ي  هان جمال محمود385327 303إعداديةبلند11231دهوكأنبىرسر

304إعداديةبلند11231دهوكأنبىنفل عادل عمر371036

305إعداديةبلند11231دهوكأنبىهوزان مهدي محمد29962

ى سكفان عبدهللا29876 306إعداديةبلند11231دهوكأنبىفةهير

عاليا شعبان علي371506
307إعداديةبلند11231دهوكأنبى

308إعداديةبلند11231دهوكأنبىبرزين شوكت محمود29817



ى193336 309إعداديةبلند11231دهوكأنبىاالء ابابكر حسير

نارين نوفل علي371699
310إعداديةبلند11231دهوكأنبى

311إعداديةبلند11231دهوكأنبىافان هوشيار عمر151166

312إعداديةبلند11231دهوكأنبىهيالن جمال محمد371911

313إعداديةبلند11231دهوكأنبىدنيا شوكت عبدالرحمن29687

314إعداديةبلند11231دهوكأنبىشكرية خالد حسن29689

ى كامل فارس151305 315إعداديةبلند11231دهوكأنبىهيلير

316إعداديةبلند11231دهوكأنبىنركس كمال تيماس29812

317إعداديةبلند11231دهوكأنبىمهاباد شهوان رشيد193168

318إعداديةبلند11231دهوكأنبىنورجان جواد محمد29870

ى500367 319إعداديةبلند11231دهوكأنبىنازدار محمد حسير

ى29636 320إعداديةبلند11231دهوكأنبىسج  يونس محمدامير

ى بدل عمر29592 321إعداديةبلند11231دهوكأنبىدلير

322إعداديةبلند11231دهوكأنبىسيي  ادريس يزدين384685

323إعداديةبلند11231دهوكأنبىفزين طيب علي33402

324إعداديةبلند11231دهوكأنبىمريم محمد غفار385533

325إعداديةبلند11231دهوكأنبىئاواز يزدين مولود29618

326إعداديةبلند11231دهوكأنبىيرسى ازاد حسن371364

ي384562 ى شمس الدين شج  327إعداديةبلند11231دهوكأنبىهلبير

ي384997 328إعداديةبلند11231دهوكأنبىسيمان مراد حاج 

329إعداديةبلند11231دهوكأنبىافان اسماعيل عبدال29578

ى385042 330إعداديةبلند11231دهوكأنبىزينه ت اسماعيل امير

331إعداديةبلند11231دهوكأنبىزيان محمدصالح موس29557

332إعداديةبلند11231دهوكأنبىكوالف خالد احمد29959

ي اسماعيل384580 333إعداديةبلند11231دهوكأنبىنارين صي 

ى رمضان موس29650 334إعداديةبلند11231دهوكأنبىافير

ين علي عبدهللا29881
335إعداديةبلند11231دهوكأنبىرسر

ى محمد محمود371805 336إعداديةبلند11231دهوكأنبىئه فير

ي محمد384520
ى فف  337إعداديةبلند11231دهوكأنبىشه فير

ى مسيجي193188 ى حسير مير 338إعداديةبلند11231دهوكأنبىرسر

339إعداديةبلند11231دهوكأنبىعائشة فائق محمد384545

340إعداديةبلند11231دهوكأنبىفاطمة عصمت عمر384902

يفان خالد سليمان29554 341إعداديةبلند11231دهوكأنبىبير

342إعداديةبلند11231دهوكأنبىكردستان صالح عبدهللا151185

343إعداديةبلند11231دهوكأنبىنركز حسن احمد193163

ي29782 هيالن عزالدين شمب 
344إعداديةبلند11231دهوكأنبى

345إعداديةبلند11231دهوكأنبىديمن ازاد سعدي29788

346إعداديةبلند11231دهوكأنبىئادار حكمت صديق385320

يف يوسف193599 347إعداديةبلند11231دهوكأنبىهدى رسر

ه محمد مصطفى29743 348إعداديةبلند11231دهوكأنبىسمير

وز وحيد جميل193167 349إعداديةبلند11231دهوكأنبىبير

ي سعيد29945 350إعداديةبلند11231دهوكأنبىتورين حج 

351إعداديةبلند11231دهوكأنبىازين اسماعيل محمد500253

352إعداديةبلند11231دهوكأنبىهلز يحبر طاهر29574

353إعداديةبلند11231دهوكأنبىهالت صادق نوري29938

354إعداديةبلند11231دهوكأنبىزفان ابراهيم مجيد193358

ي سليمان29944 355إعداديةبلند11231دهوكأنبىناهيدا حج 



356إعداديةبلند11231دهوكأنبىنورا خورشيد محمد384469

357إعداديةبلند11231دهوكأنبىحليمة عبدالجبار نوح33204

358إعداديةبلند11231دهوكأنبىكارين ادريس يوسف193135

ي احمد193220 359إعداديةبلند11231دهوكأنبىبزين صي 

360إعداديةبلند11231دهوكأنبىافان مروان عثمان385085

ى371225 361إعداديةبلند11231دهوكأنبىبفرين يوسف حسير

ى193349 362إعداديةبلند11231دهوكأنبىبروين ابابكر حسير

363إعداديةبلند11231دهوكأنبىهوزين غالب ابراهيم384832

364إعداديةبلند11231دهوكأنبىبيناهي طاهر زبير193072

365إعداديةبلند11231دهوكأنبىبيناهي سليمان عمر500276

ى احمد150181 366إعداديةبلند11231دهوكأنبىدريا حسير

367إعداديةبلند11231دهوكأنبىبيمان رشيد عبدهللا193043

ي احمد500310
 
368إعداديةبلند11231دهوكأنبىديزين عبدالباق

369إعداديةبلند11231دهوكأنبىجوان فرست مصطفى371376

370إعداديةبلند11231دهوكأنبىندا ازاد عني 385559

ي عبدهللا385457 ى حج  371إعداديةبلند11231دهوكأنبىبيفير

372إعداديةبلند11231دهوكأنبىزيان نزار مصطفى29588

ى حسن29685 373إعداديةبلند11231دهوكأنبىزيمان تحسير

374إعداديةبلند11231دهوكأنبىفه مان سعدي عبو33414

ى محمد29558 375إعداديةبلند11231دهوكأنبىسيبه ل حسير

برزين عثمان محمدعلي384805
376إعداديةبلند11231دهوكأنبى

كز يحبر طاهر29749 377إعداديةبلند11231دهوكأنبىنير

ى طه29640 378إعداديةبلند11231دهوكأنبىايمان حسير

وز نيجرفان نرصهللا384874 379إعداديةبلند11231دهوكأنبىنير

ى29816 380إعداديةبلند11231دهوكأنبىشمىسي خان رمضان حسير

381إعداديةبلند11231دهوكأنبىاسيا جواد محمد29873

ي مصطفى384976 382إعداديةبلند11231دهوكأنبىنارين حج 

383إعداديةبلند11231دهوكأنبىهيمن جمال مصطفى29940

ي احمد193218 384إعداديةبلند11231دهوكأنبىنارين صي 

385إعداديةبلند11231دهوكأنبىهاريفان طاهر زبير33226

386بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىاسمر ابراهيم رشيد29669

387بكالوريوسبلند11231دهوكأنبىوداد عبدهللا حميد371262

388دبلومبلند11231دهوكأنبىهيفاء شيخو اسماعيل370984

ى29703 ية سلمان حسير 389دبلومبلند11231دهوكأنبىصي 

390دبلومبلند11231دهوكأنبىفاطمة عبدالحكيم عبدالقادر371191

391دبلومبلند11231دهوكأنبىميان مصطفى مصطفى29564

392دبلومبلند11231دهوكأنبىهيام محمد مصطفى29470

393دبلومبلند11231دهوكأنبىنازدار احمد محمد371256

ى384944 394إعداديةبلند11231دهوكأنبىفاطمة عبدهللا محمدامير

ه محمد مصطفى29741 395إعداديةبلند11231دهوكأنبىامير

1دكتوراهجكرخوين11232دهوكذكرسعد مجي حيدر94407

2ماجستيرجكرخوين11232دهوكذكرايمن سعيد تي 171112

يف426944 3ماجستيرجكرخوين11232دهوكذكرازاد عادل رسر

ان عزيز محمود170845 4ماجستيرجكرخوين11232دهوكذكركامير

5بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكردلخاز خالد مجي92244

زاد عبدهللا محمد100435 6بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرشير

ى رمضان شكر352997 7بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرحسير



ى يحبر91406 ي ياسير 8بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرخير

9بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرعماد علي سليمان91878

ي91805 10بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرصباح حمو حاج 

11بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرعدنان عبدالقادر قاسم350697

12بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكراسماعيل قادر سليمان189115

13بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرشوكت محمدصالح عبدهللا94333

ي يوسف91748 14بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكررمزي صي 

15بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرفاخر يحبر عبدهللا426912

ائيل ياقو354097 16بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرولصن جي 

ي353062 ى حاج  17بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكركوفان حسير

18بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرفؤاد فتاح محمد470188

19بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرهاري جمال سليمان95353

ي حسن91712 20بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرمحمد حج 

21بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكراحمد سعدون محمدصالح353037

ى حميد170992 22بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرشفان حسير

23بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرشفان مصطفى عبدالرحمن354056

24بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرفرست عابد محمد171069

25بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكربيار سليمان علي171122

26بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرمحمد علي نائف405345

ى احمد101724 27بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرعلي امير

ي91973 28بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرشفان رمضان نب 

ي حبيب499981 29بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكررفند محمدناج 

30بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرازهر ديوالي فتاح91855

31بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرفاضل محمود خليل92122

32بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرمصطفى حسن مصطفى91985

وان رسول حبيب91767 33بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرسير

34بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكردلكش عبدالباسط محمد91438

35بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرازاد كريم جميل189180

36بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرطالب داود محمدعلي353126

37بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرامجد كريم مصطفى349804

38بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكررزكار رشيد عبدالقادر94678

39بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكركوفان عزيز محمود352806

40بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرخالد جالل خالد97647

41بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرويىسي عادل عزيز91366

42بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرنيجرفان عبدالرحمن حسن352829

ى91790 43بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرمراد سيتو حسير

44بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكربرفان عزت عبدالعزيز354074

45بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرشكري صالح ابراهيم350655

46بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرسكفان نرصالدين يوسف170567

47بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرمحمد اسعد محمود426238

ي رمضان عبيد91651 48دبلومجكرخوين11232دهوكذكرخير

49دبلومجكرخوين11232دهوكذكرجاسم خليل ايوب352417

50دبلومجكرخوين11232دهوكذكربشار رشيد طه353217

ى353023 51دبلومجكرخوين11232دهوكذكرتوفيق احمد ياسير

ى352910 ي حسير 52دبلومجكرخوين11232دهوكذكرجعفر حج 

53دبلومجكرخوين11232دهوكذكرقهار طاهر شمس الدين352598

54دبلومجكرخوين11232دهوكذكراناب محمدشفيق فاضل353925



55دبلومجكرخوين11232دهوكذكررسدار معروف عزيز352162

56دبلومجكرخوين11232دهوكذكرنوزاد عني  مراد91518

57دبلومجكرخوين11232دهوكذكرتوفيق يونس عبدهللا189264

58دبلومجكرخوين11232دهوكذكرعكيد مصطفى محمد101609

ي عبدالقادر قاسم352260 59دبلومجكرخوين11232دهوكذكرخير

60دبلومجكرخوين11232دهوكذكررشيد مجيد صالح350555

61دبلومجكرخوين11232دهوكذكراسماعيل جالاللدين عبدهللا92108

62دبلومجكرخوين11232دهوكذكرعماد جرجيس خوشابا170823

63دبلومجكرخوين11232دهوكذكرعبدالحكيم يحبر عبدهللا350280

64دبلومجكرخوين11232دهوكذكرحازم محمد مصطفى91598

65دبلومجكرخوين11232دهوكذكربيار عادل احمد91328

66دبلومجكرخوين11232دهوكذكرشمال قاسم عبدالرحمن419280

زاد عبدالهادي عمر499976 67دبلومجكرخوين11232دهوكذكرشير

68دبلومجكرخوين11232دهوكذكررضوان محمدطاهر عبيد353329

69دبلومجكرخوين11232دهوكذكرهونر حيدر حسن498423

70دبلومجكرخوين11232دهوكذكراحمد شوكت طه91343

71دبلومجكرخوين11232دهوكذكراكرم احمد عبدهللا93932

72دبلومجكرخوين11232دهوكذكرنيجرفان عبدهللا جاسم426035

73دبلومجكرخوين11232دهوكذكربلند احمد محمد101564

74دبلومجكرخوين11232دهوكذكردلوفان سليم عارف91786

ان ابابكر احمد91478 75دبلومجكرخوين11232دهوكذكركامير

76دبلومجكرخوين11232دهوكذكرهفال صبجي عبدالرحمن91816

77دبلومجكرخوين11232دهوكذكرسان ادور صليوا92275

78دبلومجكرخوين11232دهوكذكرريي  جاسم عثمان353530

ى100537 ى حسير 79دبلومجكرخوين11232دهوكذكررزكار ياسير

ى رمضان100174 80دبلومجكرخوين11232دهوكذكرريي  خير

81دبلومجكرخوين11232دهوكذكرفرهاد علي سليمان91886

82إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرعادل احمد سعيد350150

83إعداديةجكرخوين11232دهوكذكررزفان علي محمد348941

84إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرازاد محمدصالح قاسم352311

85إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرفهمي عبدالمجيد محمد91303

ي صالح91611
86إعداديةجكرخوين11232دهوكذكراكرم خواسب 

ي96592 87إعداديةجكرخوين11232دهوكذكربيوار عبدالرحمن نب 

1ماجستيرجكرخوين11232دهوكذكرريناس احسان كرم470569

 علي170025
ى 2ماجستيرجكرخوين11232دهوكذكرنذير ياسير

3ماجستيرجكرخوين11232دهوكذكرهندرين محمدنظيف جبار91288

4دبلوم عاليجكرخوين11232دهوكذكرريان عبدالحكيم يحبر353437

5دبلوم عاليجكرخوين11232دهوكذكرسه روه ر سليم حسن170395

6بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرنينب الكس ورده353941

7بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكراسامة عبدالخالق جميل470600

زا352814 ى مير 8بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرجوتيار ياسير

9بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرساالر سليم علي91589

10بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرداود محمد علي170784

ى جرجيس عثمان426985 11بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرمزكير

ي صالح علي352795
12بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكركيفى

13بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرسيهاد اسعد محمد189205

14بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرشفان رشيد حسن170938



ي91693 15بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرابراهيم جهانكير حج 

16بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكربارزان محسن عمر100029

17بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرمهند شعبان بديع353119

18بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرعبدي محمد طاهر353108

فان محمد عبدالرحمن354139 19بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرنيجير

20بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرعلي عبدالرزاق محمود91419

ي علي91530 21بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكريونس يونس حاج 

ى يحبر349752 22بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرزي  هاد ياسير

23بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرحمدي صديق سيدي189295

24بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكراكرم رشيد احمد189259

ي نعمان92048 25بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرجكر حج 

زاد عبدهللا91615 26بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرريان شير

27بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرزياد سعد سليم97109

28بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرريي  حيدر حسن170955

29بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرريمان عبدالحكيم يحبر353456

30بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرزيار جالل خالد348923

31بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكربهروز محمدنظيف جبار91273

ى رشيد محمد351153 32بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرسفير

33بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكراماد امير محمدعلي352494

34بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكربكار عابد اسماعيل535149

ى170264 35بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرابراهيم سعدهللا يسير

36بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرشفان صالح محمد426951

37بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرعبدالستار جاسم محمد91547

38بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكروليد خليل يونس349449

39بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكربزار رشيد عبدالقادر91559

ى سليم محمد349422 40بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرسه فير

41بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكردزوار حميد حسن96026

ى مصطفى عبدالغفور350756 42بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرمتير

43بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرفنير بازيد اسماعيل349060

44بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرهكار سفر محمود96834

45بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرايمن عارف صديق350261

ي99753 46بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرريي  عادل حاج 

وان داود محمدعلي353145 47بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرشير

48بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرعبدهللا صالح عمر101667

49بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرماهر احمد احمد92149

50بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرسه ركار رمضان علي481747

و351265 51بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرعالء خليل بير

52بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكراراز صباح احمد92118

53بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرابراهيم فرمس جميل352249

54دبلومجكرخوين11232دهوكذكربختيار عارف عبدهللا481867

ي91756 55دبلومجكرخوين11232دهوكذكراحمد رمزي صي 

56دبلومجكرخوين11232دهوكذكرشياندار رمضان علي427102

ى ويىسي189126 وان حسير 57دبلومجكرخوين11232دهوكذكرشير

ى ابراهيم91391 وان حسير 58دبلومجكرخوين11232دهوكذكرشير

59دبلومجكرخوين11232دهوكذكردلدار شوكت عابد91846

60دبلومجكرخوين11232دهوكذكرريي  بشير احمد170981

61دبلومجكرخوين11232دهوكذكروليد عزيز محمود91709



62دبلومجكرخوين11232دهوكذكرمحمد شعبان بديع91834

ى349904 ي حسير
 
63دبلومجكرخوين11232دهوكذكربلند صدق

64دبلومجكرخوين11232دهوكذكرفرزاد صالح الدين صادق350517

65دبلومجكرخوين11232دهوكذكررهوان عادل احمد351627

66دبلومجكرخوين11232دهوكذكرمحمد مجيد عبدالرحمن100302

67دبلومجكرخوين11232دهوكذكرريان ميكائيل سعدهللا352274

68دبلومجكرخوين11232دهوكذكرزفار تيلي علي348459

69دبلومجكرخوين11232دهوكذكرزياد سليمان علي352842

70دبلومجكرخوين11232دهوكذكرمحمد عبدالجبار صديق353292

71دبلومجكرخوين11232دهوكذكرسنور شعبان بديع91828

ى ويىسي170363 72دبلومجكرخوين11232دهوكذكربيشوان حسير

73دبلومجكرخوين11232دهوكذكرئاري حسن محمد99318

ى رمضان352452 ى حسير 74دبلومجكرخوين11232دهوكذكرمزكير

75دبلومجكرخوين11232دهوكذكراحمد مجيد صالح426994

76دبلومجكرخوين11232دهوكذكرحسام مشير احمد354068

77دبلومجكرخوين11232دهوكذكرهكار ماجد محو99947

ي170286 78دبلومجكرخوين11232دهوكذكرمحمد رمزي صي 

ى مسيحة350772 79دبلومجكرخوين11232دهوكذكرهومان الزكير

80دبلومجكرخوين11232دهوكذكرروزهات سليم حسن351493

ى موس189162 81دبلومجكرخوين11232دهوكذكرامير محمدامير

82دبلومجكرخوين11232دهوكذكربلند عبدهللا محمد91507

83دبلومجكرخوين11232دهوكذكرابراهيم عبدي خليل481865

84دبلومجكرخوين11232دهوكذكرزيزان رمضان علي426121

85إعداديةجكرخوين11232دهوكذكراسوان جمعة عزو189282

ى رمضان101365 86إعداديةجكرخوين11232دهوكذكربهدين خير

87إعداديةجكرخوين11232دهوكذكريوسف نجمالدين صديق91378

88إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرزيد سليمان علي348731

ار احسان صديق349304 ى 89إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرسير

90إعداديةجكرخوين11232دهوكذكربارزان قادر موس189254

91إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرزانا سفر حسن353208

92إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرديار جالل خالد189155

93إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرريكان عبيد رمضان352435

ى353044 94إعداديةجكرخوين11232دهوكذكركيمان نعمان حسير

95إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرمحمد يوسف ابراهيم349973

ي محمود170890
96إعداديةجكرخوين11232دهوكذكراسماعيل عبدالغبى

ي سعد سليم96469 97إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرصي 

98إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرعصمت يونس موس101514

99إعداديةجكرخوين11232دهوكذكررزكار وليد عبدالرحمن170862

100إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرهلكفت يونس موس101437

101إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرمامون حسن موس353967

ي350724 102إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرانس يونس حج 

103إعداديةجكرخوين11232دهوكذكركيوركيس مرقس ايرميا189239

104إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرهكار خالد عمر353345

ى189808 ي مهدي محمدامير 105إعداديةجكرخوين11232دهوكذكروهب 

ي91495 ي حميد حاج  106إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرحاج 

107إعداديةجكرخوين11232دهوكذكركامان سالم علي99811

108إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرافند احسان طاهر189137



109إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرجه كه ر شكري رشيد189280

110إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرمحه مه د احمد محمدسعيد351533

وان صبجي علي100389 111إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرنير

ي352937 112إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرالوك جعفر حج 

113إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرريان نشوان محمدطاهر91357

114إعداديةجكرخوين11232دهوكذكررسهنك طيار سليم189308

115إعداديةجكرخوين11232دهوكذكررسمد سفر حسن349946

116إعداديةجكرخوين11232دهوكذكركارزان محسن علي350449

ى رمضان99997 ى خير 117إعداديةجكرخوين11232دهوكذكربنكير

118إعداديةجكرخوين11232دهوكذكررسهنك تيلي يحبر91310

119إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرريان عادل احمد351026

120إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرمحمد عارف محمد353990

121إعداديةجكرخوين11232دهوكذكربزار محمدصالح عبدهللا99348

ى353212 122إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرمحمد مراد حسير

ى189218  محمدامير
123إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرمامون مصطفى

124إعداديةجكرخوين11232دهوكذكررسور محمدسعيد احمد189227

ي علي350910
 
125إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرمصطفى صدق

126إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرايفان هديل ميخو91317

127إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرعبيدة عبدالرحمن احمد189141

128إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرريان توفيق احمد351558

129إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرفرحان صادق حسن348905

130إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرسةرمةد رشيد عبدهللا99956

131إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرمه حمه د رشيد مجيد350596

ي ابابكر درباز91663
 
132بكالوريوسجكرخوين11232دهوكذكرصدق

ي عثمان91620 133دبلومجكرخوين11232دهوكذكرمحمد صي 

134دبلومجكرخوين11232دهوكذكرادريس رشيد حسن91332

135إعداديةجكرخوين11232دهوكذكرعبدالعزيز عزت عبدالعزيز350954

1بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىجيمن نايف عبالقادر96421

2بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسلوى محمد عبدالرحمن353582

3بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىفيان سعدي اسماعيل499953

ة احمد عمر101630 4بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىامير

5بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىمنال صالح عبدهللا170303

6بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىجيهان ابراهيم حسن94374

7بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىريزان محمد احمد91776

8بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىافان هناس عثمان352617

9بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىنبيلة برخو اوراها92286

ى احمد171014 10بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىاريان حسير

ي95289 11بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىشيماء طاهر حج 

12بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىروناك زبير محمدطاهر353199

13بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىدلي  عبدالباسط محمد91673

14بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىروشن بهجت احمد91961

15بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىبيمان عبدهللا محمد91733

16بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىجيمان اسالم رشيد348972

17بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىناريمان خلف بكر354006

18بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىروزان عبدهللا محمد352923

19بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىبرشنك بهجت احمد92023

20بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهيالن سعيد عمر170802



ى موس189275 ة محمدامير 21بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسمير

ى زهير عثمان92155 22بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىشفير

ى353481 ي حسير ى حاج  23بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىنرمير

24بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهلز اسكندر محمد353975

و92096 يفان علي مير بير
25دبلومجكرخوين11232دهوكأنبى

ى حمو352655 26دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىيرسى ياسير

ى348433 ي علي حسير
27دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىعيىسر

28دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىشيماء طلعت عبدالرحمن426191

ى353555 29دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىليل احمد ياسير

30دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهدار سليمان احمد499964

31دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىالهيجان جانو محمد353312

32دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىبيمان عبدالرحمن سليمان352301

33دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىمناهل كورو بارو99862

34دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهيام سعيد عمر353005

ى حسن352324 35دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهالت امير

36دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىشيالن سليم بكر348706

37دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىشيماء رشيد حسن170703

يفان سيدو سليمان101266 38دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىبير

39دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىفيان مروان صالح91698

40دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىحنان عادل احمد94294

ة فريق عمر357107 41دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىسمير

42دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىزيان ابراهيم عبدهللا353569

ى189215 ة محمد حسير 43دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىسمير

44دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىزوزان حسن ابابكر102333

بروين احمد علي95931
45دبلومجكرخوين11232دهوكأنبى

ان عثمان رجب91778 46دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىسير

47دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىالهام محمدسعيد احمد170762

48إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىسلوى محمدطاهر عبيد101198

49إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىجهان سعيد هدرش92177

50إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىامل محمد محمد516078

1بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىنرسين جاسم محمد92131

ى فاضل91582 2بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىكوثر محمدامير

3بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىجوان يوسف احمد189171

ى احمد محمدسعيد349012 4بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىكفير

ان شكري170736 5بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىئاواز كامير

6بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىجنار موس عبدالرحمن99730

ى كريم جميل189035 7بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىدلفير

8بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىره وشه ن صديق سيدي171029

9بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىجيالن حسن محمد353048

بنار احمد علي171211
10بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبى

ي علي92231
11بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىكردستان حسبى

12بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىشلير حميد رشيد93994

13بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىعاصمة محمدصالح عيىس350318

14بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىوالء عبدالمناف احمد170577

ى موس171167 15بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىجيمه ن محمدامير

ي اسعد189268 16بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىاالء حج 

ى350112 17بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىشيالن محمدصالح امير



18بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهوزان يوسف محمد92261

19بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىزيتونة مجيد عبدهللا352865

ى رشيد احمد92089 20بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىمافير

ي94745 21بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىكلستان احمد حج 

ي170671 22بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىالهام حمو حاج 

ى شمس الدين طاهر91950 23بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىشهير

24بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىروندك عزت محمدصالح179138

25بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىاواز هاشم مالو349865

26بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىايمان محمد عبدالرحمن92034

27بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىبارين عبدالجبار محمد354451

28بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىروزمان عبدالقادر محمود500116

29بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىماريه حميد خمو94015

ى عبدالجبار محمد352186 30بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىخه ملير

ى عمر189065 31بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىتورين ياسير

32بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىئاخينك محمدصالح عيىس350404

ى353512 33بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىفكير طاهر حسير

ار مسعود خالد91861 ى 34بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهير

35بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىالنا محمد احمد94460

ى حميد سعيد91571 36بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىكاهير

37بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىروزان فرست عابد171083

38بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىالهام عبدهللا احمد100587

39بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىلوزان عبدهللا علي92083

ى اسعد محمد189202 40بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسولير

41بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىديزين محسن بديع351076

42بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىدوز نعمةهللا محمد427016

ى91470 43بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىريزين مسعود ياسير

ى352473 44بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهدى هجر حسير

45بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىاحالم فارس جميل189193

46بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىاالء ماجد فتجي91349

47بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىماوى فالح ابراهيم348650

ي92165 ى فرست صي  48بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهفير

49بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسيفان نجيب عبدالرحمن96782

50بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهلز محمدسعيد احمد171240

51بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهدى مجيد عبدهللا352855

52بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىجوان خلف بكر354049

كوثر علي صالح97454
53بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبى

54بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىبيمان عبدالصمد احمد99453

55بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسيستم احسان صديق349335

56بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىريزين كريم جميل189188

ة كريم مصطفى353157 57بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسمير

58بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهيوا فارس جانو96062

59بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىارساء خالد رشيد350210

60بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىلوالف جرجيس عثمان426979

61بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىرائدة زبير محمدطاهر351362

62بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىروزين غانم ابابكر352581

وز عبدالقادر محمود500105 63بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىنير

64بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسيبل عبدالقهار صديق94121



ى352485 65بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىدلخاز مهدي حسير

ى فاضل189262 66بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهند محمدامير

67بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىعيشان عزيز صديق92208

خان احمد500167 68بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىروزا مير

69بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىهوزين سلمان اسماعيل189061

اخرت سفر علي97756
70بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبى

ى موس171191 71بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىكرس محمدامير

ى سكفان محمد96116 72بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىدلير

ى حكمت عثمان94252 73بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسولير

74بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسلوى حازم محمد171143

قيه سليمان محمد91638 75بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىرسر

76بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىشيماء كريم جميل348514

77بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىجانيور نوري عمر98813

78بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىدالن زهير عثمان94512

خان احمد500174 79بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىروناك مير

80بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىوالء خالد سليمان348781

81بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىزينب يوسف رشيد92138

82بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىامنة محمد حسن170339

 علي170292
ى 83بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسوزان حسير

ي170645 84بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىاحالم حمو حاج 

85بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىسوزان محمد حسن353470

ف91683 ى رسر 86بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىالهام حسير

87دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىرمزية عبدهللا علي353541

88دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىشيالن ميكائيل اسماعيل349210

89دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىزوزك بالل محمود170715

زا349244 ى اسماعيل مير 90دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىكه فير

ى عبدالجبار صديق351429 91دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىكافير

92دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهوزان رمضان احمد95797

93دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىنورا سعيد ككو352224

94دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىماوى عبدالسالم عبدالكريم96382

95دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىروندك مصطفى محمدطاهر426565

96دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىفيان عثمان محمود426960

97دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىاواس زهير محمد91631

98دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهوزان حسن عبدهللا348890

99دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىناريمان عبدالرزاق محمود91422

ى حسن اسعد350981 100دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىبرسر

ى احمد محمدسعيد353018 101دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىافير

102دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهندرين خلف بكر354039

103دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهالت عزيز صديق92195

104دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىديالن جاسم سليم101583

105دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىبركت اسماعيل رشيد170433

ى مجيد عبدالرحمن101020 106دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىدلير

107دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىسوسن عبدهللا علي92218

ي اسماعيل91823 108دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىنجاة حج 

109دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىكازين اسالم رشيد353103

ى موس171181 ة محمدامير 110دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىمنير

ى سعيد عبدالحميد96556 111دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىرنكير



112دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهزرين نشوان نائف95621

ي محمود170916
ين عبدالغبى 113دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىرسر

114دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىسوزان فرست عابد171057

115دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىسيبل عبدالرحمن سليمان170597

ى موس170421 116دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىوارزين محمدامير

زاد خورشيد97619 117دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىوان شير

ين محمد عبدالرحمن349555 118دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىشير

119دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىديالن خلف بكر353997

هندرين علي سعيد189289
120دبلومجكرخوين11232دهوكأنبى

121دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىريزين جميل فتاح91872

122دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىنارين نورالدين جميل353429

123دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىسندس صالح مجيد352463

124دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىدلزين موس صديق348555

125دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىشيماء جميل ابراهيم170632

126دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىزوزان عثمان محمود426971

ى فضاللدين بهاءالدين94267 127دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىافير

ى101326 128دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهوزان كامل امير

ى353497 ى طاهر حسير 129دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىدلير

ين جمال سليمان95654 130دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىدلي 

131دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىزيان فارس عبدهللا92063

ى صباح محمد353093 132دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىوارفير

133دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىسيبان نجيب عبدالرحمن170315

134دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىزيان رمضان احمد95829

ى مسيحة350888 135دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىسيدرا الزكير

136دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىهوزان محمد احمد91722

137إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىدالن دلخاز خالد92253

138إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىبروين عبدهللا يونس95495

139إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىجيالن عدنان خالد100089

140إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىماوى وحيد محمدطاهر97030

ى مسيحة350849 141إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىاخينك الزكير

ى سكفان محمد91996 142إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىديبير

ى سلمان اسماعيل189059 143إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىدلير

144إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىشلير قادر موس189245

145إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىهيالن صباح حمو91798

146إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىبةناز فالح ابراهيم348593

147إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىايمان احسان صالح94089

ي399296 ي علي نب 
148إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىكفى

149إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىلوالف بدل عصمان353133

150إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىهزين عارف شعبان189209

151إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىسيبل بالل محمود426903

152إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىشانا سكفان احمد353201

153إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىهدى احمد ابراهيم91541

ى عماد جرجيس189234 154إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىجوسلير

155إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىئاال محسن عمر100081

156إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىزليخه مصطفى محمدطاهر426078

157إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىريجوان صبجي علي100369

158إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىسوسن سليم حسن98761



ى سالم طاهر512026 159إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىئالير

160إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىمسليمة صباح حمو91741

161إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىدريا عبدالرحمن حسن350014

162إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىبفرين لقمان مصطفى349776

دنيا ايوب محمدعلي97255
163إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبى

164إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىوارين صباح احمد170384

ى97564 ى فرست حسير 165إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىوارفير

166إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىشلير سكفان سيدو426163

167إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىماريا عبدالرحمن حسن350063

168إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىزكية سعد سليم97068

ى96870 169إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىديرين طاهر ياسير

جهان علي بحري94220
170إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبى

ى مسيحة350812 171إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىشيماء الزكير

172إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىايمان جاسم سليم91427

173إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىشاناز عادل عبدهللا349521

174إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىكازين جهاد يحبر100328

175إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىاورين صالح علو96180

ي عابد عبيد97672
176إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىهيفى

ى جمعة عزو189285 177إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىسولير

ى ابراهيم348804 يفان حسير 178إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىبير

ى350483 ي حسير 179إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىخولة حاج 

ريزين سالم علي102007
180إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبى

181إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىهالت محمدصالح عيىس350379

ى معروف حميد351208 182إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىدلفير

183إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىزينب بيار عادل100193

ي94608 ى محمد صي  184إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىافير

185إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىنيدار محمد احمد349503

ى موس صديق352293 186إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىدلير

ى97499 187إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىنيشمان يونس حسير

ي ابابكر96229
 
188إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىايمان صدق

189إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىزينب سعد سليم97354

190إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىخوزيك صباح نوري350236

ي ابابكر96339
 
191إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىبيمان صدق

192إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىايفان محمد عبدالرحمن95996

193إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىديمن رشيد محمد189121

194إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىهيالن عبدهللا يونس95767

ى حبيب189147 195إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىسوسن حسير

196إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىسارة جاسم خليل351050

197إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىهاريفان عبدهللا يونس95860

ى معروف حميد353304 198إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىاهير

199إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىهبة محمدسعيد احمد171269

200إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىشكريه عبدهللا يونس95741

ى353055 201إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىسيبان امير محمدامير

ف99390 ى رسر 202إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىاحالم حسير

203إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىشيماء صالح ابراهيم353153

ى رشيد اسماعيل348489 204إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىبرسر

ى رمضان349481 205إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىايمان حسير



ى رشيد عمر420600 206إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىهلبير

ى رمضان351652 207إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىدلمان حسير

و353318 208بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبىشيماء خليل بير

اخينك علي محمد353932
209بكالوريوسجكرخوين11232دهوكأنبى

210دبلومجكرخوين11232دهوكأنبىبري صديق احمد95983

211إعداديةجكرخوين11232دهوكأنبىجنار احمد اسماعيل97226

الدين علي427558 1دكتوراهميديا11233دهوكذكراحمد خير

2ماجستيرميديا11233دهوكذكركاركر علي علي64319

3ماجستيرميديا11233دهوكذكرجمشيد حميد حسن427500

4ماجستيرميديا11233دهوكذكرهوار عبدالباسط عبدالكريم64304

5ماجستيرميديا11233دهوكذكرغياث محمدسعيد مراد332959

يف87313 6بكالوريوسميديا11233دهوكذكرسيف الدين مصطفى محمدرسر

ى محمد73464 7بكالوريوسميديا11233دهوكذكرمردان محمدامير

8بكالوريوسميديا11233دهوكذكرشوان سيدمحمد موس78053

9بكالوريوسميديا11233دهوكذكردلدار وعد يوسف499315

10بكالوريوسميديا11233دهوكذكرعبدالقادر محمد احمد178861

11بكالوريوسميديا11233دهوكذكرفارس علي محمد63494

12بكالوريوسميديا11233دهوكذكرنوزاد مصطفى محمد481850

ى خالد محمد200090 13بكالوريوسميديا11233دهوكذكرمتير

14بكالوريوسميديا11233دهوكذكرازاد صالح طيار374424

15بكالوريوسميديا11233دهوكذكرريي  محمدصديق احمد332588

16بكالوريوسميديا11233دهوكذكرجكدار نجمالدين حميد332500

17بكالوريوسميديا11233دهوكذكربهجت بلبل عمر87353

18بكالوريوسميديا11233دهوكذكرعباس احمد حسن178188

ى هادي443357 19بكالوريوسميديا11233دهوكذكرمحمود لزكير

20بكالوريوسميديا11233دهوكذكربيار قادر صالح332780

21بكالوريوسميديا11233دهوكذكرستار عبدهللا ابراهيم63435

زا احمد ابراهيم87324 22بكالوريوسميديا11233دهوكذكرمير

23بكالوريوسميديا11233دهوكذكرمحمد قادر احمد374578

ى333165 ي ياسير
 
24بكالوريوسميديا11233دهوكذكربشار عبدالباق

25بكالوريوسميديا11233دهوكذكرسيبل جاسم محمد63566

26بكالوريوسميديا11233دهوكذكرفرهاد محمد اومر77987

27بكالوريوسميديا11233دهوكذكرصالح نصيب صادق87876

ى عابد87410 ش امير 28بكالوريوسميديا11233دهوكذكرهير

29بكالوريوسميديا11233دهوكذكركاوار علي عبدالرحمن76191

ش رمضان حسن64517 30بكالوريوسميديا11233دهوكذكرهير

31بكالوريوسميديا11233دهوكذكركاوة علي علي87339

32بكالوريوسميديا11233دهوكذكريوسف سفر عادل76234

33بكالوريوسميديا11233دهوكذكرسمير شكري علي63461

34بكالوريوسميديا11233دهوكذكرلقمان يوسف محمد87473

35بكالوريوسميديا11233دهوكذكربهزاد مهدي سعيد63788

36بكالوريوسميديا11233دهوكذكرسكفان درباس سفر332766

37بكالوريوسميديا11233دهوكذكردلير احمد اسماعيل333235

38بكالوريوسميديا11233دهوكذكرعصمت حسن سعيد178792

39بكالوريوسميديا11233دهوكذكركاوار عبدالرحمن حسن332785

ي333490 ي حاج  40بكالوريوسميديا11233دهوكذكرريي  حاج 

41بكالوريوسميديا11233دهوكذكرنوزاد محمدصالح عبدالرحمن87414



ى هادي332749 42بكالوريوسميديا11233دهوكذكرهفال لزكير

43بكالوريوسميديا11233دهوكذكربروار مؤيد احمد63537

وان صالح احمد64678 44بكالوريوسميديا11233دهوكذكرسير

45بكالوريوسميديا11233دهوكذكرعماد مبارك محمود76169

46بكالوريوسميديا11233دهوكذكربيار فهمي مجيد333604

47بكالوريوسميديا11233دهوكذكركمال جمعة خليل64175

زا72528 ى مير 48دبلومميديا11233دهوكذكرحمزة ياسير

49دبلومميديا11233دهوكذكررشيد اسماعيل رشو78090

50دبلومميديا11233دهوكذكراديب سليمان رشيد374568

ى اسماعيل87467 51دبلومميديا11233دهوكذكرحكمت ياسير

52دبلومميديا11233دهوكذكرهوار خليل ملحم75858

53دبلومميديا11233دهوكذكرماهر نصيب صادق78172

54دبلومميديا11233دهوكذكرفرهاد محمد عبدهللا87344

55دبلومميديا11233دهوكذكرمناف حسن مصطفى64009

56دبلومميديا11233دهوكذكررسدار قادر محمود63013

57دبلومميديا11233دهوكذكررفيق محمدطاهر خالد76086

58دبلومميديا11233دهوكذكرخالد صديق صالح178532

59دبلومميديا11233دهوكذكرفرهاد مصطفى احمد78114

60دبلومميديا11233دهوكذكرطارق عبدالسالم سليمان178851

61دبلومميديا11233دهوكذكربختيار احسان سلمان427529

62دبلومميديا11233دهوكذكركهدار صالح داود64539

 علي عبدالرحمن374600
ى 63دبلومميديا11233دهوكذكرحسير

ى333662 64دبلومميديا11233دهوكذكرجمال سليمان حسير

65دبلومميديا11233دهوكذكرنوزاد صالح طيار344779

66دبلومميديا11233دهوكذكرهكار صالح رشيد78045

67دبلومميديا11233دهوكذكررسبست محمدصالح ويىسي78175

68دبلومميديا11233دهوكذكركهدار فهمي مجيد178810

69دبلومميديا11233دهوكذكردلشاد شكري محمد78075

70دبلومميديا11233دهوكذكرمحمد رمضان محمود63304

زا احمد178477 71دبلومميديا11233دهوكذكراسماعيل مير

72دبلومميديا11233دهوكذكربرفان محمد عبدهللا332511

73دبلومميديا11233دهوكذكراياد نافع حسن178201

74دبلومميديا11233دهوكذكركاروان عكيد افدل333203

ى سفر عمر333528 75دبلومميديا11233دهوكذكركاهير

76دبلومميديا11233دهوكذكرهفال جاسم محمد63576

ى سيفالدين78040 77دبلومميديا11233دهوكذكررمضان ياسير

78دبلومميديا11233دهوكذكرسةروار صالح احمد64667

زاد حبيب رمضان64070 79دبلومميديا11233دهوكذكرشير

80إعداديةميديا11233دهوكذكرفوزي طاهر عبدهللا333377

81إعداديةميديا11233دهوكذكرمهدي احمد عبدالرحمن64641

82إعداديةميديا11233دهوكذكررسدار فهمي مجيد64839

83إعداديةميديا11233دهوكذكريوسف كريم خليل391686

84إعداديةميديا11233دهوكذكرعبدهللا خالد عبدالرحمن499329

85إعداديةميديا11233دهوكذكرمحمد عبدهللا احمد78152

86إعداديةميديا11233دهوكذكرفرهاد رشيد عابد418911

1بكالوريوسميديا11233دهوكذكرسياف انور عثمان178389

2بكالوريوسميديا11233دهوكذكرصالح الدين ايوب علي344924



3بكالوريوسميديا11233دهوكذكريارس رمضان عبدهللا178593

4بكالوريوسميديا11233دهوكذكرنشبير عبدالكريم نايف200098

5بكالوريوسميديا11233دهوكذكركاروان عبدالخالق محمد178263

6بكالوريوسميديا11233دهوكذكردوز جاسم محمد64576

7بكالوريوسميديا11233دهوكذكربيوار جرجيس بكر75337

8بكالوريوسميديا11233دهوكذكرهيوا حمودي مهدي344792

9بكالوريوسميديا11233دهوكذكررشيد رؤوف مصطفى64692

ى عبدالستار رشيد333550 10بكالوريوسميديا11233دهوكذكرمتير

11بكالوريوسميديا11233دهوكذكرعمر مصطفى اسماعيل344866

12بكالوريوسميديا11233دهوكذكرنورسي عبدالخالق علي344821

13بكالوريوسميديا11233دهوكذكردلمان هجر سليمان75052

14بكالوريوسميديا11233دهوكذكرشيالن جاسم محمد63599

15بكالوريوسميديا11233دهوكذكرازاد مصطفى نوري76067

ي عبدهللا344706 16بكالوريوسميديا11233دهوكذكرارام خوشب 

17بكالوريوسميديا11233دهوكذكرالوين جالل مبارك333647

ي عثمان76339 18بكالوريوسميديا11233دهوكذكرفالح حاج 

19بكالوريوسميديا11233دهوكذكرسنكر اسكندر احمد178555

20بكالوريوسميديا11233دهوكذكرعصمت محمد اومر78178

زا64761 ى مير 21بكالوريوسميديا11233دهوكذكربالل ياسير

ى مهدي298223 22بكالوريوسميديا11233دهوكذكرمؤيد ياسير

ى77959 23بكالوريوسميديا11233دهوكذكرازاد سالم حسير

24بكالوريوسميديا11233دهوكذكركومار عبدالوهاب عبدالسالم78157

ى63343 25بكالوريوسميديا11233دهوكذكرزيار نايف حسير

26بكالوريوسميديا11233دهوكذكرمحمد عزيز سليمان75543

27بكالوريوسميديا11233دهوكذكررةسةن بهجت محمدصالح333050

28بكالوريوسميديا11233دهوكذكرريدير حسن عبدالصمد178601

29بكالوريوسميديا11233دهوكذكرعمر اسكندر احمد178549

ى77327 30بكالوريوسميديا11233دهوكذكرابراهيم شعبان ياسير

ي عمر محمد374623
31بكالوريوسميديا11233دهوكذكراشب 

ى عبدالكريم344992 32بكالوريوسميديا11233دهوكذكربارزان تحسير

33بكالوريوسميديا11233دهوكذكرايفان سليمان محمد333250

34بكالوريوسميديا11233دهوكذكرازاد بدل كامل333181

ى سليم77965 35بكالوريوسميديا11233دهوكذكردلشاد حسير

ي73650 36بكالوريوسميديا11233دهوكذكرقيدار انور حاج 

37بكالوريوسميديا11233دهوكذكرريدير سليمان سعدي178301

38بكالوريوسميديا11233دهوكذكرريكر سليمان سعدي178280

39بكالوريوسميديا11233دهوكذكرهوار طاهر محمود344741

40بكالوريوسميديا11233دهوكذكرمحمد عبدالحكيم صديق64118

41بكالوريوسميديا11233دهوكذكرادريس احمد اسماعيل344864

42بكالوريوسميديا11233دهوكذكرالند انور عثمان178472

43بكالوريوسميديا11233دهوكذكرهرمان هجر سليمان76285

44بكالوريوسميديا11233دهوكذكرشورشفان رشيد علي75884

45بكالوريوسميديا11233دهوكذكراالء حكمت جميل74694

46بكالوريوسميديا11233دهوكذكررسكت اسكندر احمد200130

47بكالوريوسميديا11233دهوكذكرسعدي يونس سعدي63062

48بكالوريوسميديا11233دهوكذكرنورس علي محمد64770

49بكالوريوسميديا11233دهوكذكرشكري مهدي نوري178336



50بكالوريوسميديا11233دهوكذكربنار بهجت محمدصالح332739

51بكالوريوسميديا11233دهوكذكرريناس جاسم حمدي64657

ائيل شمس الدين بازيد333122 52بكالوريوسميديا11233دهوكذكرجي 

53بكالوريوسميديا11233دهوكذكرارام صديق احمد75575

54دبلومميديا11233دهوكذكرالوين مصطفى صادق63138

55دبلومميديا11233دهوكذكرهرمان صادق رمضان64388

56دبلومميديا11233دهوكذكرصباح فوزي جاسم332772

57دبلومميديا11233دهوكذكراحمد محمد ابراهيم64470

58دبلومميديا11233دهوكذكركاوه بهجت موس63619

59دبلومميديا11233دهوكذكرجياي ابراهيم عبيد200259

60دبلومميديا11233دهوكذكربرور نارص جادر344761

61دبلومميديا11233دهوكذكرصالح فوزي جاسم332776

62دبلومميديا11233دهوكذكرايفان سعيد علي333370

ي صالح75613
ى
63دبلومميديا11233دهوكذكركاروان صوق

ي عبدهللا333113 64دبلومميديا11233دهوكذكراالن خوشب 

ي64194 65دبلومميديا11233دهوكذكراسماعيل نرصالدين صي 

66دبلومميديا11233دهوكذكرنيوار نوري علي442465

67دبلومميديا11233دهوكذكرسه روه ر خليل رشيد74194

68دبلومميديا11233دهوكذكرسكفان يحبر رمضان344731

ى سيف الدين440357 69دبلومميديا11233دهوكذكرريكان ياسير

70دبلومميديا11233دهوكذكرسيبان فرست محمود178355

71دبلومميديا11233دهوكذكربدرخان ابراهيم محمد333194

72دبلومميديا11233دهوكذكراياد عكيد افدل333082

73دبلومميديا11233دهوكذكرهاريفان صادق رمضان178733

74دبلومميديا11233دهوكذكرمسعود جعفر سعدون344709

زا64290 75دبلومميديا11233دهوكذكرشفان سلمان مير

76دبلومميديا11233دهوكذكرريي  جميل محمد63183

77إعداديةميديا11233دهوكذكرريان حازم ادم178645

78إعداديةميديا11233دهوكذكربدرخان علي علي200213

79إعداديةميديا11233دهوكذكرزانا صالح رشيد74574

80إعداديةميديا11233دهوكذكرفرهاد زكي محمد418256

فان ابراهيم عبيد200252 81إعداديةميديا11233دهوكذكرنجير

ان محمدصالح344934 82إعداديةميديا11233دهوكذكردوست كامير

83إعداديةميديا11233دهوكذكركارزان ريي  محمد344882

ي فهمي عبدالكريم178404 84إعداديةميديا11233دهوكذكرناج 

85إعداديةميديا11233دهوكذكرفائز ليث نوري74867

86إعداديةميديا11233دهوكذكرصهيب تي  رشيد200167

87إعداديةميديا11233دهوكذكرالند حمدي مجيد72625

88إعداديةميديا11233دهوكذكردارفان ديوالي بحري87915

89إعداديةميديا11233دهوكذكرديار حكمت سعيد200104

ى غفار523974 90إعداديةميديا11233دهوكذكرالند محمدامير

91إعداديةميديا11233دهوكذكرزيمان طلحة مصطفى344880

92إعداديةميديا11233دهوكذكردلشاد زكي محمد344846

93إعداديةميديا11233دهوكذكربيشكفت شعبان حسن344857

94إعداديةميديا11233دهوكذكرزانا جالل صالح344944

ى73165 95إعداديةميديا11233دهوكذكردلدار هازم حسير

96إعداديةميديا11233دهوكذكرردوان مصطفى ابابكر332665



97إعداديةميديا11233دهوكذكركوفان سامي توفيق344901

98إعداديةميديا11233دهوكذكرعلي نوري علي374628

ى جمال ادهم63101 99إعداديةميديا11233دهوكذكربه نكير

ى غفار516845 100إعداديةميديا11233دهوكذكرايمن محمدامير

101إعداديةميديا11233دهوكذكراالن عبدالرحمن عبدالرزاق75074

ى178155 102إعداديةميديا11233دهوكذكراياز بشار حسير

103إعداديةميديا11233دهوكذكرامير احمد ابراهيم344700

104إعداديةميديا11233دهوكذكرفرهاد عبدهللا حسن75944

105إعداديةميديا11233دهوكذكركاروان عمر عيىس344894

106إعداديةميديا11233دهوكذكرزيكر سليمان سعدي200091

107إعداديةميديا11233دهوكذكرعمار علي عبدهللا88022

108إعداديةميديا11233دهوكذكرمحمد كريم علي73232

ى74826 109إعداديةميديا11233دهوكذكرمحمد علي حسير

ى200163 110إعداديةميديا11233دهوكذكروارزين قاسم حسير

111إعداديةميديا11233دهوكذكرسمير سعدي سليمان426800

112إعداديةميديا11233دهوكذكركارزان صالح رشيد74612

113إعداديةميديا11233دهوكذكردانه ر اكرم عادل178373

114إعداديةميديا11233دهوكذكرنشوان محمد احمد200088

115إعداديةميديا11233دهوكذكردلوار محسن علي72992

116إعداديةميديا11233دهوكذكراسامه ابراهيم علي344861

ى88045 117إعداديةميديا11233دهوكذكرافان هازم حسير

118إعداديةميديا11233دهوكذكراحمد خالد محمدصالح200169

119إعداديةميديا11233دهوكذكردوسكي جعفر سفر512104

120إعداديةميديا11233دهوكذكربلند عبدالقادر عبدالكريم178380

121إعداديةميديا11233دهوكذكركوفان اسالم محمد87777

122إعداديةميديا11233دهوكذكربندوار جهور طيب75908

123إعداديةميديا11233دهوكذكربسام عباس علي200108

124إعداديةميديا11233دهوكذكرهرمان فرست جهور344748

125إعداديةميديا11233دهوكذكرفدر صالح محمد73323

126إعداديةميديا11233دهوكذكرريان شعبان ابراهيم74343

127إعداديةميديا11233دهوكذكرمحمد عبدالحليم مصطفى75195

ى200113 128إعداديةميديا11233دهوكذكرهوكر محمدصالح حسير

129إعداديةميديا11233دهوكذكركاره عبدالستار رشيد200148

130إعداديةميديا11233دهوكذكرفينوار عمر علي344751

131إعداديةميديا11233دهوكذكرسعدون جعفر سعدون76721

132إعداديةميديا11233دهوكذكراسامة سعيد عبدالكريم72254

133إعداديةميديا11233دهوكذكراحمد شوان سيدمحمد75428

134إعداديةميديا11233دهوكذكرالند كوهدار صالح74378

135إعداديةميديا11233دهوكذكربيشوار عمر طاهر77517

136إعداديةميديا11233دهوكذكرريكش حسن عبدالصمد200144

137إعداديةميديا11233دهوكذكرانس عبدهللا محمد344746

وان مصلح رشيد178615 138إعداديةميديا11233دهوكذكرشير

139بكالوريوسميديا11233دهوكذكرعلي عبدهللا محمد73995

ي صالح احمد344842 140بكالوريوسميديا11233دهوكذكرناج 

141دبلومميديا11233دهوكذكرعبدهللا حسن خورشيد75657

142دبلومميديا11233دهوكذكرشعبان ابراهيم عمر64498

1بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىديانة حسن سعدي178172



2بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىجيمن محمد حسن426737

3بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىسهام كمال محمد348297

4بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبيداء مجيد رشيد178844

5بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىطيبت محمدصالح عبدهللا64334

زا64744 ى مير 6بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىشكرية ياسير

7بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىاواز عبدالرحمن محمدصالح63419

فمان احمد علي300932
8بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

9بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىنهلة امبارك محمد442457

10بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىناريمان بدل طيب333656

11بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىزيمان حكمت جميل64348

12بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىوهبية محمد صادق78148

13بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىجوان رشيد خورشيد499339

زيمان احمد علي300961
14بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

15بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىفيان رشيد محمد72854

16بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىسندس ايوب طيب344726

17بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهلز نوري افدل87394

18بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىجنار احمد سعيد64710

19بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىنرسين شعبان طيب178230

20بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىكرس سليمان عمر64816

21بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىجوان بدل طيب333339

22بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىكازين عبدالستار يوسف178653

يف75257 23بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىلوالف رجب محمدرسر

ديمن محسن علي344772
24بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

25بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىسميان امبارك محمد442443

26بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىايفر عبدهللا سليمان64788

ي ابراهيم500075 لورين حرب 
27بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

28دبلومميديا11233دهوكأنبىشيالن احمد سعيد481727

ائيل طه63323 29دبلومميديا11233دهوكأنبىتوزين جي 

30دبلومميديا11233دهوكأنبىزاهده حميد ابراهيم63024

31دبلومميديا11233دهوكأنبىخولة رشيد خورشيد77977

32دبلومميديا11233دهوكأنبىدلمان عبدالكريم سليم200133

زا75167 ى مير 33دبلومميديا11233دهوكأنبىسوسان ياسير

34دبلومميديا11233دهوكأنبىفيان بهجت احمد78062

35دبلومميديا11233دهوكأنبىهدية نصيب صادق87822

36دبلومميديا11233دهوكأنبىنرسين طاهر ابراهيم87384

37دبلومميديا11233دهوكأنبىشيماء احمد عمر64610

ى جاسم حسن344916 38دبلومميديا11233دهوكأنبىهيلير

ى178567 39دبلومميديا11233دهوكأنبىفيان نايف حسير

40دبلومميديا11233دهوكأنبىخولة ابراهيم محمد64089

41دبلومميديا11233دهوكأنبىهاريمان صالح احمد64454

روزين مهدي علي73367
42إعداديةميديا11233دهوكأنبى

43إعداديةميديا11233دهوكأنبىرونق ابراهيم عبيد74409

44إعداديةميديا11233دهوكأنبىرمزية عبيد محمد344787

1بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىزيان عبدالحكيم صديق64148

ى عابد عبدالمجيد344798 2بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىدلفير

3بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىجيالن بهجت احمد64055

بيالن علي عبدالرحمن200136
4بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى



5بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىانتصار ابراهيم عبيد332863

6بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىفاطمة نوزت احمد87427

7بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبرزين فهمي سعيد344796

8بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىكازين فهمي سعيد333208

9بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىوزدان فرج عمر344887

ى جمال ادهم63073 10بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهيلير

11بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىفاطمة حمودي مهدي333640

ي رشيد78106 12بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىفروين ناج 

13بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهوزين عبدي يونس72354

14بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىايمان عابد عبدالمجيد333564

ى بشير عبدالرزاق333276 15بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىافير

16بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىفائزة ليث نوري64621

دلمان علي محمد178248
17بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

18بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىاواز سالم عبدهللا333541

19بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىرانيا قهار موس78068

ين رشيد اسماعيل333307 20بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىشير

الدين علي178412 ديالن خير
21بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

22بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىجيهان صابر محمد64596

ي محمدنوري حكيم87441
23بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهيفى

24بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىديمن حكمت جميل63714

25بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىسيما امير رمضان200186

كز رشيد اسماعيل333301 26بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىنير

ى مناف حسن64025 27بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىافير

28بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىماوى شوكت طيب178831

ي رمضان344855 29بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىارساء صي 

30بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهدى عبدالرزاق عبدالستار76791

31بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىايمان عبدهللا محمد344743

خوزيك علي عبدهللا64276
32بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

33بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىرغدة جعفر نفروز344782

34بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبفرين فهمي سعيد344966

شهيان محمدعلي رشيد178424
35بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

36بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىافان نظيف طيب344711

بيمان علي عبدالرحمن178582
37بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

38بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىفاطمة حميد ابراهيم63049

ان سعيد مصطفى344868 ى 39بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبارتير

40بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىفزين عبدي يونس63395

ى64553 روندا علي حسير
41بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى

42بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىشه هيناز طلحة مصطفى87329

43بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبزيان عبدي يونس63375

44بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهلز انور عبدهللا88067

45بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىفيان نجمالدين طيب344919

ي64220 46بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىازيتا نرصالدين صي 

ى عبدالكريم345008 47بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىاواز تحسير

48بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبيمان جمال ادهم63091

49بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهزين احمد خليل76253

50بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبناز جالل مبارك427918

ي64378 بارين عبدالسالم نب 
51بكالوريوسميديا11233دهوكأنبى



52بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىجنار حكمت عادل374616

ى344884 53بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىاواز عثمان حسير

54بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىوارزين رشيد محمد332597

55بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبيمان خليل افدل332941

56بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىديالن بهجت محمدصالح332838

57بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىنهاد عبدهللا محمدصالح333666

ي صالح333261 ي ناج 
58بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهيفى

59بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىروز زينل شكري333595

ي طالب احمد427909
60بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهيفى

ى178714 61بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبيام مرزا حسير

وز حميد طاهر87310 62بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىنير

63بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىعزيزة رمضان يوسف63229

ي87379 64بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىدلخاز يوسف حاج 

65بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىشيماء طاهر رمضان178495

كز احمد سعيد178624 66بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىنير

دين عابد يوسف441425 67بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىمير

68بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىنارين حميد صبيح72894

69بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىكردستان ميكائيل اسماعيل426677

70بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىجوان عثمان سلمان63517

71بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىبيداء لقمان احمد332714

72بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىنورا شعبان ابراهيم64478

73بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىهوزان حسن عبدهللا63992

ى75143 74بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىديمةن طاهر ياسير

ى رشيد اسماعيل178739 75بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىئه فير

76بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىزيمان مصطفى اسماعيل332872

77بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىشيالن طاهر عمر333172

78بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىزري نوزت صالح178524

ى بهجت موس200093 79بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىسولير

80دبلومميديا11233دهوكأنبىخم كرم رشيد64100

81دبلومميديا11233دهوكأنبىفينوار خورشيد سليمان300904

82دبلومميديا11233دهوكأنبىدلزين تي  رشيد178638

83دبلومميديا11233دهوكأنبىهالت ايوب عبدهللا178362

84دبلومميديا11233دهوكأنبىايمان عصمت صديق178765

85دبلومميديا11233دهوكأنبىافان عبدهللا خالد87375

جيالن سعيد علي344734
86دبلومميديا11233دهوكأنبى

87دبلومميديا11233دهوكأنبىكولستان عمر عيىس344900

88دبلومميديا11233دهوكأنبىخولة محمد ابراهيم64399

89دبلومميديا11233دهوكأنبىريمان اديب ابراهيم332797

ى333635 ى اسالم حسير 90دبلومميديا11233دهوكأنبىهلبير

ى حازم عبدالرحمن87448 91دبلومميديا11233دهوكأنبىدلهير

92دبلومميديا11233دهوكأنبىنيدار جعفر طه87404

93دبلومميديا11233دهوكأنبىدلمان عمر موس76314

94دبلومميديا11233دهوكأنبىكازين مصطفى اسماعيل332898

ى فهمي مجيد75104 95دبلومميديا11233دهوكأنبىدلفير

ي خليل77693 96دبلومميديا11233دهوكأنبىبهار حج 

97دبلومميديا11233دهوكأنبىهرزين مقداد حسن437130

98دبلومميديا11233دهوكأنبىبيمان حسن سعدي178180



99دبلومميديا11233دهوكأنبىوارزين اسماعيل نعمت178485

100دبلومميديا11233دهوكأنبىشيماء احمد محمد87422

101دبلومميديا11233دهوكأنبىزينب ماجد اسماعيل76206

102دبلومميديا11233دهوكأنبىنازدار كمال صالح27592

103دبلومميديا11233دهوكأنبىروزان ميكائيل اسماعيل426703

104دبلومميديا11233دهوكأنبىسندس عبدالسالم محمد344942

105دبلومميديا11233دهوكأنبىريزين عبدالرحمن حسن72942

106دبلومميديا11233دهوكأنبىكازين حسن عادل178607

ى عبدالرحمن حسن333620 107دبلومميديا11233دهوكأنبىوارفير

108دبلومميديا11233دهوكأنبىزيمان سليمان سعدي178314

109دبلومميديا11233دهوكأنبىشيماء طارق مجيد178511

110دبلومميديا11233دهوكأنبىامل احمد عباس178573

111دبلومميديا11233دهوكأنبىشاهنك سليمان حبش332591

112دبلومميديا11233دهوكأنبىلوزان انس مصطفى332829

113دبلومميديا11233دهوكأنبىوهبية ايوب طيب178631

ي64230 114دبلومميديا11233دهوكأنبىخالت نرصالدين صي 

115دبلومميديا11233دهوكأنبىروندك مشير مجيد87361

116دبلومميديا11233دهوكأنبىشهرفان سعدي مصطفى64730

117دبلومميديا11233دهوكأنبىهرزين مصطفى اسماعيل332882

118دبلومميديا11233دهوكأنبىديزين حكمت عبدهللا72720

119دبلومميديا11233دهوكأنبىنزين محمدصالح عبدهللا74163

120دبلومميديا11233دهوكأنبىزين محمد صالح344729

121دبلومميديا11233دهوكأنبىمنال خورشيد احمد374608

عريفة زكي محمدعلي178706
122دبلومميديا11233دهوكأنبى

123دبلومميديا11233دهوكأنبىهدى كمال محمد178838

ي87943 124دبلومميديا11233دهوكأنبىفيان عبدهللا حج 

125دبلومميديا11233دهوكأنبىبفرين ابراهيم عبيد200249

126دبلومميديا11233دهوكأنبىروندك رسحان مصطفى63294

127دبلومميديا11233دهوكأنبىاوات مصطفى نوري64259

128دبلومميديا11233دهوكأنبىفمان حميد طيب333222

129دبلومميديا11233دهوكأنبىافان يوسف احمد350932

130دبلومميديا11233دهوكأنبىاوات داخاز ادهم333092

131دبلومميديا11233دهوكأنبىبارين محمدنوري حكيم87436

 ديوالي بحري64856
ى 132دبلومميديا11233دهوكأنبىدلير

133دبلومميديا11233دهوكأنبىزيالن حكمت جميل63747

134دبلومميديا11233دهوكأنبىروزان فرج عمر178564

135دبلومميديا11233دهوكأنبىنهلة بكر اسماعيل78084

مريم محمدعلي رشيد178463
136دبلومميديا11233دهوكأنبى

137دبلومميديا11233دهوكأنبىاواز داخاز ادهم333102

138دبلومميديا11233دهوكأنبىسيبل بدل رمضان332600

139دبلومميديا11233دهوكأنبىبرزين محمدوجيه مرعان178517

ى333629 ى بالل حسير 140دبلومميديا11233دهوكأنبىكفير

ى شمس الدين بازيد332604 141دبلومميديا11233دهوكأنبىكاهير

142دبلومميديا11233دهوكأنبىريزان ثوري حسن333130

143دبلومميديا11233دهوكأنبىشيالن عيىس اسماعيل333675

144إعداديةميديا11233دهوكأنبىسيبل عدنان محمد74082

145إعداديةميديا11233دهوكأنبىنهيل رسحان احمد64420



 كريم علي73119
ى 146إعداديةميديا11233دهوكأنبىسولير

147إعداديةميديا11233دهوكأنبىرنا رمزي عزيز344871

148إعداديةميديا11233دهوكأنبىفيى نوزت احمد87433

 عمر علي344932
ى 149إعداديةميديا11233دهوكأنبىسولير

150إعداديةميديا11233دهوكأنبىفاطمة ثوري حسن374446

151إعداديةميديا11233دهوكأنبىروزين احمد محمد344850

152إعداديةميديا11233دهوكأنبىوارين حج  مصطفى344903

ى خالد عبدالقادر75495 153إعداديةميديا11233دهوكأنبىافير

154إعداديةميديا11233دهوكأنبىدلمان حميد طيب344771

155إعداديةميديا11233دهوكأنبىسيفر امير رمضان200189

156إعداديةميديا11233دهوكأنبىبرزين انس زيت78099

157إعداديةميديا11233دهوكأنبىالنة شوكت طيب178819

158إعداديةميديا11233دهوكأنبىسارة فاروق محمدطاهر178671

159إعداديةميديا11233دهوكأنبىادار احمد شكري200141

ى عدنان محمد74257 160إعداديةميديا11233دهوكأنبىسولير

161إعداديةميديا11233دهوكأنبىهوزان رمضان سليم344733

162إعداديةميديا11233دهوكأنبىروندك طه حسن76621

163إعداديةميديا11233دهوكأنبىشيالن نوروز طاهر344775

زيمان علي عبدالرحمن332611
164إعداديةميديا11233دهوكأنبى

ى سعدي محمود64247 165إعداديةميديا11233دهوكأنبىكافير

الدين علي426855 ايالف خير
166إعداديةميديا11233دهوكأنبى

ى74489 ى احمد حسير 167إعداديةميديا11233دهوكأنبىالير

168إعداديةميديا11233دهوكأنبىهرزين عمر طاهر72331

ي481879
169إعداديةميديا11233دهوكأنبىرسن سفر زيبى

ي جميل344897 170إعداديةميديا11233دهوكأنبىدارستان ناج 

171إعداديةميديا11233دهوكأنبىبه هيا طاهر رمضان178503

172إعداديةميديا11233دهوكأنبىجيهان جاسم حمدي200095

173إعداديةميديا11233دهوكأنبىهوزين مهفان افدل76418

174إعداديةميديا11233دهوكأنبىحنان رسدار عصمت344912

175إعداديةميديا11233دهوكأنبىهوزان نزار حمدون344756

176إعداديةميديا11233دهوكأنبىكازين انس زيت77969

177إعداديةميديا11233دهوكأنبىهةلز طالب احمد427642

178إعداديةميديا11233دهوكأنبىهدى يوسف احمد87745

179إعداديةميديا11233دهوكأنبىماوى حازم ادم200181

خان344789 180إعداديةميديا11233دهوكأنبىنوري عبدالجبار مير

ي نوزت صالح200122
181إعداديةميديا11233دهوكأنبىكابى

ئيفان زكي محمدعلي200087
182إعداديةميديا11233دهوكأنبى

يف حميد76124 183إعداديةميديا11233دهوكأنبىسيبل رسر

184إعداديةميديا11233دهوكأنبىفينا صالح بديع344921

ي محمد صالح178786
185إعداديةميديا11233دهوكأنبىهيفى

186إعداديةميديا11233دهوكأنبىسيبل عبدالستار رشيد200153

187إعداديةميديا11233دهوكأنبىسيدرة فاروق محمدطاهر178661

188إعداديةميديا11233دهوكأنبىدنيا حبيب صالح344890

189إعداديةميديا11233دهوكأنبىسيالف عدنان محمد74110

ى كاوة مصطفى74911 190إعداديةميديا11233دهوكأنبىدلفير

191إعداديةميديا11233دهوكأنبىديالن صادق احمد73891

192إعداديةميديا11233دهوكأنبىالهام جمعة شكري332578



ي صالح344847 193إعداديةميديا11233دهوكأنبىهدى ناج 

ى200204 194إعداديةميديا11233دهوكأنبىشاناز عثمان حسير

ى فرست حسن87348 195إعداديةميديا11233دهوكأنبىسولير

196إعداديةميديا11233دهوكأنبىكوردستان رشيد اسماعيل178752

197إعداديةميديا11233دهوكأنبىروز خالد محمد200177

198إعداديةميديا11233دهوكأنبىدلمان خالد سعيد178801

ى ناجح حم344840 199إعداديةميديا11233دهوكأنبىوارفير

200إعداديةميديا11233دهوكأنبىهيفيدار رافع سعيد178780

201إعداديةميديا11233دهوكأنبىجيهان مصلح رشيد344739

ي علي خليل178759
202إعداديةميديا11233دهوكأنبىهيفى

ى امير رمضان200222 203إعداديةميديا11233دهوكأنبىسولير

204إعداديةميديا11233دهوكأنبىديزين احمد محمد333328

ى دزوار نايف76042 205إعداديةميديا11233دهوكأنبىئه فير

206إعداديةميديا11233دهوكأنبىهوزين مناف حسن64043

207إعداديةميديا11233دهوكأنبىميديا نارص احمد200119

208إعداديةميديا11233دهوكأنبىدينا مصطفى ابابكر332493

209إعداديةميديا11233دهوكأنبىهوزين صبجي يوسف200112

210إعداديةميديا11233دهوكأنبىسيبل محمد نوري200166

211إعداديةميديا11233دهوكأنبىروناك مشير مجيد76491

212إعداديةميديا11233دهوكأنبىغريبة حميد طيب333524

213إعداديةميديا11233دهوكأنبىئيرساء فاروق محمدطاهر178689

214إعداديةميديا11233دهوكأنبىدارهوزان سعيد مصطفى332908

215إعداديةميديا11233دهوكأنبىروناهي صالحالدين محمد344785

216إعداديةميديا11233دهوكأنبىكوالف محمدحسن محمد200084

ى فرست حسن76149 217إعداديةميديا11233دهوكأنبىافير

ين دزوار نائف75995 218إعداديةميديا11233دهوكأنبىرسر

219إعداديةميديا11233دهوكأنبىايمان عبدالعزيز احمد76629

220إعداديةميديا11233دهوكأنبىروناهي كمال محمد178220

221إعداديةميديا11233دهوكأنبىديمن مصطفى اسماعيل344927

222إعداديةميديا11233دهوكأنبىرندي دزوار نايف76596

223إعداديةميديا11233دهوكأنبىسيالف رسحان احمد64406

224بكالوريوسميديا11233دهوكأنبىكرس عبدالقهار محمود516852

225دبلومميديا11233دهوكأنبىشكرية محمد ابراهيم87368

ى361796 1ماجستيردهوك11234دهوكذكرناظم صالح حسير

2ماجستيردهوك11234دهوكذكررزكار علي حميد16136

3ماجستيردهوك11234دهوكذكرشفان نوزة صالح200665

4ماجستيردهوك11234دهوكذكرجيار جعفر احمد346220

5ماجستيردهوك11234دهوكذكرعلي احسان تيلي23841

6ماجستيردهوك11234دهوكذكرعباس اسماعيل سلو346670

7ماجستيردهوك11234دهوكذكرعمر محمد سفر16393

8بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمشير الياس عبدهللا346535

9بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرشفان عبدهللا مصطفى17991

10بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرعمر عبدالواحد يونس358401

11بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرحسن مصطفى شيخ عمر360195

12بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرفاضل قاسم عبدالرحمن200560

13بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرسيفان جميل احمد200544

ان عبدالكريم عبدالرحيم18290 14بكالوريوسدهوك11234دهوكذكركامير



ى153278 ى رشيد حسير 15بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرزنكير

16بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرهكار صبجي كامل18005

ى18623 ى رشيد حسير 17بكالوريوسدهوك11234دهوكذكررنكير

18بكالوريوسدهوك11234دهوكذكريارس محمدطاهر عبدالرحمن346336

19بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرغازي اسماعيل احمد399038

ائيل طه346458 20بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرهيمن جي 

21بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرساالر احمد عمر399680

22بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراشور اسخريا عزيز552742

23بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمحمد عبدالعزيز تي 501691

24بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمردان محسن عبدهللا16405

25بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرارشد احمد محمد23828

26بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرجمعة رشدي مصطفى346616

ي محمد17223 27بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرانس حاج 

28بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرالند زياد طارق346763

29بكالوريوسدهوك11234دهوكذكركهدار عصمت اسالم153500

30بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرصالح سليم صالح18596

ي200603 31بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرسالم احمد حاج 

ي عمرخان153086 32بكالوريوسدهوك11234دهوكذكركاروان حرب 

33بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرجابه شموئيل يوسف346638

يف16347 34بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرجوتيار علي رسر

35بكالوريوسدهوك11234دهوكذكررامي ادور بهجت346476

36بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرهندرين رشيد عبدالقادر200551

37بكالوريوسدهوك11234دهوكذكردلوفان حبيب مجيد24017

ى نايف470036 38بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرعمر تحسير

39بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرالياس عبدهللا الياس152589

40بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرشورشفان باربر عبدهللا23729

41بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرهوار رمضان عثمان23872

42بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربرور جالل محمد398996

43بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنزيار نجيب عبدالرحمن346527

ي ماهر346381 44بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرريدير ناج 

45بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرميهفان جاسم ملحم346771

46بكالوريوسدهوك11234دهوكذكردلشاد اسماعيل سليمان360123

47بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنينوس بطرس ادم346778

48بكالوريوسدهوك11234دهوكذكردلكش محمدصالح عمر200648

ى346329 49بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرشمال محمد حسير

ى346622 50بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربارزان يونس ياسير

51بكالوريوسدهوك11234دهوكذكروارهيل ويس حسن16877

 علي154194
ى 52بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراسماعيل حسير

53بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرهوكر محسن عبدهللا153056

54بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنالي سعدهللا ابراهيم360432

55بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراسادور كريكور توماس17230

56بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربيوار جميل مصطفى23833

57بكالوريوسدهوك11234دهوكذكردريد جمال حامد346796

58بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربروار رسدار طه346352

59بكالوريوسدهوك11234دهوكذكررزكار جميل يونس23780

ى عبدالجبار346610 60بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمحمود محمدامير

61بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنيوار عبدالخالق عبدالقادر499224



62بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرخالت نظامالدين محمود346550

ي نارص23721 63بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرهكار حاج 

ى358794 64بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرزيرفان محمد حسير

65بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراياد حسن يونس399134

66بكالوريوسدهوك11234دهوكذكررشيد علي نعمان154225

67بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربرور باربر عبدهللا153305

ى346520  حسير
68بكالوريوسدهوك11234دهوكذكررسبست مصطفى

69دبلومدهوك11234دهوكذكرزكري محمد عثمان153525

70دبلومدهوك11234دهوكذكررمضان عثمان محمد16130

ى18486 ي حسير 71دبلومدهوك11234دهوكذكرمحمود صي 

72دبلومدهوك11234دهوكذكرطاهر عيىس احمد153411

73دبلومدهوك11234دهوكذكرعصمت سعيد صالح24071

74دبلومدهوك11234دهوكذكرعامر ناظم نشأت346453

75دبلومدهوك11234دهوكذكرهشام محمد سفر200576

خان عثمان طاهر346252 76دبلومدهوك11234دهوكذكرمير

77دبلومدهوك11234دهوكذكرسمير محمدعلي سعيد17793

78دبلومدهوك11234دهوكذكراياد محسن فخري17457

ان اسماعيل محمد200611 79دبلومدهوك11234دهوكذكركامير

ى احمد346733 80دبلومدهوك11234دهوكذكرنزيار تحسير

81دبلومدهوك11234دهوكذكرسامي طاهر عبيد23787

82دبلومدهوك11234دهوكذكررياض محمدصالح فارس346661

83دبلومدهوك11234دهوكذكراراز سفر محمد23616

84دبلومدهوك11234دهوكذكرفواز ابراهيم احمد346446

85دبلومدهوك11234دهوكذكربيوار نوري يوسف16099

ي محمد23695 86دبلومدهوك11234دهوكذكرهزرفان احمد حج 

87دبلومدهوك11234دهوكذكرنافع اسماعيل عبدهللا18557

88دبلومدهوك11234دهوكذكرسفيان عادل اسماعيل399161

وان نوري رشيد23971 89دبلومدهوك11234دهوكذكرشير

90دبلومدهوك11234دهوكذكركريم خرصى مصطفى470041

91دبلومدهوك11234دهوكذكرسيبان محمد طه502042

92دبلومدهوك11234دهوكذكرلقمان حسن مصطفى399152

93دبلومدهوك11234دهوكذكربيار عبدالعزيز محمد556421

94دبلومدهوك11234دهوكذكرنعمت رمضان عبدالقادر23846

ش طارق عبدالرحيم18509 95دبلومدهوك11234دهوكذكرهير

96دبلومدهوك11234دهوكذكرمحمد عجيل مسعود23842

97دبلومدهوك11234دهوكذكرشفان حسن عمر23623

98دبلومدهوك11234دهوكذكرازاد طه ابراهيم200661

99دبلومدهوك11234دهوكذكريونس عمر علي23800

ى عمر عبدهللا153584 100دبلومدهوك11234دهوكذكرحسير

ى ذنون414709 101دبلومدهوك11234دهوكذكرزكي ياسير

102دبلومدهوك11234دهوكذكرهشيار محسن فخري23836

103دبلومدهوك11234دهوكذكرساالر حسن عبدالكريم152621

ف نكتل عبدالرحمن16364 104دبلومدهوك11234دهوكذكرارسر

وان زكري بابير24289 105دبلومدهوك11234دهوكذكرشير

106دبلومدهوك11234دهوكذكررسكت طاهر عبدهللا362079

ى23631 107دبلومدهوك11234دهوكذكرفارس خالد ياسير

108دبلومدهوك11234دهوكذكرشعبان عبدالقادر ميكائيل23715



109دبلومدهوك11234دهوكذكرمحمد طه محمد501744

110دبلومدهوك11234دهوكذكربدرخان بدل محمود16318

 علي399213
ى 111دبلومدهوك11234دهوكذكراكر حسير

112دبلومدهوك11234دهوكذكرعلي اسماعيل سلو501737

113دبلومدهوك11234دهوكذكرهوكر سعيد محمد24026

 محمدعلي399105
ى 114دبلومدهوك11234دهوكذكردلوار بنيامير

ى محمدصالح346274 115دبلومدهوك11234دهوكذكربندوار تحسير

116دبلومدهوك11234دهوكذكرزيرفان طلحة قادر17450

وان طاهر عبدهللا200668 117دبلومدهوك11234دهوكذكرشير

118دبلومدهوك11234دهوكذكررسوان حميد محمود346213

119إعداديةدهوك11234دهوكذكرسعيد محمد سعيد359695

ى17420 120إعداديةدهوك11234دهوكذكربروار عدنان حسير

ي200515 121إعداديةدهوك11234دهوكذكرعزت جميل صي 

122إعداديةدهوك11234دهوكذكرمحمد شعبان احمد153470

123إعداديةدهوك11234دهوكذكرديار جميل سليمان399032

ي152578 124إعداديةدهوك11234دهوكذكرعيىس ابراهيم حاج 

125إعداديةدهوك11234دهوكذكربلند جمعه صالح200536

126إعداديةدهوك11234دهوكذكراحمد عبدالغفار ابابكر200633

127إعداديةدهوك11234دهوكذكرنيجرفان شاكر احمد200606

128إعداديةدهوك11234دهوكذكردلشاد محمدحسن طه18670

129إعداديةدهوك11234دهوكذكرلقمان محمد عبدالرحمن18640

130إعداديةدهوك11234دهوكذكررسدار حسن عبدالرحمن356435

ى صالح398943 131إعداديةدهوك11234دهوكذكرمحمد امير

132إعداديةدهوك11234دهوكذكربيار سليمان احمد200620

133إعداديةدهوك11234دهوكذكركارزان خالد احمد18928

1دبلوم عاليدهوك11234دهوكذكرعمر عبدالرحيم عمر346534

2دبلوم عاليدهوك11234دهوكذكرريان سالم صبغةهللا501633

ى ابراهيم346742 3بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنشوان حسير

4بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراران زكري محمد23823

ى154008 5بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرهوشنك عبدالمجيد حسير

6بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمراد خالد مراد16297

ي نعمان153369 7بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرريناس حج 

8بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربرلمان عباس عبدالرحمن16499

9بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمحمود محمدطاهر عبدالرحمن399048

10بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمصطفى مؤيد كمااللدين153705

ي سعدهللا153130 11بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرئارام حرب 

12بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرعلي لقمان نيازي346541

13بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرداخاز سالم شكر23647

ى23662 14بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمحمد خالد ياسير

15بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرسفيان عبدالرحمن سمو154303

ي152737 16بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرميفان علي غرب 

17بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرجيا محمد يونس354686

18بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنديار صباح اسماعيل400026

19بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد فاضل قاسم154180

20بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرسامان جميل محمدطاهر154092

21بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمحمد عصمت رمضان200671

ى محمد سليمان154103 22بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمتير



23بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد محمدصالح احمد23737

24بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرديار محمدسليم محمدسعيد501862

25بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمحمد هاشم حسن17817

26بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربيشوار حسن علي400079

27بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرعبدالرحيم نوري زكي153520

28بكالوريوسدهوك11234دهوكذكررسدار جميل محمدطاهر154071

ى عبدي17876 29بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد لزكير

30بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرحسن محمد حسن346197

31بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرشاكر فوزي شاكر399055

32بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرصالح صباح صالح24298

33بكالوريوسدهوك11234دهوكذكردلير غانم رستم16540

34بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنوزاد احمد سليم23808

35بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد خالد عابد154153

ي200637 36بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرايهان عبدالحكيم حاج 

37بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرداود سالم احمد469987

ى شفان طارق16893 38بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمتير

39بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنورالدين مؤيد كمااللدين153724

40بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرزفر صالح علي200527

41بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربيناس بشار علي358076

42بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنيجرفان ادريس عمر153102

43بكالوريوسدهوك11234دهوكذكريمان طلحة قادر16554

44بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرريفينك محمد احمد346492

45بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربارزان طلحة قادر16777

46بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرجالل سعيد مصطفى200618

زاد عبدالجبار درويش152610 47بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرشير

ائيل عبدهللا23803 48بكالوريوسدهوك11234دهوكذكروليد جي 

49بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرعلي حمدي احمد346513

50بكالوريوسدهوك11234دهوكذكررسكون عوديشو كوركيس16285

م داود346463 51بكالوريوسدهوك11234دهوكذكردارا بير

52بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد يونس محمدسليم501670

53بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرمحمد محمدصالح احمد23742

54بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنيجير خالد ابراهيم23829

55بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنيوار عمر احمد200561

56بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرسيبان عثمان ظاهر16444

ي عمر23877 57بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد جادر حاج 

58بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرهكار مهدي درويش23634

59بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرابراهيم عبيد ابراهيم153290

ى محمد470091 60بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراوس تحسير

61بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد ابراهيم محمد16793

62بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرشوان زهير عبدالرحمن346312

63بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرروان صالح محمود17278

64بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرسوزدار بزار يوسف23692

65بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد تاج الدين عيىس17921

66بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرعبدهللا اكرم محمد18679

67بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد مؤيد كمال الدين23853

68بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربلند شعبان عبدهللا346802

ى احمد153181 69بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرساالر امير



70بكالوريوسدهوك11234دهوكذكريونس محمدطاهر صالح501793

ى ذنون17761 71بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرسفيان ياسير

72بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرنزار عبدالرحمن سمو152996

73بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربريفان حازم حسن24195

ان محمد سليمان23644 74بكالوريوسدهوك11234دهوكذكركامير

75بكالوريوسدهوك11234دهوكذكرزانا مصطفى عيىس17868

76دبلومدهوك11234دهوكذكربيوار رشيد موس399404

77دبلومدهوك11234دهوكذكررةفند ازاد محمدطاهر23670

78دبلومدهوك11234دهوكذكرسعود نزار محمد469966

ان عبدالعزيز قادر153193 ى 79دبلومدهوك11234دهوكذكربير

80دبلومدهوك11234دهوكذكرزانا عيىس عبدهللا23805

ي17827 81دبلومدهوك11234دهوكذكرفه كير رمضان حج 

82دبلومدهوك11234دهوكذكرالوين رمضان سعيد346497

83دبلومدهوك11234دهوكذكرعبدالقهار غفار علي346486

84دبلومدهوك11234دهوكذكرمحمد صالح علي152985

85دبلومدهوك11234دهوكذكربرور صالح علي501642

ى محمد152688 86دبلومدهوك11234دهوكذكرهرفان حسير

87دبلومدهوك11234دهوكذكرعماد عبدالعزيز حسن361968

ان عبدالكريم16838 88دبلومدهوك11234دهوكذكريلماز كامير

ي16915 89دبلومدهوك11234دهوكذكرعمر محمود حاج 

90دبلومدهوك11234دهوكذكرمحمد صالح حيدر346297

ي23947 91دبلومدهوك11234دهوكذكرهشيار رمضان حج 

92دبلومدهوك11234دهوكذكررةفةند صباح مهدي153537

93دبلومدهوك11234دهوكذكرئارمان مشير حسن16805

94دبلومدهوك11234دهوكذكرسعد صباح علي399099

95إعداديةدهوك11234دهوكذكرحسان موفق عبدهللا470024

96إعداديةدهوك11234دهوكذكرالند عبدالرحيم عمر360048

ي الدين فيصل399186
97إعداديةدهوك11234دهوكذكرسوريان تف 

ى ملكو خوشابة346469 98إعداديةدهوك11234دهوكذكرشاروكير

99إعداديةدهوك11234دهوكذكرمحمد علي موس361273

ى نورالدين خالد153226 100إعداديةدهوك11234دهوكذكركاهير

ي359173 101إعداديةدهوك11234دهوكذكررسفراز صبجي حاج 

102إعداديةدهوك11234دهوكذكررشيد شكري رشيد552261

103إعداديةدهوك11234دهوكذكروارزان بزار داود359138

104إعداديةدهوك11234دهوكذكربزمان مشير حسن200597

105إعداديةدهوك11234دهوكذكرره سه ن رشيد علي400128

ي سليمان346413 106إعداديةدهوك11234دهوكذكراحمد حج 

107إعداديةدهوك11234دهوكذكرالند شعبان عبدهللا399959

108إعداديةدهوك11234دهوكذكرمصطفى جياي مصطفى360792

فان محمد شعبان23996 109إعداديةدهوك11234دهوكذكرنيجير

110إعداديةدهوك11234دهوكذكرهندرين بهزاد جميل200643

111إعداديةدهوك11234دهوكذكرالوين صباح مهدي200650

112إعداديةدهوك11234دهوكذكرمروان صفوان صبجي19148

113إعداديةدهوك11234دهوكذكرزانا نعمان شهباز356022

114إعداديةدهوك11234دهوكذكربيوان بشار علي346261

115إعداديةدهوك11234دهوكذكردلير عبدهللا الياس346575

ى عمر يونس501791 116إعداديةدهوك11234دهوكذكررابير



117إعداديةدهوك11234دهوكذكرئافند زياد عبدهللا400043

ى مجي17805 118إعداديةدهوك11234دهوكذكراحمد الزكير

119إعداديةدهوك11234دهوكذكرئافا شفان طارق18585

120إعداديةدهوك11234دهوكذكركه لزين ديوالي رمضان501812

121إعداديةدهوك11234دهوكذكرايمن محمد احمد200584

122إعداديةدهوك11234دهوكذكرنزار محسن فخري152646

123إعداديةدهوك11234دهوكذكردانا خالد عباس361528

ي23865 124إعداديةدهوك11234دهوكذكرريان شعبان نب 

ان بشار علي346266
ى 125إعداديةدهوك11234دهوكذكربير

ى358866 126إعداديةدهوك11234دهوكذكرمحمد عبدهللا حسير

127إعداديةدهوك11234دهوكذكرستيفن ايشو دنخا399758

128إعداديةدهوك11234دهوكذكراراز عزت مصطفى200658

129إعداديةدهوك11234دهوكذكرسيباند فهمي محمد399507

130إعداديةدهوك11234دهوكذكرفدر طاهر سعدهللا501709

ي رجب361750
131إعداديةدهوك11234دهوكذكرزنار كيفى

132إعداديةدهوك11234دهوكذكرتركي خليل ابراهيم501981

133إعداديةدهوك11234دهوكذكررسبست محمد سليمان23950

134إعداديةدهوك11234دهوكذكرنزيار غازي سعيد356539

135إعداديةدهوك11234دهوكذكرريزان ازاد سعيد200778

136إعداديةدهوك11234دهوكذكرهونر احمد كامل152787

ي سعدهللا200610 137إعداديةدهوك11234دهوكذكرهيمن حرب 

138إعداديةدهوك11234دهوكذكراركان صالح عبدهللا18659

ى محمدسليم362218 139إعداديةدهوك11234دهوكذكراحمد محمدامير

140إعداديةدهوك11234دهوكذكروزدان مشير الياس359888

ي صالح400232
 
141إعداديةدهوك11234دهوكذكراحمد محمدصدق

142إعداديةدهوك11234دهوكذكرمحمد عارف خرصى153749

143إعداديةدهوك11234دهوكذكرمروان علي رمضان200660

144إعداديةدهوك11234دهوكذكردارفان كديان صالح359210

145إعداديةدهوك11234دهوكذكراحمد ادريس سعيد200649

146إعداديةدهوك11234دهوكذكرئامه د هوار عبداهللا501682

147إعداديةدهوك11234دهوكذكرهريم احمد عبدهللا362110

148إعداديةدهوك11234دهوكذكرسه روك كهدار مصطفى200652

149إعداديةدهوك11234دهوكذكرعثمان عادل عبيد16433

ى359795 150إعداديةدهوك11234دهوكذكربه روه ر صفوت حسير

151إعداديةدهوك11234دهوكذكرالوك فهيم عبدهللا360497

152إعداديةدهوك11234دهوكذكروارهيل سام طاهر23782

و501762 153إعداديةدهوك11234دهوكذكرصالح موس بير

ى محمدسليم362328 154إعداديةدهوك11234دهوكذكرمحمد محمدامير

155إعداديةدهوك11234دهوكذكرميلس ايشو دنخا399325

156إعداديةدهوك11234دهوكذكرسنور طيب مجيد200788

ى23966 157إعداديةدهوك11234دهوكذكرمحمد زكي ياسير

158إعداديةدهوك11234دهوكذكررفند شعبان عبدهللا361583

159إعداديةدهوك11234دهوكذكربه روه ر حسن احمد200609

160إعداديةدهوك11234دهوكذكرهونه ر سالم موس361450

161بكالوريوسدهوك11234دهوكذكراحمد الياس خرصى23718

162بكالوريوسدهوك11234دهوكذكررسكوت سعيد مصطفى153264

163بكالوريوسدهوك11234دهوكذكربلند احمد طيب153441



ي529545 164دبلومدهوك11234دهوكذكرعبدالستار معروف حاج 

165إعداديةدهوك11234دهوكذكرقيرس جميل نعمان360644

1بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىداستان طه عبدهللا346580

2بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبيمان نرصت عبيد154246

ى عبدالواحد محمد153428 3بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهلبير

4بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهيفاء سليم محمد16465

5بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبيان حامد محمد414822

كردستان محمدعلي احمد470013
6بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

ة خورشيد عبدي18239 7بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسمير

8بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزوزان عمر صالح19169

9بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىخانم جان عزيز يعقوب346653

10بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشكرية طه محمد152678

11بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبهار عصمت اسالم361378

12بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسهام صالح اقبال23732

ين احمد محمد152818 13بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىرسر

ي جاسم يونس23709
14بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهيفى

ي470039 ى حاج  15بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىريجوان ياسير

ى حسن200564 16بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشهله تحسير

17بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىواجده محمدصديق ويىسي346561

ين محمدطاهر سليمان438170 18بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشير

19بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسيي  عبدالمجيد عبدالحميد200632

يفان محمد احمد154129 20بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبير

21بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكردستان نقيب صديق356505

22بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسنتا عوديشو كوركيس16832

23بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهدى مهدي درويش24510

24بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكازين فارس طاهر200656

25بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهزين فريق حسن336369

ى احمد23778 26بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسوسن حسير

27بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبخشان مصطفى نجم153544

28بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىريزين فارس طاهر152658

ى محمدصالح346278 29بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزيمان تحسير

30بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىريزين عبدهللا الياس152841

يفان عبدالقادر عمر152853 31بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبير

32بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهناء صديق سعدي24092

33بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزالة زيرك طاهر470078

ي16853 34بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىاواز عزو حج 

35بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىوزدان عبدالحكيم محمد152829

36بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىديزين عبدالرحيم عمر361634

ى صادق صالح16885 37بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىدلفير

38بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكازين ابراهيم حسن152670

39بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىتورين دلشاد مسعود346224

40بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزوزان محمدصديق عمر501769

ي23817 41بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكرس احمد حج 

صوما نوزاد علي346646
42بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

43دبلومدهوك11234دهوكأنبىنرسين طاهر محمدسعيد346866

44دبلومدهوك11234دهوكأنبىهيام عمر صالح358308

45دبلومدهوك11234دهوكأنبىريحان عمر عبدهللا17984



46دبلومدهوك11234دهوكأنبىسيبل احمد خالد346823

47دبلومدهوك11234دهوكأنبىصافية ابوزيد عيىس358457

48دبلومدهوك11234دهوكأنبىبروين عمر عبدهللا200667

ين جميل نعمان346568 49دبلومدهوك11234دهوكأنبىرسر

50دبلومدهوك11234دهوكأنبىوداد محمدصالح فارس24084

51دبلومدهوك11234دهوكأنبىدلخاز احمد محمد200592

52دبلومدهوك11234دهوكأنبىالهيجان فؤاد احمد154167

ي محمدصالح عبدالرحمن346545
53دبلومدهوك11234دهوكأنبىهيفى

ى محمد ابراهيم23844 54دبلومدهوك11234دهوكأنبىدلفير

ي501819 55دبلومدهوك11234دهوكأنبىخالدة اسماعيل حج 

ى360698  حسير
56دبلومدهوك11234دهوكأنبىامل مصطفى

ي شكري200556 57دبلومدهوك11234دهوكأنبىكولجن صي 

58دبلومدهوك11234دهوكأنبىزيمار محمد طه501752

59دبلومدهوك11234دهوكأنبىنضال قاسم مصطفى16531

ي عيىس17462 60دبلومدهوك11234دهوكأنبىسيي  صي 

ي346844 61دبلومدهوك11234دهوكأنبىلببى عبدالهادي حاج 

62دبلومدهوك11234دهوكأنبىهبة خليل خالد154282

63دبلومدهوك11234دهوكأنبىفكرية عبدهللا عمر154044

64دبلومدهوك11234دهوكأنبىسيوان يعقوب عبدهللا200581

65دبلومدهوك11234دهوكأنبىهرزين عبدالرزاق محمد153452

ائيل حسن357409 ى جي  66دبلومدهوك11234دهوكأنبىافير

67دبلومدهوك11234دهوكأنبىنارين عمر عبدهللا200642

68دبلومدهوك11234دهوكأنبىلورين محمد سليمان359635

ى200540 69دبلومدهوك11234دهوكأنبىبروين عبدالمجيد حسير

70دبلومدهوك11234دهوكأنبىبيمان احمد يوسف152474

وزخان سليم رجب153352 71دبلومدهوك11234دهوكأنبىبير

72دبلومدهوك11234دهوكأنبىسوزان حمدي احمد346508

73دبلومدهوك11234دهوكأنبىجيهان بدل طيب398873

ى محمد عبدالرحمن400328 74دبلومدهوك11234دهوكأنبىافير

75دبلومدهوك11234دهوكأنبىشيالن جتو سليمان16859

نارين علي محمود200548
76دبلومدهوك11234دهوكأنبى

ى16377 77دبلومدهوك11234دهوكأنبىشيالن عبدهللا حسير

78دبلومدهوك11234دهوكأنبىفائزة خالد موس23815

79دبلومدهوك11234دهوكأنبىجيمن حسن سليمان152699

80دبلومدهوك11234دهوكأنبىجميعة محمد سليمان346375

81دبلومدهوك11234دهوكأنبىديمن حسن سليمان152716

82دبلومدهوك11234دهوكأنبىباسمة سعيد صالح200645

ى داي فرمان513620 مير 83دبلومدهوك11234دهوكأنبىرسر

84دبلومدهوك11234دهوكأنبىجوان خالد مراد399166

ى سالم حسن425942 85دبلومدهوك11234دهوكأنبىافير

ى خالد مراد346713 86دبلومدهوك11234دهوكأنبىسولير

ى16357 ى ياسير 87دبلومدهوك11234دهوكأنبىروندك حسير

ان ادريس يحبر399178 ى 88دبلومدهوك11234دهوكأنبىهير

89إعداديةدهوك11234دهوكأنبىنغم عبدالواحد قاسم362405

ي501866 عيشان محمدعلي حاج 
90إعداديةدهوك11234دهوكأنبى

91إعداديةدهوك11234دهوكأنبىديمن صالح حيدر400151

92إعداديةدهوك11234دهوكأنبىريجوان فؤاد احمد200558



ي رشيد499230 93إعداديةدهوك11234دهوكأنبىشيالن ناج 

94إعداديةدهوك11234دهوكأنبىالرا صباح شعيا18604

95إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهزين جميل يونس469871

96إعداديةدهوك11234دهوكأنبىديمن جميل محمود18335

ى توفيق محمد200622 97إعداديةدهوك11234دهوكأنبىدلفير

1بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنركز يونس خرصى17756

2بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشهيان لقمان مراد17887

ى موس346720 3بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزيان تحسير

4بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشيالن صالح حيدر346186

5بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىباسمة اسماعيل سلو501784

6بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىاريفان عسالن اسكندر24494

7بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىايمان عصمت رمضان200669

8بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىارساء فاضل قاسم154260

9بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىريزين رمضان داخاز152725

10بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبارين عزت حمدي23797

ائيل346834 11بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىجورين صباح جي 

ى فاضل سفر470096 12بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىدلفير

13بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشةنك ازاد محمدطاهر18766

14بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبيناهي عبدالستار محمود501652

15بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىفيان سعيد محمد346182

16بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىديانا عيىس عمر23684

كلستان محمدعلي احمد470008
17بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

18بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىروناك جكدار عمر152973

ي24415 امنه سامي حاج 
19بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

وز سعدي قادر346290 20بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنير

ي سليمان346408 21بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىادار حج 

و200571 22بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىافان عبدالسالم مير

23بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشانة زيرك طاهر399194

24بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنورا سلمان رمضان153496

ى محمد سليمان23642 25بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىافير

ى صباح اسماعيل17467 26بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىافير

27بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىجوان فرهاد جاسم399093

28بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىجوان دلشاد سليمان501620

29بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكوفه ند دلشاد مصطفى358834

ي وليد رشيد200631
30بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكفى

31بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشيماء محمدسعيد يعقوب398973

32بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكوالف يونس عبدالرحمن354661

بروين حسن علي362273
33بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

34بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنورا لقمان نيازي359752

هاوزين علي موس361418
35بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

شنكي دلشاد خليل153328
36بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

ى فهمي محمد346753 37بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسولير

ى محمدصالح24477 38بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىتنكزار محمدامير

ي200638 39بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنازك عبدالحكيم حاج 

40بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىلوزان حازم حسن501787

41بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكازين مصطفى محمدخالد470050

سازان عبدالعزيز علي357987
42بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى



فزين ديوالي رمضان501801
43بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

44بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىمريم احمد محمد17858

45بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشيالن محمدصالح طاهر17851

46بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهالت نشاة حسامالدين501838

47بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهند احمد مجيد501774

 محمدعلي احمد469998
ى مير 48بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىرسر

49بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىمنال ادريس خالد23674

50بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىانوار رمضان محمد16821

51بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىجوان اسماعيل ابراهيم346307

52بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىرانيا فهمي احمد16257

ى احمد153158 53بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىروناك امير

54بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشلير خالد عيىس18705

55بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىانيتا عوديشو كوركيس16123

56بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىعائشة عبدهللا حسن399205

سازان هشيار علي346370
57بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

ى مهدي عبدهللا502178 58بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىافير

59بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهيجان عبدالعزيز قادر153216

60بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىلورين هلكفت رشيد153600

61بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىعائشة احمد محمد17892

62بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىفاطمة طه محمد398964

ي كمال عبدالكريم17209
63بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزيبى

64بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىاواز عادل عيىس16330

65بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىارساء اسماعيل سلو501777

ى محمدسعيد بشير346271 66بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكاهير

67بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشنك هالت عارف398990

68بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىازين محمد سفر16271

ين موس عثمان200594 ى 69بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنير

70بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىجرا زياد عبدالكريم154210

ى نظام الدين محمود18402 71بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسولير

ى محمدعارف نذير16420 72بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىئولير

ي حسن23654 يفان حج  73بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبير

لوالف محمدعلي جميل153385
74بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

75بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىديزين رمضان شعبان153404

76بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىالنا نعمان شهباز152768

ائيل حسن24258 77بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزيان جي 

ي حسن346586 78بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبناز حج 

79بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزينه ايشو دنخا399022

ى محمدصالح23772 80بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهالت محمدامير

81بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىرند ازاد محمدطاهر18778

82بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىارساء ناطق كمال الدين24623

دةريا زكي جميل552653
83بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

84بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنارين صالح عبدال200604

ى سعيد طه346574 85بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىفير

86بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىديرين فوزي اسماعيل346855

87بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىجنار ادريس خالد23679

88بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىاخينك محمد مصطفى346601

89بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىليالف هالت عارف346322



ي18577 90بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزفان سكفان حج 

91بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشيماء خالد عيىس18725

وز داود خالد23848 92بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنير

ى عمر محمدسليم200599 93بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكافير

94بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزينب صالح حازم200659

95بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبه سار زردشت حسن346205

96بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىايمان موس هسن178774

97بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزيلة زيرك طاهر470084

98بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىريزين عبدالرحمن طه469991

بيان سليمان علي346812
99بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

ى هشيار محمد23935 100بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسولير

101بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىالنة غازي اسماعيل502246

102بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشلوفة احمد خالد346665

103بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسيبل نظامالدين محمود16904

ى قاسم عبدالجبار17899 104بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىالير

105بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىجوان جالدت احمد152535

ى احمد346702 106بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنارين محمدامير

107بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهيالن صديق جميل469983

ي23943 108بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىديزين رمضان حج 

109بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبهار مجيد محمد502002

 زكي رسول501696
ى 110بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهافير

ي رشيد24008 111بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبيمان ناج 

ي عبدالقادر احمد346708
112بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهيفى

113بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىديزين عزت سلمان200640

ى470073 114بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىاخرة عبدهللا حسير

ى346316 115بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبفرين عبدهللا حسير

ى كمال طاهر153047 116بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىدلفير

ين عبدهللا احمد367296 117بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىرسر

118بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسوسن كمال محمد399005

ي ماهر17188 119بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزيمان ناج 

120بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزينب قحطان ابراهيم17442

121بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهازا احسان قادر19094

122بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزين قاسم عبدالجبار18691

ى552259 123بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسيبل حبيب حسير

124بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىالهام نزيار سليم19116

ين صالح نارص501756 125بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىدلي 

126بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىئارين احمد مصطفى23918

ى470066 127بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكلستان عبدهللا حسير

ى عبدالعزيز حسن362016 128بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسولير

129بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكوالف عبدالسالم موس23809

130بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىزينب جاسم ملحم346748

131بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىاخالص يوسف ابراهيم16477

ين عصمت صالح16846 132بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىرسر

ي400369 ساره شعبان نب 
133بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

ائيل19132 134بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىديزين ميكائيل جي 

135بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىدنيا صباح سعيد153484

136بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكاثرين طاهر عبدهللا152568



ى نوري346362 137بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنازك حسير

ي346347 138بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىلوالف سعدي حج 

139بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىكازين رجب احمد414845

ه ت صباح علي399905 شير
140بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

ي346359 ين سعدي حج  ى 141بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىهير

ى عبدالحميد346208 142بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىدلدار امير

ي153020 143بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىدلناز صبجي حاج 

144بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىوان جمال رمضان23794

ى نياز نوري501758 145بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىدافير

146بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىاواز مصطفى نجم153567

ى23838 وارين علي حسير
147بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبى

148بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىنشتيمان ابراهيم ابابكر360582

149بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىبتول احمد محمد17977

150بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسوران خالد احمد346603

ي صالح400263
 
151بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىجوان محمدصدق

152بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىسندس رمضان داخاز152555

153دبلومدهوك11234دهوكأنبىبرزين حسن صالح23896

ي سعدي يحبر360911
154دبلومدهوك11234دهوكأنبىوابى

155دبلومدهوك11234دهوكأنبىريزين ادريس يحبر399172

156دبلومدهوك11234دهوكأنبىاهنك رشيد موس399083

157دبلومدهوك11234دهوكأنبىاالء احمد انور358367

ي طاهر200662 ى صي  158دبلومدهوك11234دهوكأنبىدلير

ى احمد محمد17958 مير 159دبلومدهوك11234دهوكأنبىرسر

160دبلومدهوك11234دهوكأنبىكوالف كمال محمد398981

161دبلومدهوك11234دهوكأنبىهفرست سعيد عمر470031

162دبلومدهوك11234دهوكأنبىهالت رمضان محمد346725

163دبلومدهوك11234دهوكأنبىسوالف جتو سليمان346402

164دبلومدهوك11234دهوكأنبىارساء هشيار محمد470018

165دبلومدهوك11234دهوكأنبىعيشان نذير جاسم346482

166دبلومدهوك11234دهوكأنبىئاال محمد سليمان361928

167دبلومدهوك11234دهوكأنبىسعاد اكرم محمود152798

168دبلومدهوك11234دهوكأنبىنادية جاسم ملحم346759

169دبلومدهوك11234دهوكأنبىكوثر فريد ابراهيم358964

ى هلكفت رشيد153688 170دبلومدهوك11234دهوكأنبىفير

171دبلومدهوك11234دهوكأنبىاواس احمد طاهر346728

172دبلومدهوك11234دهوكأنبىميديا وديع محمدسعيد152755

173دبلومدهوك11234دهوكأنبىلوالف جتو سليمان17933

ي احمد398957 174دبلومدهوك11234دهوكأنبىامنه صي 

175دبلومدهوك11234دهوكأنبىكلستان محمد جنيد200663

ى346695 ى صالح ياسير 176دبلومدهوك11234دهوكأنبىرفير

ى رمضان200617 177دبلومدهوك11234دهوكأنبىريزان الزكير

هورين سامي عبدالرحمن200654
178دبلومدهوك11234دهوكأنبى

179دبلومدهوك11234دهوكأنبىرنا خوشابة شمعون23790

ي346243 180دبلومدهوك11234دهوكأنبىجوان مجيد حاج 

181دبلومدهوك11234دهوكأنبىروزان ابراهيم صالح399016

182دبلومدهوك11234دهوكأنبىنورى عبدالحميد محمد24442

183دبلومدهوك11234دهوكأنبىعيشىان اكرم محمود200636



184دبلومدهوك11234دهوكأنبىامد صالحالدين ابراهيم502209

185دبلومدهوك11234دهوكأنبىافان عصمت رمضان200672

186دبلومدهوك11234دهوكأنبىبنان محمدصديق محمدطاهر17215

ى23638 هديل زكي ياسير
187دبلومدهوك11234دهوكأنبى

188دبلومدهوك11234دهوكأنبىريزين نوزاد عبدالقهار152631

189دبلومدهوك11234دهوكأنبىديمن رشيد محمدسليم470046

ى صالح عبدهللا17429 190دبلومدهوك11234دهوكأنبىكفير

191دبلومدهوك11234دهوكأنبىديالن صالح حيدر346189

ى154030 192دبلومدهوك11234دهوكأنبىزين صفوت حسير

193دبلومدهوك11234دهوكأنبىشيالن سليمان حسن355959

ى محمد سليمان346257 194دبلومدهوك11234دهوكأنبىسولير

195دبلومدهوك11234دهوكأنبىروندك جتو سليمان16869

196دبلومدهوك11234دهوكأنبىبفرين سليمان مصطفى501727

ى جاسم عثمان16105 197دبلومدهوك11234دهوكأنبىدلير

ى عبدالحميد يوسف359317 198دبلومدهوك11234دهوكأنبىهلبير

199دبلومدهوك11234دهوكأنبىجوان شعبان رمضان346389

200دبلومدهوك11234دهوكأنبىسيي  خيفة صالح17968

ى يونس عبدالرحمن346292 201دبلومدهوك11234دهوكأنبىدلفير

202دبلومدهوك11234دهوكأنبىجنار محمد طه501679

ي صالح عبدهللا18911
203دبلومدهوك11234دهوكأنبىخوسر

و399146 204دبلومدهوك11234دهوكأنبىسيدرا عيىس بير

ائيل عبدهللا23806 205دبلومدهوك11234دهوكأنبىاخالص جي 

206دبلومدهوك11234دهوكأنبىحنان يوسف محمد24209

207دبلومدهوك11234دهوكأنبىلوريس نبيل شموئيل152528

208دبلومدهوك11234دهوكأنبىريزان خورشيد حسن23820

209إعداديةدهوك11234دهوكأنبىجوان احمد مصطفى19071

وز عمر عبدالواحد357556 210إعداديةدهوك11234دهوكأنبىنير

ى خالد ابراهيم24173 211إعداديةدهوك11234دهوكأنبىكاهير

يفان احمد محمد200646 212إعداديةدهوك11234دهوكأنبىبير

213إعداديةدهوك11234دهوكأنبىوان دلشاد سليمان501732

ى سالم حسن425983 214إعداديةدهوك11234دهوكأنبىمافير

215إعداديةدهوك11234دهوكأنبىزين غازي سعيد356314

216إعداديةدهوك11234دهوكأنبىاواز رشيد موس399812

جوان علي موس361134
217إعداديةدهوك11234دهوكأنبى

ائيل361660 218إعداديةدهوك11234دهوكأنبىبناس ميكائيل جي 

219إعداديةدهوك11234دهوكأنبىايمان نزار جميل357777

220إعداديةدهوك11234دهوكأنبىانوار احمد صالح501991

221إعداديةدهوك11234دهوكأنبىسيدرا يونس عبدالرحمن358553

222إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهندستان نرصت اسماعيل362501

223إعداديةدهوك11234دهوكأنبىئافا عبدهللا علي200644

224إعداديةدهوك11234دهوكأنبىليل خليل ابراهيم501924

225إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهيوا فرهاد حسن399459

226إعداديةدهوك11234دهوكأنبىشانا قيس سعيد400885

227إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهزيان عبدهللا احمد346596

228إعداديةدهوك11234دهوكأنبىسارة محمد يونس362567

229إعداديةدهوك11234دهوكأنبىتيبار وليد صالح501741

230إعداديةدهوك11234دهوكأنبىحمدية صادق عبدالحميد358689



231إعداديةدهوك11234دهوكأنبىدنيا كمال مصطفى361060

فان حسن501809 232إعداديةدهوك11234دهوكأنبىاالء نجير

233إعداديةدهوك11234دهوكأنبىشيماء احمد عارف23975

234إعداديةدهوك11234دهوكأنبىجنان غازي فيصل346282

ى360974 235إعداديةدهوك11234دهوكأنبىكازين وليد حسير

ى رسحان بالل16815 236إعداديةدهوك11234دهوكأنبىخاتير

237إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهلز عباس عبدالرحمن16515

238إعداديةدهوك11234دهوكأنبىبنان اكرم احمد358639

ى نياز نوري502157 239إعداديةدهوك11234دهوكأنبىدلهير

ى عبدالحميد357733 240إعداديةدهوك11234دهوكأنبىروزين امير

ى سالم فوزي200615 241إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهلبير

ى محمدحسن جرجيس399541 242إعداديةدهوك11234دهوكأنبىافير

ى346679 243إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهبة عيىس حسير

244إعداديةدهوك11234دهوكأنبىكازيك عمر عباس346433

245إعداديةدهوك11234دهوكأنبىديرين لقمان مراد24236

ي سليمان346421 246إعداديةدهوك11234دهوكأنبىدلهات حج 

247إعداديةدهوك11234دهوكأنبىفيان محمدسعيد يعقوب399869

ى19030 248إعداديةدهوك11234دهوكأنبىتائيبة خالد محمدامير

ى346685 249إعداديةدهوك11234دهوكأنبىشكرية صالح ياسير

وز عمر عباس361558 250إعداديةدهوك11234دهوكأنبىبير

251إعداديةدهوك11234دهوكأنبىلورين بروار عدنان18951

252إعداديةدهوك11234دهوكأنبىروندك عمر عباس346442

253إعداديةدهوك11234دهوكأنبىامينة عمر عبدهللا200566

254إعداديةدهوك11234دهوكأنبىنةدا شوكت احمد200590

ى يوسف عبدالحميد357920 مير 255إعداديةدهوك11234دهوكأنبىرسر

ى محمدطاهر صالح الدين200612 256إعداديةدهوك11234دهوكأنبىئايير

ى رسبست سعيد502199 257إعداديةدهوك11234دهوكأنبىدلير

258إعداديةدهوك11234دهوكأنبىدنيا رجب احمد502015

259إعداديةدهوك11234دهوكأنبىروناهي يوسف عبدالحميد501662

260إعداديةدهوك11234دهوكأنبىديزين عباس عبدالرحمن16485

ين يوسف عبدالحميد356597 261إعداديةدهوك11234دهوكأنبىرسر

262إعداديةدهوك11234دهوكأنبىرسود حسن مصطفى360241

ى احمد انور358191 263إعداديةدهوك11234دهوكأنبىبرسر

264إعداديةدهوك11234دهوكأنبىبناف اكرم احمد359572

265إعداديةدهوك11234دهوكأنبىكازين حسن صالح23881

ا قيس سعيد400947 ى 266إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهير

ي355830 267إعداديةدهوك11234دهوكأنبىشهيان سكفان حج 

ى200629 268إعداديةدهوك11234دهوكأنبىسوزان كمال حسير

269إعداديةدهوك11234دهوكأنبىزيمان اكرم محمود200634

270إعداديةدهوك11234دهوكأنبىدةريا احمد عبدالغفار200786

ى رسبست سعيد501796 271إعداديةدهوك11234دهوكأنبىسولير

272إعداديةدهوك11234دهوكأنبىسيفان فرهاد سليمان501713

ي اسماعيل ابراهيم346302
273إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهيفى

274إعداديةدهوك11234دهوكأنبىكلستان طه عبدهللا361499

275إعداديةدهوك11234دهوكأنبىجوان محمد ابراهيم200627

276إعداديةدهوك11234دهوكأنبىبينار فارس فرحان18748

277إعداديةدهوك11234دهوكأنبىزينة جبار جمعة552621



ى359103 278إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهلز محمد حسير

 سامي عبدالرحمن501767
ى 279إعداديةدهوك11234دهوكأنبىكه فير

280إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهيفاء صادق عبدالحميد358720

281إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهيمان عبدالمجيد عبدالكريم200614

282إعداديةدهوك11234دهوكأنبىسيدرة فرهاد سليمان501723

283إعداديةدهوك11234دهوكأنبىجوان عمر عبدالواحد357525

284إعداديةدهوك11234دهوكأنبىصفاء ناطق كمال الدين23958

ى كهدار مصطفى200657 285إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهيلير

ى لوند يوسف361889 286إعداديةدهوك11234دهوكأنبىسولير

287إعداديةدهوك11234دهوكأنبىنورجان نظام الدين محمود23984

288إعداديةدهوك11234دهوكأنبىهيالن فريق حسن400191

ى فؤاد احمد200511 289إعداديةدهوك11234دهوكأنبىافير

290إعداديةدهوك11234دهوكأنبىسيبل احمد محمد23814

ى حميد محمد363194 291إعداديةدهوك11234دهوكأنبىافير

خان عثمان346236 292إعداديةدهوك11234دهوكأنبىبارين مير

ائيل361727 293إعداديةدهوك11234دهوكأنبىايناس ميكائيل جي 

تةنيا زكي جميل552639
294إعداديةدهوك11234دهوكأنبى

ان مهدي درويش24458 295إعداديةدهوك11234دهوكأنبىسير

ي صباح مهدي359988
296إعداديةدهوك11234دهوكأنبىكفى

297إعداديةدهوك11234دهوكأنبىريزان سالم صديق23901

298إعداديةدهوك11234دهوكأنبىنازك عمر عباس346426

299إعداديةدهوك11234دهوكأنبىبارين زكري محمد24202

300إعداديةدهوك11234دهوكأنبىلينا عدنان يوسف400102

301إعداديةدهوك11234دهوكأنبىدلخاز مصطفى نجم18313

302إعداديةدهوك11234دهوكأنبىجوان اكرم محمود356173

ين محمد مصطفى501701 303بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىرسر

 سامي501749
304بكالوريوسدهوك11234دهوكأنبىشهرستان مصطفى

305دبلومدهوك11234دهوكأنبىدلي  سليمان مصطفى501721

306دبلومدهوك11234دهوكأنبىمهدية احمد ابراهيم346591

يف356580 1ماجستيرزاويتة11235دهوكذكرسهام محمدسليم رسر

2ماجستيرزاويتة11235دهوكذكرميرس عبدهللا صالح25635

3ماجستيرزاويتة11235دهوكذكرعبدالستار نعمت اليخان178939

4بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرخالد ابراهيم جاسم357060

يف356370 ى رسر 5بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرمحىالدين محمدامير

هللا498530 6بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرزيوار فيصل خير

7بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكركاظم سلمان عبدهللا26518

8بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرنزار عبدهللا محمد26583

9بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكررسبست سالم محمدعلي26511

10بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرنوروز جعفر اسعد355644

ي356130
ى
11بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرهزار شكري صوق

ي معروف179149 12بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرريدير ناج 

13بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكربارزان رشيد سليمان179056

14بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرايوب حميد فريق25477

ى355425 15بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرشامل سليم حسير

16بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرازاد عبدهللا محمد443536

17بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرزيرفان الدين ادم26605

18بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرعبدهللا حسن احمد200022



19بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرسعد عبد عمر26538

20بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرنذير ابراهيم جاسم356535

ى357134 21بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكركاريز حسن حسير

ي179123 22بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرريباز حسن حاج 

ى26466 23بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكركارزان جبار حسير

24دبلومزاويتة11235دهوكذكرنزار مصطفى خم25559

25دبلومزاويتة11235دهوكذكرعبدالقادر سعيد مشكو355620

26دبلومزاويتة11235دهوكذكرمشير مصطفى محمد559808

27دبلومزاويتة11235دهوكذكرعصمت عبيد عثمان25603

28دبلومزاويتة11235دهوكذكراحمد عبدهللا محمد356437

ى احمد يعقوب199962 29دبلومزاويتة11235دهوكذكرامير

ي اسماعيل عادل26543
 
30دبلومزاويتة11235دهوكذكرصدق

31دبلومزاويتة11235دهوكذكرمقديد عرفات سفر25590

32دبلومزاويتة11235دهوكذكرماهر ابراهيم صالح355498

ى احمد ميكائيل26674 33دبلومزاويتة11235دهوكذكرلزكير

34دبلومزاويتة11235دهوكذكرنوزاد سليم سفر178958

35دبلومزاويتة11235دهوكذكربيار عيىس محمد357003

ى حسن355920 36دبلومزاويتة11235دهوكذكرايوب حمدامير

37دبلومزاويتة11235دهوكذكرعمار ظاهر سيفالدين356076

ى عبدهللا25515 38دبلومزاويتة11235دهوكذكرسكفان امير

39دبلومزاويتة11235دهوكذكربزار عزيز عثمان355996

ي تاجالدين356481 40دبلومزاويتة11235دهوكذكرعتم حاج 

زا355812 زا محمدصديق مير 41دبلومزاويتة11235دهوكذكرمير

زاد محمد حيدر178936 42دبلومزاويتة11235دهوكذكرشير

يف كريم357043 43دبلومزاويتة11235دهوكذكربيوار رسر

44دبلومزاويتة11235دهوكذكرازور قادر عيىس179268

45دبلومزاويتة11235دهوكذكرنشوان عمر اسماعيل25471

46دبلومزاويتة11235دهوكذكروليد محمد عبدو355635

47دبلومزاويتة11235دهوكذكردلير احمد عبدهللا357159

48دبلومزاويتة11235دهوكذكراحمد عزت احمد26345

49دبلومزاويتة11235دهوكذكرمم عبدهللا مم25547

ى178903 50دبلومزاويتة11235دهوكذكرمحمد ابراهيم حمدامير

51دبلومزاويتة11235دهوكذكردزوار نوري سليمان26525

52دبلومزاويتة11235دهوكذكرحازم مسيح سلطان356168

53دبلومزاويتة11235دهوكذكرحسن قادر حسن26474

54دبلومزاويتة11235دهوكذكرعبدالنارص علي دودي355761

ي356148 55دبلومزاويتة11235دهوكذكرابراهيم عبدالقادر صي 

56دبلومزاويتة11235دهوكذكرمحمد عزت احمد26626

57دبلومزاويتة11235دهوكذكرنوزت رمضان عبدالجبار26592

58إعداديةزاويتة11235دهوكذكرعصام يوسف حسن199957

59إعداديةزاويتة11235دهوكذكرعزالدين كنعان دودي356593

ى مصطفى179022 1بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرصهيب لزكير

2بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرمسعود مجي الدين تي 25349

3بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرهونر ماجد ابراهيم26486

4بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرهاريكار ابابكر حسن357036

5بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرفؤاد عبدهللا سعدهللا179036

ى179080 6بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرزياد كمال حسير



7بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرزانا عارف صباح355875

8بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكربرفان داود رشيد25902

9بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرهندرين كريم ابراهيم26528

ي عمر356638 10بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرسكفان حج 

11بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرروز ابابكر حسن357122

12بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرصالحالدين عزيز مصطفى356143

13بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرزياد فتاح حسن356355

ي تاجالدين356735 ى حاج  14بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرتحسير

15بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكربيوار بابكر حسن357086

16بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكربشوان ابراهيم تي 356064

ى جعفر محمد355654 17بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرمتير

18بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرنهاد سفر ابراهيم179212

فان تمر علي26557 19بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرنجير

20بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرروزفان عمرخان ملحم26565

21بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرسليمان نارص سليم179260

22بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرنيوار سليمان عبدالقادر179004

ي26664 23بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكررمضان مصطفى حاج 

24بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكركوهدار مخلص سليمان25507

هللا25520 25بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرنيوار فيصل خير

هللا26252 ى خير 26بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرشنكست تحسير

27بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرجنكي كريم ابراهيم25405

ي معروف25485 28بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرهة ريم ناج 

29بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكروليد احمد عبدهللا356695

ى25526 30بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكربارزان جالل حسير

31بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرهاريكار عبدالرحمن قادر356337

32بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكركاركر حيدر عبيد356798

33بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكراسماعيل افدل خم26711

34بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكروليد طاهر هسن26683

35بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكربيوار حمي حسن357017

ى محيالدين خورشيد356330 36بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرمزكير

37بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرصديق وحيد صديق178947

38بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرعبدالرحمن شكر عبدي356011

39بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرمحمد سلعان اقبال179231

40بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرفكير احمد عبدهللا357149

41بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرزانا عثمان احمد26703

42بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرسنكر محمد عجيل355684

زاد رسول جميل355863 43بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرشير

44بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكربختيار حكيم عبدالجبار199979

45بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرحمزة اسماعيل حميد25483

46بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرروزفان تيلي رشيد356046

47بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكرنجم عبدهللا خم179028

48دبلومزاويتة11235دهوكذكرريكفت نايف صادق25481

ى357085 49دبلومزاويتة11235دهوكذكراياد محىالدين محمدامير

50دبلومزاويتة11235دهوكذكرهيوار علي عيىس443520

ي355521 51دبلومزاويتة11235دهوكذكركاروان مسعود نب 

52دبلومزاويتة11235دهوكذكرغريب محرم عكيد356082

وان مراد بارزان25962 53دبلومزاويتة11235دهوكذكرسير



54دبلومزاويتة11235دهوكذكراحمد بدر سعدهللا179018

ي عبدهللا محمد25531
55دبلومزاويتة11235دهوكذكراشب 

56دبلومزاويتة11235دهوكذكربدل ابابكر احمد178962

57دبلومزاويتة11235دهوكذكررسهلدان سفر يوسف179044

ى356386 58دبلومزاويتة11235دهوكذكرعماد محىالدين محمدامير

59دبلومزاويتة11235دهوكذكرمقداد سليمان عبدالقادر178989

60دبلومزاويتة11235دهوكذكرعلي عزةخان اقبال200043

ي تاجالدين355567 61دبلومزاويتة11235دهوكذكرنوزاد حاج 

62إعداديةزاويتة11235دهوكذكرمحمد قاسم احمد25597

ي عثمان356351 63إعداديةزاويتة11235دهوكذكرعبدالرزاق حرب 

64إعداديةزاويتة11235دهوكذكرزيتون جعفر عباس355477

ي ادم199987 65إعداديةزاويتة11235دهوكذكرزانا ناج 

66إعداديةزاويتة11235دهوكذكراحسان عبدالقهار موس25280

67إعداديةزاويتة11235دهوكذكرعمر مقديد عرفات25890

68إعداديةزاويتة11235دهوكذكرسليمان داود علي356973

69إعداديةزاويتة11235دهوكذكراوميد كاظم سلمان25987

ي25799 70إعداديةزاويتة11235دهوكذكرهكار جميل حاج 

ائيل179133 71إعداديةزاويتة11235دهوكذكربرفان عبداللطيف جي 

ي470640
72إعداديةزاويتة11235دهوكذكرديزين نزار حسبى

73إعداديةزاويتة11235دهوكذكراسالم كنعان دودي356797

74إعداديةزاويتة11235دهوكذكررمضان يوسف محمود443653

ى356232 75إعداديةزاويتة11235دهوكذكراراز حسن حسير

76إعداديةزاويتة11235دهوكذكرنيجرفان جمال محمد356587

77إعداديةزاويتة11235دهوكذكرجانكير عبدالمناف جانكير25831

78إعداديةزاويتة11235دهوكذكرعيشان سليمان عبدالقادر199994

79إعداديةزاويتة11235دهوكذكرداخاز واحد عبدهللا356423

80إعداديةزاويتة11235دهوكذكرحيدر خليل جميل355715

ى مصطفى199967 81إعداديةزاويتة11235دهوكذكرمحمد خمرفير

82إعداديةزاويتة11235دهوكذكرقيدار سليمان عبدالقادر199997

83إعداديةزاويتة11235دهوكذكرسلوى عزيز مصطفى356161

فان سلطان مرشيخان355964 84إعداديةزاويتة11235دهوكذكرنيجير

85إعداديةزاويتة11235دهوكذكردلخوش عبدالخالق سعيد356422

ى محمدصديق355480 86إعداديةزاويتة11235دهوكذكرزيار حسير

87إعداديةزاويتة11235دهوكذكرسيداد محمدحسن فتح356606

ي25972 88إعداديةزاويتة11235دهوكذكرمصطفى مصطفى حاج 

89إعداديةزاويتة11235دهوكذكرهوار صالح بكر26113

90إعداديةزاويتة11235دهوكذكرابراهيم رمضان محمد25569

91إعداديةزاويتة11235دهوكذكرمحمد الدين ادم25817

92إعداديةزاويتة11235دهوكذكرهوفان مسعود محمد200012

93إعداديةزاويتة11235دهوكذكرزانا صالح نعمان25645

94إعداديةزاويتة11235دهوكذكرمهند نجمالدين محمدطاهر25552

95إعداديةزاويتة11235دهوكذكربسام جالل سليم443579

96إعداديةزاويتة11235دهوكذكراسماعيل رمضان محمد25564

97إعداديةزاويتة11235دهوكذكرعبدالخبير يوسف محمود443641

98إعداديةزاويتة11235دهوكذكرهلكورد وحيد صديق356671

99إعداديةزاويتة11235دهوكذكراالن نهاد جميل356497

100إعداديةزاويتة11235دهوكذكردلوفان جاسم سليمان199977



101إعداديةزاويتة11235دهوكذكرشفكير احمد عبدهللا356883

102إعداديةزاويتة11235دهوكذكررسفان سفر يوسف354940

103إعداديةزاويتة11235دهوكذكرهونر عبدالقادر سعيد355899

104إعداديةزاويتة11235دهوكذكربناف مصطفى صالح25813

ي ناظم صالح355027
105إعداديةزاويتة11235دهوكذكرراسب 

ى احمد25376 106إعداديةزاويتة11235دهوكذكرعادل امير

107إعداديةزاويتة11235دهوكذكراسماعيل محمد تمر199970

108إعداديةزاويتة11235دهوكذكرلقمان محمد جميل25808

يف355587 109إعداديةزاويتة11235دهوكذكربرهان عبدالرحمن محمدرسر

110إعداديةزاويتة11235دهوكذكردياكو بابكر حسن25358

111إعداديةزاويتة11235دهوكذكررسود جالل سليم443563

112إعداديةزاويتة11235دهوكذكرئارام غريب باران26022

113إعداديةزاويتة11235دهوكذكرسيداد عزيز مصطفى356639

114بكالوريوسزاويتة11235دهوكذكربشير جسيم احمد355293

ى محمد400141 1بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىهالت امير

ى ابراهيم179179 2بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىرمزيه محمدامير

حمدية علي اسالم357052
3بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبى

4بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىئافان مصطفى خم25556

ى طيار498488 ى حسير 5بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىدلفير

6بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىزيان صالح فاضل179195

ي الدين ادم26453
7بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىكفى

8بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىسيبل جالل مجيد357127

9بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىبيمان مج الدين تي 356649

ى عبدهللا خم443541 10بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىنرمير

ى اسماعيل حميد25474 11بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىروزفير

12بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىريزين احمد عبدهللا356454

13بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىمقبولة الدين ادم26602

14بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىنارين اسماعيل عبدهللا552596

كز محمد سليمان355706 15دبلومزاويتة11235دهوكأنبىنير

ة حسن محمد179205 16دبلومزاويتة11235دهوكأنبىسمير

17دبلومزاويتة11235دهوكأنبىشكرية محمد مصطفى179071

18دبلومزاويتة11235دهوكأنبىخالدة عمر محمود179191

19دبلومزاويتة11235دهوكأنبىنجاة عابد انور498494

20دبلومزاويتة11235دهوكأنبىسهام سليم احمد26613

21دبلومزاويتة11235دهوكأنبىازين سليمان اقبال498560

ي خورشيد179107
 
22دبلومزاويتة11235دهوكأنبىسوسن صدق

زيمان علي مصطفى26481
23دبلومزاويتة11235دهوكأنبى

يفان سليمان عمر179066 24دبلومزاويتة11235دهوكأنبىبير

25دبلومزاويتة11235دهوكأنبىديزين احمد عبدهللا356517

نارين تيلي رشيد552755
26دبلومزاويتة11235دهوكأنبى

27دبلومزاويتة11235دهوكأنبىزيان كنعان دودي355849

ي عمر25469 28دبلومزاويتة11235دهوكأنبىجهان حج 

29دبلومزاويتة11235دهوكأنبىسناء عزيز مصطفى355729

30دبلومزاويتة11235دهوكأنبىمبى كامل طاهر552568

31إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىهلز اسماعيل عادل178916

32إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىنجيبة طاهر احمد25303

اسيا رمضان علي355672
33إعداديةزاويتة11235دهوكأنبى



34إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىكردستان قادر صالح443532

35إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىعزيزة عصمت رسول26575

ان حسن طاهر356002 ى 1دبلوم عاليزاويتة11235دهوكأنبىبير

2بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىشهيمه عبدهللا صالح356704

ي عثمان355821 امينة حرب 
3بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبى

4بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىديمن جاسم محمد26690

5بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىجنار فتاح ميكائيل26629

ى عزتخان سعيد552587 6بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىنرمير

7بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىبيمان صديق جميل26642

ى عبدالقادر سعيد355616 8بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىالير

9بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىزيمان فاضل عمر355858

10بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىوالء صديق ابراهيم355738

11بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىهيمان مهدي حسن356687

12بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىهزين ريكان مجيد26636

ى عمر355173 13بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىميديا لزكير

14بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىشيالن اسماعيل عادل552559

ي26670 ى مصطفى حاج  15بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىدلفير

ي جميل26696 16بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىكلستان ناج 

ى احمد مصطفى356381 17بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىهلبير

ى محمد عجيل356316 18بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىشفير

19بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىكرين احمد مصطفى26131

ى خليل جميل356916 20بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىافير

ى178981 21بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىديزين جالل حسير

22بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىارين مشير مصطفى559828

23بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىاالء مشير مصطفى559821

ان احمد صادق356032 24بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىسير

25بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىهالت حميد فرخو26608

26بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىشيماء صالح نعمان25651

27بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىكولدار فواز سليمان26634

ى مصطفى25618 28بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىسيبان لزكير

ى شوكت ظاهر356571 29بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىسولير

30بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىديزين محمد جميل26734

31بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىكازين داود رشيد26459

32بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىنازك عبدهللا سعدهللا179032

ى فريد صالح357118 33بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىرفير

ى355909 34بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىروزان محمد امير

ى عبدهللا26516 35بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىرغدة حسير

36بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىاخينك داود رشيد25922

37بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىبنفش داود علي200050

ي26655 38بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىعاصمة مصطفى حاج 

39بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىمياف كمال عثمان357143

40بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىازين جمال مجيد25582

41بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىسيبان سليمان اقبال356669

42بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىساهرة حمي حسن25479

43بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىكرس جاسم احمد200024

ى عمرخان ملحم26570 44بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىرابير

ين محمد جميل25537 45بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىرسر



ى مصطفى25612 46بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىايمان لزكير

47بكالوريوسزاويتة11235دهوكأنبىايمان نعمان صالح25325

48دبلومزاويتة11235دهوكأنبىخمي عزيز كامل26727

49دبلومزاويتة11235دهوكأنبىليل صبجي كرم179186

ى جميل حسن355888 50دبلومزاويتة11235دهوكأنبىافير

ى عمر355155 51دبلومزاويتة11235دهوكأنبىدنيا لزكير

52دبلومزاويتة11235دهوكأنبىخولة خورشيد مصطفى559815

53دبلومزاويتة11235دهوكأنبىبه يمان عزيز عثمان356303

54دبلومزاويتة11235دهوكأنبىهنار سلمان اقبال200039

ي حسن355003 55دبلومزاويتة11235دهوكأنبىرونق حج 

ى عزتخان سعيد356109 56دبلومزاويتة11235دهوكأنبىهاتير

57دبلومزاويتة11235دهوكأنبىجنار افدل خم26651

58دبلومزاويتة11235دهوكأنبىكازين فوزي احمد356682

ي محمد355947 59دبلومزاويتة11235دهوكأنبىدلزان حج 

60دبلومزاويتة11235دهوكأنبىوجدان سفر خانو178933

نارين داود علي178926
61دبلومزاويتة11235دهوكأنبى

روندك ابراهيم علي25627
62دبلومزاويتة11235دهوكأنبى

63دبلومزاويتة11235دهوكأنبىبيمان محمد عبدهللا26060

ى357095 64دبلومزاويتة11235دهوكأنبىكازين جبار حسير

يف356596 65دبلومزاويتة11235دهوكأنبىحسيبة محمدسليم رسر

66دبلومزاويتة11235دهوكأنبىسيبان سليمان عبدهللا356471

67دبلومزاويتة11235دهوكأنبىديزين سفر يوسف179048

68دبلومزاويتة11235دهوكأنبىكولستان اغبال عبدهللا355532

69دبلومزاويتة11235دهوكأنبىنيشتمان سليمان اقبال356659

70دبلومزاويتة11235دهوكأنبىشيماء كامل طاهر356629

ار اقبال عبدهللا356293 ى 71دبلومزاويتة11235دهوكأنبىكولير

ئاخينك علي سلمان355928
72دبلومزاويتة11235دهوكأنبى

73دبلومزاويتة11235دهوكأنبىجنان خليل حميد356721

74دبلومزاويتة11235دهوكأنبىالهام جعفر محمد354904

75دبلومزاويتة11235دهوكأنبىكازين عمر اسماعيل355459

76دبلومزاويتة11235دهوكأنبىشيماء فاضل سعدهللا179242

77دبلومزاويتة11235دهوكأنبىكردستان عصمت مرعان178977

78دبلومزاويتة11235دهوكأنبىهالت خليل جميل356253

79دبلومزاويتة11235دهوكأنبىشهريفان شكري سعيد26707

ى عباس صالح356715 80دبلومزاويتة11235دهوكأنبىهيلير

81دبلومزاويتة11235دهوكأنبىجنار خليل صالح200037

82دبلومزاويتة11235دهوكأنبىشيالن افدل خم26718

بفرين عساف علي356201
83دبلومزاويتة11235دهوكأنبى

84دبلومزاويتة11235دهوكأنبىسيلوان سليمان عبدالقادر178998

85دبلومزاويتة11235دهوكأنبىبهار مصطفى صالح26562

86دبلومزاويتة11235دهوكأنبىشيالن فتاح احمد356547

87دبلومزاويتة11235دهوكأنبىديزين الدين ادم26501

ى356616 88إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىسيدرة مهدي محمدامير

89إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىهيالن عزيز عثمان355562

90إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىشهيان فتاح احمد356026

91إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىزيكار عبدالخالق سعيد356099

92إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىروزى رمضان محمد25576



93إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىاالء جاسم صالح25425

94إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىنسيمة هاشم مسيح356536

95إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىهوزان طاهر هادي25390

96إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىارين جاسم سليمان355757

ى عمر مم357176 97إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىبوكير

يفان جعفر محمد355682 98إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىبير

99إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىرسوين عبدالمناف جانكير199973

100إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىبرزين ادريس نعمان356174

ين ابراهيم عبدالقادر355990 101إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىرسر

102إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىسيدرا شعبان احمد354987

103إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىامل صبجي كرم200060

دنيا دلشاد علي355517
104إعداديةزاويتة11235دهوكأنبى

105إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىشيالن محمد فرحان200017

ي470630
106إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىبيمان نزار حسبى

ى ماهر اسعد178953 107إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىسولير

108إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىسيبان عصمت مرعان178971

109إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىفينا شوكت ابراهيم199999

110إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىديندار خالد سعيد356212

111إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىئافان خليل جميل355778

112إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىبيداء صديق ابراهيم355751

113إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىخندان عزيز عثمان356402

114إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىهوزين احمد سعيد26293

ي ادم200061 115إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىسيبان ناج 

116إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىريناس عمر احمد199938

ى سليم25464 ين محمدامير 117إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىرسر

ى26586 118إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىلوزين محمد امير

119إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىئافان صالح غازي355099

ى شكر عبدي356019 120إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىدلير

 زبير355577
121إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىهدى مصطفى

ى26596 ى حسير 122إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىالنة امير

123إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىشهناز اسماعيل صالح354959

124إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىحليمة عبدهللا خم200015

125إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىفيان خليل جميل355792

126إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىبهار سفر خانو356865

ى بهزاد تمر443688 127إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىافير

ي حسن443555 128إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىشفق حج 

ي ادم199984 129إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىبيمان ناج 

130إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىحليمه ابراهيم سليم356563

131إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىكوردستان عبابكر احمد179220

132إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىبيمان محمد خالد355957

ى فريد صالح355231 133إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىرنكير

134إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىاحالم جعفر محمد355836

ى سليم25660 135إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىزيان محمدامير

136إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىجيهان خالد سعيد355442

ى شكر عبدي356006 137إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىافير

138إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىشيماء حسن احمد443527

139إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىهزين محمد جميل26273



ى عزت احمد26159 140إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىسولير

141إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىفينا نهاد جميل356508

ي عثمان356483 ين حرب 
142إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىرسر

143إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىنورالهدى حازم مسيح356701

144إعداديةزاويتة11235دهوكأنبىسمية رسدار عبدهللا200055

1ماجستيرسميل21236دهوكذكرخالد محمد يوسف75878

2بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعماد رمضان سمو84261

3بكالوريوسسميل21236دهوكذكرشفان محمدصالح محو174857

4بكالوريوسسميل21236دهوكذكررمضان يونس طه243315

ى77510 5بكالوريوسسميل21236دهوكذكرابراهيم رمضان حسير

ى174143 6بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعبدالرحمن احمد حسير

7بكالوريوسسميل21236دهوكذكرشهاب احمد علي76420

8بكالوريوسسميل21236دهوكذكررمضان ابراهيم اسماعيل83582

9بكالوريوسسميل21236دهوكذكرصديق يونس طه84095

ي مصطفى84419 10بكالوريوسسميل21236دهوكذكراكرم حاج 

11بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعلي محمدطاهر ابراهيم339885

12بكالوريوسسميل21236دهوكذكرفيصل رمضان يوسف77463

13بكالوريوسسميل21236دهوكذكراسالم محمد حيول83934

ى شيخو339854 14بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحسن حسير

15بكالوريوسسميل21236دهوكذكرقيس رشيد ابراهيم84483

16بكالوريوسسميل21236دهوكذكرماهر صالح محمد242037

ى174421 ي عبدالرحيم حسير
17بكالوريوسسميل21236دهوكذكراشب 

18بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمهفان صديق احمد174687

19بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعباس فاضل عباس84985

20بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمسعود اكرم عباس84982

21بكالوريوسسميل21236دهوكذكررسور سالم موس84086

22بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعلي محمد تمو76058

23بكالوريوسسميل21236دهوكذكررمضان محمد عبدهللا174469

ى174677 24بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعلي رمضان حسير

25بكالوريوسسميل21236دهوكذكرشفان كريم سليمان76439

ى ابراهيم339915 26بكالوريوسسميل21236دهوكذكرصباح جافشير

ى محمد76496 27بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمد ياسير

28بكالوريوسسميل21236دهوكذكربختيار خواجا طه241992

29بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمد سعيد عبدهللا442968

 علي242081
30بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعمر مصطفى

31بكالوريوسسميل21236دهوكذكركوفان حسن يوسف76780

32بكالوريوسسميل21236دهوكذكرفراس علي احمد242066

33بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعماد ابراهيم عبدالكريم76685

34بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهوكر جمال سليم340077

35بكالوريوسسميل21236دهوكذكرشكري محمد عبدالرزاق339389

36بكالوريوسسميل21236دهوكذكرشفان فتاح عبدي442972

37بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعادل قهار طاهر77516

ى340000 38بكالوريوسسميل21236دهوكذكركوهدار محمد حسير

39بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهفال نارص علي174862

40بكالوريوسسميل21236دهوكذكربهزاد صالح محمدعلي84124

41بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمد سامي ابراهيم83946

42بكالوريوسسميل21236دهوكذكريوسف سهمي محمد77287



43بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهرمان غياث سعدي338453

44بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعبدهللا مراد ابراهيم76535

 علي84864
ى 45بكالوريوسسميل21236دهوكذكربارزان حسير

ى340104 46بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسمير سالم حسير

47بكالوريوسسميل21236دهوكذكرنيوار يحبر شاهباز174843

ي84233 48بكالوريوسسميل21236دهوكذكرايفان حسن حاج 

49بكالوريوسسميل21236دهوكذكرزهير احمد يوسف83656

50بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعبدالستار خيفة صالح174683

51بكالوريوسسميل21236دهوكذكربارزان نافع حسن76833

52بكالوريوسسميل21236دهوكذكرفتاح احمد محو76768

53بكالوريوسسميل21236دهوكذكرصالح زكي فرحان77100

54بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهوار احمد رمضان339404

55بكالوريوسسميل21236دهوكذكرحسن علي عيىس242264

ى244134 56بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهاريوان زهير امير

57بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعدنان حسن ابراهيم179445

58بكالوريوسسميل21236دهوكذكراسماعيل ابراهيم اسماعيل83478

59بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعلي عبدهللا علي174914

60بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهاريوان محمد سليمان339911

61بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهكار محمد سليمان84921

ى84081 62بكالوريوسسميل21236دهوكذكرجوتيار جعفر حسير

63بكالوريوسسميل21236دهوكذكراياد زكي محمدعلي339833

64بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسمير خيفة صالح77172

65بكالوريوسسميل21236دهوكذكرحميد حامد محمد76180

ي76334 66بكالوريوسسميل21236دهوكذكررائد عجيب صي 

67بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمسعود رمو حسن76345

68بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمد رمضان شكر340089

69دبلومسميل21236دهوكذكرحسن محمدصالح محو340126

70دبلومسميل21236دهوكذكراريان علي رمضان339935

71دبلومسميل21236دهوكذكربحري حسن عبدالرحمن84523

72دبلومسميل21236دهوكذكررمضان دينو احمد85070

73دبلومسميل21236دهوكذكرسكفان محمود خلف76391

ى174767 74دبلومسميل21236دهوكذكرشوكت رمضان حسير

75دبلومسميل21236دهوكذكرعبدالستار حسن يوسف339375

76دبلومسميل21236دهوكذكرحازم بشار سعيد174130

77دبلومسميل21236دهوكذكرنايف علي خالد76825

78دبلومسميل21236دهوكذكرفضلي جميل عمر338613

79دبلومسميل21236دهوكذكربيوار سهمي محمد174831

80دبلومسميل21236دهوكذكرزكي محسن طاهر174507

81دبلومسميل21236دهوكذكرلقمان احمد حسن174907

82دبلومسميل21236دهوكذكررمضان تاتار جمعة242718

83دبلومسميل21236دهوكذكررمضان محمود رمضان84997

84دبلومسميل21236دهوكذكرحكمت تمر ابراهيم174653

ي84326 85دبلومسميل21236دهوكذكرصباح حسن حاج 

86دبلومسميل21236دهوكذكرفرست انور ابراهيم174490

 علي83615
ى 87دبلومسميل21236دهوكذكرعبدهللا حسير

88دبلومسميل21236دهوكذكرفرهاد حسن محمد76851

89دبلومسميل21236دهوكذكربيشكت خليل اسماعيل339480



90دبلومسميل21236دهوكذكرعبدالفتاح حسن يوسف77493

يز محمد244198 91دبلومسميل21236دهوكذكرنيوار تي 

ي76965 92دبلومسميل21236دهوكذكرطالل جهور حج 

93دبلومسميل21236دهوكذكرعماد احمد خرصى340142

94دبلومسميل21236دهوكذكروليد اسماعيل احمد242166

95دبلومسميل21236دهوكذكرابراهيم علي رشو174702

96دبلومسميل21236دهوكذكرصباح يحبر شاهباز77524

97دبلومسميل21236دهوكذكرجرجيس عبو يوسف475733

98دبلومسميل21236دهوكذكرجالل محمدصالح تيتان243695

99دبلومسميل21236دهوكذكرخالد محمدعلي رشو76840

100دبلومسميل21236دهوكذكرنعمان عمر سمو75960

101دبلومسميل21236دهوكذكردلشاد علي يوسف340094

ي83861 102دبلومسميل21236دهوكذكرصالح محو حاج 

103دبلومسميل21236دهوكذكرميهفان خالد حسن243106

ى77179 104دبلومسميل21236دهوكذكرنشوان محمد امير

ي174870 105دبلومسميل21236دهوكذكررسبست جميل حاج 

ي244287 106دبلومسميل21236دهوكذكردوسك محمدسعيد شمب 

107دبلومسميل21236دهوكذكرازاد سعدي صالح174553

ي76788 108دبلومسميل21236دهوكذكرزياد عبدالرحيم حاج 

109دبلومسميل21236دهوكذكربرفان محمد خليل339414

ى صالح242561 110دبلومسميل21236دهوكذكربرور حسير

111دبلومسميل21236دهوكذكرايدن علي عمر497923

ى242014 112إعداديةسميل21236دهوكذكررمضان محمد حسير

113إعداديةسميل21236دهوكذكرعبدهللا احمد خالد75926

114إعداديةسميل21236دهوكذكرحكيم فرحان رمضان339304

115إعداديةسميل21236دهوكذكروحيد فتاح اسماعيل338654

116إعداديةسميل21236دهوكذكرلقمان صالح يوسف339366

117إعداديةسميل21236دهوكذكرنذير محمود خلف77333

118إعداديةسميل21236دهوكذكرمحمد صالح رمو84042

119إعداديةسميل21236دهوكذكرداود ابراهيم عمو84578

120إعداديةسميل21236دهوكذكرسليمان قادر سليمان497946

121إعداديةسميل21236دهوكذكراريان صالحالدين قادر76310

يف76318 122إعداديةسميل21236دهوكذكرخليل حسن رسر

يف475618 ى رسر 123إعداديةسميل21236دهوكذكرالوين حسير

124إعداديةسميل21236دهوكذكرعصام صالح يوسف80280

ي172695 125إعداديةسميل21236دهوكذكراحمد علي حاج 

1دبلوم عاليسميل21236دهوكذكرمحمد كمال حسن85029

2بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسعيد سليم سعيد242119

3بكالوريوسسميل21236دهوكذكروليد محمد فريق174240

4بكالوريوسسميل21236دهوكذكررسدار صباح علي85511

5بكالوريوسسميل21236دهوكذكرئاكو رزكار كمال340172

فان ادريس حسن76089 6بكالوريوسسميل21236دهوكذكرنيجير

7بكالوريوسسميل21236دهوكذكرخليل ابراهيم محمد76045

8بكالوريوسسميل21236دهوكذكرانس يونس بالل84905

9بكالوريوسسميل21236دهوكذكرريي  عباس يعقوب76427

ى174776 10بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهكار احمد حسير

11بكالوريوسسميل21236دهوكذكراحمد علي احمد245063



12بكالوريوسسميل21236دهوكذكررزفان عادل عبدهللا77504

13بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسالم صالح محمد77379

14بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهزار محمد سليمان84809

15بكالوريوسسميل21236دهوكذكرلقمان صالح عبدالرحمن340083

16بكالوريوسسميل21236دهوكذكرئامد عبدالواحد قادر174374

17بكالوريوسسميل21236دهوكذكرنذير خورشيد عفدو174298

ى اسماعيل339965 18بكالوريوسسميل21236دهوكذكرصالح حسير

ي174247 ى اكرم حاج  19بكالوريوسسميل21236دهوكذكرحسير

20بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعمر رشيد عبدالرحمن242090

21بكالوريوسسميل21236دهوكذكركارزان حازم محمود76295

22بكالوريوسسميل21236دهوكذكراسماعيل صالح صالح76404

23بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسكفان عدنان احمد76655

24بكالوريوسسميل21236دهوكذكرريناس صالح احمد174204

25بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسيابند رمضان علي339236

ي83757 26بكالوريوسسميل21236دهوكذكرخالت وليد حاج 

27بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمد عبدي داود75983

28بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسليمان سالم سليمان83639

29بكالوريوسسميل21236دهوكذكرغريب مصطفى ابراهيم76324

30بكالوريوسسميل21236دهوكذكردلشير بشير احمد241884

ى174895 31بكالوريوسسميل21236دهوكذكربزار نزار ياسير

ى339864 32بكالوريوسسميل21236دهوكذكرالوين سهمي حسير

33بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهزار كوري عمو174900

34بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمد رمضان محمد340016

35بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهلز حازم محمد442899

36بكالوريوسسميل21236دهوكذكراسعد محمد صالح77265

37بكالوريوسسميل21236دهوكذكرفرهاد كمال احمد500080

38بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعمر يونس رمضان339454

39بكالوريوسسميل21236دهوكذكربيوار صالح محمد174819

40بكالوريوسسميل21236دهوكذكرفاروق حامد محمد84314

41بكالوريوسسميل21236دهوكذكرازاد يونس احمد338736

42بكالوريوسسميل21236دهوكذكردزوار صابر احمد339474

ى عبدي77162 43بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعبدي حسير

44بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهكار فاضل صالح77232

45بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعبدالكريم عبدالعزيز عمر442884

ى صالح محمود339314 46بكالوريوسسميل21236دهوكذكرشاهير

47بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعبدالعزيز نايف عبدالقادر339957

48بكالوريوسسميل21236دهوكذكرجاسم محمد شهاب245053

ي علي76574 49بكالوريوسسميل21236دهوكذكراسماعيل صي 

50بكالوريوسسميل21236دهوكذكراحمد ادريس حسن76140

فان نوري محمد339926 51بكالوريوسسميل21236دهوكذكرنيجير

52بكالوريوسسميل21236دهوكذكرريدير عصمان عبدي76052

53بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمازن محمد سليمان85078

54بكالوريوسسميل21236دهوكذكرفراس فارس قاسم174661

55بكالوريوسسميل21236دهوكذكربيوار ابراهيم محمد76934

56بكالوريوسسميل21236دهوكذكربزار محمد سليمان84916

57بكالوريوسسميل21236دهوكذكراالن سعدي سليمان77617

58بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسكفان صالح زبير242107



ى174229 59بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمد احمد حسير

60بكالوريوسسميل21236دهوكذكرنزار محمود سعدي340157

61بكالوريوسسميل21236دهوكذكركرم علي رشيد83484

62بكالوريوسسميل21236دهوكذكراحمد رمضان شكر443787

ي ويىسي خالد339971
63بكالوريوسسميل21236دهوكذكركيفى

ي اسماعيل84409 64بكالوريوسسميل21236دهوكذكربيوار حج 

65بكالوريوسسميل21236دهوكذكرشورش خالد محمد243351

ى ابراهيم174622 66بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمسعود حسير

67بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسالم طه صالح83950

ى174847 68بكالوريوسسميل21236دهوكذكروالت سهمي حسير

69بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهفال بهزاد صالح75973

ى245017 70بكالوريوسسميل21236دهوكذكراراز صالحالدين حسير

71بكالوريوسسميل21236دهوكذكرنيوار موس علي83926

ي76504 ي حاج  72بكالوريوسسميل21236دهوكذكربارزان حاج 

73بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعيىس محمد عمر76971

74بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمد عبدالسالم محمد340030

ي174174 ى حاج  ش حسير 75بكالوريوسسميل21236دهوكذكرهير

76بكالوريوسسميل21236دهوكذكرالوين بشير احمد174579

77بكالوريوسسميل21236دهوكذكردلكش عمر احمد340109

78بكالوريوسسميل21236دهوكذكروليد حسن صالح76351

79بكالوريوسسميل21236دهوكذكرعلي نارص علي340183

80بكالوريوسسميل21236دهوكذكربسام فارس فتح340200

ى174603 81بكالوريوسسميل21236دهوكذكركوفان عبدالكريم حسير

ى مصطفى عبدهللا76900 82بكالوريوسسميل21236دهوكذكرحسير

83بكالوريوسسميل21236دهوكذكردلدار صباح عمر339378

84بكالوريوسسميل21236دهوكذكررضوان مزاحم رشيد470444

85بكالوريوسسميل21236دهوكذكرسعدي احمد محمد76592

86بكالوريوسسميل21236دهوكذكرديار صباح عمر340128

87بكالوريوسسميل21236دهوكذكركاوار مجيد عبدهللا77497

88بكالوريوسسميل21236دهوكذكرفهيل عزيز محمد339460

89بكالوريوسسميل21236دهوكذكراكرم يونس طة84296

90بكالوريوسسميل21236دهوكذكرخالت صالح خليل340011

ى77486 91بكالوريوسسميل21236دهوكذكردلشاد خورشيد حسير

92بكالوريوسسميل21236دهوكذكرحمزه حسن مصطفى339987

93بكالوريوسسميل21236دهوكذكرصالح حسن عمر174753

94بكالوريوسسميل21236دهوكذكرفرهاد علي صالح339873

ي محمد340179
ى
95بكالوريوسسميل21236دهوكذكراحمد صوق

96بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمد رشيد عبدالرحمن84900

97دبلومسميل21236دهوكذكراحمد عمر سمو339875

ي244999 98دبلومسميل21236دهوكذكررسبست محمدسعيد شمب 

99دبلومسميل21236دهوكذكربرزهنك حكمت خالد174875

100دبلومسميل21236دهوكذكراحمد جالل محمد76617

101دبلومسميل21236دهوكذكردلشاد مجيد طه76860

102دبلومسميل21236دهوكذكرنوزاد مشير احمد76134

103دبلومسميل21236دهوكذكرهزار فتاح حسن77635

ى محمد76113 104دبلومسميل21236دهوكذكرروان حسير

ى كريم338679 105دبلومسميل21236دهوكذكرزمان محمدامير



106دبلومسميل21236دهوكذكرسليمان خالد سليمان77527

107دبلومسميل21236دهوكذكربزاف اسماعيل كريم75882

108دبلومسميل21236دهوكذكرخالد موس عمو174665

ائيل خوشابا174764 109دبلومسميل21236دهوكذكرجنان جي 

ي339959 110دبلومسميل21236دهوكذكرهنار طوري صي 

فان غياث سعدي339879 111دبلومسميل21236دهوكذكرنيجير

112دبلومسميل21236دهوكذكراياس صالح علي338620

113دبلومسميل21236دهوكذكرمحمد حازم علي174854

114دبلومسميل21236دهوكذكرهاريوان عثمان بديع76443

ى83901 115دبلومسميل21236دهوكذكرمحمد علي حسير

116دبلومسميل21236دهوكذكرصالح صالح احمد245034

117دبلومسميل21236دهوكذكرحسن فاضل حسن174517

118دبلومسميل21236دهوكذكرفمان محمد كاكل77302

119دبلومسميل21236دهوكذكرطاهر محسن محمد340195

120دبلومسميل21236دهوكذكرديار صباح صالح76360

121دبلومسميل21236دهوكذكرفائز اسماعيل محمد75867

122دبلومسميل21236دهوكذكراالن نافع حسن76000

123دبلومسميل21236دهوكذكرسعدي مهدي جميل340004

124دبلومسميل21236دهوكذكربرفان ابراهيم محمد174182

125دبلومسميل21236دهوكذكرمصطفى رشيد حسن242285

126دبلومسميل21236دهوكذكرمحمد ابراهيم اسماعيل77254

127دبلومسميل21236دهوكذكرهوكر احمد عبدالغفور76555

128دبلومسميل21236دهوكذكررسدشت عمر عبدي84834

129دبلومسميل21236دهوكذكراسامة جالل نرصالدين76457

فان محمد صالح77154 130دبلومسميل21236دهوكذكرنيجير

131دبلومسميل21236دهوكذكريوسف خالد محو84224

ى76469 ي حسير 132دبلومسميل21236دهوكذكرصالح حاج 

زاد سعدي سليمان77621 133دبلومسميل21236دهوكذكرشير

ي339946 134دبلومسميل21236دهوكذكرسيداد عبدالرحيم حاج 

135دبلومسميل21236دهوكذكركاروان حازم محمود76298

136إعداديةسميل21236دهوكذكرمحمد علي حاجو83750

ى احمد339294 137إعداديةسميل21236دهوكذكرماهر امير

138إعداديةسميل21236دهوكذكرسليمان عبدهللا محو84212

139إعداديةسميل21236دهوكذكرصديق سعدهللا صديق77551

140إعداديةسميل21236دهوكذكرسكفان رمضان يوسف83964

ي عبدالسالم338826 141إعداديةسميل21236دهوكذكربويا ناج 

 علي338731
ى 142إعداديةسميل21236دهوكذكرسامان حسير

ي محمدصالح244102 143إعداديةسميل21236دهوكذكرمحمدصالح حج 

 علي338868
ى 144إعداديةسميل21236دهوكذكركنعان حسير

145إعداديةسميل21236دهوكذكرقيدار نرصالدين محمد85043

ي339930 146إعداديةسميل21236دهوكذكرابراهيم محمد حاج 

147إعداديةسميل21236دهوكذكررسمد شوكت سليمان338416

148إعداديةسميل21236دهوكذكرشيور احمد حمد339964

149إعداديةسميل21236دهوكذكرباور سليم سعيد338403

150إعداديةسميل21236دهوكذكرادريس صالح رمضان174256

151إعداديةسميل21236دهوكذكريعقوب سكفان تمر339436

152إعداديةسميل21236دهوكذكرريي  صالح احمد174609



153إعداديةسميل21236دهوكذكربهدين بشير احمد242582

154إعداديةسميل21236دهوكذكرهوكر سليمان كريم339961

155إعداديةسميل21236دهوكذكرسيهاد شمسالدين جمعة84199

156إعداديةسميل21236دهوكذكرحسن عبدهللا نرصالدين83518

157إعداديةسميل21236دهوكذكراحمد نرصالدين محمد84059

158إعداديةسميل21236دهوكذكراالن نرصالدين محمد77260

159إعداديةسميل21236دهوكذكرعبدالستار عثمان جانكير84016

160إعداديةسميل21236دهوكذكرباسم كهدار ابراهيم84805

161إعداديةسميل21236دهوكذكرسالم امير عمر244167

162إعداديةسميل21236دهوكذكرفرهاد صديق محمد76709

163إعداديةسميل21236دهوكذكرايمن صباح عمر339407

164إعداديةسميل21236دهوكذكروهاب احمد سلو84672

165إعداديةسميل21236دهوكذكرمحمد صالح عمر76756

166إعداديةسميل21236دهوكذكررسبست صالح احمد84319

ي ميكائيل340163 ى خير 167إعداديةسميل21236دهوكذكرحسير

168إعداديةسميل21236دهوكذكرعمر جانكير صالح244234

169إعداديةسميل21236دهوكذكرئاراس جمعة درباس325062

ي خديدة242446
170إعداديةسميل21236دهوكذكررسبست كبى

171إعداديةسميل21236دهوكذكرعادل علي فتاح443738

172إعداديةسميل21236دهوكذكرتوانا محمد مالو338627

173إعداديةسميل21236دهوكذكرشفان سمير عبدالعزيز497871

174إعداديةسميل21236دهوكذكراحمد سالم خليل242732

175إعداديةسميل21236دهوكذكرمسعود عمر اسماعيل76920

ي340139 176إعداديةسميل21236دهوكذكرصالح محسن حاج 

177إعداديةسميل21236دهوكذكرالوين ادريس علي84027

178إعداديةسميل21236دهوكذكراحمد ابراهيم اسماعيل77340

ى443691 179إعداديةسميل21236دهوكذكرجيمن صالح حسير

180إعداديةسميل21236دهوكذكربلند بشير رمضان83538

181إعداديةسميل21236دهوكذكرمهند مهدي صالح338460

ى سفر76804 182إعداديةسميل21236دهوكذكروالت حسير

183إعداديةسميل21236دهوكذكرزبير حامد رمضان243966

184إعداديةسميل21236دهوكذكرعبدالواحد عبدهللا عبدالمجيد77225

185إعداديةسميل21236دهوكذكرامير صالح حسو339275

186إعداديةسميل21236دهوكذكراحمد عبدالسالم مجي340160

ى احمد77278 187إعداديةسميل21236دهوكذكرازاد حسير

188إعداديةسميل21236دهوكذكركاروان زكي محسن174461

189إعداديةسميل21236دهوكذكرفرهاد عمر يحبر339968

190إعداديةسميل21236دهوكذكرمردان كريم مجيد84012

191إعداديةسميل21236دهوكذكرمحمد مصطفى ابراهيم84491

مس174759 192إعداديةسميل21236دهوكذكرهاريوان عبدالرحمن بير

193إعداديةسميل21236دهوكذكرهونةر سليمان كريم340008

194إعداديةسميل21236دهوكذكراحمد سهمي محمد84767

ى77217 195إعداديةسميل21236دهوكذكركاروان سالم حسير

196إعداديةسميل21236دهوكذكراحمد صالح محمدعلي338861

197إعداديةسميل21236دهوكذكرهاريكار صالح محمود84884

198إعداديةسميل21236دهوكذكرسيف عبدالرزاق خليل83597

199إعداديةسميل21236دهوكذكرسعد سعيد رشيد76488



ى77588 200إعداديةسميل21236دهوكذكرارين سهمي حسير

ي340136 201إعداديةسميل21236دهوكذكرعبدهللا محسن حاج 

ى احمد339430 202إعداديةسميل21236دهوكذكرشاكر امير

203إعداديةسميل21236دهوكذكرنيوار كريم محمد83772

204إعداديةسميل21236دهوكذكرمحمد اسماعيل سليمان338785

ى حسن83983 205إعداديةسميل21236دهوكذكرمحمد حسير

206إعداديةسميل21236دهوكذكرعباس فاضل عباس84539

207إعداديةسميل21236دهوكذكرئاراز رزكار كمال339424

ى محو83883 208إعداديةسميل21236دهوكذكربشار لسكير

209إعداديةسميل21236دهوكذكرحسن جاسم محمد84466

ي83501 210إعداديةسميل21236دهوكذكررضوان رمضان حج 

211إعداديةسميل21236دهوكذكردلشير انور خالد84393

212إعداديةسميل21236دهوكذكرمحمد لقمان حمي339844

213إعداديةسميل21236دهوكذكرابرهيم احمد مصطفى77536

214بكالوريوسسميل21236دهوكذكرمحمود علي احمد245046

215بكالوريوسسميل21236دهوكذكرقاسم محمود مجيد77421

ي احمد رشيد84356 216إعداديةسميل21236دهوكذكرصي 

1ماجستيرسميل21236دهوكأنبىكازين عمر احمد77653

2ماجستيرسميل21236دهوكأنبىجيالن كمال محمد77642

يفان قادر بابير77570 3دبلوم عاليسميل21236دهوكأنبىبير

4بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنارين ادريس حسن84277

5بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىرنا حمود عمر340042

6بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىمنال حمود عمر340038

ى كمال محمد245038 7بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنرمير

ى فتجي علو84089 مير 8بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىرسر

9بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىقمري محمد رمضان244069

10بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهالت جعفر مصطفى76286

امل علي عبو339866
11بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

12بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىروندك امير عمر85039

13بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشيماء محمد فريق243951

يز محمد174474 14بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىسوزدار تي 

15بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىخالدة وليد عبدالرحمن324833

16بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىخولة محمد رجب84234

17بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجنار عزيز محمد338589

18بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنهلة يوسف ابراهيم497938

19بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهزين محمد صالح84815

20بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبيمان جميل هادي77686

ي340205  محمدسعيد شمب 
ى 21بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهرمير

ي84054 22بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىحنان طاهر حج 

23بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكازين محمد صالح84744

24بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىدلزين محمد صالح77247

ين كريم احمد76152 25بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىرسر

26بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىساهرة جمعة محمد77325

27بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكلستان عبدالرحمن سليمان339835

غريبة علي طه325094
28بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

29بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىسيالف خيفة صالح340156

ي حسن340122 30بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىحليمة محمدحاج 



31بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىروزمان حسن مصطفى442947

32بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهلز حسن خالد77719

ى رمزي سليمان338547 33بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنالير

ى رمزي سليمان340019 34بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىدلير

ي فارس84654 اواز جلب 
35بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

36دبلومسميل21236دهوكأنبىروزين ابراهيم عمر340165

37دبلومسميل21236دهوكأنبىوزيرة احمد عمر84940

جيهان علي رشو174721
38دبلومسميل21236دهوكأنبى

ي174739 ي حاج  39دبلومسميل21236دهوكأنبىجيمن حاج 

ين عابد طاهر340151 40دبلومسميل21236دهوكأنبىرسر

ى84976 41دبلومسميل21236دهوكأنبىساجدة جهور جافشير

42دبلومسميل21236دهوكأنبىبهار نوري محمد242871

43دبلومسميل21236دهوكأنبىجهان مهدي محمد242432

44دبلومسميل21236دهوكأنبىفيان صباح يوسف174224

45دبلومسميل21236دهوكأنبىدلخوين خورشيد حسن174480

46دبلومسميل21236دهوكأنبىناهدة محو بكر339428

ي حسو77593 زكية نب 
47دبلومسميل21236دهوكأنبى

48دبلومسميل21236دهوكأنبىزوزان وليد عبدالرحمن174285

ي رشيد76869 49دبلومسميل21236دهوكأنبىهيفيدار حاج 

50دبلومسميل21236دهوكأنبىهوزان محمود عمر84290

ين عادل عبدهللا76948 51دبلومسميل21236دهوكأنبىرسر

52دبلومسميل21236دهوكأنبىجيهان محمد تيجر84084

53دبلومسميل21236دهوكأنبىهناء حامد محمد76270

54دبلومسميل21236دهوكأنبىدلمان نعمة عبدهللا83921

55دبلومسميل21236دهوكأنبىروزدان مصطفى عبدهللا76153

56دبلومسميل21236دهوكأنبىهزين مصطفى عبدهللا497950

ي339828 ين صالح حاج  57دبلومسميل21236دهوكأنبىرسر

58دبلومسميل21236دهوكأنبىدلمان قادر بابير340024

59دبلومسميل21236دهوكأنبىكلستان عبدهللا سليمان244361

ي241905 ي حاج  ي حاج 
60إعداديةسميل21236دهوكأنبىسيفى

61إعداديةسميل21236دهوكأنبىشهزاد محمد عباس244309

62إعداديةسميل21236دهوكأنبىليل محمد رمضان84388

ي علي76330 63إعداديةسميل21236دهوكأنبىخمي صي 

64إعداديةسميل21236دهوكأنبىهلز رشيد رمضان84675

هاجر علي صالح442958
65إعداديةسميل21236دهوكأنبى

ي حسن84754
ى
66إعداديةسميل21236دهوكأنبىمرشدة صوق

67إعداديةسميل21236دهوكأنبىهلز حميد طاهر77190

68إعداديةسميل21236دهوكأنبىشيالن محمد تيجر83672

ي83681 69إعداديةسميل21236دهوكأنبىزيمان حسن حاج 

70إعداديةسميل21236دهوكأنبىاواز سعدي سليمان83734

1بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىصفاء يونس سعيد339419

2بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشيالن عمر جانكير85306

ى عبدهللا علي339917 3بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهلبير

4بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىساره حازم احمد174562

5بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكلستان عمر محمد552281

6بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبروين فتاح حسن77627

7بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهالة حسن رمضان84641



ى طاهر عبدهللا77414 8بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبيبير

ي صالح77115 9بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىاخالص حاج 

10بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىمريم سالم خالد84021

يف339213 11بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبروين حسن رسر

ف174310 12بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىناهدة اسماعيل رسر

13بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىداخاز رشيد حسن242312

14بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىايمان سليمان موس84644

ائيل خوشابا339923 تا جي  15بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىالي 

16بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبياز خالد محو76095

ى مشير عزه340189 17بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىصولير

18بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىفيان طاهر مالو77602

19بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىمريم عصام عمر340112

ى77479 20بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىخالدة رشيد حسير

21بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهدى عبدالعزيز صالح174501

22بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجوان ادريس حسن76143

23بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىوجدان مسعود احمد242812

24بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنهاية موس حسن174557

ى174456 25بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشيماء احمد حسير

26بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىازهار احمد رشيد339944

27بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشلير رشيد مصطفى552267

28بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىمبى محمد رشيد442890

ى245006 29بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىزيان عبدهللا حسير

30بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىدلمان نارص علي242132

31بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىمائدة اكرم محمد174727

ى محمد صالح442893 32بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىسولير

33بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىامنة عمر خالد173214

سمية علي حسن174414
34بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

35بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشاناز اسماعيل سليمان338809

36بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبيان خليل احمد339469

ندى علي فتاح77291
37بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

ي77391 38بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشان اكرم حاج 

يف339226 39بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىخوزيك حسن رسر

40بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكوثر حامد محمد84308

ائيل خوشابا339920 41بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىانديرا جي 

42بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىدلخواز طاهر محمد84037

43بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىميديا طاهر مالو77610

اسماء سامي سعيد77271
44بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

45بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكوجر حامد اسماعيل76383

46بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهوزان وليد محمد245025

47بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىارزو صالح الدين احمد صالح77125

48بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهوزين شمسالدين محمد339993

49بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىرمزية احمد حسن84303

50بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىعاصمه رمضان رشيد84472

دلخاز خالد محمدعلي174772
51بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

ى243592 52بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهنار فاضل امير

53بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشلير زيدو محمد حسن76375

54بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهزين احمد خالد77307



ي75988 55بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىروناك عجيب صي 

56بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهوزان حامد اسماعيل77407

ى84788 ى سهمي حسير 57بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىوارفير

ين نورالدين محيالدين340078 58بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىرسر

59بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهلز نوري محمد242999

ى84612 60بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىدنيا شعبان حسير

61بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنوار مهدي يوسف339355

62بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبناز حميد عبدالعزيز174494

63بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكوردخان حازم محمود76300

64بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهوزان وليد عبدالرحمن340177

ى77134 ى سليمان حسير 65بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهلبير

66بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىامنة هشيار عبدالعزيز174447

يف رمضان76814 67بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهيالن رسر

68بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشيالز نائف صالح75967

69بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنفل بيار يوسف242368

70بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكولناز اسماعيل سليمان338793

71بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىزيمان ابراهيم مجيد174510

72بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىزين ويىسي خالد340022

ي552275 73بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىوارزين محسن حاج 

74بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنادية مصطفى ابراهيم76164

نا شمائيل خوشو77439 75بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىمير

ي84598 76بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجيهان رمضان حج 

77بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهلز يوسف عمر174894

78بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىروزين يونس رمضان340168

79بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبفرين نوري محمد174600

زيتون صالح علي174574
80بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

ان ابراهيم صالح174263 81بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىسير

82بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىريزين محمد صالح174550

 علي174488
ى 83بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهلز حسير

84بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبيمان جمعة كري338767

85بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكردستان نوري محمد174592

يفان فاضل حسن174525 86بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشير

87بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىسلوى شعبان محمود84686

88بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجيهان طاهر مالو77599

يفان احمد محمد85048 89بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبير

ي76483 90بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجيمن رمضان حج 

ي243519 91بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىايمان محسن حاج 

92بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىلوالف حسن فاضل242702

93بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكلزار احمد يونس174451

ى174736 دالل علي امير
94بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

95بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىروندك احمد حسن339982

96بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبارين بشير رمضان76366

97بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىاالء يونس بالل76864

98بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنجاة احمد محو76159

99بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكوثر جمعة رمضان339824

100بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجيهان جدعان سليمان242753

ى84240 يفان سالم حسير 101بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبير



102بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىامينة ابراهيم اسماعيل76891

كلستان محمد علي174618
103بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

104بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىايمان محمد مصطفى174749

105بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىرسود شوكت سليمان174423

106بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنهاري عمر محمد77520

107بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىاسماء ابراهيم جمعه339952

108بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىدلزين شاكر محمدصالح340075

109بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىمريم رمضان بكر77386

110بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىحياة حكمت محسن77198

111بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىايمان فارس فتح339996

112بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىمروى محمدطاهر فتاح340098

113بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىفاطمة سهمي محمد77541

114بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىسيي  فرج جندي77282

ي احمد76340 كولستان نب 
115بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

116بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبيناهي عباس رشيد77338

117بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىسيبل عمر مصطفى174838

ى77398 118بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىافان جهور جافشير

119بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبناس صالح محمد84662

ى84144 ى جعفر حسير 120بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكافير

121بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجيهان صباح عمر340132

122بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكوالن عبدهللا عبدهللا174828

يف حامد339445 123بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىايمان رسر

124بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىروندك محمد تيجر76695

125بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجنار شعبان رمضان77317

126بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبيداء سالم محو83916

فيان صالح علي174570
127بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

128بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىرونق محمد موس76174

ي اسماعيل340115 ي حاج 
129بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهيفى

ى ابراهيم محمد77565 130بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىافير

131بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىوديانا رمضان محمد84726

ى كريم339951 132بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىروزان محمدامير

133بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشكرية حسن عبدهللا340134

ليل علي فتاح77559
134بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

135بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىبيمان موس علي339455

136بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىليل عبدهللا محو84110

ى سفر76607 137بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىزهرة حسير

ى84968 ى سليمان حسير 138بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهيلير

ى243781 139بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىزوزان صالح حسير

140بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكازين مشير حسن84605

ى عبدهللا قادر84701 141بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكفير

دنيا حسن علي84624
142بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى

143بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىراية مسعود احمد84511

144بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهدى حكيم فرحان339307

145بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجيالن جانكير احمد84372

ى عمر احمد340117 146بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىشفير

ى77139 147بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىجيهان جهور جافشير

جرا علي فيصل497881
148بكالوريوسسميل21236دهوكأنبى



149بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىناريمان اسماعيل حسن84829

يف243913 ى رسر 150بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهزين حسير

ى339850 151بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىنادية محسن حسير

152بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىسيبل شفيق توفيق242475

153بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىزيان محمد رمضان243269

154بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىدنيا احمد عمر338758

155بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىئاالء نرصالدين محمد84137

156بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهوزان عبدهللا موس244144

ي حسن اسماعيل75980
157بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىهيفى

ي243724 158بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىكازين محسن حاج 

159دبلومسميل21236دهوكأنبىخمي حسن يوسف77582

ى339870 160دبلومسميل21236دهوكأنبىصافية زهير امير

ى عبدهللا عمر245030 161دبلومسميل21236دهوكأنبىدلفير

وز محمد احمد77578 162دبلومسميل21236دهوكأنبىبير

163دبلومسميل21236دهوكأنبىكلستان مصطفى عبدهللا174545

164دبلومسميل21236دهوكأنبىشيماء خليل قادر338440

ف174305 165دبلومسميل21236دهوكأنبىكوثر اسماعيل رسر

166دبلومسميل21236دهوكأنبىروزهات انور قادر339956

167دبلومسميل21236دهوكأنبىخوزيك محمدسليم سليمان84349

168دبلومسميل21236دهوكأنبىخالدة محمد رجب174849

169دبلومسميل21236دهوكأنبىفزين عصامالدين عبيد339949

170دبلومسميل21236دهوكأنبىبيان محمد رجب85074

ى رمضان احمد338577 مير 171دبلومسميل21236دهوكأنبىرسر

172دبلومسميل21236دهوكأنبىاقبال حامد محمد76278

ين رمضان احمد84798 173دبلومسميل21236دهوكأنبىشير

174دبلومسميل21236دهوكأنبىسيالف عبدالجبار مصطفى84873

175دبلومسميل21236دهوكأنبىنارين حسن عمر84119

روندك محمد علي174614
176دبلومسميل21236دهوكأنبى

177دبلومسميل21236دهوكأنبىرسور محمد شهاب339206

178دبلومسميل21236دهوكأنبىسيالف عمر عبدي84826

ى صالح زبير244974 179دبلومسميل21236دهوكأنبىرفير

180دبلومسميل21236دهوكأنبىنادية سالم سليمان84404

ى اسالم محمد77544 181دبلومسميل21236دهوكأنبىدلفير

182دبلومسميل21236دهوكأنبىداليا وليد نوري77412

 علي احمد339467
ى 183دبلومسميل21236دهوكأنبىنرمير

ى سعيد84749 184دبلومسميل21236دهوكأنبىنعيمة ياسير

185دبلومسميل21236دهوكأنبىنادره ابراهيم اسماعيل77404

ي339859 ى نعمت صي  186دبلومسميل21236دهوكأنبىافير

ى حسن اسماعيل75977 187دبلومسميل21236دهوكأنبىهافير

ين يونس احمد84032 188دبلومسميل21236دهوكأنبىشير

ي83665 ى حسن حاج  189دبلومسميل21236دهوكأنبىوارفير

يف حامد339451 190دبلومسميل21236دهوكأنبىبيمان رسر

191دبلومسميل21236دهوكأنبىمريم محمد صالح174924

 علي احمد174903
ى مير 192دبلومسميل21236دهوكأنبىرسر

193دبلومسميل21236دهوكأنبىارين جميل احمد174539

194دبلومسميل21236دهوكأنبىصفاء ازاد احمد339882

195دبلومسميل21236دهوكأنبىجوان طاهر مالو84499



196دبلومسميل21236دهوكأنبىكرس ابراهيم مجي76549

197دبلومسميل21236دهوكأنبىروزا فتاح عبدي442877

198دبلومسميل21236دهوكأنبىدلمان احمد حسن75949

199دبلومسميل21236دهوكأنبىزيان صالحالدين يونس245058

ا مجيد عبدهللا77500 ى 200دبلومسميل21236دهوكأنبىهير

201دبلومسميل21236دهوكأنبىداخواز اسالم توفيق84004

ين جمعة حسن332770 202دبلومسميل21236دهوكأنبىرسر

203دبلومسميل21236دهوكأنبىسلوى فواز ابراهيم244260

204دبلومسميل21236دهوكأنبىخوناف محمدحسن تيتان339980

ي83979
205دبلومسميل21236دهوكأنبىهيالن اكرم عمابى

206دبلومسميل21236دهوكأنبىنورا شفيق توفيق242626

207دبلومسميل21236دهوكأنبىزوزان زهير عبدهللا85064

ى339853 208دبلومسميل21236دهوكأنبىنور محسن حسير

ى موس يوسف174694 209دبلومسميل21236دهوكأنبىسولير

210دبلومسميل21236دهوكأنبىجيهان كريم مجيد76882

211دبلومسميل21236دهوكأنبىنورة جمال عبدالكريم76307

ى339351 212دبلومسميل21236دهوكأنبىكلستان سليمان حسير

213دبلومسميل21236دهوكأنبىسيبل نجم عبدهللا339286

شيالن علي احمد243233
214دبلومسميل21236دهوكأنبى

ى76928 215دبلومسميل21236دهوكأنبىنارين عبدي حسير

216دبلومسميل21236دهوكأنبىفاطمة احمد سليمان174162

217دبلومسميل21236دهوكأنبىبرزين شهاب احمد84374

218دبلومسميل21236دهوكأنبىايمان غانم فتجي84775

219دبلومسميل21236دهوكأنبىهوزين سعيد جمعة339242

220دبلومسميل21236دهوكأنبىازهار مهدي محمد174670

ى جمعة حسن332682 221دبلومسميل21236دهوكأنبىدلفير

 علي فتاح77295
ى 222دبلومسميل21236دهوكأنبىرنكير

223دبلومسميل21236دهوكأنبىبيمان سليمان سليم84881

والت علي صالح77104
224دبلومسميل21236دهوكأنبى

ائيل243133 225دبلومسميل21236دهوكأنبىنيوار محسن جي 

226دبلومسميل21236دهوكأنبىاال دلشاد رمضان242052

ى340148 ليل علي حسير
227دبلومسميل21236دهوكأنبى

228دبلومسميل21236دهوكأنبىهيفيدار صالح محمود339332

229دبلومسميل21236دهوكأنبىروزين رمضان حسن77242

ى339849 230دبلومسميل21236دهوكأنبىسهام جهور جافشير

231دبلومسميل21236دهوكأنبىخمري احمد محمد77149

232دبلومسميل21236دهوكأنبىروناك ديوال محمد75993

ي حسن محمد245021
233دبلومسميل21236دهوكأنبىحزبى

شذى كمال علي76492
234دبلومسميل21236دهوكأنبى

235دبلومسميل21236دهوكأنبىايمان خليل احمد340196

236دبلومسميل21236دهوكأنبىزينب توفيق فريق77311

237دبلومسميل21236دهوكأنبىمريم عباس يعقوب76433

ى عبدالجبار مصطفى84870 238دبلومسميل21236دهوكأنبىافير

239دبلومسميل21236دهوكأنبىندى حسن احمد84911

ى83910 240دبلومسميل21236دهوكأنبىهيوا فاضل امير

241دبلومسميل21236دهوكأنبىهوزان احمد صالح84192

يفان عبدالسالم يعقوب340081 242دبلومسميل21236دهوكأنبىشير



243إعداديةسميل21236دهوكأنبىروزين احمد حسن339256

244إعداديةسميل21236دهوكأنبىكوثر عادل رمضان83454

245إعداديةسميل21236دهوكأنبىارين ويىسي خالد339338

ى احمد حسن339984 246إعداديةسميل21236دهوكأنبىشفير

247إعداديةسميل21236دهوكأنبىفيان مسعود يونس76909

248إعداديةسميل21236دهوكأنبىندى جميل احمد174532

249إعداديةسميل21236دهوكأنبىجوان جمعة درباس325065

250إعداديةسميل21236دهوكأنبىبروين حكمت خالد174884

251إعداديةسميل21236دهوكأنبىجيهان عبدالسالم يعقوب339395

ى84430 252إعداديةسميل21236دهوكأنبىساجدة خورشيد حسير

253إعداديةسميل21236دهوكأنبىنورا سليمان موس443063

254إعداديةسميل21236دهوكأنبىكازين امير عمر243189

255إعداديةسميل21236دهوكأنبىاخالص احمد شمس الدين84026

256إعداديةسميل21236دهوكأنبىايمان هشيار محمود84839

257إعداديةسميل21236دهوكأنبىكلستان عبدهللا عمر83990

وز رمضان محمد84739 258إعداديةسميل21236دهوكأنبىبير

259إعداديةسميل21236دهوكأنبىسيوار جالل محمد338836

260إعداديةسميل21236دهوكأنبىزيان رمضان محمد84100

ى لقمان حمي339837 261إعداديةسميل21236دهوكأنبىئةفير

262إعداديةسميل21236دهوكأنبىنازدار فيصل عباس77208

263إعداديةسميل21236دهوكأنبىايمان بهرام كريم242329

264إعداديةسميل21236دهوكأنبىوصال مسعود احمد174586

ي76474 يفان رمضان حج  265إعداديةسميل21236دهوكأنبىشير

266إعداديةسميل21236دهوكأنبىشيماء عمر جانكير84368

وز عبدالخالق صالح338717 267إعداديةسميل21236دهوكأنبىنير

268إعداديةسميل21236دهوكأنبىمأوى داود عبدهللا84283

269إعداديةسميل21236دهوكأنبىروناهي هاشم رشيد174151

270إعداديةسميل21236دهوكأنبىبروين سليم سعيد338668

271إعداديةسميل21236دهوكأنبىجوان جاسم محمد244227

272إعداديةسميل21236دهوكأنبىاالء قادر حداد243675

273إعداديةسميل21236دهوكأنبىنارين بشير رمضان83548

274إعداديةسميل21236دهوكأنبىبيان صالح صالح244206

ي شفيق فريق77314
275إعداديةسميل21236دهوكأنبىهيفى

ى صالح عمر76739 276إعداديةسميل21236دهوكأنبىسولير

277إعداديةسميل21236دهوكأنبىريزان سالم قادر83440

278إعداديةسميل21236دهوكأنبىنورشان امير خدر84770

279إعداديةسميل21236دهوكأنبىسندس علي حيول76941

280إعداديةسميل21236دهوكأنبىناهدة سالم سليمان83811

281إعداديةسميل21236دهوكأنبىئارين اسالم توفيق83821

282إعداديةسميل21236دهوكأنبىكنير عادل صالح83623

283إعداديةسميل21236دهوكأنبىفيان حكمت حسن84552

284إعداديةسميل21236دهوكأنبىعزم لقمان حمي339840

285إعداديةسميل21236دهوكأنبىسوزان نجم عبدهللا242214

ى صالح عمر76732 286إعداديةسميل21236دهوكأنبىدلير

287إعداديةسميل21236دهوكأنبىقدرية عادل صالح338703

288إعداديةسميل21236دهوكأنبىهوزان ابابكر اسماعيل242341

ى338639 289إعداديةسميل21236دهوكأنبىحليمة قاسم حسير



290إعداديةسميل21236دهوكأنبىدلي  عادل صالح83627

291إعداديةسميل21236دهوكأنبىادار وليد عمر338850

292إعداديةسميل21236دهوكأنبىشيالن مهدي مجيد339270

293إعداديةسميل21236دهوكأنبىميديا شكري مصطو339347

294إعداديةسميل21236دهوكأنبىجيهان جمعة كري338775

295إعداديةسميل21236دهوكأنبىاسماء يونس سعيد339364

296إعداديةسميل21236دهوكأنبىخناف يوسف زبير339463

ى84955 ى سليمان حسير 297إعداديةسميل21236دهوكأنبىهير

ي سليمان339441 298إعداديةسميل21236دهوكأنبىهيام صي 

ى مهاجر صمد244178 299إعداديةسميل21236دهوكأنبىبرسر

300إعداديةسميل21236دهوكأنبىسوالف نظير رمضان339857

301إعداديةسميل21236دهوكأنبىكوجر عبدهللا قادر84713

302إعداديةسميل21236دهوكأنبىديمن عمر عبدي84822

ى احمد خالد84676 303إعداديةسميل21236دهوكأنبىافير

304إعداديةسميل21236دهوكأنبىبيمان احمد سليمان244013

305إعداديةسميل21236دهوكأنبىمارية عباس رشيد84557

306إعداديةسميل21236دهوكأنبىحليمة عادل عبدالرحمن339263

307إعداديةسميل21236دهوكأنبىزيان رمضان يوسف83956

ار سالم قادر83405 ى 308إعداديةسميل21236دهوكأنبىنير

309إعداديةسميل21236دهوكأنبىماهرة سليمان عمر243207

 علي حسن244039
ى 310إعداديةسميل21236دهوكأنبىدلفير

311إعداديةسميل21236دهوكأنبىساره قادر حداد174213

 زكي محسن174466
ى 312إعداديةسميل21236دهوكأنبىوارفير

313إعداديةسميل21236دهوكأنبىسيبل ابراهيم عبدالكريم174745

ى عبدالجليل احمد84073 314إعداديةسميل21236دهوكأنبىبرسر

ى نرصالدين جميل244050 مير 315إعداديةسميل21236دهوكأنبىرسر

316إعداديةسميل21236دهوكأنبىسنور سمير عبدالعزيز497865

317إعداديةسميل21236دهوكأنبىارساء فوزي احمد84718

ي76479 318إعداديةسميل21236دهوكأنبىشيالن رمضان حج 

319إعداديةسميل21236دهوكأنبىزيان صالح صالح244334

320إعداديةسميل21236دهوكأنبىزيمان حسن مصطفى443732

321إعداديةسميل21236دهوكأنبىكردستان صديق حيول84762

322إعداديةسميل21236دهوكأنبىالهام عمر محو84589

ي77663 323إعداديةسميل21236دهوكأنبىهدى صالح حاج 

324إعداديةسميل21236دهوكأنبىعزيزة مزاحم رشيد470434

ى عيىس نايف84929 325إعداديةسميل21236دهوكأنبىكاهير

ى احمد179392 326إعداديةسميل21236دهوكأنبىكلستان امير

يف حيول84766 327إعداديةسميل21236دهوكأنبىفينا رسر

فزين حسن علي243380
328إعداديةسميل21236دهوكأنبى

329بكالوريوسسميل21236دهوكأنبىباسمه يوسف عبدهللا75953

ي372110
1ماجستيرعمادية11237دهوكذكرزيدان زبير مشخب 

2ماجستيرعمادية11237دهوكذكرقاسم كمال عبدالكريم29807

3بكالوريوسعمادية11237دهوكذكردلشاد كمال علي29783

4بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرهزار عبدي فتاح29781

5بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرغياث حسن رشيد371074

6بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرعيىس محسن عثمان29762

7بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرشفان عبيدهللا سعدهللا182741



8بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمعروف عبدهللا حمو183077

9بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرسمير حسن طاهر29904

10بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرسالم يحبر عباس29871

11بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرغازي سعيد زبير182428

12بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرفرهنك عبدهللا مصطفى29894

13بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرصابر محمد سليمان371868

14بكالوريوسعمادية11237دهوكذكردراف نوري عثمان29896

15بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرهلباص طاهر عبدالرحمن371795

16بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرهشيار مسعود علي372058

17بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمصلح عبدالقادر سليمان371713

ي182930 18بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرريي  جميل حج 

ي موس احمد372181 19بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرحج 

20بكالوريوسعمادية11237دهوكذكركاركر قاسم يوسف29619

ى احمد29784 21بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرزياد محمدامير

22بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمناف محمد احمد29646

23بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرتفكر شمسالدين عثمان182674

24بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرزيندان حامد محمد372129

ي احمد29843 25بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرجوتيار صي 

26بكالوريوسعمادية11237دهوكذكراماد كاظم حمدين371049

27بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرنارص طاهر عمر29854

28بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرديمند حاتم كوركيس371808

29بكالوريوسعمادية11237دهوكذكراري عارف حسن29761

30بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرعبدالمناف رشيد درباز371565

ي معروف مبارك29864
31بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرخوشفى

32دبلومعمادية11237دهوكذكرعبدالستار سيفالدين شكري29887

يف عبدهللا29931 33دبلومعمادية11237دهوكذكرفهيل رسر

34دبلومعمادية11237دهوكذكربهجت مصطفى محمود182387

35دبلومعمادية11237دهوكذكرهزي عبدالرحمن ابراهيم182311

36دبلومعمادية11237دهوكذكرسليمان عبيد سعيد29661

37دبلومعمادية11237دهوكذكربهزاد سعيد محمد29853

38دبلومعمادية11237دهوكذكرامير محمد احمد29773

و182986 ي بير 39دبلومعمادية11237دهوكذكردلكش حج 

40دبلومعمادية11237دهوكذكرجهاد عارف فتاح182373

41دبلومعمادية11237دهوكذكرعبدهللا سعيد عبدهللا182995

ى498263 42دبلومعمادية11237دهوكذكررمزي جميل حسير

43دبلومعمادية11237دهوكذكرشفان احمد قاسم182412

و محمدسليم371782 44دبلومعمادية11237دهوكذكربالل مير

45دبلومعمادية11237دهوكذكرروزهات عبدالمجيد عبدالرحمن182473

46دبلومعمادية11237دهوكذكرفهيل عبدهللا مصطفى29625

47دبلومعمادية11237دهوكذكررينجي  مجيد الوه ند29910

48دبلومعمادية11237دهوكذكرعبدهللا كمال عبدهللا29806

 زكي عبدالخالق29916
ى 49دبلومعمادية11237دهوكذكرفهير

50دبلومعمادية11237دهوكذكررزكار محمدطاهر احمد182755

51دبلومعمادية11237دهوكذكرجوتيار رمضان خالد182683

52دبلومعمادية11237دهوكذكربشار مربينة خنانو371848

53دبلومعمادية11237دهوكذكرسلمان زبير محمد29912

54دبلومعمادية11237دهوكذكرجوتيار طاهر زينو182959



55دبلومعمادية11237دهوكذكربختيار صالح حسن371987

56دبلومعمادية11237دهوكذكرمراد محسن طيب552723

57دبلومعمادية11237دهوكذكرهزار جهاد مظفر182300

58دبلومعمادية11237دهوكذكربيوار سليمان جاسم29517

59إعداديةعمادية11237دهوكذكرشكري عبدالقادر ميكائيل556444

60إعداديةعمادية11237دهوكذكركاوار مصطفى عبدالرحمن370806

61إعداديةعمادية11237دهوكذكرازاد مصطفى مصطفى183228

62إعداديةعمادية11237دهوكذكرقيدار احمد خالد552726

ى183010 1ماجستيرعمادية11237دهوكذكركوفان عيىس محمدامير

2دبلوم عاليعمادية11237دهوكذكرسنكر سالم عبدالرحمن182313

3دبلوم عاليعمادية11237دهوكذكرهفكر حميد هاجو182452

4بكالوريوسعمادية11237دهوكذكراراز عدنان احمد29918

5بكالوريوسعمادية11237دهوكذكركوفان محمدسعيد اسالم371813

6بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرسميع جعفر شعبان370933

7بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرعمر عادل عبدالقادر371722

8بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرجرا برفان احمد29879

9بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرسيار علي رشيد29787

10بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرهفكر مصطفى قادر29831

11بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرعارف مصطفى عارف29882

12بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرريزان سعيد صالح182288

مان عماد عبدالمجيد444439 13بكالوريوسعمادية11237دهوكذكربير

14بكالوريوسعمادية11237دهوكذكررسكفت محمدزكي حسن29605

15بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمحمد صبجي فريق29890

16بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرئيفان قهار عثمان372117

17بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرطاهر شفان طاهر182403

18بكالوريوسعمادية11237دهوكذكراياد خورشيد تمر444626

19بكالوريوسعمادية11237دهوكذكراالن عارف حسن29760

خان مصطفى محمد371318 20بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمير

21بكالوريوسعمادية11237دهوكذكركمال دلشاد كمال444432

ي علي محمد371999
22بكالوريوسعمادية11237دهوكذكركيفى

23بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرالوين كمال عبدهللا182297

ى371749 24بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرراكر عصمت حسير

25بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرنيهاد كمال عبدالكريم29862

26بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمحمد عبيدهللا سعدهللا183048

27بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرنيهاد محمد حكيم372017

28بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرفدر طالل احمد371758

29بكالوريوسعمادية11237دهوكذكراكر محسن علي182444

30بكالوريوسعمادية11237دهوكذكراماد مجيد غفار183071

31بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرديرهات محمد جاسم444394

32بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرروزهات عباس احمد29757

33بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرعبدالرحمن فيصل محمد444303

34بكالوريوسعمادية11237دهوكذكركاوة بهجت مصطفى182391

ي371821
35بكالوريوسعمادية11237دهوكذكربيشوار صالح شيبى

وان جميل خالد444310 36بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرسير

37بكالوريوسعمادية11237دهوكذكردلير بهجت عبدهللا29621

ى183262 ى سليمان حسير 38بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمتير

39بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرشفان رمضان سليمان29798



40بكالوريوسعمادية11237دهوكذكركاروان جميل خالد444621

41بكالوريوسعمادية11237دهوكذكركارزان مصطفى عبدالرحمن371700

ى طه182354 42بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرسيهاد حسير

43بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرازاد محمد عبدهللا371680

44بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرعزت عزيز عزت29833

45بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرعلي سليمان محمد444639

ى29778 46بكالوريوسعمادية11237دهوكذكربهدين سليمان حسير

ي444452 47بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمرسور صديق خير

48بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرزيدان رمضان عبدهللا29772

ي قاسم رجب29895
49بكالوريوسعمادية11237دهوكذكراشب 

50بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمحمد عبدالرحيم عبدالكريم29632

ى371745 51بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرروان عصمت حسير

ى371754 52بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرابراهيم ايوب حسير

ى حسن371702 53بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرزازا بنكير

54بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرريدير زبير احمد182919

55بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرليهات مصطفى عبدالرحمن371695

56بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرريان صباح ابراهيم182419

57بكالوريوسعمادية11237دهوكذكررزكار صديق دينو372174

58بكالوريوسعمادية11237دهوكذكررسمد محمد قاسم371903

59بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرزيدان عبدالستار سيفالدين29889

60بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرشمال فيصل محمد29789

61بكالوريوسعمادية11237دهوكذكركاوه مصطفى عبدهللا182280

62بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرمهدي عباس احمد371689

63بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرريكفت بهزاد خالد182911

ي372163
ى مشخب  64بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرافراز محمدامير

65بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرارخوان سليمان عمر182566

66بكالوريوسعمادية11237دهوكذكراالن خرسو محمدسعيد371348

67بكالوريوسعمادية11237دهوكذكررزكار عبدالستار سيفالدين29897

68بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرشينوار عكيد رشيد371790

69بكالوريوسعمادية11237دهوكذكرهوكر موس عثمان371743

70دبلومعمادية11237دهوكذكربهمن محمدعلي محمد444423

71دبلومعمادية11237دهوكذكرسالم صديق دينو372155

72دبلومعمادية11237دهوكذكرريان عادل عبدالقادر371775

73دبلومعمادية11237دهوكذكركوفان عبدهللا ابراهيم29609

ى371896 74دبلومعمادية11237دهوكذكرريمان عبدهللا حسير

75دبلومعمادية11237دهوكذكرزيار بديع محمود183171

ى صديق محمد29830 76دبلومعمادية11237دهوكذكرسفير

77دبلومعمادية11237دهوكذكرارمانج غازي طاهر372036

ى371900 78دبلومعمادية11237دهوكذكرريناس عبدهللا حسير

 علي371886
ى 79دبلومعمادية11237دهوكذكرسنور لزكير

80دبلومعمادية11237دهوكذكرزنار جهاد مظفر371877

ائيل372027 ي جي  ائيل حاج  81دبلومعمادية11237دهوكذكرجي 

82دبلومعمادية11237دهوكذكرحسن محمدزكي حسن29834

83دبلومعمادية11237دهوكذكرحسار مجيد محمدسعيد371736

ى183177 84دبلومعمادية11237دهوكذكراكرم عمر ياسير

ى372114 85دبلومعمادية11237دهوكذكرريناس لقمان حسير

86دبلومعمادية11237دهوكذكرمحمد هاشم محمد371708



87دبلومعمادية11237دهوكذكروحيد شعبان يازيد444385

88دبلومعمادية11237دهوكذكربيار عصمت محمد29901

ى29512 ى سليمان حسير 89دبلومعمادية11237دهوكذكركهير

90دبلومعمادية11237دهوكذكرسليمان عبدالقادر سليمان371863

91دبلومعمادية11237دهوكذكرفيالر ابراهيم عبدالكريم182395

92دبلومعمادية11237دهوكذكرسعيد غازي سعيد182424

93دبلومعمادية11237دهوكذكربلند غازي حسن371726

94دبلومعمادية11237دهوكذكرافراز معروف مبارك29857

95دبلومعمادية11237دهوكذكرهزي جهاد مظفر29829

96دبلومعمادية11237دهوكذكرنشوان خليل ديوالي182787

97دبلومعمادية11237دهوكذكرجمعة جميل خالد183266

ى خورشيد371732 98دبلومعمادية11237دهوكذكرصائب حسير

99دبلومعمادية11237دهوكذكرهشيار مجيد محمدسعيد29639

100دبلومعمادية11237دهوكذكرسامان سليمان هادي371785

101دبلومعمادية11237دهوكذكراحمد عبدالرحمن احمد371716

102دبلومعمادية11237دهوكذكرالند احمد محمد182443

ى اسماعيل ابراهيم444225 103دبلومعمادية11237دهوكذكرامير

104دبلومعمادية11237دهوكذكرهاريوان حميد محمود371871

105دبلومعمادية11237دهوكذكراحمد جهاد عارف182448

106إعداديةعمادية11237دهوكذكرجكر جهاد عارف182366

ي29612 107إعداديةعمادية11237دهوكذكرعبدالسالم جميل حج 

108إعداديةعمادية11237دهوكذكرخابير محمد ابراهيم182778

109إعداديةعمادية11237دهوكذكرنيهاد علي محمد371279

110إعداديةعمادية11237دهوكذكرصباح عبدهللا بحمد371464

111إعداديةعمادية11237دهوكذكرئازاد قاسم رجب29906

112إعداديةعمادية11237دهوكذكرريان عبدالعزيز مجيد29907

113إعداديةعمادية11237دهوكذكرروزهات احمد عبدالهادي371905

114إعداديةعمادية11237دهوكذكرزيرةفان صبجي دينو182834

115إعداديةعمادية11237دهوكذكردلشير رسدار عبدهللا444599

116إعداديةعمادية11237دهوكذكرمصطفى اسماعيل خالد182480

117إعداديةعمادية11237دهوكذكرطارق شعبان يازيد29902

118إعداديةعمادية11237دهوكذكرعبدالسميع عمر علي29828

119إعداديةعمادية11237دهوكذكرايدن ستار مصطفى371889

120إعداديةعمادية11237دهوكذكرسيدار بهزاد سعيد29915

121إعداديةعمادية11237دهوكذكررسور شمس الدين عثمان182889

122إعداديةعمادية11237دهوكذكرايمن محمدزكي حسن29903

123إعداديةعمادية11237دهوكذكربلند زكي صديق444427

1بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىديمن محمد حسن29934

2بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىسيبل صالح اسالم182540

كش سليم خالد29932 3بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىستير

 اسماعيل محمدعلي370834
ى 4بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهلبير

ي183084
ى مشخب  5بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىسيي  محمدامير

6بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىخيال رمضان سليمان371242

7بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىزين جالل طاهر29779

ى محمدسعيد احمد371786 8بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهيلير

ندى كمال علي29841
9بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبى

10بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىسوالف محمد ابراهيم29766



11بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهنداف عبدهللا ابراهيم29839

12بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبريشان عزت اسالم371407

13بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهلز محمد حسن29791

14بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىسيبل محمد طاهر552719

15بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبكسيخان زبير محمد29492

16بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىنركز طاهر عمر372011

17دبلومعمادية11237دهوكأنبىبيان حمو شعبان29913

18دبلومعمادية11237دهوكأنبىسيبل اسماعيل محمدسليم371683

19دبلومعمادية11237دهوكأنبىقاهره سيف الدين شكري29898

20دبلومعمادية11237دهوكأنبىسهام عبدالقادر طاهر371719

21دبلومعمادية11237دهوكأنبىالهيجان محمد ابراهيم29723

22دبلومعمادية11237دهوكأنبىمقبولة رشو اسعد29865

23دبلومعمادية11237دهوكأنبىزمرود حسن عمر182416

24دبلومعمادية11237دهوكأنبىشلير اياز احمد29899

ى صفر محمد370766 25دبلومعمادية11237دهوكأنبىدلفير

26دبلومعمادية11237دهوكأنبىبيان محمد جاسم29799

27دبلومعمادية11237دهوكأنبىديار عبداللطيف احمد29850

28دبلومعمادية11237دهوكأنبىفائزة احمد صالح29851

29دبلومعمادية11237دهوكأنبىجورين ابراهيم عبدالرحمن182284

30دبلومعمادية11237دهوكأنبىنادية احمد طاهر29764

31دبلومعمادية11237دهوكأنبىبريفان احمد قاسم29707

32دبلومعمادية11237دهوكأنبىروندك رمضان قاسم29905

33دبلومعمادية11237دهوكأنبىهوزان اياز احمد29602

34دبلومعمادية11237دهوكأنبىشيالن عارف حسن182717

35دبلومعمادية11237دهوكأنبىمريم مربينة خنانو371825

36دبلومعمادية11237دهوكأنبىبكيخان هاشم محمد371389

37دبلومعمادية11237دهوكأنبىفزين عارف حسن182714

38دبلومعمادية11237دهوكأنبىهوزان كمال احمد182450

39دبلومعمادية11237دهوكأنبىخالت محمد عبدالعزيز29878

40دبلومعمادية11237دهوكأنبىخولة رمضان خالد29643

41دبلومعمادية11237دهوكأنبىكه زنك صديق محمدصالح183226

42دبلومعمادية11237دهوكأنبىبروين قبالن عبدهللا552522

43دبلومعمادية11237دهوكأنبىشافيان نزار مصطفى370752

44إعداديةعمادية11237دهوكأنبىجوان محمدحسن يونس371803

1بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىوالت هاشم محمد371442

2بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىجوان صائب جالل29892

3بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىايمان كرم حفظاهلل29880

4بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىجنات عيىس حمو29668

5بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىارساء شفان طاهر29534

6بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبفرين شفان طاهر182399

و محمدسليم182461 ية مير 7بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىخير

8بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىاوند ازاد سعيد371766

9بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىحربية ياقو شمعون182334

10بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىسيالف صديق ابراهيم29802

11بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىاسماء ماجد ناظم29893

12بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىشيماء ماجد ناظم29872

13بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىشيالن عزالدين احمد370974



14بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىزيمان طه مصطفى29795

15بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىديالن صالح فارس29522

ي احمد29548 ى صي  16بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهافير

17بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىشكرية يوسف علي371893

و183004 ي بير 18بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبزيان حج 

19بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبهار رمضان عبدهللا29769

20بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىنيكار عباس احمد29755

21بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىكنار بديع محمود183154

22بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىزيال فرهاد محمد182591

23بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىنيان خرسو محمدسعيد371752

ى183181 24بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىباران عمر ياسير

ى372043 25بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبفرين رؤوف ياسير

26بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىوان خالد اسماعيل182436

27بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىليالف صديق ابراهيم29801

28بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىرسود فوزي توفيق182458

29بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىحربية صالح عبدالعزيز183185

30بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىحواء قيدار احمد29776

31بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىشهيان عزت محمود29874

32بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهنداف ابراهيم محمود29835

33بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىايمان محمد شينو29629

ي شعبان29794
 
ى صدق 34بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىكفير

35بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىميديا بشار محمدصالح29867

ي372147 36بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىجيمن عبدالخالق حاج 

ى29825 37بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىايمان بشار حسير

38بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىكوفان كرم حفظاهلل29924

كوثر احمد علي371189
39بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبى

40بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىكرين شعبان بازيد29877

ى سعيد182408 41بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىشنك امير

42بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىزيان ملحم رشيد29649

43بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىشهال رمضان عبدهللا29672

ى بهجت مصطفى182380 44بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىرنكير

ى372021 ى رؤوف ياسير 45بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىكشبير

ي احمد29608 ين صي  46بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىرسر

47بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىدوزان فيصل محمد29797

و182999 ي بير 48بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىفمان حج 

49بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىمراري خان بهجت مصطفى182384

50بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىجان قادر مصطفى182440

51بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىدانيار صبجي دينو182842

و محمدسليم182464 ية مير 52بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىصي 

ى محمد182981 53بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبهية حسير

54بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىفلك رمضان بهاءالدين29858

55بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىجيهان احمد ابراهيم444405

56بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبزيان قاهر شعبان182308

57بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىتاالن عيىس حمو29767

هيهات عمر علي29805
58بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبى

59بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىايمان سليمان محمد29855

ي حسن29883 ى ناج  60بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىشفير



61بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىديرسم سليمان عمر371802

ي شعبان29837
 
ى صدق 62بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىرفير

63بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىايمان سليم حسن370785

ى محمد محمد182341 64بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهافير

65بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىزهراء جميل خليل29891

ي29861 وز علي حاج  66بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىنير

و محمدسليم183137 67بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىشكرية مير

68بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىديالن سعيد الوند372071

69بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبفرين صالح فارس29530

70بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىبفرين اسالم يونس371724

ى رمضان بهاءالدين182328 71بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىدلفير

72بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىسنور محمد قاسم371028

ى182700 ى سليمان حسير 73بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهاتير

74بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىسانيه عبدالهادي اغا29808

75بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىزهرة عبدهللا حسن29875

ى حكمت مصطفى444319 76بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىنالير

77بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىوان نزار محمود29827

ى182323 78بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىاكرين دلير امير

ى محمد خالد371800 79بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهافير

80بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىباكستان رمضان سليمان371210

81بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهلز محمد شينو182954

82بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىمريم طه عبدالقادر29774

83بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىافيفان لقمان طه182849

ار سفر محمد371687 ى 84بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىهير

85بكالوريوسعمادية11237دهوكأنبىاسماء شفان طاهر29540

ى خليل محمد183260 86دبلومعمادية11237دهوكأنبىدلفير

87دبلومعمادية11237دهوكأنبىسيالف كوكز عبدالرحمن182453

ى371756 ى محمد محمدامير 88دبلومعمادية11237دهوكأنبىفير

89دبلومعمادية11237دهوكأنبىهزرين صالح حفظاهلل444658

90دبلومعمادية11237دهوكأنبىايمان صديق محمد29914

91دبلومعمادية11237دهوكأنبىدنيا بشار محمدصالح29765

92دبلومعمادية11237دهوكأنبىنواس رسدار محمدصالح29869

93دبلومعمادية11237دهوكأنبىنجات عيىس حمو29771

ى شكري احمد29923 94دبلومعمادية11237دهوكأنبىفير

95دبلومعمادية11237دهوكأنبىمهدية عبدهللا حسن371131

96دبلومعمادية11237دهوكأنبىخالت هاشم محمد371422

97دبلومعمادية11237دهوكأنبىزينب عبدالرحيم عبدالكريم182431

ان سيدو صالح371838 98دبلومعمادية11237دهوكأنبىسير

ى جمال خليل371693 99دبلومعمادية11237دهوكأنبىخملير

ى احمد29786 100دبلومعمادية11237دهوكأنبىروندك محمدامير

101دبلومعمادية11237دهوكأنبىاهنك ازاد سعيد371769

102دبلومعمادية11237دهوكأنبىسيبل صديق ابراهيم29803

103دبلومعمادية11237دهوكأنبىشيالن محمد محمد182467

104دبلومعمادية11237دهوكأنبىهندرين فهمي عبدهللا182934

ديران محمدعلي حسن371973
105دبلومعمادية11237دهوكأنبى

106دبلومعمادية11237دهوكأنبىمهابات صبجي دينو182800

ائيل372083 ي جي  107دبلومعمادية11237دهوكأنبىبناس حاج 



108دبلومعمادية11237دهوكأنبىانداس رسدار محمدصالح29868

109دبلومعمادية11237دهوكأنبىمسكينة جالل عيىس444329

110دبلومعمادية11237دهوكأنبىروندك عبدهللا حسن371175

111دبلومعمادية11237دهوكأنبىغريبة محمد محمد182345

112دبلومعمادية11237دهوكأنبىرحمة صالح رمضان183033

113دبلومعمادية11237دهوكأنبىروشن سعدهللا محمد371582

ي182271 114دبلومعمادية11237دهوكأنبىهناء صالح صي 

ي29606
115دبلومعمادية11237دهوكأنبىهرمان كريت شيبى

116دبلومعمادية11237دهوكأنبىهوزان محمد حسن182292

ي اسماعيل محمدعلي371850
117دبلومعمادية11237دهوكأنبىهيفى

 اسماعيل محمدعلي371855
ى 118دبلومعمادية11237دهوكأنبىهافير

ى عبدالغفار سعيد182651 119دبلومعمادية11237دهوكأنبىافير

120دبلومعمادية11237دهوكأنبىبيالن ماجد احمد29681

ى182358 ى دلير امير 121دبلومعمادية11237دهوكأنبىدلفير

122دبلومعمادية11237دهوكأنبىنارين محمد محمدسليم371933

123دبلومعمادية11237دهوكأنبىسيبان مامون عصمت29900

ى خالد محمد371845 124دبلومعمادية11237دهوكأنبىخاتير

لوالن احمد علي29676
125دبلومعمادية11237دهوكأنبى

ى371788 126دبلومعمادية11237دهوكأنبىجورين محمد محمدامير

127دبلومعمادية11237دهوكأنبىئارين زهير زبير183241

ي183095
ى مشخب  ى محمدامير 128دبلومعمادية11237دهوكأنبىسولير

129دبلومعمادية11237دهوكأنبىايمان احمد محمد29792

130دبلومعمادية11237دهوكأنبىشلير محمد محمد182878

131دبلومعمادية11237دهوكأنبىزين شكري احمد29921

ى371368 ى محمد جافشير 132دبلومعمادية11237دهوكأنبىبرسر

133دبلومعمادية11237دهوكأنبىدلخاز محمد قاسم371705

ى محمد183165 134دبلومعمادية11237دهوكأنبىميمخان محمدامير

ة مسعود عبدالرحمن182640 135دبلومعمادية11237دهوكأنبىسمير

136دبلومعمادية11237دهوكأنبىنازادر سعدهللا محمد371608

ي احمد552527 ى صي  مير 137دبلومعمادية11237دهوكأنبىرسر

138دبلومعمادية11237دهوكأنبىريزين سفر طيار29911

139دبلومعمادية11237دهوكأنبىبيويزان حميد محمود371873

140دبلومعمادية11237دهوكأنبىيمان محمد جاسم371858

141دبلومعمادية11237دهوكأنبىريزين عمر حسن29884

142دبلومعمادية11237دهوكأنبىشهال سليمان رمضان29919

143إعداديةعمادية11237دهوكأنبىمريم اسماعيل خالد182478

144إعداديةعمادية11237دهوكأنبىفان شكري احمد29922

145إعداديةعمادية11237دهوكأنبىافيندار خليل محمد371954

وز كرم علي183128 146إعداديةعمادية11237دهوكأنبىبير

147إعداديةعمادية11237دهوكأنبىبهار كرم اسالم182866

148إعداديةعمادية11237دهوكأنبىبفرين عبدالقادر ويىسي29925

149إعداديةعمادية11237دهوكأنبىفينا محمد محمدسليم371927

150إعداديةعمادية11237دهوكأنبىروندك عبدالمجيد عبدالرحمن182625

ى شعبان اغا371486 مير 151إعداديةعمادية11237دهوكأنبىرسر

152إعداديةعمادية11237دهوكأنبىزين محيالدين صديق182475

153إعداديةعمادية11237دهوكأنبىروندك لقمان عبدهللا183107

ى بهجت شينو444629 154إعداديةعمادية11237دهوكأنبىالير



ي444652
 
155إعداديةعمادية11237دهوكأنبىسيبان عبدالستار عبدالباق

156إعداديةعمادية11237دهوكأنبىكوثر خورشيد موس372135

157إعداديةعمادية11237دهوكأنبىداخاز رجب علي182971

158إعداديةعمادية11237دهوكأنبىجنار عصمت محمد29926

159إعداديةعمادية11237دهوكأنبىهناس بهزاد سعيد29917

ي معروف29860
160إعداديةعمادية11237دهوكأنبىوالء خوشفى

ي زبير محمد29920
161إعداديةعمادية11237دهوكأنبىجابى

162إعداديةعمادية11237دهوكأنبىلوالف يحبر يوسف29653

و محمدسليم371762 163إعداديةعمادية11237دهوكأنبىوالت مير

164إعداديةعمادية11237دهوكأنبىندى كاظم عبدهللا182945

165إعداديةعمادية11237دهوكأنبىهدية قاسم رجب29909

166إعداديةعمادية11237دهوكأنبىديزين سفر طيار29928

167إعداديةعمادية11237دهوكأنبىشهناز بشار عبدالقادر29908

بايز ديوالي نوري182898
168إعداديةعمادية11237دهوكأنبى

169إعداديةعمادية11237دهوكأنبىكازين اسالم يونس182518

170إعداديةعمادية11237دهوكأنبىايمان صبجي فريق29927

ى عباس احمد29758 171إعداديةعمادية11237دهوكأنبىزانير

ى328718 1ماجستيرزاخو21238دهوكذكرمان محمدكريم محمدامير

2ماجستيرزاخو21238دهوكذكرملفان ظاهر عبدهللا64099

3ماجستيرزاخو21238دهوكذكرهاشم علي احمد63798

4ماجستيرزاخو21238دهوكذكراحمد جالل عبدالرحمن328985

ي68746 5بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربيوار محمد حاج 

ى قاسم232810 6بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرصالح شاهير

7بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد يوسف عبدالقادر329366

8بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرخالت حسن طاهر474986

9بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمدطيب عبدالعزيز يوسف176764

10بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعمر حسن صادق70618

11بكالوريوسزاخو21238دهوكذكررمزي محمد كامل64215

زا225471 زاد عبدالكريم مير 12بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشير

13بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشفان احمد علي59430

14بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرنوزاد طاهر محمد60147

15بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرهشيار شهباز احمد456735

16بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد يحبر عبدالرحمن60009

17بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرريي  عبدهللا احمد60194

ى328989 18بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربدرخان طه ياسير

19بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجرجيس عبدالكريم محمد175885

20بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرطه عبدهللا احمد176505

21بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراسماعيل محمدطيب عبدالعزيز329432

22بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراحمد محمد سليمان329106

ى57651 23بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراسماعيل عبدهللا حسير

24بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرسليمان سعيد يوسف64231

25بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرنايف محمدصالح سلمان328756

26بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرافراز نرصالدين احمد329455

27بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربهزاد عمر حسن497983

28بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشامل بشار خلف342755

29بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرحازم ابراهيم حازم176174

ى177005 30بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرخالد عمر حسير



31بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرريي  عمر رمضان497987

32بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرهفال عبدالرحمن صالح329042

33بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرسيفالدين عبدالرحمن سيفالدين329422

ى57579 34بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرروال عبدهللا حسير

35بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرفوزي انور عبدالرحمن57524

36بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد يوسف حفظاهلل329181

ي59344
ى
37بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرصادق جندي صوق

38بكالوريوسزاخو21238دهوكذكررعد سعيد موس58175

39بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمصلح عبدالكريم محمد328998

40بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجهور سليم صالح328960

41بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرخورشيد احمد محمد59446

42بكالوريوسزاخو21238دهوكذكررضوان ابراهيم صالح176913

43بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد ايوب سليم57780

44بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعادل برهان طاهر60154

45بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرحيدر غازي محمد329540

46بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراحمد رمضان علي59201

ى177079 47بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرهشيار خرصى امير

ى329198 48بكالوريوسزاخو21238دهوكذكركاوة بهاءالدين حسير

ي احمد329314 49بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرازاد حاج 

50بكالوريوسزاخو21238دهوكذكركاروان محمد ايسف329088

51بكالوريوسزاخو21238دهوكذكريونس نظيف محمد64255

52بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعمر عيىس عبدهللا64087

ي خورشيد64651
53بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجيان حسبى

54بكالوريوسزاخو21238دهوكذكردلخاز سلمان مصطفى329447

55بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعثمان يوسف عثمان497994

56بكالوريوسزاخو21238دهوكذكردلوفان فيصل سليم176525

ى63656 57بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشعيب سليمان حسير

58بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرازاد علي محمد176977

59بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمهفان سعيد صادق329136

ي329204 60بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشفان حسن حاج 

61بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرنزار مجيد عبوش329231

62بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجعفر علي احمد328839

ي حسن59383
 
63بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجيا صدق

64دبلومزاخو21238دهوكذكرعبدالرحمن احمد علي60379

ي176531 65دبلومزاخو21238دهوكذكراحمد سعيد حاج 

خان503230 66دبلومزاخو21238دهوكذكرمحمد جوزل مير

67دبلومزاخو21238دهوكذكرمسعود حميد رمضان64267

68دبلومزاخو21238دهوكذكرلطيف علي رشيد59424

ي شهباز57582 69دبلومزاخو21238دهوكذكرازاد صي 

ي حميد63636
70دبلومزاخو21238دهوكذكرهونر حسبى

ى صالح70688 71دبلومزاخو21238دهوكذكرفاضل حسير

72دبلومزاخو21238دهوكذكرجنان محمد علي328848

ي احمد175813 73دبلومزاخو21238دهوكذكررسبست ناج 

74دبلومزاخو21238دهوكذكرنظيف محمد احمد57618

75دبلومزاخو21238دهوكذكرعلي حسن علي59514

ي اسعد64295 76دبلومزاخو21238دهوكذكرصالح صي 

ي مراد57447
77دبلومزاخو21238دهوكذكرفارس حسبى



ى عمر498010 78دبلومزاخو21238دهوكذكرلطيف امير

79دبلومزاخو21238دهوكذكرشوكت ابراهيم بشار329163

ي60519 80دبلومزاخو21238دهوكذكرنعمت احمد جلب 

81دبلومزاخو21238دهوكذكرحميد محمود قادر327500

زاد محمد احمد176159 82دبلومزاخو21238دهوكذكرشير

83دبلومزاخو21238دهوكذكرعبدالرحمن عمر صالح59252

84دبلومزاخو21238دهوكذكرعلي احمد جندي60225

85دبلومزاخو21238دهوكذكراحمد كريم تيجر552432

86دبلومزاخو21238دهوكذكرنشوان مصطفى يوسف60262

87دبلومزاخو21238دهوكذكرخالد عادل خالد329488

ى176961 88دبلومزاخو21238دهوكذكرازاد حسن حسير

89دبلومزاخو21238دهوكذكردلشاد مصطفى احمد57601

90دبلومزاخو21238دهوكذكرخليل نجم سعيد64183

زاد اسماعيل رمو225504 91دبلومزاخو21238دهوكذكرشير

92دبلومزاخو21238دهوكذكروالت مجيد حميد329572

93دبلومزاخو21238دهوكذكرزياد خليل محمد176101

ى اسماعيل58565 94دبلومزاخو21238دهوكذكركاوة تحسير

95دبلومزاخو21238دهوكذكرعلي يونس علي329150

96دبلومزاخو21238دهوكذكرشمال يوسف عثمان177115

97دبلومزاخو21238دهوكذكرعلي كريم حسن552439

98دبلومزاخو21238دهوكذكرجميل صالح طيب329324

99دبلومزاخو21238دهوكذكركاروان محسن رؤوف60307

ي محمد64141 100دبلومزاخو21238دهوكذكرهادي صي 

101دبلومزاخو21238دهوكذكرعماد عبدالكريم محمد329380

ى328660 102دبلومزاخو21238دهوكذكرخيفان صالح امير

103دبلومزاخو21238دهوكذكررمضان رمضان محمد59112

104دبلومزاخو21238دهوكذكرصالح شهوان صالح59307

105دبلومزاخو21238دهوكذكردلخاز حامد كريم59524

106دبلومزاخو21238دهوكذكرمحمد طاهر محمد59350

107دبلومزاخو21238دهوكذكرخالد عمر صالح57787

ى175969 108دبلومزاخو21238دهوكذكرمسعود محمود حسير

109دبلومزاخو21238دهوكذكرهاشم بشير صادق57765

110دبلومزاخو21238دهوكذكرفيصل جاسم سليمان64190

111دبلومزاخو21238دهوكذكرجمعة زبير عيىس552423

112دبلومزاخو21238دهوكذكرزكي احمد مصطفى327293

113دبلومزاخو21238دهوكذكراراس محمد هاشم328722

114دبلومزاخو21238دهوكذكرسعدهللا محمدنوري محمدشفيق57718

115دبلومزاخو21238دهوكذكربارزان سامي خورشيد329635

ى عمر59876 116دبلومزاخو21238دهوكذكربارزان محمدامير

ي عبدهللا329387 117دبلومزاخو21238دهوكذكراوميد حج 

ي176769 118دبلومزاخو21238دهوكذكرزي  هات رمضان حاج 

119إعداديةزاخو21238دهوكذكرصديق درويش عفدي329219

120إعداديةزاخو21238دهوكذكررسبست مصطفى احمد57855

121إعداديةزاخو21238دهوكذكرصابر يوسف كريت327929

122إعداديةزاخو21238دهوكذكرسهمي احمد جندي176227

123إعداديةزاخو21238دهوكذكرخالد محمد رجب59453

124إعداديةزاخو21238دهوكذكررسدار مجيد كامل329438



125إعداديةزاخو21238دهوكذكرصالح عبدالكريم محمد175891

126إعداديةزاخو21238دهوكذكراسالم محمدخالد محمدشفيق329546

ي329534 ى احمد حاج  127إعداديةزاخو21238دهوكذكرامير

128إعداديةزاخو21238دهوكذكرهزار عدنان حازم474854

129إعداديةزاخو21238دهوكذكربهزاد اسماعيل رمو59940

130إعداديةزاخو21238دهوكذكراحمد علي مراد328934

1ماجستيرزاخو21238دهوكذكرمحمد فيصل حبيب64250

ي327396 ى حاج  2ماجستيرزاخو21238دهوكذكربريسك حسير

3ماجستيرزاخو21238دهوكذكرزيرفان رسبست خليل69223

ي سلمان329402 ان حاج  4بكالوريوسزاخو21238دهوكذكركامير

5بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشفان صديق احمد177042

6بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرسالم سهمي احمد176863

7بكالوريوسزاخو21238دهوكذكركاروان عزدين رمضان328809

8بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجرا نزار صديق328870

9بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشورشفان فيصل هردم456721

ي معروف225728 10بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشفان حج 

11بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجيا جمال عبدهللا63643

12بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرهكار عصمت نائف66534

13بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشفان خليل رمضان58746

14بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربيوار محمود قاسم327711

15بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعماد عمر رشيد175793

16بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرطه جمال اسماعيل60243

17بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجاسم محمد ابراهيم177094

18بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرفرهاد محمود قاسم328680

19بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربيار عبدهللا اسماعيل58708

20بكالوريوسزاخو21238دهوكذكركاروان محمود موس176021

21بكالوريوسزاخو21238دهوكذكركاوه ديندار محمود57846

22بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرهوار عصمت نائف69387

ي177090 23بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرخالد محمد حاج 

24بكالوريوسزاخو21238دهوكذكردرويش تمر درويش176217

ي محمد328911
 
25بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربيار عبدالباق

زاد اسماعيل225543 26بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراياد شير

ي رمضان327776 27بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرزانا صي 

28بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرفارس بشير رشيد175811

29بكالوريوسزاخو21238دهوكذكررضا سلمان ابراهيم57559

30بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراراس عباس خالد329563

31بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعمر صديق علي328671

32بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراحمد يوسف عبدالقادر329270

33بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرهفال حسن عمر329361

34بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربزار سعيد مصطفى176594

35بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعلي نزار حامد329318

36بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجالل جميل حميد175828

37بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراوميد سلمان محمد328713

38بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرخبات سلمان سورى175857

ي احمد57464 39بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعدنان حاج 

40بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربةرةفان عبدهللا اسماعيل176186

41بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد عبدالرحمن محمد329337



42بكالوريوسزاخو21238دهوكذكروليد خورشيد الوند329407

ى درويش328928 43بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعلي حسير

ي176473 ي حاج  44بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد صي 

45بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرهفال لقمان سليمان60294

46بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراحمد ابراهيم محمد57864

47بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرروبار عبدهللا بطال68867

48بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعيدي علي صالح176877

ى مصطفى64161 49بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربلند حسير

50بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربرفان اكرم عبدالرحمن59487

ي63845
51بكالوريوسزاخو21238دهوكذكركاروان شفان عبدالغبى

52بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرئه لند رسبست محمدصالح58602

53بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد صباح خالد60116

54بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرسيبان فاضل عباس328942

ي علي177083 55بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعلي حاج 

56بكالوريوسزاخو21238دهوكذكروليد خالد يوسف57710

ي329350 57بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراياد صالح حاج 

58بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراحمد نورالدين سعيد58754

59بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمصطفى نظيف محمد60553

ى59552 60بكالوريوسزاخو21238دهوكذكردزوار فريق حسير

ى327618 61بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعبدالملك علي شاهير

ي329356 ي حاج 
ى
62بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرقهار صوق

63بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد غائب خليل177056

زاد احمد رشيد59024 64بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرشير

65بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرصالح خليل محمد60093

66بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراسماعيل صديق يوسف63813

ى درويش328528 67بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرهكار حسير

68بكالوريوسزاخو21238دهوكذكراالن افدل صالح329118

69بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرخالت صديق سليم57439

70بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرجكرخوين محمدصالح موس176460

71بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرهونر سليمان سعيد64246

72بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرايهان فاضل حميد176929

73بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرفان ايشخان ملكون329202

74بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرحمد اسماعيل عثمان328638

75بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرخالت فاضل عباس331181

76بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرابراهيم رمضان عبدالرحمن60039

77بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرعلي نرصالدين احمد329604

78بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرايوب عمر محمد175973

79بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرزير رسبست عبدالكريم176056

80بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرحكمت محمدعلي سليمان328950

81بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمهفان عمر ابابكر60289

82بكالوريوسزاخو21238دهوكذكربروز جميل اسماعيل63861

83بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرنظير محمد عبدهللا329461

ى59401 84دبلومزاخو21238دهوكذكربدل صديق حسير

ى63628 85دبلومزاخو21238دهوكذكرروزهات لطيف امير

86دبلومزاخو21238دهوكذكرقاسم جاسم احمد328817

87دبلومزاخو21238دهوكذكرنجرفان علي نعمت64198

ى176774 ى صالح حسير 88دبلومزاخو21238دهوكذكرحسير



89دبلومزاخو21238دهوكذكرجمال حسن عبدالجليل329234

ا خالد علي60113
ى 90دبلومزاخو21238دهوكذكرهير

91دبلومزاخو21238دهوكذكرسنكر فهمي صالح64225

92دبلومزاخو21238دهوكذكردلشاد احمد عمر225616

93دبلومزاخو21238دهوكذكرشمال احمد عمر328744

94دبلومزاخو21238دهوكذكركارزان عادل احمد177104

ش فالح علي64221 95دبلومزاخو21238دهوكذكرهير

96دبلومزاخو21238دهوكذكرزيدي رمضان اسماعيل57563

ي عبدال329369 97دبلومزاخو21238دهوكذكرزيرك صي 

98دبلومزاخو21238دهوكذكرعبدالوحيد محمد محمد329263

99دبلومزاخو21238دهوكذكرزي  هات نوزاد نجيب60321

100دبلومزاخو21238دهوكذكرمهند عمر يوسف329678

101دبلومزاخو21238دهوكذكرساهر اسماعيل عبدالهادي66607

102دبلومزاخو21238دهوكذكركوفان صالح رمضان329383

ي دينو64126
103دبلومزاخو21238دهوكذكريارس حزبى

ي معروف175776 104دبلومزاخو21238دهوكذكروالت حج 

ى329095 105دبلومزاخو21238دهوكذكراراز صالح حسير

106دبلومزاخو21238دهوكذكردلشاد حكمت محمد329331

ي64146 107دبلومزاخو21238دهوكذكردلوفان ازاد حاج 

108دبلومزاخو21238دهوكذكررسبست احمد محمد66880

ي عبابكر59051 109دبلومزاخو21238دهوكذكرفرهاد حاج 

110دبلومزاخو21238دهوكذكرمحمد محسن عزب176868

111دبلومزاخو21238دهوكذكرعبدالرحمن حميد عبدهللا176910

112دبلومزاخو21238دهوكذكرعلي عبدالقهار كوركو176915

113دبلومزاخو21238دهوكذكرمحمد اسماعيل عثمان328631

114دبلومزاخو21238دهوكذكرعبدهللا محمدصالح عبدهللا59097

115دبلومزاخو21238دهوكذكرمحمد يوسف تي 327178

ي60247 116دبلومزاخو21238دهوكذكرهارون حميد حاج 

117دبلومزاخو21238دهوكذكربزار صادق فارس60339

ى175979 118دبلومزاخو21238دهوكذكرمحمد عبدالسالم حسير

ى درويش328925 119دبلومزاخو21238دهوكذكرهاريكار حسير

ى226635 120دبلومزاخو21238دهوكذكرنيجرفان صالح شاهير

121دبلومزاخو21238دهوكذكرمسعود مشير كوري175987

122دبلومزاخو21238دهوكذكروالت ايوب كوركو60541

ي جرجيس صالح60170 123دبلومزاخو21238دهوكذكرناج 

ي محمد59975 124دبلومزاخو21238دهوكذكرريدير صي 

ش هاشم ابراهيم328699 125دبلومزاخو21238دهوكذكرهير

126دبلومزاخو21238دهوكذكرجالل عمر محو57873

127دبلومزاخو21238دهوكذكرجيا طه سعيد69248

128دبلومزاخو21238دهوكذكرعلي رمضان علي329552

129دبلومزاخو21238دهوكذكرمحمد رسدار محمد58644

ي انور175840 130دبلومزاخو21238دهوكذكرمهفان حج 

131دبلومزاخو21238دهوكذكرسامان علي محمد329153

132دبلومزاخو21238دهوكذكريوسف مسلم محمد63945

133دبلومزاخو21238دهوكذكراحمد يوسف صالح329559

ى محمود60586 134دبلومزاخو21238دهوكذكرديندار ياسير

ى عبدالقادر60020 135دبلومزاخو21238دهوكذكررجب حسير



ى57628 136دبلومزاخو21238دهوكذكرخليل يوسف حسير

137دبلومزاخو21238دهوكذكرديار رمضان علي57611

ان اسماعيل176555 138دبلومزاخو21238دهوكذكرسيابند كامير

139دبلومزاخو21238دهوكذكرمحمد هشيار عبدهللا70393

140دبلومزاخو21238دهوكذكرهاريوان عمر احمد60189

141دبلومزاخو21238دهوكذكرهونر عمر حسن71177

142دبلومزاخو21238دهوكذكرشفان مجيد عبدي57829

143دبلومزاخو21238دهوكذكرفرهاد ابراهيم محمد456744

144دبلومزاخو21238دهوكذكرشفان فريق رمضان60578

145دبلومزاخو21238دهوكذكرزانا هجر حميد328802

146دبلومزاخو21238دهوكذكراحمد محمد نعمت328781

147دبلومزاخو21238دهوكذكرادريس مشير كوري175996

148دبلومزاخو21238دهوكذكرهيثم يوسف خالد57698

149إعداديةزاخو21238دهوكذكراراس احمد محو60052

150إعداديةزاخو21238دهوكذكرعماد عبيد عبدال60562

151إعداديةزاخو21238دهوكذكرمجي الدين احمد عبدالحميد60120

152إعداديةزاخو21238دهوكذكررسدار حميد قادر327537

153إعداديةزاخو21238دهوكذكرريدير جمعة خليل175801

ى احمد69031 154إعداديةزاخو21238دهوكذكردلخاز امير

ي327621 155إعداديةزاخو21238دهوكذكراردالن رمضان حاج 

156إعداديةزاخو21238دهوكذكرعمر شاكر عمر70467

157إعداديةزاخو21238دهوكذكرمهفان جمعة زبير328952

158إعداديةزاخو21238دهوكذكربيار شوكت ابراهيم327558

159إعداديةزاخو21238دهوكذكرزهير عباس افدل331215

160إعداديةزاخو21238دهوكذكردلشاد شعبان احمد59543

161إعداديةزاخو21238دهوكذكرحسن علي عيىس68796

162إعداديةزاخو21238دهوكذكرخالت موس صالح59244

163إعداديةزاخو21238دهوكذكرخالت طه احمد57704

164إعداديةزاخو21238دهوكذكرشفان سكفان محمد70841

ي69448
وان عبدهللا حسبى 165إعداديةزاخو21238دهوكذكرشير

166إعداديةزاخو21238دهوكذكربهدين اياس بهدين59390

ى329587 167إعداديةزاخو21238دهوكذكركاروان نذير شاهير

168إعداديةزاخو21238دهوكذكراناس فرهاد رووف64912

169إعداديةزاخو21238دهوكذكرهرمان بهزاد احمد60214

170إعداديةزاخو21238دهوكذكرمحمود حميد محمود327473

171إعداديةزاخو21238دهوكذكرنشوان احمد علي229713

ى69502 172إعداديةزاخو21238دهوكذكراديب حسن حسير

فان سكفان ظاهر176069 173إعداديةزاخو21238دهوكذكرنجير

174إعداديةزاخو21238دهوكذكرعمر خرصى شيخو65974

ي70352
175إعداديةزاخو21238دهوكذكرسميان يوسف حسبى

176إعداديةزاخو21238دهوكذكرجاسم محمد اسماعيل329549

177إعداديةزاخو21238دهوكذكربيكس سعيد صالح176014

178إعداديةزاخو21238دهوكذكرابراهيم يونس منير66902

179إعداديةزاخو21238دهوكذكرمهفان محمد تيتان327311

180إعداديةزاخو21238دهوكذكرعبدهللا فاضل صالح225747

181إعداديةزاخو21238دهوكذكرنيجرفان نرصالدين محو176522

182إعداديةزاخو21238دهوكذكرمحمد زكي سليمان69421



183إعداديةزاخو21238دهوكذكراوميد وليد يوسف328156

184إعداديةزاخو21238دهوكذكربروز رشيد افدل64260

ي اسماعيل برو63652
185إعداديةزاخو21238دهوكذكرحف 

186إعداديةزاخو21238دهوكذكربزار ادريس غازي64597

187إعداديةزاخو21238دهوكذكرهفال عبدالرحمن رشيد459806

188إعداديةزاخو21238دهوكذكربارزان ادريس رشيد175819

ى غازي327631 189إعداديةزاخو21238دهوكذكراياد حسير

190إعداديةزاخو21238دهوكذكرازاد ايوب محمد176205

191إعداديةزاخو21238دهوكذكرحامد يوسف صالح69353

192إعداديةزاخو21238دهوكذكركوفان ادريس عبدالحكيم58791

193إعداديةزاخو21238دهوكذكراراس علي عثمان71208

هات رمزي مصطفى71017 194إعداديةزاخو21238دهوكذكربير

195إعداديةزاخو21238دهوكذكريارس علي كريم176515

196إعداديةزاخو21238دهوكذكرابراهيم هشام اديب176548

ي حسن328247 197إعداديةزاخو21238دهوكذكردلير صي 

198إعداديةزاخو21238دهوكذكرمحمد فؤاد رمضان177033

199إعداديةزاخو21238دهوكذكرشاكر طاهر عبدو70309

200إعداديةزاخو21238دهوكذكرعماد باسل حامد70936

201إعداديةزاخو21238دهوكذكررضوان محمدطاهر كريم65907

202إعداديةزاخو21238دهوكذكرزكي مصلح عمر59303

203إعداديةزاخو21238دهوكذكروعد باسل حامد70878

204إعداديةزاخو21238دهوكذكرمحمد جمعة علي67142

205إعداديةزاخو21238دهوكذكرجهاد محمد اسماعيل327213

206إعداديةزاخو21238دهوكذكركرم دلشاد سعدي60351

207إعداديةزاخو21238دهوكذكرالوند اسماعيل عمر59315

208إعداديةزاخو21238دهوكذكرماهر احمد محمد64209

209إعداديةزاخو21238دهوكذكرهوكر عبدالقادر مصطفى177117

210إعداديةزاخو21238دهوكذكررسهات كاظم عبدالرحيم64328

211إعداديةزاخو21238دهوكذكردلشاد رسبست فيصل69623

212إعداديةزاخو21238دهوكذكرسيداد عمر عبدهللا327612

213إعداديةزاخو21238دهوكذكررافت طاهر محمد60141

ي خورشيد59477
214إعداديةزاخو21238دهوكذكرشوكت حسبى

215إعداديةزاخو21238دهوكذكرئاالن عماد مسيحا327423

216إعداديةزاخو21238دهوكذكرشفان عمر عبدالرحمن176875

217إعداديةزاخو21238دهوكذكرمحمد عبدهللا رمضان327225

218إعداديةزاخو21238دهوكذكرعبدالكريم رسبست عبدالكريم225670

219إعداديةزاخو21238دهوكذكروالت اسماعيل رمضان60255

220إعداديةزاخو21238دهوكذكرعلي عيىس زبير226246

221إعداديةزاخو21238دهوكذكرنوزاد صادق عكيد57532

222إعداديةزاخو21238دهوكذكرهمزة جمعة علي67195

223إعداديةزاخو21238دهوكذكراحمد يونس عبدهللا58830

224إعداديةزاخو21238دهوكذكرهمزة وليد رشيد328041

225إعداديةزاخو21238دهوكذكرازين سلمان محمد327765

226إعداديةزاخو21238دهوكذكررمزي علي كريم227409

227إعداديةزاخو21238دهوكذكرعمران علي طاهر328656

228إعداديةزاخو21238دهوكذكراحمد عمر احمد70202

229إعداديةزاخو21238دهوكذكرهاوار عبدالرحمن علو456817



230إعداديةزاخو21238دهوكذكربزار عثمان رمضان327548

231إعداديةزاخو21238دهوكذكرريان فرهاد عبداللطيف59012

232إعداديةزاخو21238دهوكذكرريناس زيور ابراهيم176120

233إعداديةزاخو21238دهوكذكررضوان صالح خليل328789

234إعداديةزاخو21238دهوكذكروعدهللا محمدنوري محمدشفيق57715

235إعداديةزاخو21238دهوكذكراراس احمد محمد70805

ي حسامالدين علي71142
ابى 236إعداديةزاخو21238دهوكذكرسير

237إعداديةزاخو21238دهوكذكرهوكر عمر نائف327833

ى327576 كوة حسير 238إعداديةزاخو21238دهوكذكررهوان شير

239إعداديةزاخو21238دهوكذكرجالل محمد جميل329101

ي328124 240إعداديةزاخو21238دهوكذكرسعد شعالن حاج 

241إعداديةزاخو21238دهوكذكرجمال جمعة علي69411

242إعداديةزاخو21238دهوكذكرنورالدين جمال عبدهللا70569

ي عبابكر328968 ان حاج  ى 243إعداديةزاخو21238دهوكذكربارتير

ي شهباز66250
244إعداديةزاخو21238دهوكذكرنوزدار اشف 

ى اياس بهدين57637 245إعداديةزاخو21238دهوكذكرمبير

246إعداديةزاخو21238دهوكذكرمسعود احمد محمود329441

247إعداديةزاخو21238دهوكذكرسامان نرصالدين نجيب227697

248إعداديةزاخو21238دهوكذكرهزار عبدهللا بطال57825

249إعداديةزاخو21238دهوكذكرزانا هاشم عبدهللا327749

250إعداديةزاخو21238دهوكذكربالل جمعة علي68995

251إعداديةزاخو21238دهوكذكرشفان نجيب هادي70299

252إعداديةزاخو21238دهوكذكرحسن الياس خرصى59606

ى329467 253إعداديةزاخو21238دهوكذكرمحمد يوسف حسير

254إعداديةزاخو21238دهوكذكركرم عيىس عبدهللا57453

255إعداديةزاخو21238دهوكذكرمحمد يحبر عبدو63668

ي احمد70430 256إعداديةزاخو21238دهوكذكرخالد حاج 

257إعداديةزاخو21238دهوكذكركرم شعبان عبدالرحمن70442

ى نهاد جميل227990 258إعداديةزاخو21238دهوكذكرحسير

259إعداديةزاخو21238دهوكذكرديار رمزي مصطفى70976

260إعداديةزاخو21238دهوكذكرمهفان شمسالدين حسن328207

261بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرنذير عبدالقادر فتاح227271

262بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد عمر يوسف503221

263بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد صالح محمد500770

264بكالوريوسزاخو21238دهوكذكرمحمد حسن محمد63622

265إعداديةزاخو21238دهوكذكرمحمدنسيم عثمان طاهر59140

ي صالح شهوان59982 266إعداديةزاخو21238دهوكذكرصي 

267إعداديةزاخو21238دهوكذكررمضان احمد طويل456699

1بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىزيتون جانكير هادى474894

2بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىانزار نوري محسن175771

3بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىمريم عبدهللا عبدالكريم498015

ة عبدهللا محمد176642 4بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىسمير

5بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىسناء زبير هادى474939

ى ابابكر329144 6بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىنوروز حسير

وز محمد محمود176454 7بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىفير

8بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىادار جمال فارس329581

9بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىجوان غياث احمد176178



10بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىديلمان مصطفى احمد59537

11بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىبهية مصطفى مراد57870

ى غياث احمد329420 12بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىدلفير

هدى سعيد تيلي176083
13بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبى

ي59491 14بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىخاتون عبدالعزيز حاج 

15بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىروندك جالل اسماعيل57519

نازادر خالد علي64155
16بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبى

ار خورشيد الوند329413 ى 17بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىكلير

يف64136 18بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهالت سليم رسر

ى عمر475101 19بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىدلسوز حسير

ى مصطفى احمد59083 20بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىنالير

21دبلومزاخو21238دهوكأنبىزينب نجم خورشيد331306

22دبلومزاخو21238دهوكأنبىشيالن جمال فارس327466

23دبلومزاخو21238دهوكأنبىعاتكة عمر يوسف176896

ى محيالدين صالح59459 24دبلومزاخو21238دهوكأنبىبيير

ين عبدالرحمن درباس328972 25دبلومزاخو21238دهوكأنبىرسر

26دبلومزاخو21238دهوكأنبىسيي  عمر مجي59466

27دبلومزاخو21238دهوكأنبىصافية هادي مجي57614

28دبلومزاخو21238دهوكأنبىوصفية محمد عبدهللا59481

ى عباس328683 29دبلومزاخو21238دهوكأنبىغريبة حسير

زا176211 30دبلومزاخو21238دهوكأنبىدلسوز عبدالكريم مير

31دبلومزاخو21238دهوكأنبىهيام عبدهللا احمد57431

ى صالح329275 32دبلومزاخو21238دهوكأنبىهيبت حسير

33دبلومزاخو21238دهوكأنبىازهار مختار محمدسليم329224

34دبلومزاخو21238دهوكأنبىنريمان احمد مصطفى59511

ى محمد329362 35دبلومزاخو21238دهوكأنبىبازيغة حسير

36دبلومزاخو21238دهوكأنبىشيالن جميل اسماعيل60179

37دبلومزاخو21238دهوكأنبىوجدان محمد صالح329530

فيان علي احمد329130
38دبلومزاخو21238دهوكأنبى

39دبلومزاخو21238دهوكأنبىكازين محمد سيسو498003

40دبلومزاخو21238دهوكأنبىدلمان محمد يوسف57883

41دبلومزاخو21238دهوكأنبىبيمان عزدين رمضان328816

ى عمر محو328774 مير 42دبلومزاخو21238دهوكأنبىرسر

زا عزو175689 ي مير
43دبلومزاخو21238دهوكأنبىالفى

44دبلومزاخو21238دهوكأنبىكازين عبدالكريم عمر328981

45دبلومزاخو21238دهوكأنبىزيان عبدالرحمن علو176038

ى بالو225992 46دبلومزاخو21238دهوكأنبىامان امير

ي فتاح5121 47دبلومزاخو21238دهوكأنبىزينب صي 

48دبلومزاخو21238دهوكأنبىفيان محمد يوسف176795

49دبلومزاخو21238دهوكأنبىهند فاضل صالح59519

50دبلومزاخو21238دهوكأنبىروناك رمزي سليم60220

ي شمو329110 ين حاج  51دبلومزاخو21238دهوكأنبىرسر

كز صالح رجب328747 52دبلومزاخو21238دهوكأنبىنير

53إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهدية جانكير سيفو327879

ى نذير احمد4245 1بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىافير

ى327941 2بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىسيفان شوكت حسير

3بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىئادار كمال سلمان328665



ي176028
4بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىكوردستان شفان عبدالغبى

5بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىنزبير عادل سليمان57603

6بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىرويدة ابراهيم احمد64511

7بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىاوات نذير حسن59377

8بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىبفرين شعبان احمد59450

ى حسن329242 9بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىمبى شاهير

ى شعبان نايف175862 10بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىدلفير

11بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىلم جمعة عبدهللا552364

12بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىخاتون اسماعيل رزا329498

روزين جمعة علي57542
13بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبى

14بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىليل قاسم محمد57731

15بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىزنار مناف صديق328843

16بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهالت عبدو رجب59413

17بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىجيالن عبدالسالم احمد176163

18بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىريزان اسماعيل عثمان328648

19بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىزاهدة عبدالرحمن رشيد71165

20بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىجاهده احمد عبدالحميد176628

21بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىاواز نادر محمود329334

22بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىخديجة محسن محمد176981

23بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىروناك نادر نارص59174

24بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىفاطمة صالح عمر64275

25بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىزينب عمر عبدالرحمن329495

26بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىميالد فوزي حسن227533

ى سليمان عبدهللا64825 مير 27بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىرسر

ي فاضل بهاءالدين227601
28بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهيفى

29بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىبيان مهدي عبدال176132

30بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىجوان عصمت سعيد456708

ى رمزي محمد64114 31بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهيلير

ي328707 32بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهاجرة حسن حاج 

33بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىخمي سالم موس59183

34بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهنار شمس الدين محمود456829

35بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىديالن جمال فارس329327

36بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىبيان شعبان احمد329503

37بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىيلدز صالح سليم500760

38بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىديالن نوري ظاهر329484

39بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىديالن كمال كامل227061

كلستان ديوالي مصطفى329123
40بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبى

41بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهلز قادر عمر57502

ي60104
42بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىروزين اغو خواسب 

43بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىسيي  دلوفان صالح57668

44بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىسوزدار هاشم عمر500764

45بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىشاناز احمد رشيد58859

ين غريب صالح177108 46بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىشير

47بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىارساء غازي حسن60073

48بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىجهان صالح خليل328795

49بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىاخالص جمعة عكيد225829

50بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىفاطمة شمسالدين محمود456846



اواز علي خالد60410
51بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبى

52بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىحواء سيفالدين نجمالدين227745

ار اسماعيل صديق60473 ى 53بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىبير

54بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهوزان رسبست محمد328804

ى مشير كوري176538 55بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىافير

ى بالو328628 56بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىجوان امير

57بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىمريما ادريس محمد456692

ي عصمت نائف59473
58بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهيفى

ة رسبست مصطفى57655 59بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىامير

ى غائب خليل177068 60بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهيلير

61بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىزوزك مناف صديق58617

62بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىنبات عبدالرحمن علو329278

63بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىلورين فوزي حسن552382

ي329658 64بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىمائدة شعالن حاج 

ي خورشيد60509
65بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىزوزان حسبى

66بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىلوزان سعيد صالح57744

67بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىبيان محمد محمد60596

ي327964 68بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىالهام حسن حاج 

دالل زكي محمد328766
69بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبى

ي57658
70بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهيفاء احمد بارابى

71بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىادار طه احمد328896

72بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىآالء غازي حسن60067

73بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىنفل عمر خواجة329472

74بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىعائشة جاسم احمد328860

75بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىساناز عبدهللا ظاهر328761

76بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىنازدار مصطفى صالح64006

77بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهوزان عزيز مامو58892

78بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىغريبة جندي رجب176190

ميديا كامل علي58580
79بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبى

زوزان احمد علي173759
80بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبى

ى عبدالرزاق موس59530 81بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىدلفير

ى حسن طاهر63760 82بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىافير

83بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىفاطمة عبدالكريم محمد176004

84بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىزيان رمضان توفيق63773

85بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىآواز عزيز خالد59484

ين فريق رمضان57760 86بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىرسر

ى احمد57552 ى امير 87بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىافير

ى مجيد محمد176950 88بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىهلبير

ى328688 89بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىديالن فريق حسير

90بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىسلم ديدار احمد177017

91بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىخاتون طه احمد328890

92بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىخولة عمر محو328771

ى فاضل حميد176934 93بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىمزكير

94بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىفاطمة خالد عزيز552372

95بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىخولة زبير ادريس60273

96بكالوريوسزاخو21238دهوكأنبىبيمان سليمان سعيد66396

97دبلومزاخو21238دهوكأنبىشينوار اسماعيل مسيحا329155



98دبلومزاخو21238دهوكأنبىجيمن عبدهللا احمد176510

99دبلومزاخو21238دهوكأنبىهوزان جالل اسماعيل59102

ي329177 100دبلومزاخو21238دهوكأنبىشيماء حسن حاج 

ى هاشم محمد329214 101دبلومزاخو21238دهوكأنبىافير

102دبلومزاخو21238دهوكأنبىسماء نرصالدين نجيب59443

103دبلومزاخو21238دهوكأنبىاسماء احمد يوسف329477

ى شاكر سليمان328711 مير 104دبلومزاخو21238دهوكأنبىرسر

ى والت عبدهللا175789 105دبلومزاخو21238دهوكأنبىهيلير

106دبلومزاخو21238دهوكأنبىشيالن محمد حميد59238

 جانكير176199
107دبلومزاخو21238دهوكأنبىجنان مصطفى

سهام علي عبدالقادر64102
108دبلومزاخو21238دهوكأنبى

ي60232
109دبلومزاخو21238دهوكأنبىهيالن شفان عبدالغبى

110دبلومزاخو21238دهوكأنبىنوروز كمال مجيد329445

االء احمد علي57711
111دبلومزاخو21238دهوكأنبى

112دبلومزاخو21238دهوكأنبىايمان بهجت مقداد328777

113دبلومزاخو21238دهوكأنبىصبيحة عدنان فتاح59506

ى درويش328918 ى حسير 114دبلومزاخو21238دهوكأنبىسولير

115دبلومزاخو21238دهوكأنبىروندك نادر نارص59164

نازدار علي محمد177073
116دبلومزاخو21238دهوكأنبى

ي57486 117دبلومزاخو21238دهوكأنبىزيان سليم حاج 

ي سليمان مصطو57622
118دبلومزاخو21238دهوكأنبىزيبى

119دبلومزاخو21238دهوكأنبىمهاباد هجر حميد327694

120دبلومزاخو21238دهوكأنبىروزين وحيد محمد176936

121دبلومزاخو21238دهوكأنبىسيي  عمر خواجة328641

122دبلومزاخو21238دهوكأنبىكازين انور مجي الدين328875

123دبلومزاخو21238دهوكأنبىروزان شعبان احمد176149

وز نوزاد نجيب60366 124دبلومزاخو21238دهوكأنبىنير

ي66291 125دبلومزاخو21238دهوكأنبىبيمان رجب حاج 

126دبلومزاخو21238دهوكأنبىهدار لقمان هادى327728

127دبلومزاخو21238دهوكأنبىباسمة عيىس عبدهللا60139

 بالي176074
ى 128دبلومزاخو21238دهوكأنبىفوزية حسير

129دبلومزاخو21238دهوكأنبىلورين رمضان شينو329610

130دبلومزاخو21238دهوكأنبىهزين عمر محو175824

ي اسماعيل328669 131دبلومزاخو21238دهوكأنبىبريشان حاج 

ى60198 132دبلومزاخو21238دهوكأنبىسيبل عبدالحكيم حسير

هدى علي خالد70114
133دبلومزاخو21238دهوكأنبى

134دبلومزاخو21238دهوكأنبىخالدة رسبست مصطفى176901

135دبلومزاخو21238دهوكأنبىايمان احمد يوسف328018

ى59335 136دبلومزاخو21238دهوكأنبىاخينك هادي حسير

137دبلومزاخو21238دهوكأنبىنوال عبيد عبدالمجيد176495

138دبلومزاخو21238دهوكأنبىبيمان نجيب جادر68980

139دبلومزاخو21238دهوكأنبىسندس سالم شيخو329479

140دبلومزاخو21238دهوكأنبىبوري حامد كريم57476

141دبلومزاخو21238دهوكأنبىباران شعبان احمد176143

142دبلومزاخو21238دهوكأنبىداليا يوسف كريت59295

ي انور175834 143دبلومزاخو21238دهوكأنبىقدرية حج 

ى58732 يفان سليمان حسير 144دبلومزاخو21238دهوكأنبىهير



145دبلومزاخو21238دهوكأنبىايناس حميد حمو57841

146دبلومزاخو21238دهوكأنبىخالدة ابراهيم احمد66715

ى ادريس عبدهللا328852 147دبلومزاخو21238دهوكأنبىوارفير

يف مصطفى57570 148دبلومزاخو21238دهوكأنبىزيان رسر

149دبلومزاخو21238دهوكأنبىحليمه صالح طه57644

ي محو175873 150دبلومزاخو21238دهوكأنبىنجاة حاج 

151دبلومزاخو21238دهوكأنبىكردستان عمر تاجدين64173

152دبلومزاخو21238دهوكأنبىازيار رسبست عبدالكريم176047

ي64035 ي حاج 
153دبلومزاخو21238دهوكأنبىاقيسة حزبى

154دبلومزاخو21238دهوكأنبىهلز سليم عثمان59322

ي57749
155دبلومزاخو21238دهوكأنبىاقبال احمد بارابى

156دبلومزاخو21238دهوكأنبىرحمه عبدو صالح69145

157دبلومزاخو21238دهوكأنبىوفاء احمد يوسف329265

كازين جمعة علي59224
158دبلومزاخو21238دهوكأنبى

ي محمد329428
 
159دبلومزاخو21238دهوكأنبىمريم عبدالباق

ى شفيق مصطو57576 160دبلومزاخو21238دهوكأنبىسولير

ي هسن57677 161دبلومزاخو21238دهوكأنبىفمان حاج 

 احمد علي59438
ى 162دبلومزاخو21238دهوكأنبىافير

 بالي225945
ى 163دبلومزاخو21238دهوكأنبىجوان حسير

ي57737
164دبلومزاخو21238دهوكأنبىكازين احمد بارابى

165دبلومزاخو21238دهوكأنبىفمان عبدو صالح69103

ة رمضان عني 57802 166دبلومزاخو21238دهوكأنبىامير

167دبلومزاخو21238دهوكأنبىنارين خالد عادل329213

168دبلومزاخو21238دهوكأنبىكردستان عبدهللا اسماعيل329464

169دبلومزاخو21238دهوكأنبىهيجان احمد محمد60547

ريزين جمعة علي59231
170دبلومزاخو21238دهوكأنبى

قمري خالد علي68825
171دبلومزاخو21238دهوكأنبى

172دبلومزاخو21238دهوكأنبىهناس احمد رشيد58850

173دبلومزاخو21238دهوكأنبىجنار شمس الدين محمود456851

ي محمد329430
 
174دبلومزاخو21238دهوكأنبىفيان عبدالباق

زاد حميد69168 175دبلومزاخو21238دهوكأنبىميديا شير

ناريمان زكي سليمان58802
176دبلومزاخو21238دهوكأنبى

177دبلومزاخو21238دهوكأنبىصارية عادل سليمان59499

ى يوسف58659 ي محمدامير 178دبلومزاخو21238دهوكأنبىبرسر

179دبلومزاخو21238دهوكأنبىهالت غياث احمد176181

 احمد علي58528
ى 180دبلومزاخو21238دهوكأنبىزانير

181دبلومزاخو21238دهوكأنبىهوزان عبدي خليل328326

ي احمد70503 182دبلومزاخو21238دهوكأنبىداخواز حاج 

ى احمد مصطفى329452 مير 183دبلومزاخو21238دهوكأنبىرسر

ي329598 184دبلومزاخو21238دهوكأنبىريزين حسن حاج 

ى176965 ي اسكندر حسير
185دبلومزاخو21238دهوكأنبىهيفى

186دبلومزاخو21238دهوكأنبىديالن شعبان احمد57876

187دبلومزاخو21238دهوكأنبىلوزان محمد محمد329256

ين عبدالرزاق موس68915 188دبلومزاخو21238دهوكأنبىرسر

ى عصمت احمد225698 189دبلومزاخو21238دهوكأنبىصولير

190دبلومزاخو21238دهوكأنبىرمزية صالح رمضان66681

191دبلومزاخو21238دهوكأنبىروزين عبدالكريم عمر328977



ى57794 192دبلومزاخو21238دهوكأنبىسناء عبدالقادر حسير

193دبلومزاخو21238دهوكأنبىفاطمة والت عبدهللا175780

194دبلومزاخو21238دهوكأنبىحليمة عبدالكريم محمد176858

ي57663
195دبلومزاخو21238دهوكأنبىوداد احمد بارابى

196دبلومزاخو21238دهوكأنبىديالن عبدالرحمن عمر59967

ي حسن336308 197دبلومزاخو21238دهوكأنبىديمن صي 

شةهيان سالم جولي329377
198دبلومزاخو21238دهوكأنبى

199دبلومزاخو21238دهوكأنبىلوالف مصلح عمر60098

200دبلومزاخو21238دهوكأنبىدارين انور قوطاس223554

ى رمضان حامد58538 مير 201دبلومزاخو21238دهوكأنبىرسر

202دبلومزاخو21238دهوكأنبىنجاة صالح عمر60086

203دبلومزاخو21238دهوكأنبىشيالن احمد كريم57816

204دبلومزاخو21238دهوكأنبىنجاة جندي رجب63787

205دبلومزاخو21238دهوكأنبىجيالن نظمي محمدعلي328675

206دبلومزاخو21238دهوكأنبىروزين رمضان حامد58553

207دبلومزاخو21238دهوكأنبىبيشنك عبدالرحمن محمود70643

208دبلومزاخو21238دهوكأنبىزيتون رمضان محمود59548

209دبلومزاخو21238دهوكأنبىهوزين محمود جركيس57497

210دبلومزاخو21238دهوكأنبىخالدة احمد رمضان329404

يفان رشيد طاهر328726 211دبلومزاخو21238دهوكأنبىرسر

212دبلومزاخو21238دهوكأنبىبيمان سعدهللا عبدهللا64271

ي صالح59406 213دبلومزاخو21238دهوكأنبىايمان خير

214دبلومزاخو21238دهوكأنبىنوروز محمد طاهر59328

215دبلومزاخو21238دهوكأنبىهزين عادل سليمان57607

كردستان علي كندل59362
216دبلومزاخو21238دهوكأنبى

217دبلومزاخو21238دهوكأنبىايمان محمد اسماعيل329342

ي هسن57687 218دبلومزاخو21238دهوكأنبىهلز حاج 

يفان عمر ابابكر60301 219دبلومزاخو21238دهوكأنبىبير

220دبلومزاخو21238دهوكأنبىجوان عماد مسيحا327445

221دبلومزاخو21238دهوكأنبىبيان سليمان عيىس176782

222دبلومزاخو21238دهوكأنبىماهره احمد محمد64167

223دبلومزاخو21238دهوكأنبىهيالن عبدالرحمن احمد63755

ي محو جميل176953
224دبلومزاخو21238دهوكأنبىهزبى

هلز احمد علي226035
225إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

226إعداديةزاخو21238دهوكأنبىديمن حميد محمود328868

227إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهوزان شعبان احمد69557

اواز علي عثمان71128
228إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

ى احمد328228 229إعداديةزاخو21238دهوكأنبىديالن شاهير

230إعداديةزاخو21238دهوكأنبىبيمان اسماعيل يوسف329273

ي327897
231إعداديةزاخو21238دهوكأنبىزوزان فارس حسبى

يفان طاهر يوسف328651 232إعداديةزاخو21238دهوكأنبىبير

233إعداديةزاخو21238دهوكأنبىخالدة حسن طاهر226844

234إعداديةزاخو21238دهوكأنبىزيمان محمد احمد329115

ى بالو329372 235إعداديةزاخو21238دهوكأنبىفاطمه امير

ى459867 ى صادق حسير 236إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهيلير

نيدار علي صالح227804
237إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

ى327584 كوة حسير ى شير 238إعداديةزاخو21238دهوكأنبىرافير



239إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهيالن جمعة خليل227024

240إعداديةزاخو21238دهوكأنبىبفرين سليمان عبدهللا64749

241إعداديةزاخو21238دهوكأنبىديزين ايوب محمد176881

242إعداديةزاخو21238دهوكأنبىديمان عادل سليمان57592

243إعداديةزاخو21238دهوكأنبىاية لبنان محسن226791

244إعداديةزاخو21238دهوكأنبىكوثر محمد عمر57705

245إعداديةزاخو21238دهوكأنبىكازين عبدالرحمن سليم176792

246إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدلزين شعبان نائف329003

247إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسلوى شمسالدين حسن327505

248إعداديةزاخو21238دهوكأنبىشيماء ايسف اسماعيل329190

249إعداديةزاخو21238دهوكأنبىنورهان جمعة عكيد176115

ى محمد مطصفى59993 250إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدلهير

ى صالح حازم357877 251إعداديةزاخو21238دهوكأنبىفير

252إعداديةزاخو21238دهوكأنبىميديا احمد يوسف329491

ي زبير هادى552346
253إعداديةزاخو21238دهوكأنبىعيىسر

ى عبدهللا يوسف60278 254إعداديةزاخو21238دهوكأنبىبيبير

ي227863
ى عماد مب  255إعداديةزاخو21238دهوكأنبىانجلير

256إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسدرا فرهاد عبداللطيف58942

ى محمدطاهر مجي الدين60268 257إعداديةزاخو21238دهوكأنبىبرسر

258إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدلي  فيصل يوسف71028

259إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسناء رمضان محمود66439

260إعداديةزاخو21238دهوكأنبىئارين نزار صديق327745

261إعداديةزاخو21238دهوكأنبىميديا احمد عمر67102

262إعداديةزاخو21238دهوكأنبىايمان جمعة عكيد226438

263إعداديةزاخو21238دهوكأنبىشيماء رمضان عني 57809

264إعداديةزاخو21238دهوكأنبىبيمان اسماعيل رزا329497

اج اسماعيل صديق60374 265إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسير

ي صادق60574
 
266إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهدار صدق

ى اسماعيل يوسف329260 267إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدلير

268إعداديةزاخو21238دهوكأنبىيلدز صديق يوسف327757

ي خورشيد57639
ى حسبى 269إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهافير

270إعداديةزاخو21238دهوكأنبىجنار شفاء يوسف70216

 علي توفيق227330
ى 271إعداديةزاخو21238دهوكأنبىئاخير

272إعداديةزاخو21238دهوكأنبىزين صالح حازم357822

ي حميد227775 273إعداديةزاخو21238دهوكأنبىنجالء حج 

274إعداديةزاخو21238دهوكأنبىايمان شوكت ابراهيم327277

ى226913 ى يوسف حسير 275إعداديةزاخو21238دهوكأنبىمزكير

276إعداديةزاخو21238دهوكأنبىوالء جمعة خليل226974

دنيا علي يونس328858
277إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

278إعداديةزاخو21238دهوكأنبىروناهي رمضان يوسف58627

ى لبنان محسن176257 279إعداديةزاخو21238دهوكأنبىآمير

280إعداديةزاخو21238دهوكأنبىروناهي سليمان سعيد64241

281إعداديةزاخو21238دهوكأنبىفاطمة عبدالرحمن سليم176787

282إعداديةزاخو21238دهوكأنبىليل احمد يوسف327562

ى70594 283إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهوزان لطيف امير

284إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهدار خالد رمضان329345

285إعداديةزاخو21238دهوكأنبىزيان اسماعيل جانكير69482



286إعداديةزاخو21238دهوكأنبىايمان برفان صالح329092

االن علي خالد71231
287إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

ي خورشيد60500
288إعداديةزاخو21238دهوكأنبىكلستان حسبى

ي70343
289إعداديةزاخو21238دهوكأنبىناريمان يوسف حسبى

290إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدعاء اسالم صالح227366

291إعداديةزاخو21238دهوكأنبىاسماء محسن ابراهيم327841

ى عبدالرحمن احمد70961 292إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهيلير

ى69820 يفان سليمان حسير 293إعداديةزاخو21238دهوكأنبىبير

 محمدصبيح علي327162
ى 294إعداديةزاخو21238دهوكأنبىوارفير

295إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدلناز دلوفان ابراهيم57345

296إعداديةزاخو21238دهوكأنبىروزين احمد عمر67058

ى اسماعيل مسيحا329160 297إعداديةزاخو21238دهوكأنبىاقير

ي64322
298إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدلمان شفان عبدالغبى

299إعداديةزاخو21238دهوكأنبىشيماء احمد كريم57834

ى عمر226945 ى حسير 300إعداديةزاخو21238دهوكأنبىافير

ى59131 301إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسوزان نعيم حسير

ي فاضل صالح66959
302إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهيفى

303إعداديةزاخو21238دهوكأنبىروزين احمد سعيد58838

ديمن علي احمد60161
304إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

ي علي69324
305إعداديةزاخو21238دهوكأنبىروزين حسبى

ين عبدال اسماعيل58931 306إعداديةزاخو21238دهوكأنبىرسر

307إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهيام احمد يوسف329139

308إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدنيا جهور خالد60060

309إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهوزين ايوب محمد176890

310إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسوزدار اسماعيل صديق60483

311إعداديةزاخو21238دهوكأنبىاالء فؤاد رمضان329186

312إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسيبل فاضل عباس327888

313إعداديةزاخو21238دهوكأنبىافان افدل صالح327626

 محمدعلي226821
ى 314إعداديةزاخو21238دهوكأنبىاالء حسير

315إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهلز مصلح محمد60081

316إعداديةزاخو21238دهوكأنبىازين اسماعيل عبدهللا66318

 جانكير70327
317إعداديةزاخو21238دهوكأنبىجهان مصطفى

ى ديندار176923 318إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدريا حسير

ي صادق63675
 
ين صدق 319إعداديةزاخو21238دهوكأنبىشير

يف67023 ى سليم رسر 320إعداديةزاخو21238دهوكأنبىافير

321إعداديةزاخو21238دهوكأنبىنرسين اسماعيل ابراهيم59371

ى59119 322إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهوزان نعيم حسير

323إعداديةزاخو21238دهوكأنبىنورا محمد اسماعيل327193

324إعداديةزاخو21238دهوكأنبىفضيلة حسن عمر328737

ى57421 325إعداديةزاخو21238دهوكأنبىحليمة نعيم حسير

326إعداديةزاخو21238دهوكأنبىزيان مشير كوري227831

327إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدلستان غريب رمضان66140

328إعداديةزاخو21238دهوكأنبىايمان محمد ابراهيم328880

329إعداديةزاخو21238دهوكأنبىاخينك ادريس عبدالحكيم58905

كز علي احمد60163 نير
330إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

ي فاضل حميد329436
331إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسب 

ي70318 ي حاج 
332إعداديةزاخو21238دهوكأنبىفاطمة حزبى



جليله زكي احمد64943
333إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

ي69840
ى احمد بارابى 334إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدلفير

335إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهوزان اسماعيل مصطفى57773

دين علي محمد327370 مير
336إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

ى حسن57444 337إعداديةزاخو21238دهوكأنبىايمان حسير

ى شعبان نايف331193 338إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهوفير

زا328791 339إعداديةزاخو21238دهوكأنبىمينار رضوان مير

340إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسارا نادر عيىس327997

341إعداديةزاخو21238دهوكأنبىمهابات عبدالرحمن علو329170

342إعداديةزاخو21238دهوكأنبىقدرت بهزاد احمد63663

هيفيدار علي صالح225857
343إعداديةزاخو21238دهوكأنبى

ى328261 ي حسير ى حاج  344إعداديةزاخو21238دهوكأنبىافير

ى مصطفى66155 345إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدنيا حسير

346إعداديةزاخو21238دهوكأنبىادار محمد هاشم327760

347إعداديةزاخو21238دهوكأنبىشيالن وحيد محمد226310

348إعداديةزاخو21238دهوكأنبىجهان نادر محمود328142

349إعداديةزاخو21238دهوكأنبىمهاباد عثمان عمر71072

350إعداديةزاخو21238دهوكأنبىاسماء جاسم احمد328765

351إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهالت فاضل عبدالقادر59882

352إعداديةزاخو21238دهوكأنبىجوان نادر محمود328138

ى حسن177013 353إعداديةزاخو21238دهوكأنبىعائشة شاهير

ى70730 354إعداديةزاخو21238دهوكأنبىديمن عبدالحكيم حسير

355إعداديةزاخو21238دهوكأنبىامينة سوفت احمد64203

356إعداديةزاخو21238دهوكأنبىزيان قاسم احمد67480

ي علي329415 357إعداديةزاخو21238دهوكأنبىكرس حاج 

ى327915 358إعداديةزاخو21238دهوكأنبىنوروز صالح شاهير

359إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدنيا ادريس محمد327869

ى اسماعيل يوسف57852 360إعداديةزاخو21238دهوكأنبىنازةنير

361إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهوزان سليمان سعيد70705

ي59494 362إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهوزين عبدالعزيز حاج 

وز مصلح محمد60491 363إعداديةزاخو21238دهوكأنبىبير

ى عبدهللا69210 364إعداديةزاخو21238دهوكأنبىئاواز حسير

365إعداديةزاخو21238دهوكأنبىايمان موس احمد227576

366إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسندس جوزل خواجة176986

يفان عثمان عمر70241 367إعداديةزاخو21238دهوكأنبىرسر

368إعداديةزاخو21238دهوكأنبىكهار احمد اسعد175866

369إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدريا مسلم محمد327684

370إعداديةزاخو21238دهوكأنبىايمان رسدار مجيد327317

371إعداديةزاخو21238دهوكأنبىخديجة رمضان عبدالرحمن69832

ي صالح66512 372إعداديةزاخو21238دهوكأنبىنارين خير

373إعداديةزاخو21238دهوكأنبىديزين صادق سليم328133

374إعداديةزاخو21238دهوكأنبىبايز صالح سمو76175

375إعداديةزاخو21238دهوكأنبىفاطمة حسن خالد70538

376إعداديةزاخو21238دهوكأنبىروزين رمضان حسن58820

377إعداديةزاخو21238دهوكأنبىدعاء نيهاد محمد64310

ى سلمان تي 503233 378إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسولير

379إعداديةزاخو21238دهوكأنبىزيان فريق ابراهيم328691



ي225889 380إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسندس بشير حاج 

381إعداديةزاخو21238دهوكأنبىكازين احمد يوسف176996

ان شاكر سليم175849 382إعداديةزاخو21238دهوكأنبىسير

ى327736 كوة حسير 383إعداديةزاخو21238دهوكأنبىريزين شير

ي نعمت70904
384إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهاجر حسبى

385إعداديةزاخو21238دهوكأنبىهوزين فاضل حميد175898

386إعداديةزاخو21238دهوكأنبىشيماء عمر رمضان58653

387إعداديةزاخو21238دهوكأنبىساهرة عادل سليمان57690

وز خالد خالد176265 388دبلومزاخو21238دهوكأنبىبير

389دبلومزاخو21238دهوكأنبىزليخة عباس عمر176871

390إعداديةزاخو21238دهوكأنبىجنار حسن عمر328731

1بكالوريوسديربون21239دهوكذكرفريق اسماعيل صادق4198

ي458061 2بكالوريوسديربون21239دهوكذكرعزالدين محمد حاج 

3بكالوريوسديربون21239دهوكذكركاظم سليمان عبدالعزيز4872

ي503089
ى
4بكالوريوسديربون21239دهوكذكرايرس محمد عوق

5بكالوريوسديربون21239دهوكذكرطه عمر عبدي4881

6بكالوريوسديربون21239دهوكذكركمال جميل رشيد4234

7بكالوريوسديربون21239دهوكذكرمحمد احمد حسن4311

كو رشيد333668 8بكالوريوسديربون21239دهوكذكرالوين شير

9بكالوريوسديربون21239دهوكذكرعلي صالح مصطو335032

10بكالوريوسديربون21239دهوكذكراري محمد صديق457802

ي4798
ى
11بكالوريوسديربون21239دهوكذكربسام احمد عوق

12بكالوريوسديربون21239دهوكذكرازاد سليمان طه335240

ى335150 13بكالوريوسديربون21239دهوكذكرقادر عادل حسير

ى كرو170400 14بكالوريوسديربون21239دهوكذكرابراهيم حسير

15بكالوريوسديربون21239دهوكذكرهفال جميل خورشيد4265

16بكالوريوسديربون21239دهوكذكررسمد صالح فرحان4163

17بكالوريوسديربون21239دهوكذكرديار حسن مجي334692

18بكالوريوسديربون21239دهوكذكررضوان صالح احمد502958

19بكالوريوسديربون21239دهوكذكردلدار عزيز محمد334455

وان علي مجي4786 20بكالوريوسديربون21239دهوكذكرشير

21بكالوريوسديربون21239دهوكذكرمحمد صبجي ابراهيم498068

22بكالوريوسديربون21239دهوكذكرعمران يوسف علي503025

ى عبدهللا224001 ى ياسير 23بكالوريوسديربون21239دهوكذكرحسير

24بكالوريوسديربون21239دهوكذكرنعيم عبدالغفار مصطفى4991

25بكالوريوسديربون21239دهوكذكرالوين هابيل عبدالهادي503136

ي459834 26بكالوريوسديربون21239دهوكذكرمحمد عبدالكريم صي 

27دبلومديربون21239دهوكذكرفهمي احمد مصطفى169942

28دبلومديربون21239دهوكذكرمعاوي محمود شكو334955

29دبلومديربون21239دهوكذكرسالم حامد درويش4898

ى4256 30دبلومديربون21239دهوكذكرحسن محمد جافشير

31دبلومديربون21239دهوكذكرنوزد محسن درويش335206

32دبلومديربون21239دهوكذكرنوري عمر عبدي4188

33دبلومديربون21239دهوكذكرجاسم محمد شيخو334508

هللا قاسم4747 34دبلومديربون21239دهوكذكرعمر خير

ى170008  حسير
35دبلومديربون21239دهوكذكرزيرفان مصطفى

36دبلومديربون21239دهوكذكرعلي يوسف أحمد169977



37دبلومديربون21239دهوكذكرنعمت نوري يونس335171

38دبلومديربون21239دهوكذكراحمد طاهر صادق170455

39دبلومديربون21239دهوكذكررسور بهاء محمد5155

40دبلومديربون21239دهوكذكرخالد قادر حسن457975

41دبلومديربون21239دهوكذكرنزار عمر رمضان4228

ي223691 42دبلومديربون21239دهوكذكراياد سامي حاج 

43دبلومديربون21239دهوكذكربيكس احمد رمضان457891

44دبلومديربون21239دهوكذكرريوان فرج سليمان4181

45دبلومديربون21239دهوكذكرعادل عبدالغفار اسماعيل5001

46دبلومديربون21239دهوكذكرشفان عبدالخالق توفيق5148

47دبلومديربون21239دهوكذكرعبدهللا خالد عمر4173

48دبلومديربون21239دهوكذكررسدار سلمان مراد170408

49دبلومديربون21239دهوكذكرمحمد هاشم صبار4920

ى ابراهيم4185 50دبلومديربون21239دهوكذكرايفان ياسير

51دبلومديربون21239دهوكذكرهوزان علي طاهر170372

52إعداديةديربون21239دهوكذكرعمر توفيق احمد457759

ي مراد تي 170503
53إعداديةديربون21239دهوكذكرحسبى

ى335203 54إعداديةديربون21239دهوكذكرنشوان انور امير

55إعداديةديربون21239دهوكذكررسكت يوسف خالد170334

56إعداديةديربون21239دهوكذكرهزار بشير احمد4418

57إعداديةديربون21239دهوكذكراحمد شاكر محمد5053

ي458090
ى
58إعداديةديربون21239دهوكذكرايمن محمد عوق

59إعداديةديربون21239دهوكذكرعلي محمد صديق4984

60إعداديةديربون21239دهوكذكربيوار سالم سليم334961

1بكالوريوسديربون21239دهوكذكراوميد مهدي عبدالمجيد170078

2بكالوريوسديربون21239دهوكذكرمحمد جمال احمد334528

 رمي4322
ى 3بكالوريوسديربون21239دهوكذكرزمان حسير

4بكالوريوسديربون21239دهوكذكرهةكار محمد الوند334916

5بكالوريوسديربون21239دهوكذكردلير عمر توفيق334933

ي فرحان4757
6بكالوريوسديربون21239دهوكذكرداود حسبى

7بكالوريوسديربون21239دهوكذكرهادي احمد هادي334439

8بكالوريوسديربون21239دهوكذكرمحمد هاشم نجم4179

9بكالوريوسديربون21239دهوكذكرايمن عبدالرحمن حسن334877

10بكالوريوسديربون21239دهوكذكرسليم اسماعيل صادق4425

ى احمد334488 11بكالوريوسديربون21239دهوكذكركاوار شاهير

12بكالوريوسديربون21239دهوكذكرادريس يوسف علي503013

13بكالوريوسديربون21239دهوكذكركلوان غريب عبدهللا332968

14بكالوريوسديربون21239دهوكذكردلكش حكمت محمد335104

15بكالوريوسديربون21239دهوكذكرحسن صالح محمد224719

16بكالوريوسديربون21239دهوكذكرعلي انور خلتو4816

17بكالوريوسديربون21239دهوكذكراالء اراز سالم334985

18بكالوريوسديربون21239دهوكذكرسيبان يحبر يوسف334774

19بكالوريوسديربون21239دهوكذكردلخاز نزار عمر170420

ى عرب334434 20بكالوريوسديربون21239دهوكذكرعلي تحسير

21بكالوريوسديربون21239دهوكذكردحام صالح يوسف4848

22بكالوريوسديربون21239دهوكذكرحميد محمد عمر503031

ي170383 23بكالوريوسديربون21239دهوكذكرمحمد سليمان حاج 



24بكالوريوسديربون21239دهوكذكريوسف صالح يوسف4852

25بكالوريوسديربون21239دهوكذكرعدنان علي احمد503149

26بكالوريوسديربون21239دهوكذكرالوين محمد صالح170285

ي170413 27بكالوريوسديربون21239دهوكذكرحسن رمضان حاج 

و يوسف334769 28بكالوريوسديربون21239دهوكذكربرور بير

29بكالوريوسديربون21239دهوكذكراحمد رمضان سلمان334802

30بكالوريوسديربون21239دهوكذكررياض يونس مهدي4789

ان محمد رمضان334746 ى 31بكالوريوسديربون21239دهوكذكربارتير

32بكالوريوسديربون21239دهوكذكررمضان هشيار رمضان334816

33بكالوريوسديربون21239دهوكذكرنيجرفان اسماعيل صادق4193

ى334782 فان عبدالغفور ياسير 34بكالوريوسديربون21239دهوكذكرنيجير

35بكالوريوسديربون21239دهوكذكررمضان نادر رمو4263

36بكالوريوسديربون21239دهوكذكرهونر عبدالجبار خلف503077

37بكالوريوسديربون21239دهوكذكرحسن عبدالرحمن حسن334901

ى نرصالدين4253 38بكالوريوسديربون21239دهوكذكرعلي حسير

39بكالوريوسديربون21239دهوكذكرمهدي سالم حسن335168

ي170415 ى رمضان حاج  40بكالوريوسديربون21239دهوكذكرحسير

41بكالوريوسديربون21239دهوكذكربيكس عمر بلي334472

ى قورو334937 42بكالوريوسديربون21239دهوكذكرعارف حسير

43بكالوريوسديربون21239دهوكذكرسهمان رمضان عزو335173

44بكالوريوسديربون21239دهوكذكرريان محمود احمد335019

 ابراهيم علي334791
ى 45بكالوريوسديربون21239دهوكذكرحسير

46بكالوريوسديربون21239دهوكذكروليد خالد عبدي4237

ى عبدالرحمن حسن335012 47بكالوريوسديربون21239دهوكذكرحسير

ى احمد حسن4551 48بكالوريوسديربون21239دهوكذكرحسير

ى سعيد170227 49بكالوريوسديربون21239دهوكذكررضوان ياسير

50بكالوريوسديربون21239دهوكذكرصالح حسن عبدالقادر5217

51بكالوريوسديربون21239دهوكذكرالوين عبدالغفار اسماعيل4766

52بكالوريوسديربون21239دهوكذكرسامان صالح اسماعيل335191

ى احمد334850 53بكالوريوسديربون21239دهوكذكراحمد شاهير

54بكالوريوسديربون21239دهوكذكراحمد عبدهللا احمد503061

55بكالوريوسديربون21239دهوكذكرفاضل محمد رمضان333523

56بكالوريوسديربون21239دهوكذكراحمد عبدالستار جميل5199

57بكالوريوسديربون21239دهوكذكراحمد ابراهيم احمد335163

58دبلومديربون21239دهوكذكرهزار قادر محمد335223

59دبلومديربون21239دهوكذكرمحمد صادق احمد334988

60دبلومديربون21239دهوكذكرجوليان نشاة حنا5027

61دبلومديربون21239دهوكذكرفارس يونس مهدي4157

62دبلومديربون21239دهوكذكروليد خالد قادر457980

63دبلومديربون21239دهوكذكرعمر محمد طه4900

64دبلومديربون21239دهوكذكرمحمد نعمت نوري335177

65دبلومديربون21239دهوكذكردزوار مهدي احمد333688

66دبلومديربون21239دهوكذكرعبدهللا محمد حسن502952

67دبلومديربون21239دهوكذكرسكفان عزيز سليمان4831

68دبلومديربون21239دهوكذكرابراهيم غريب عبدهللا334796

69دبلومديربون21239دهوكذكريارس صباح عبدالقادر334905

70دبلومديربون21239دهوكذكرسميان فتاح رمضان503046



71دبلومديربون21239دهوكذكربالل عبدهللا احمد502970

72دبلومديربون21239دهوكذكرعالء عبدالكريم احمد170394

73دبلومديربون21239دهوكذكررضوان احمد حسن457993

ى334468 خان حسير ان مير 74دبلومديربون21239دهوكذكرمير

ي4805
ى
75دبلومديربون21239دهوكذكرعمران احمد عوق

76دبلومديربون21239دهوكذكرعبدالرحمن عامر رياض457858

77دبلومديربون21239دهوكذكرنهاد سليم مصطفى170250

78دبلومديربون21239دهوكذكرطه اسالم فائق457910

79دبلومديربون21239دهوكذكراسماعيل يحبر يوسف334733

ى170244  حسير
80دبلومديربون21239دهوكذكرجكر مصطفى

81دبلومديربون21239دهوكذكرارسالن سالم محو223022

82دبلومديربون21239دهوكذكراحمد محمد عفدو170347

83دبلومديربون21239دهوكذكرخالد خليل احمد457770

84دبلومديربون21239دهوكذكررمضان مجي الدين فارس334450

85دبلومديربون21239دهوكذكرجمعه محمد رمضان502962

86دبلومديربون21239دهوكذكرعلي عمر تمر335093

87دبلومديربون21239دهوكذكرمحمد احمد موس333738

88دبلومديربون21239دهوكذكررجب عبدالقادر رجب224768

89دبلومديربون21239دهوكذكرمروان فهمي احمد223793

90دبلومديربون21239دهوكذكرانس احمد سليمان503008

91دبلومديربون21239دهوكذكرايمن عبدهللا محمد502966

92دبلومديربون21239دهوكذكراحمد نظير محسن334727

ى فرحان4240 ى شاهير 93دبلومديربون21239دهوكذكرشاهير

94دبلومديربون21239دهوكذكرابراهيم وليد خالد4781

خان4841 95إعداديةديربون21239دهوكذكرزكريا محمدصالح مير

96إعداديةديربون21239دهوكذكرسوزدار ايوب عادل170431

ي223204
97إعداديةديربون21239دهوكذكررياض عماد عوبى

98إعداديةديربون21239دهوكذكرئامد مسعود محمد333641

99إعداديةديربون21239دهوكذكرقحطان عدنان فرحان502921

100إعداديةديربون21239دهوكذكرمحمد رسدار صالح الدين5165

101إعداديةديربون21239دهوكذكرهالل حسن محمد4332

102إعداديةديربون21239دهوكذكركارزان عبدهللا موس5207

103إعداديةديربون21239دهوكذكربلند فؤاد عرب170015

104إعداديةديربون21239دهوكذكرسيبان مسعود احمد223255

105إعداديةديربون21239دهوكذكرمحمود انور خلتو4820

106إعداديةديربون21239دهوكذكرسامان فالح احمد170037

107إعداديةديربون21239دهوكذكرنارص احمد نارص223051

108إعداديةديربون21239دهوكذكركهدار علي احمد503145

109إعداديةديربون21239دهوكذكرماهر عبدالعزيز كريم335108

110إعداديةديربون21239دهوكذكرمحمد خالد صديق333584

111إعداديةديربون21239دهوكذكركاروان محمد طاهر458070

112إعداديةديربون21239دهوكذكركرم رمضان حسن4150

113إعداديةديربون21239دهوكذكراكرم محمد حسن224428

114إعداديةديربون21239دهوكذكرمحمد هابيل عبدالهادي503004

115إعداديةديربون21239دهوكذكرريناس ديوالي صادق457832

116إعداديةديربون21239دهوكذكرفاروجان نيسان ارشاك5036

117إعداديةديربون21239دهوكذكرشعبان جمعة رشيد503018



118إعداديةديربون21239دهوكذكرسميان مسعود احمد223243

119إعداديةديربون21239دهوكذكرابراهيم زهدي صالح4584

120إعداديةديربون21239دهوكذكراحمد خالد صديق333565

ي كةس ادريس عبدهللا170494 121إعداديةديربون21239دهوكذكرب 

122إعداديةديربون21239دهوكذكرارمانج جكسن مصطفى334979

123إعداديةديربون21239دهوكذكرزيار زهير علي4472

ي333085 124إعداديةديربون21239دهوكذكراحمد عبدالكريم صي 

ى223636 125إعداديةديربون21239دهوكذكربارزان فوزي حسير

وان سالم سليم334832 126إعداديةديربون21239دهوكذكرسير

127إعداديةديربون21239دهوكذكرمصطفى موس يوسف225010

ى عرب223851 128إعداديةديربون21239دهوكذكرابراهيم تحسير

129إعداديةديربون21239دهوكذكررسول نعمت نوري335233

130إعداديةديربون21239دهوكذكرخليل ابراهيم احمد333151

131إعداديةديربون21239دهوكذكرجيمن عدنان يوسف502931

ى عبدالجبار رمضان4528 132إعداديةديربون21239دهوكذكرمتير

ي223913 133إعداديةديربون21239دهوكذكرريي  محمد حاج 

134إعداديةديربون21239دهوكذكرستار اسماعيل صادق223440

ي223878 135إعداديةديربون21239دهوكذكردمهات محمد حاج 

136إعداديةديربون21239دهوكذكرمحمد عبدالعزيز مصطو4535

137إعداديةديربون21239دهوكذكراسالم هاشم يوسف457847

138إعداديةديربون21239دهوكذكراالن ماجد احمد170276

139إعداديةديربون21239دهوكذكرعبدهللا احمد هادي333000

140إعداديةديربون21239دهوكذكربريندار معاوي محمود223363

وان سالم سليم333283 141إعداديةديربون21239دهوكذكرشير

142إعداديةديربون21239دهوكذكرهارون رشيد نظير334827

143إعداديةديربون21239دهوكذكروهاب رمضان صادق502963

144إعداديةديربون21239دهوكذكردلشاد سعيد محمدطاهر4752

ي حسن457811 145إعداديةديربون21239دهوكذكربلند حاج 

146إعداديةديربون21239دهوكذكرمهفان يوسف مجي333247

147إعداديةديربون21239دهوكذكرساالر كمال جميل225115

148إعداديةديربون21239دهوكذكرهيهات مصطفى خالد223754

149إعداديةديربون21239دهوكذكرفالح حسن عبدالقادر5230

ي170485 ى لقمان حاج  150إعداديةديربون21239دهوكذكرمتير

151إعداديةديربون21239دهوكذكرلقمان محمد صالح170288

152إعداديةديربون21239دهوكذكركاروان عبدهللا موس4377

153إعداديةديربون21239دهوكذكرمحمد صباح مسلم4463

154إعداديةديربون21239دهوكذكركاروز نزار عمر4232

155إعداديةديربون21239دهوكذكرسميان صالح محو4544

ى عبدالرحمن حسن334875 156إعداديةديربون21239دهوكذكرامير

157إعداديةديربون21239دهوكذكرنبيل حسن محمد4327

ى457926 158إعداديةديربون21239دهوكذكرمهدي صالح ياسير

159إعداديةديربون21239دهوكذكرسيار معاوي محمود223377

160إعداديةديربون21239دهوكذكربالل وليد يوسف4888

161إعداديةديربون21239دهوكذكرمحمد دلشاد سعيد224256

ى فؤاد عرب170048 162إعداديةديربون21239دهوكذكربنكير

163إعداديةديربون21239دهوكذكرنزار محسن سمو333627

164إعداديةديربون21239دهوكذكرنهاد محمد عمر503170



165إعداديةديربون21239دهوكذكرمسعود عبدهللا موس4915

166إعداديةديربون21239دهوكذكرهزار خرصى يوسف224941

167بكالوريوسديربون21239دهوكذكرفتجي موس تيلو4148

ى عبدهللا170063 168دبلومديربون21239دهوكذكرعالء حسير

169دبلومديربون21239دهوكذكرعبدالرحمن حسن صالح334882

170إعداديةديربون21239دهوكذكرحسن عبدالكريم هاشم5187

ى5236 ي رشيد امير
 
171إعداديةديربون21239دهوكذكرصدق

1ماجستيرديربون21239دهوكأنبىهيفاء وحيد محمد334720

ان محمدصالح موس334952 2بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىسي 

3بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىزهرة رمضان حسن170260

ي4795
4بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىشكرية يونس عبدالغبى

5بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىسناء يوسف علي4190

ى احمد رمضان333190 6بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىفير

ين يوسف عبدالرحمن334696 7بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىرسر

8بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىاسماء ادريس جاسم170239

ى محمد خليل335245 9بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىدلير

ى335040 10بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىهالت عبدي امير

11بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىمياف زكاوة حسن4171

12بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىروندك عادل محمد4780

13بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىبهار محمد حسن170450

ي334464
ى
14بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىخوله ايوب صوق

15بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىاريمان لقمان طاهر503043

16بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىفاطمة احمد جندي4166

ي محمد169985 17بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىروزان حاج 

ى هابيل عبدالهادي503125 18بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىهلبير

19دبلومديربون21239دهوكأنبىهيبت قادر طه222939

20دبلومديربون21239دهوكأنبىداليا حنا نعمو442854

21دبلومديربون21239دهوكأنبىفزين فخري محمد4260

ي احمد335215 22دبلومديربون21239دهوكأنبىالحان ناج 

جيهان علي طاهر170376
23دبلومديربون21239دهوكأنبى

24دبلومديربون21239دهوكأنبىهنار ابراهيم صالح170021

25دبلومديربون21239دهوكأنبىبسناء نوري قاسم170477

26دبلومديربون21239دهوكأنبىهلز حسن عبدي335026

ى رمضان حسن170043 27دبلومديربون21239دهوكأنبىهلبير

28دبلومديربون21239دهوكأنبىجيالن عيىس مسلم498075

ى محمدباقر محمدسعيد4910 29دبلومديربون21239دهوكأنبىهلبير

30دبلومديربون21239دهوكأنبىبيمان عبدالخالق توفيق5109

31دبلومديربون21239دهوكأنبىزهراء رمضان رشو170391

32دبلومديربون21239دهوكأنبىجنار عزيز سليمان4836

33دبلومديربون21239دهوكأنبىاحالم قاسم طاهر4208

34دبلومديربون21239دهوكأنبىزهرة عبدالجبار سليمان4243

35دبلومديربون21239دهوكأنبىوهبية اوسمان محمد224842

36دبلومديربون21239دهوكأنبىنهايت كاظم عاصي4904

37إعداديةديربون21239دهوكأنبىميديا خرصى يونس334786

38إعداديةديربون21239دهوكأنبىنادية انور محمد503156

39إعداديةديربون21239دهوكأنبىشيالن يونس سعيد170068

ى احمد اسماعيل335266 40إعداديةديربون21239دهوكأنبىشفير



41إعداديةديربون21239دهوكأنبىزهراء يوسف عبدالرحمن170291

42إعداديةديربون21239دهوكأنبىصباح غياث قهار334701

1دبلوم عاليديربون21239دهوكأنبىحنان عبدالرحمن محمد334857

2بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىامينه هابيل عبدالهادي503132

3بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىديرين يحبر يوسف334753

4بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىايمان وليد خالد334436

5بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىجيهان ثائر يوسف333049

6بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىارساء هوار عبدالسالم170367

ي جميل335004 7بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىشهزاد حاج 

8بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىجيهان نادر رمو335305

سيي  علي عفدو224297
9بكالوريوسديربون21239دهوكأنبى

10بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىلورين وليد يوسف4884

ي محمود محمد457966
11بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىهزبى

12بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىنيشتمان تمر اسماعيل458047

13بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىهدية خالد ابراهيم335140

14بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىهنداف نعمت نوري335183

ى بهزاد عبدهللا458023 15بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىهيلير

16بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىمروة جاسم محمد170307

17بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىبروين وحيد فتاح4167

18بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىخالدة اسماعيل احمد170358

ى نعمان تمر335048 19بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىنازنير

20بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىميديا حسن عمر333764

زاد احمد170234 21بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىاالن شير

ى عبدالجبار عاصف4268 22بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىسولير

زهرة خليل علي4867
23بكالوريوسديربون21239دهوكأنبى

ى قورو334942 24بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىسلوى حسير

25بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىرمزية خليل احمد4169

26بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىنوروز سالم سليم334839

ي سعيد503097 27بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىزيان صي 

28بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىعقيله عبدالغفار مصطفى4769

29بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىحنيف رمضان صادق502959

30بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىزينه وليد عباس502944

31بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىبيمان خالد صديق335160

32بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىسوزان عبدالجبار عاصف4271

33بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىخديجة ابراهيم محمود170070

34بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىزهراء عبدالقادر رجب4273

هبة زاهد علي170342
35بكالوريوسديربون21239دهوكأنبى

ى محمد335135 36بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىبروين حسير

37بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىزيتون عبدالجبار عبدالكريم4520

38بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىشانا وليد يوسف170507

39بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىبياف بشير عبدي458081

ى سعيد محمد4762 40بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىكالفير

ى335043 41بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىهيفيدار عبدي امير

42بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىايمان عبدالستار جميل4792

ى حسن مصطفى503085 43بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىافير

ى نوزد محسن333532 44بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىفهير

45بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىنرسين اسماعيل احمد170362



46بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىشيماء محمد حسن170491

47بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىبزين يحبر يوسف334740

48بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىاالء عبدالرحمن معروف502989

49بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىليمون حسن عمر333810

50بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىحنان رشيد صالح334969

51بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىسوز نوزاد عبدالحميد4160

52بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىاية ارده شير نجم الدين4777

53بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىحنان ايوب عباس503055

54بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىدلي  نائف عبدالرحمن503006

55بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىسوزان بهزاد عبدهللا458008

 طاهر علي333137
ى 56بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىرابير

57بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىمينا جبار اسماعيل5177

ى334483 58بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىروزهات والت ياسير

59بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىحليمه عبدالرحمن معروف503001

ى334478 60بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىبرشنك والت ياسير

61بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىدالمت حسن علي4140

62بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىميعاد طه عمر170055

63بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىسيبل حسن عبدالرحمن334928

ى هابيل عبدالهادي503111 64بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىدلفير

65بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىرؤا مهدي صالح170437

ى سعيد يوسف170505 66بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىدلير

67بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىليل حسن يوسف335254

68بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىادار قدر مصطفى333300

69بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىضج عبدالرزاق محمد169966

70بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىميان صالح محمد224683

71بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىدنيا نائف عبدالرحمن502972

72بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىوحيدة ابراهيم احمد333751

73بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىشيماء رشيد عمر334808

74بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىشيماء نائف عبدالرحمن502979

75بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىبيان عدنان ابراهيم170500

76بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىليل اسماعيل احمد170428

77بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىبيان صالح محمد224669

78بكالوريوسديربون21239دهوكأنبىجنار حميد احمد170223

79دبلومديربون21239دهوكأنبىشيماء احمد يوسف503036

80دبلومديربون21239دهوكأنبىزين الوين نوري224362

81دبلومديربون21239دهوكأنبىجهان احمد حسن502999

82دبلومديربون21239دهوكأنبىجوان انور ابراهيم457792

ى ادريس عبدهللا5260 83دبلومديربون21239دهوكأنبىافير

ى مراد503039 84دبلومديربون21239دهوكأنبىاخالص كوركير

85دبلومديربون21239دهوكأنبىعائشة زوراب سلمان4554

86دبلومديربون21239دهوكأنبىاخينك طارق محمد4145

87دبلومديربون21239دهوكأنبىنور عبدهللا محمد503069

88دبلومديربون21239دهوكأنبىديار احمد سليمان502984

يفان مصطفى محمد170464 89دبلومديربون21239دهوكأنبىبير

90دبلومديربون21239دهوكأنبىزوزان محمد حسن170479

91دبلومديربون21239دهوكأنبىنورهان عيىس مسلم4736

92دبلومديربون21239دهوكأنبىسناء حسن عبدالقادر5219



93دبلومديربون21239دهوكأنبىعبير رمضان عزو335310

94دبلومديربون21239دهوكأنبىناريمان محمود عبدالرحمن4485

95دبلومديربون21239دهوكأنبىهند صديق محمد333168

96دبلومديربون21239دهوكأنبىصفا زهير مهدي5252

97دبلومديربون21239دهوكأنبىهالت محمد حسن170273

 علي خالد170447
ى 98دبلومديربون21239دهوكأنبىدلفير

99دبلومديربون21239دهوكأنبىجيالن عبدالخالق توفيق5098

ي334516 ان حسن حاج  100دبلومديربون21239دهوكأنبىسير

101دبلومديربون21239دهوكأنبىسلوى خالد ابراهيم333372

ى فرحان4478 102دبلومديربون21239دهوكأنبىجيمن شاهير

103دبلومديربون21239دهوكأنبىزيان محمود عبدالرحمن502964

104دبلومديربون21239دهوكأنبىسلوى صالح رشيد502941

و يوسف335000 105دبلومديربون21239دهوكأنبىبارين بير

106دبلومديربون21239دهوكأنبىكازين سالم سليم334844

107دبلومديربون21239دهوكأنبىبابت اسماعيل صادق4414

108دبلومديربون21239دهوكأنبىهوزان مردان محمد457876

109دبلومديربون21239دهوكأنبىدالل شفان احمد4177

هيام علي حسن4226
110دبلومديربون21239دهوكأنبى

ي سعيد503106 111دبلومديربون21239دهوكأنبىنيشتيمان صي 

ى محمد4154 112دبلومديربون21239دهوكأنبىشلير حسير

ى4279 113دبلومديربون21239دهوكأنبىامنة قاسم حسير

114دبلومديربون21239دهوكأنبىكازين عبدالرحمن حسن334886

روزين طاهر علي333123
115دبلومديربون21239دهوكأنبى

ى4275 116دبلومديربون21239دهوكأنبىسوزان قاسم حسير

117دبلومديربون21239دهوكأنبىشيماء نوزاد زبير334710

118دبلومديربون21239دهوكأنبىهيمن صالح محمد4878

119دبلومديربون21239دهوكأنبىزينب حسن مراد170443

120دبلومديربون21239دهوكأنبىبيمان حسن سمو502916

ة صالح عيىس457901 121دبلومديربون21239دهوكأنبىسمير

ي335313 122دبلومديربون21239دهوكأنبىهيفدار طيار حاج 

123دبلومديربون21239دهوكأنبىكازين يحبر يوسف334992

ي حسن334922 124دبلومديربون21239دهوكأنبىدنيا حاج 

كولستان علي عبدهللا4217
125دبلومديربون21239دهوكأنبى

ى334975 ى حسير ى لزكير مير 126دبلومديربون21239دهوكأنبىرسر

ي4833 ى طاهر حاج  127دبلومديربون21239دهوكأنبىهلبير

128دبلومديربون21239دهوكأنبىكازين يوسف ابوزيد4388

129دبلومديربون21239دهوكأنبىشيالن اكرم رشيد4862

130إعداديةديربون21239دهوكأنبىبيمان جمال احمد333091

ى نعمت4399 ى ياسير 131إعداديةديربون21239دهوكأنبىسولير

132إعداديةديربون21239دهوكأنبىنوروز خرسان يوسف333057

هدار علي مالو170026
133إعداديةديربون21239دهوكأنبى

ى عيىس سليمان503029 134إعداديةديربون21239دهوكأنبىدلير

135إعداديةديربون21239دهوكأنبىديمن عدنان يوسف502935

136إعداديةديربون21239دهوكأنبىروزهات رمضان صادق503074

اية علي مجيد332985
137إعداديةديربون21239دهوكأنبى

ى335195 138إعداديةديربون21239دهوكأنبىميعاد مشير حسير

139إعداديةديربون21239دهوكأنبىهوزين سليم مصطفى223508



جيهان محمد بلي333200
140إعداديةديربون21239دهوكأنبى

141إعداديةديربون21239دهوكأنبىسوالف محمد صالح502988

142إعداديةديربون21239دهوكأنبىغالية ادريس بنيان224336

143إعداديةديربون21239دهوكأنبىرغد عبدالخالق خليل502937

144إعداديةديربون21239دهوكأنبىبيمان سيابند رشيد223147

145إعداديةديربون21239دهوكأنبىزوزان رمضان نرصي224201

146إعداديةديربون21239دهوكأنبىاخالص سعيد يوسف224810

147إعداديةديربون21239دهوكأنبىفيبى لقمان عبدالرحمن4392

148إعداديةديربون21239دهوكأنبىديالن موس يوسف225028

149إعداديةديربون21239دهوكأنبىروزين ابراهيم احمد333616

ي مالو170338 150إعداديةديربون21239دهوكأنبىزهره صي 

151إعداديةديربون21239دهوكأنبىهيفاء حسو عرب4202

152إعداديةديربون21239دهوكأنبىايه عبدالكريم احمد224054

153إعداديةديربون21239دهوكأنبىدلي  صالح احمد224864

154إعداديةديربون21239دهوكأنبىجيمن شعبان محمد4152

155إعداديةديربون21239دهوكأنبىدنيا وليد محمد503007

156إعداديةديربون21239دهوكأنبىجوان مردان محمد457865

157إعداديةديربون21239دهوكأنبىميديا صالح عمر335229

158إعداديةديربون21239دهوكأنبىشيماء سكفان احمد503038

159إعداديةديربون21239دهوكأنبىمريم خليل احمد4395

160إعداديةديربون21239دهوكأنبىهيفاء وحيد فتاح502925

161إعداديةديربون21239دهوكأنبىفائزة محمد ذياب169997

162إعداديةديربون21239دهوكأنبىفيان حكمت حمو4224

163إعداديةديربون21239دهوكأنبىاية عبدالرحمن معروف502997

164إعداديةديربون21239دهوكأنبىمروا صالح مجي457956

165إعداديةديربون21239دهوكأنبىليل سعيد محمدطاهر224136

166إعداديةديربون21239دهوكأنبىشيماء شفان محمد4434

ي457711 167إعداديةديربون21239دهوكأنبىخديجه صالح حاج 

168إعداديةديربون21239دهوكأنبىاالء فرهاد حسن333701

169إعداديةديربون21239دهوكأنبىديلما صباح مسلم4470

فاطمة وديع علي332942
170إعداديةديربون21239دهوكأنبى

171إعداديةديربون21239دهوكأنبىايمان يارس عبدالعزيز503026

172إعداديةديربون21239دهوكأنبىنازدار صالح عيىس333622

173إعداديةديربون21239دهوكأنبىروندك جمعة احمد170459

174إعداديةديربون21239دهوكأنبىكةسةر ادريس عبدهللا224280

175إعداديةديربون21239دهوكأنبىهيفان نوري سعيد223270

ى محيالدين4855 176إعداديةديربون21239دهوكأنبىسوسن محمدامير

177إعداديةديربون21239دهوكأنبىديمن مسعود محمد333652

178إعداديةديربون21239دهوكأنبىدالل شفان محمد4429

ى يونس5183 179إعداديةديربون21239دهوكأنبىبزين حسير

180إعداديةديربون21239دهوكأنبىسيي  محمد ذياب170002

181إعداديةديربون21239دهوكأنبىايمان اسالم حامد503065

182إعداديةديربون21239دهوكأنبىزيان حكمت حمو4221

183إعداديةديربون21239دهوكأنبىاخالص مصطفى محمد224406

184إعداديةديربون21239دهوكأنبىايمان مصطفى محمد224393

185إعداديةديربون21239دهوكأنبىنازدار حكمت حمو4213

186إعداديةديربون21239دهوكأنبىجهان نزار صديق333677



187إعداديةديربون21239دهوكأنبىايه رشيد نظير334821

188إعداديةديربون21239دهوكأنبىدلزين حسن عبدالرحمن226109

189إعداديةديربون21239دهوكأنبىروندك سيابند رشيد223356

190إعداديةديربون21239دهوكأنبىالنا وليد يوسف4893

191إعداديةديربون21239دهوكأنبىهناء بشير احمد4210

192إعداديةديربون21239دهوكأنبىنيوار صباح مسلم4457

193إعداديةديربون21239دهوكأنبىايمان سيابند رشيد223461

ين فاخر سعيد333288 194إعداديةديربون21239دهوكأنبىرسر

195إعداديةديربون21239دهوكأنبىروشن سعيد حميد502965

196إعداديةديربون21239دهوكأنبىرنا صباح مسلم4467

197إعداديةديربون21239دهوكأنبىسارى صديق محمد333177

198إعداديةديربون21239دهوكأنبىماريه حسن مصطفى503094

199إعداديةديربون21239دهوكأنبىزهراء جمال احمد333110

النا ديوالي صادق457820
200إعداديةديربون21239دهوكأنبى

201إعداديةديربون21239دهوكأنبىصبيحة محمد صديق4824

202إعداديةديربون21239دهوكأنبىبيداء عبدهللا محمد502978

203إعداديةديربون21239دهوكأنبىخوسار صالح احمد224892

ي مالو170326 204إعداديةديربون21239دهوكأنبىليل صي 

205إعداديةديربون21239دهوكأنبىاسماء عبدالكريم محمد5189

ى333327 206إعداديةديربون21239دهوكأنبىده ريا عبدي امير

1ماجستيرباتوفة21240دهوكذكركيفى مراد موس90889

2ماجستيرباتوفة21240دهوكذكرعبدالستار حميد محمد457174

3ماجستيرباتوفة21240دهوكذكرنيجرفان ابراهيم حسن365039

4ماجستيرباتوفة21240دهوكذكررفعت سلمان صالح178085

ي عبدالحميد يوسف74839 5بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنب 

6بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرماجد عبدالرحمن عمر231820

7بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرديندار مسعود يوسف371042

ي عزيز177759 8بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررشيد حج 

9بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكربيوار فندو احمد370118

10بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرجهاد جميل محمد364829

11بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررزكار سليمان ابراهيم75560

ى367057 12بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمحمد عبدهللا ياسير

13بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكروالت نايف سليمان95182

14بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرفوزي عمر محمد74823

15بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنشوان اسالم حامد366194

ى366356 16بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرعزت ابراهيم ياسير

ي حسن74844
17بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرحكمت حسبى

18بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنهاد علي عمر541539

19بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرخالت كاظم حسن177582

20بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرعبدالرحمن حميد محمد177984

ى74716 21بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرباسم جورج شاهير

ين محمد يوسف90671 22بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكردلي 

ى365049 23بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرعبدالستار رمضان ياسير

24بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكركوفان احمد صالح369548

25بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرفاضل محمود عمر75556

26بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنزار مصطفى درباس365644

27بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرزيرفان عبيد علي366287



28بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررسبست يوسف عكيد365552

29بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكركهدار حسن سعدي177746

30بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراياز اسماعيل صالح177887

ى احمد صالح365587 31بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرحسير

32بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرابراهيم سليمان صالح457138

33بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراسماعيل ابراهيم حسن366938

34بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرقهرمان هاشم احمد364559

ان محمود عبدالحميد457188 35بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكركامير

ى حسن178151 36بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنديار حسير

37بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرزانا زكي محمد457325

يف صديق177527 38بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرانس محمدرسر

39بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرزفان محمد عبدالرحمن74601

40بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرادريس عبدالكريم عكيد178132

مجي231381 41بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنيهاد جعفر مير

42بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنهاد سليم احمد75433

43بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمحمدصالح خليل علي365410

44بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمحمد سليمان صالح369789

45بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراياز ابراهيم يوسف475318

46بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرحسن احمد صالح369628

47بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررومان رمضان احمد238831

48بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرطاهر ادريس طاهر369693

49بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرسهاد علي عمر365579

50بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكريوسف عبدالجبار قاسم372515

51بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراحمد بشير طيار364741

52بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمصطفى مصلح مصطفى364770

53بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرجهور مصلح مصطفى364749

54بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمجاهد عبدالكريم اسماعيل365709

55بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرريناس خدر عبدهللا371275

56دبلومباتوفة21240دهوكذكرمحمد عبدالرحمن حسن238302

يف شفيق رشيد475551 57دبلومباتوفة21240دهوكذكررسر

موس74773 58دبلومباتوفة21240دهوكذكرمحمد عزيز بير

يف صديق365204 59دبلومباتوفة21240دهوكذكرمحسن محمدرسر

60دبلومباتوفة21240دهوكذكرمعاذ عبدالكريم محمد75470

61دبلومباتوفة21240دهوكذكرمحمد جمال ديوالي366912

62دبلومباتوفة21240دهوكذكرفرج سعدي صالح177617

63دبلومباتوفة21240دهوكذكرعبدالحكيم ايوب عبدالصمد177827

موس365880 64دبلومباتوفة21240دهوكذكرسفر عبدالحميد بير

65دبلومباتوفة21240دهوكذكروليد مراد موس177623

ى92385 66دبلومباتوفة21240دهوكذكرنوزاد ابراهيم ياسير

67دبلومباتوفة21240دهوكذكرعبدالرحمن فاضل محمد75106

ى طحلو541534 68دبلومباتوفة21240دهوكذكرديندار حسير

69دبلومباتوفة21240دهوكذكرايوب عبدالرحمن محمد75521

70دبلومباتوفة21240دهوكذكربيكس خواجة عمر74576

ى خليل عبدالكريم457200 71دبلومباتوفة21240دهوكذكرلزكير

ى366704 72دبلومباتوفة21240دهوكذكرنوزاد زينالعابن حسير

ى همزه عرب177771 73دبلومباتوفة21240دهوكذكرياسير

74دبلومباتوفة21240دهوكذكرخبات مال فتاح90565



ي رشيد365603 75دبلومباتوفة21240دهوكذكرجهاد حج 

76دبلومباتوفة21240دهوكذكرايهم جامي شكري367006

77دبلومباتوفة21240دهوكذكرابراهيم خليل علي90423

78دبلومباتوفة21240دهوكذكرفاخر خالد عبدهللا475312

79دبلومباتوفة21240دهوكذكرزكي علي علي91659

ى366670 80دبلومباتوفة21240دهوكذكرحكيم حكمت حسير

81دبلومباتوفة21240دهوكذكرنزار حسن سعدي177634

ى75579 82دبلومباتوفة21240دهوكذكرماهر ابراهيم ياسير

83دبلومباتوفة21240دهوكذكرعدنان عبدهللا احمد177882

84دبلومباتوفة21240دهوكذكرهيفيدار مراد موس177612

85دبلومباتوفة21240دهوكذكرمروان شعبان عمر231791

86دبلومباتوفة21240دهوكذكرموفق حسن صادق91319

87دبلومباتوفة21240دهوكذكرعثمان احمد ويىسي74735

88دبلومباتوفة21240دهوكذكرعقيد عباس محمد177891

89دبلومباتوفة21240دهوكذكرعصمت مسعود عكيد75529

ى74999 90دبلومباتوفة21240دهوكذكرنعمت تعبور امير

ى74613 ى سليمان امير 91دبلومباتوفة21240دهوكذكرامير

92دبلومباتوفة21240دهوكذكرماهر طاهر حسن177875

93دبلومباتوفة21240دهوكذكرروزهات عبدالجبار طاهر74636

94دبلومباتوفة21240دهوكذكرعبدالقادر يعقوب عبدالرحمن475362

95دبلومباتوفة21240دهوكذكرخورشيد خواسب  رشيد177716

96دبلومباتوفة21240دهوكذكرفرحان فرخو احمد371617

97دبلومباتوفة21240دهوكذكرديندار هاشم يوسف365769

98دبلومباتوفة21240دهوكذكرعمر يعقوب عبدالرحمن371697

99دبلومباتوفة21240دهوكذكرجمعة قاسم صديق366142

100دبلومباتوفة21240دهوكذكرصالح اسماعيل صالح231809

101دبلومباتوفة21240دهوكذكربشير مصطفى سليم177794

102دبلومباتوفة21240دهوكذكررجوان جميل محمد89893

يف94977 103دبلومباتوفة21240دهوكذكرمحمد محمد رسر

ى احمد74609 104دبلومباتوفة21240دهوكذكرجمال امير

105دبلومباتوفة21240دهوكذكرادريس مصطفى مال91041

106دبلومباتوفة21240دهوكذكرسامي احمد مال366973

ي عباس محمد177926 107دبلومباتوفة21240دهوكذكرناج 

108دبلومباتوفة21240دهوكذكرجمعة رمضان احمد366333

109دبلومباتوفة21240دهوكذكرزكريا خليل علي75515

110دبلومباتوفة21240دهوكذكرافدل بدل سيتو75275

زاد محمد عزيز365570 111دبلومباتوفة21240دهوكذكرشير

112إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمحمد رمضان سليمان92603

113إعداديةباتوفة21240دهوكذكركهدار علي سعيد364816

114إعداديةباتوفة21240دهوكذكرجان والت محمود عبدالحميد457155

 علي178113
ى 115إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنعمان السكير

116إعداديةباتوفة21240دهوكذكرحكيم اسماعيل علي75290

117إعداديةباتوفة21240دهوكذكرعبدالكريم عكيد حسام96079

118إعداديةباتوفة21240دهوكذكرخالت سليمان سعدي75121

119إعداديةباتوفة21240دهوكذكرهشيار خواجه محمد75450

120إعداديةباتوفة21240دهوكذكرجيهاد نايف سليمان366318

1ماجستيرباتوفة21240دهوكذكربيار وحيد حسن92529



ي366988 ي صي 
2بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرسوزدار عوبى

3بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراسماعيل فاضل محمد365279

4بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكربارزان مسعود درباس75459

5بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرعبدهللا سليمان يعقوب94938

6بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرهشيار عبدالكريم عكيد178124

ى سيفالدين سعدي74771 7بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرجكرخير

8بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرهزار محمدعلي عمر75542

ي علي371651 9بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنديار ناج 

ي شكري238809 10بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمحمد صي 

11بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرفكرت جامي شكري75595

ى75554 12بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررسبست شكر حسير

13بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمصطفى فاضل ابراهيم503250

ى محمد178070 14بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررمضان حسير

15بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكروارهيل صالح خالد366069

ى عصمان74529 16بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراسالم حسير

17بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرخوزيار ابراهيم رمضان369866

18بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرسامان عبوزيد علي74556

19بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررمضان عمر محمد95123

ى96054 20بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرشفان شوكت محمدامير

21بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمحمد قاسم عمر365328

22بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرشعبان سليم عمر238658

23بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرارشد انور صديق503297

ى عمر75509 24بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررمضان محمدامير

25بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرعلي سليم محمد369480

26بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرشفان سالم اسعد365291

ى366844 27بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرصديق شفيق حسير

28بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكربشير محمد احمد364594

29بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرفرست جرجيس سليمان74982

30بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرريكير ذياب يحبر364601

31بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرعلي احمد محمد238261

32بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررسدار حسن عمر177559

33بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرشهير محمد احمد177542

ي هسن365739 34بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكردلوفان صي 

35بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرسليمان شفيق سليمان366127

36بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرجهور مصطفى محمد365749

ي زبير74568 37بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرديار حاج 

ى سيسو365920 38بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكربهزاد حسير

39بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرشكري عبدهللا اسماعيل365692

40بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرسكفان مجي صالح231429

زا75421 41بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراحمد انور مير

42بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرجياي حميد اسعد177952

43بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكركانيوار اسعد حميد75438

44بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرحسن عبابكر اسماعيل371316

45بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكركاويران محمود عبدالحميد457146

46بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكررقيب سليمان ابراهيم366795

47بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرهارون مهدي عبدالحميد177830

48بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرهاريكار رمضان محمد365866



ى75242 49بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرزياد طارق حسير

ى عبدالكريم238176 50بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرهزار تحسير

هات دلشاد يحبر366693 51بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكربير

52بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرابوبكر مهدي عبدالحميد177850

53بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرسيهاد فريق رشيد457247

وز خدر عبدهللا177901 54بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنير

55بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمولود فاضل ابراهيم503254

56بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرجيهاد بدل سيتو364942

57بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرمحمود حسن محمود91159

58بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرسيهاد اسكان بدل364993

59بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرهادي مهدي عبدالحميد177837

ي عبدالقهار جعفر231370
60بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكروصفى

61بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراراز حسن خلد365776

62بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراوميد رمضان محمد365660

63بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرجهور خليل محمد177776

64بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرعلي محمد خالد178101

65بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكركاروان عبدالكريم احمد75183

66بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرجكر ميكائيل علي232228

67بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكراحمد قاسم عمر365344

فان محمدسليم نعمت460015 68بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرنيجير

69دبلومباتوفة21240دهوكذكرعلي عبدالعزيز تيجر94205

70دبلومباتوفة21240دهوكذكرمصطفى مصطفى محمد372529

71دبلومباتوفة21240دهوكذكرنيهاد مصلح مصطفى364762

72دبلومباتوفة21240دهوكذكرسيهاد شمال علي503260

73دبلومباتوفة21240دهوكذكرزوفان بشير طيار364733

يف صديق177782 74دبلومباتوفة21240دهوكذكراحسان محمدرسر

75دبلومباتوفة21240دهوكذكروارزان اكرم سليمان177557

فان ميكائيل علي177894 76دبلومباتوفة21240دهوكذكرنيجير

77دبلومباتوفة21240دهوكذكرسهام شيخ موس حسن366599

78دبلومباتوفة21240دهوكذكرعبدالقهار نوري عبدالكريم90627

79دبلومباتوفة21240دهوكذكرجعفر مصطفى عبدالصمد370662

80دبلومباتوفة21240دهوكذكرخالص سليم رشيد177956

81دبلومباتوفة21240دهوكذكربختيار محمود عبدالحميد459998

82دبلومباتوفة21240دهوكذكروالت عبدالجبار طاهر177915

ي احمد366158 83دبلومباتوفة21240دهوكذكرسيبان حاج 

84دبلومباتوفة21240دهوكذكرريي  محمود يوسف364644

ي366507
 
85دبلومباتوفة21240دهوكذكربختيار نافع عبدالباق

86دبلومباتوفة21240دهوكذكرريناس صالح ويىسي364895

ى177740 ي عزت حسير
87دبلومباتوفة21240دهوكذكراشب 

88دبلومباتوفة21240دهوكذكرادريس طيب علي231488

89دبلومباتوفة21240دهوكذكرعلي عبيد علي366658

90دبلومباتوفة21240دهوكذكركازين عبيد علي366642

ى371742 موس حسير 91دبلومباتوفة21240دهوكذكررمضان بير

ي هسن365729 92دبلومباتوفة21240دهوكذكركوفان صي 

93دبلومباتوفة21240دهوكذكرزيرك زك يعقوب177609

94دبلومباتوفة21240دهوكذكرمحسن فيصل عثمان74766

95دبلومباتوفة21240دهوكذكرهزار حميد اسعد75425



96دبلومباتوفة21240دهوكذكرسكفان سعيد فرحان74936

97دبلومباتوفة21240دهوكذكرخوكار ابراهيم رمضان369824

98دبلومباتوفة21240دهوكذكرهشيار اسعد حميد75060

ي عمر178053 99دبلومباتوفة21240دهوكذكرجركيس حاج 

100دبلومباتوفة21240دهوكذكرسالم مصطفى محمد365627

101دبلومباتوفة21240دهوكذكرخليل علي عمر177537

102دبلومباتوفة21240دهوكذكربهجت عادل اغاك178040

103دبلومباتوفة21240دهوكذكرفيصل خطيب علي364973

104دبلومباتوفة21240دهوكذكروالت عادل مال74779

105دبلومباتوفة21240دهوكذكرجمعة عبدالرحمن احمد178161

106دبلومباتوفة21240دهوكذكرسيداد اسماعيل عمر364585

107دبلومباتوفة21240دهوكذكريونس فاضل محمدطاهر370969

ى همزة عبدالعزيز74548 108دبلومباتوفة21240دهوكذكرخه مكير

109دبلومباتوفة21240دهوكذكردلمان زبير محمد365904

ى372525 ي عبدهللا ياسير
110دبلومباتوفة21240دهوكذكرهابى

111إعداديةباتوفة21240دهوكذكررمضان طيب علي95146

112إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنهاد جولي خالد178174

113إعداديةباتوفة21240دهوكذكررسدار عبدالكريم عكيد178136

114إعداديةباتوفة21240دهوكذكرهالل عمر علي91258

115إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنهاد اكرم عمر231749

116إعداديةباتوفة21240دهوكذكررشيد عادل رشيد75442

117إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنيوار همزه عبدالعزيز231164

118إعداديةباتوفة21240دهوكذكركاروان مسعود درباس75484

119إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسعود شعبان محمدطاهر93554

زا صالح177721 120إعداديةباتوفة21240دهوكذكرجوتيار مير

121إعداديةباتوفة21240دهوكذكرهارون اكرم عمر231745

122إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسمير ادريس احمد366527

ى75371 123إعداديةباتوفة21240دهوكذكركوفان سعيد حسير

124إعداديةباتوفة21240دهوكذكرشفان شعبان مصطفى371547

125إعداديةباتوفة21240دهوكذكرانس نائف علي371965

126إعداديةباتوفة21240دهوكذكرزمان محمد عبدالرحمن94585

ى177500 127إعداديةباتوفة21240دهوكذكرايمن مصلح امير

ى سليمان89992 128إعداديةباتوفة21240دهوكذكررسهاد حسير

129إعداديةباتوفة21240دهوكذكرريان عابد شكري238270

130إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسيبل اسكان بدل370551

131إعداديةباتوفة21240دهوكذكرريان عبدهللا محمد366248

132إعداديةباتوفة21240دهوكذكراوميد ادريس احمد92807

133إعداديةباتوفة21240دهوكذكرابوبكر صديق خليل75607

134إعداديةباتوفة21240دهوكذكرصهيب قاسم عمر365374

135إعداديةباتوفة21240دهوكذكرالياس موفق حسن93665

136إعداديةباتوفة21240دهوكذكرابراهيم سليمان خشمان365242

137إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمصعب مصلح جاسم92450

138إعداديةباتوفة21240دهوكذكررضاء هاشم حسن457167

139إعداديةباتوفة21240دهوكذكراسماعيل حسن يحبر92930

140إعداديةباتوفة21240دهوكذكراسحق صالح اسماعيل75512

141إعداديةباتوفة21240دهوكذكرصابر خالد حسن365509

142إعداديةباتوفة21240دهوكذكررضوان احمد محمد231332



143إعداديةباتوفة21240دهوكذكرافراز نائف علي372003

ى شوكت مصطفى238210 144إعداديةباتوفة21240دهوكذكروارفير

145إعداديةباتوفة21240دهوكذكرشاكر شفيق رشيد457233

ى بهجت شمس الدين91485 146إعداديةباتوفة21240دهوكذكركارفير

147إعداديةباتوفة21240دهوكذكرداود سليمان علي74991

148إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمسلم ابراهيم محمد231454

149إعداديةباتوفة21240دهوكذكرصالح كاظم حسن371483

150إعداديةباتوفة21240دهوكذكرئارام وحيد حسن92541

وان نايف مصطفى91584 151إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسير

152إعداديةباتوفة21240دهوكذكرهوكر صالح مصطفى503140

153إعداديةباتوفة21240دهوكذكردلشاد توفيق رشيد460098

154إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنيوار سلمان اسماعيل75570

155إعداديةباتوفة21240دهوكذكرشاهد اسالم حامد365520

156إعداديةباتوفة21240دهوكذكريونس بشير طيار367109

157إعداديةباتوفة21240دهوكذكررزفان سليمان ابراهيم371908

158إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمحمد اديب ايوب364497

ي238823
 
159إعداديةباتوفة21240دهوكذكرادم نظيف عبدالباق

160إعداديةباتوفة21240دهوكذكرادريس محسن نادر238327

161إعداديةباتوفة21240دهوكذكرشفان عبيد ويىسي371385

ى92791 162إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنارص سليمان حسير

163إعداديةباتوفة21240دهوكذكرصالح هاشم حميد366863

164إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسيهاد عبدالواحد عيىس366547

165إعداديةباتوفة21240دهوكذكراحمد سنعان سعيد91624

166إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمسعود طيب علي95163

ى كريم364649 167إعداديةباتوفة21240دهوكذكرريكر شاهير

168إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمهفان زكي يعقوب178065

169إعداديةباتوفة21240دهوكذكرقيدار غازي حيدر371198

170إعداديةباتوفة21240دهوكذكراحمد فهمي عيىس178166

اس عصمت محمدعلي90143 171إعداديةباتوفة21240دهوكذكرفير

172إعداديةباتوفة21240دهوكذكربيوار عبدهللا محمد371592

173إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسيداد دلشاد يحبر371840

174إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسيبان خالد عبدهللا178025

ى سعيد366430 175إعداديةباتوفة21240دهوكذكرداود حسير

ى238243 176إعداديةباتوفة21240دهوكذكراوميد طارق حسير

ى93545 177إعداديةباتوفة21240دهوكذكريارس سليمان حسير

ي قاسم عمر370168 178إعداديةباتوفة21240دهوكذكرحاج 

179إعداديةباتوفة21240دهوكذكرفريق مصطفى صالح552296

180إعداديةباتوفة21240دهوكذكرزوزان مهدي رشيد75603

181إعداديةباتوفة21240دهوكذكرهمزة سعدي حسن74584

182إعداديةباتوفة21240دهوكذكرزكي عمر علي371060

183إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمسعود سليمان صالح238867

ي عادل صالح75577
184إعداديةباتوفة21240دهوكذكراشب 

185إعداديةباتوفة21240دهوكذكرماهر كامل اسماعيل178094

186إعداديةباتوفة21240دهوكذكررزكار عصمت علي371559

187إعداديةباتوفة21240دهوكذكرعثمان انور عرب365182

188إعداديةباتوفة21240دهوكذكرشعبان ابوبكر صديق371072

189إعداديةباتوفة21240دهوكذكررسبست حبيب محمد89914



ي سعدي حسن74798
190إعداديةباتوفة21240دهوكذكراشب 

191إعداديةباتوفة21240دهوكذكرانس حسن طاهر231468

192إعداديةباتوفة21240دهوكذكربخاري بشار عيىس75212

193إعداديةباتوفة21240دهوكذكرطاهر ابراهيم طاهر365161

194إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسيي  زهير محمد364952

195إعداديةباتوفة21240دهوكذكررسبست محمد صالح370520

196إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنوزاد يوسف عكيد365842

ي238668 197إعداديةباتوفة21240دهوكذكربريندار سليمان حاج 

198إعداديةباتوفة21240دهوكذكررفعت عبدالستار علي92827

199إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسيهاد علي طيار238187

200إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمجاهد رمضان محمد370737

201إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسداد صالح ابراهيم92746

202إعداديةباتوفة21240دهوكذكربارزان محمود محمد231211

ى64887 ى زهير حسير 203إعداديةباتوفة21240دهوكذكرحسير

ى ماجد اوشانة74537 204إعداديةباتوفة21240دهوكذكرحسير

205إعداديةباتوفة21240دهوكذكرهارون محمود عبدالحميد460413

ى حبيب90015 206إعداديةباتوفة21240دهوكذكرفادل ياسير

207إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنورمان عزت صالح74561

208إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنوزدار نجمالدين مجيد457224

ي75221 209إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسكفان اسماعيل حاج 

210إعداديةباتوفة21240دهوكذكريوسف موس شهوان365813

211إعداديةباتوفة21240دهوكذكرزمان سالم اسعد370921

212إعداديةباتوفة21240دهوكذكررساج طارق عصمت366236

213إعداديةباتوفة21240دهوكذكرايمن جامي شكري370798

214إعداديةباتوفة21240دهوكذكربيجان مصطفى احمد75549

215إعداديةباتوفة21240دهوكذكرخوشوار ابراهيم رمضان369919

216إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسيداد بريندار درباس370458

217إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنوزاد محمد عزيز74793

218إعداديةباتوفة21240دهوكذكرشفان محمد احمد372048

219إعداديةباتوفة21240دهوكذكرعيىس خليل مصطفى371631

220إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمقداد سليم حسن92508

221إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنيوار خليل محمد370325

222إعداديةباتوفة21240دهوكذكرخالت عبدالواحد عيىس366564

223إعداديةباتوفة21240دهوكذكرروكان صالحالدين علي370540

224إعداديةباتوفة21240دهوكذكرايمن محمد احمد90167

ي238692 225إعداديةباتوفة21240دهوكذكرنيجرفان فيصل حاج 

226إعداديةباتوفة21240دهوكذكركلي سليمان خشمان365262

227إعداديةباتوفة21240دهوكذكريوسف فاضل محمدطاهر371012

228إعداديةباتوفة21240دهوكذكرخالد بدل عبدالرحمن371445

229إعداديةباتوفة21240دهوكذكرفرزاد فوزي سليم370415

ى94540 230إعداديةباتوفة21240دهوكذكرروزهات تعبير حسير

231إعداديةباتوفة21240دهوكذكردلشاد جميل محمد370603

232إعداديةباتوفة21240دهوكذكرالزم حازم برو92486

233إعداديةباتوفة21240دهوكذكرعصمت حسن صالح94689

ى93175 234إعداديةباتوفة21240دهوكذكرفايز نوري امير

235إعداديةباتوفة21240دهوكذكرخوشبار ابراهيم رمضان369968

236إعداديةباتوفة21240دهوكذكراري حكمت جميل74854



237إعداديةباتوفة21240دهوكذكربلند اسعد عبدالرحمن90462

238إعداديةباتوفة21240دهوكذكرداتفان شكري فيصل238740

239إعداديةباتوفة21240دهوكذكروالت عبدالواحد عيىس93837

240إعداديةباتوفة21240دهوكذكراكرم احمد محمد94793

241إعداديةباتوفة21240دهوكذكرمحمد جميل عكيد371237

ى حبيب90049 242إعداديةباتوفة21240دهوكذكرفازل ياسير

243إعداديةباتوفة21240دهوكذكراحمد فاضل محمدطاهر370270

244إعداديةباتوفة21240دهوكذكروائل اديب ايوب364438

245إعداديةباتوفة21240دهوكذكردلوفان خليل عبدالكريم370646

ي371720
 
246إعداديةباتوفة21240دهوكذكراحمد نافع عبدالباق

247إعداديةباتوفة21240دهوكذكرماجد مصلح مجيد371944

248إعداديةباتوفة21240دهوكذكريحبر ذياب يحبر364611

ى541566 249بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرجليل صديق حسير

250بكالوريوسباتوفة21240دهوكذكرخالت محمد يوسف75115

251إعداديةباتوفة21240دهوكذكرسنور موس شهوان365804

252إعداديةباتوفة21240دهوكذكرصباح عبدالكريم عبدالقادر369370

1بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىشكريه حميد محمد177988

2بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىزينهر فوزي سليم371100

تازية علي عمر366167
3بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبى

ي احمد475497 4بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىزيمان حاج 

5بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىالهام عزت قوطاس75376

6بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىبه روين صابر مجي الدين177587

7بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىمارية ابابكر عبدهللا364718

8بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىدلمان عبدالحكيم هجر75346

ي ابوزيد365005 9بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىسيما ناج 

ى369606 10بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىكلشان نوري امير

ى178156 ى امير 11بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىديزين لزكير

12بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىهوزان ادريس طاهر475579

13دبلومباتوفة21240دهوكأنبىاخالص علي حسن177929

14دبلومباتوفة21240دهوكأنبىصبيحة حميد محمد177968

15دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزوزان محمد عزيز365215

16دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزوزان يونس رسحان177531

17دبلومباتوفة21240دهوكأنبىفائزة قاسم صديق177814

ة مال فتاح91727 18دبلومباتوفة21240دهوكأنبىسمير

نشتمان علي احمد364543
19دبلومباتوفة21240دهوكأنبى

20دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكوثر محمد احمد178148

ى457300 21دبلومباتوفة21240دهوكأنبىنرسين عبدهللا حسير

22دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهزرت خورشيد نعمان178044

ى457291 23دبلومباتوفة21240دهوكأنبىناهدة ابراهيم ياسير

24دبلومباتوفة21240دهوكأنبىبريشان سعدي عبدي366956

25دبلومباتوفة21240دهوكأنبىاحالم عزت قطاس92411

26دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهاجر سليم رشيد177485

ي رشيد177628 27دبلومباتوفة21240دهوكأنبىدلمان حج 

28دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزيان ابابكر عبدهللا364727

ى صالح عثمان75463 29دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهلبير

30دبلومباتوفة21240دهوكأنبىجيمن محمد عزيز366378

 علي366588
ى 31دبلومباتوفة21240دهوكأنبىاسماء ياسير



32دبلومباتوفة21240دهوكأنبىغزال محمد يوسف365717

33دبلومباتوفة21240دهوكأنبىعايدة عالءالدين فرحان75251

ى372518 34دبلومباتوفة21240دهوكأنبىنوروز فاروق حسير

ى75365 35دبلومباتوفة21240دهوكأنبىدولت قطاس حسير

ى عبيد طه75356 36دبلومباتوفة21240دهوكأنبىدلفير

37دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزاهدة عبدهللا اغاك177751

ى90094 ى شكر حسير 38دبلومباتوفة21240دهوكأنبىبرفير

39إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدنيا رمضان عبدهللا91191

40إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىرمزية مجيد تيتان177574

ة يونس عثمان232105 41إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىامير

ى366811 1بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىادار شفيق حسير

ي75035
ى صالح خواسب  2بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىنالير

3بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىجيالن شعبان مراد366408

4بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىاخالص بشير طه503289

5بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىريزين محسن فخري75304

6بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىعماد عمر صالح365026

7بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىكازين محمد يوسف75406

ي75540 8بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىوهبية عزيز حاج 

9بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىعيدى محمد رمضان74784

10بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىايريفان نادر حامد365399

11بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىديزين حميد محمد177976

12بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىبيناهي همزة عبدالعزيز177491

13بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىهزين بهجت حسن95014

ي370584 14بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىسوزان فاضل حاج 

15بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىنوال هاشم حيدر59033

ي238724 16بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىلوالف سيفالدين حج 

17بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىهوزين عادل صديق92839

ى عزت قوطاس231605 18بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىسولير

19بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىرانيا رقيب رمضان460259

20بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىهدى اسعد احمد365096

21بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىارين حسن يوسف93807

22بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىكرس خالد محمد366224

ى238630 23بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىهوزان زين العابدين حسير

24بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىامت يوسف عمر364883

25بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىزهرة احمد رمضان177554

كز زبير محمد371358 26بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىنير

27بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىدنيا سالم اسعد552302

28بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىوفاء لقمان محمود90318

ى ايوب عبدالرحمن364923 29بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىفهير

30بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىرحيمة ابراهيم محمد365466

31بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىقدرت شفيق سليمان366112

ى جميل457332 32بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىهدى حسير

33بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىجوان بهجت قادر75488

34بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىليل جليل صديق238557

35بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىبروين حسن صالح231149

ى يوسف عمر177907 36بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىهلبير

نادين زكي محمد366952
37بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبى



38بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىالهام جعفر اسعد552297

39بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىامل محمد عبدالرحمن366632

40بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىفرمان سليم محمد369530

ى عبدهللا اسماعيل552175 41بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىهلبير

42بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىرنا رقيب رمضان457262

43بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىوسيلة سليم محمد93786

44بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىريان بهجت حسن95095

45بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىسلوان محمد صالح75126

46بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىحياة حيدر طاهر92236

47بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىزهرة فاضل ابراهيم503277

48بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىسيدرا احمد صالح365595

49بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىادار خليل عبدالكريم364674

50بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىدنيا فاضل ابراهيم503246

يفان نادر حامد177593 51بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىبير

وز محمد رمضان178170 52بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىنير

ي خليل75316 نادين خوشب 
53بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبى

ى فرج سعدهللا177806 54بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىكادفير

يفان ايوب عبدالرحمن364907 55بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىشير

ى كاوه حميد369386 56بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىدلفير

57بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىزيان سلمان صالح91402

58بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىسوالن عابد شكري177981

59بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىاواز لقمان خواسب 365062

60بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىفريدة يعقوب عبدالرحمن231712

61بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىدلمان فوزي سليم552327

62بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىآواز اسالم حامد365959

63بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىاواز حسن يوسف74926

64بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىجهان هاشم احمد364959

65بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىهالت فارس احمد366138

66بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىبهية كاظم حسن366104

 زكي محمد457314
ى 67بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىياسمير

68بكالوريوسباتوفة21240دهوكأنبىالند موس مراد371523

69دبلومباتوفة21240دهوكأنبىروزين صالحالدين احمد177768

ى457306 70دبلومباتوفة21240دهوكأنبىشيالن خورشيد حسير

ى460241 71دبلومباتوفة21240دهوكأنبىساجده ابراهيم ياسير

72دبلومباتوفة21240دهوكأنبىعاصمة يوسف عمر75478

73دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهناء حسن جميل365014

74دبلومباتوفة21240دهوكأنبىفضيله مصطفى صالح93245

75دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكوثر عادل مال177801

76دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزيان حسن احمد366269

77دبلومباتوفة21240دهوكأنبىسهام محمد عبدالرحمن177822

78دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهلز نائف علي177797

ى جميل457351 79دبلومباتوفة21240دهوكأنبىندى حسير

ى بهجت حسن366306 80دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزيتير

81دبلومباتوفة21240دهوكأنبىدايان شاكر خواجة75015

ى كريم364689 82دبلومباتوفة21240دهوكأنبىشيماء شاهير

ي حسن75263
 
83دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكوجر عبدالباق

84دبلومباتوفة21240دهوكأنبىروندك عيىس عمر178050



يفان حبيب علي177918 85دبلومباتوفة21240دهوكأنبىبير

86دبلومباتوفة21240دهوكأنبىفاطمة احمد جانكير75492

87دبلومباتوفة21240دهوكأنبىبيمان شفيق رشيد238763

ى74630 88دبلومباتوفة21240دهوكأنبىواهدة سليمان امير

89دبلومباتوفة21240دهوكأنبىديزين خليل عبدالعزيز177971

90دبلومباتوفة21240دهوكأنبىفيان محمد حسن366852

91دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزكية صديق عمر457282

ين محمد ممو366578 92دبلومباتوفة21240دهوكأنبىرسر

93دبلومباتوفة21240دهوكأنبىسناء محمد عمر96002

زوزان خليل علي177949
94دبلومباتوفة21240دهوكأنبى

95دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكيشخال سليمان صالح177994

96دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزيمان نجمالدين مجيد75563

ي موس177571 97دبلومباتوفة21240دهوكأنبىامت حاج 

98دبلومباتوفة21240دهوكأنبىدلمان اسالم يحبر177790

ي عبدهللا محمد178058
99دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزلفى

 علي178066
ى 100دبلومباتوفة21240دهوكأنبىفردوس حسير

ى371864 ى شكر حسير 101دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهلبير

ى ادريس سليمان366883 102دبلومباتوفة21240دهوكأنبىبرسر

103دبلومباتوفة21240دهوكأنبىنشتيمان نذير حامد366717

104دبلومباتوفة21240دهوكأنبىديمن صديق عيىس92668

ي اسماعيل74830
105دبلومباتوفة21240دهوكأنبىبالف خواسب 

كوثر علي طاهر75585
106دبلومباتوفة21240دهوكأنبى

107دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكازين شفيق رشيد177735

108دبلومباتوفة21240دهوكأنبىقدرت زك خطيب74788

109دبلومباتوفة21240دهوكأنبىايريفان عبدالعزيز عبدالرحيم457274

110دبلومباتوفة21240دهوكأنبىمبى شفيق خليل364930

111دبلومباتوفة21240دهوكأنبىساهرة عيىس عمر366445

112دبلومباتوفة21240دهوكأنبىليل نوري عمر366737

ي موس177563 113دبلومباتوفة21240دهوكأنبىمروة حاج 

ي خليل238236 روزين خوشب 
114دبلومباتوفة21240دهوكأنبى

115دبلومباتوفة21240دهوكأنبىريدير مجي صالح177548

116دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزهره محمد عمر365425

ى ايوب عبدالرحمن364916 117دبلومباتوفة21240دهوكأنبىدلفير

 محمدعلي364575
ى 118دبلومباتوفة21240دهوكأنبىسينم خان حسير

119دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهدار حيدر رسول75503

120دبلومباتوفة21240دهوكأنبىنارين عصمت صالح371669

121دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهناء هاشم عمر365137

122دبلومباتوفة21240دهوكأنبىديمن بريندار درباس365754

ي364699 123دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكردستان محمد حج 

ى366825 124دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكيستان شفيق حسير

125دبلومباتوفة21240دهوكأنبىسوزدار دلوفان عبيد371884

ي364623
 
126دبلومباتوفة21240دهوكأنبىرويدة سعدهللا عبدالباق

127دبلومباتوفة21240دهوكأنبىنادره شوكت محمد366890

ه فوزي سالم177932 128دبلومباتوفة21240دهوكأنبىامير

ى177964 129دبلومباتوفة21240دهوكأنبىواجدة ابراهيم ياسير

130دبلومباتوفة21240دهوكأنبىدلسوز اسالم يحبر177788

 علي366897
ى 131دبلومباتوفة21240دهوكأنبىخديجة السكير



ى لقمان سلو231412 132دبلومباتوفة21240دهوكأنبىدلفير

133دبلومباتوفة21240دهوكأنبىصفاء لقمان محمود178038

134دبلومباتوفة21240دهوكأنبىربيعة محمد احمد178143

135دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكازين يوسف علي75453

136دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكازين تمر خليل91849

137دبلومباتوفة21240دهوكأنبىشيماء احمد محمد93302

138دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهناء انور صديق461541

كز حسن جميل365419 139دبلومباتوفة21240دهوكأنبىنير

140دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهوزين شفيق رشيد177727

141دبلومباتوفة21240دهوكأنبىبيان اسالم عبدهللا366929

142دبلومباتوفة21240دهوكأنبىبشكوش حسن سعدي365827

143دبلومباتوفة21240دهوكأنبىزيمان حسن خالد238711

144دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكرس محمد ممو364664

145دبلومباتوفة21240دهوكأنبىكازين هاشم عمر177513

ى177960 146دبلومباتوفة21240دهوكأنبىليل يونس ياسير

كز توفيق عمر75465 147دبلومباتوفة21240دهوكأنبىنير

148دبلومباتوفة21240دهوكأنبىسيي  يوسف علي75475

149دبلومباتوفة21240دهوكأنبىهناء لقمان محمود178031

150دبلومباتوفة21240دهوكأنبىسلوى محمد عمر91089

وز خليل عزيز177811 151دبلومباتوفة21240دهوكأنبىنير

152دبلومباتوفة21240دهوكأنبىاورفا سعدي حسن74816

153دبلومباتوفة21240دهوكأنبىبريشان محمد عمر370069

154دبلومباتوفة21240دهوكأنبىسوسن ابراهيم حسن75099

ى ايوب عبدالرحمن370563 155إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنافير

156إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىحمائل عادل رشيد75321

ي93865
157إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسناء حسن خواسب 

158إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنجيبة صالح اسماعيل366083

159إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدنيا جبار فتاح366092

160إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلزين سليمان قطاس232250

ى365475 161إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىديالن انس حسير

162إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىمدينة سليم محمد365636

163إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبارين عبدالعزيز محمد370231

164إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدريا نوري ابوبكر92961

سوزدار جامي شكري90955
165إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

ى سعدي91440 ين ياسير 166إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىرسر

167إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىشكريه بدل عبدالرحمن371426

168إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىفيان محمد احمد372060

169إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهوزين صالح عثمان91608

زا صالح231634 يفان مير 170إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبير

171إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىساهرة فاضل مال92914

امل علي مال90701
172إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

ي93886
ى صالح خواسب  173إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىافير

174إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىغريبة جرجيس سليمان74963

ى هادي عبدالرحمن75498 مير 175إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىرسر

176إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىزينب عبدالرحمن احمد370051

ي رشيد232198 ى حج  177إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىفير

ليل كهدار علي93014
178إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى



179إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدولت عثمان علي75417

ي75334 ين عبدالجبار نب 
180إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىرسر

181إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىديزين عمر محو92681

ي رشيد232188 182إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلزان حج 

ى تمر232259 ين شاهير 183إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىرسر

ى سفر عبدال90765 184إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهلبير

ى جليل صديق238622 185إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبرسر

186إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسيبل خالد عبدهللا238332

187إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنجالء هاشم حسن366341

188إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبيمان شعبان محمد93142

ا شعبان محمد232353 ى 189إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهير

باكزة سليمان جولي231191
190إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

ى عقيد محمدصالح238792 191إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسولير

192إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىندى محمود يوسف366619

193إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىزيمان محمد قوطاس371917

194إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىيرسى هشيار محمد75080

ى فرج سعدي231551 195إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلفير

196إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىروزين محمد رمضان94049

هدار علي طيار238184
197إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

اخينك شمال علي503308
198إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

199إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىزيان سعيد صديق75197

200إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسدرى دلشاد يحبر366685

201إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىكازين عجيل حسن94430

ى يونس74591 ين محمدامير 202إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىرسر

وز زك يعقوب178060 203إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنير

204إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهناء محمد عمر238652

ى صالح حسن90647 205إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىافير

ى يونس74598 206إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنازدار محمدامير

ى سليمان خشمان365232 207إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهلفير

يفان عمر علي90255 بير
208إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

ي371776
 
209إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهالت جالل عبدالباق

210إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىوارزين خورشيد نعمان364568

211إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىندى فارس احمد371411

212إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىكوثر عمر عثمان365076

213إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهلز صالح اسماعيل366923

ى عمر محو92772 214إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىكفير

215إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنبيهان سالم خالد178140

216إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبيمان كاظم نادر369419

ى عبدهللا يحبر370695 217إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىئافير

ى خالد يوسف177603 218إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىافير

ي231155
 
219إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىريبار سعدهللا عبدالباق

220إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىروزين موس شهوان365789

221إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىوزدان خالد حسن365493

222إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىزوزان فيصل عثمان74759

دنيا فالح علي460185
223إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

224إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنازدار حسن عصمان372535

225إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىشاناز ادريس طاهر177514



226إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىاواز فتجي احسان177519

ي238219
227إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهدار لقمان خواسب 

228إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىزكريا حسن يحبر94663

ي178075 229إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسيبل فيصل حاج 

ى نائف علي371984 230إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىشفير

231إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىديالن شعبان مراد371709

232إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىايمان محمود عبدهللا231357

ى حسن177599 ى حسير 233إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهوفير

ى نادر حامد365441 234إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهافير

235إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهيبت هاشم حميد366873

236إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبيمان سلمان صالح371892

237إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلزين ايوب محمد238782

 علي ويىسي75117
ى 238إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىافير

ى مهدي عبدالحميد177844 239إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلفير

240إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىروندك شفيق حسن366772

241إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبسنة مصلح احمد177943

ي عبدالعزيز محمد370826
242إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىعيىسر

243إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىزيان عمر يوسف75625

244إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىروزين فرج سعدي231539

يف238254 ى زهير رسر 245إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلفير

246إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهدى عبدالرحمن حامد370673

247إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىفيان محمد اسماعيل238274

سيدرا نوزاد علي75615
248إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

249إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىايمان صالح نادر365453

ى خالد محمد366757 250إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهافير

ى نوري عمر366729 251إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبيبير

ى احمد مجيد90597 252إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىلوفير

253إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهدار توفيق رشيد457211

ي بدل371682 254إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىريجان حج 

255إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهوزين مصلح خالد238705

256إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىالهام زبير حمو178120

ين سليم اسماعيل231733 ى 257إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهير

ى عبدالكريم75379 ى تحسير 258إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلفير

259إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهفرست اكرم رسول93193

260إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهلز كامل صالح89938

261إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسنار ابراهيم طاهر365145

ى90111 262إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىكلستان نوري امير

263إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبيمان جليل صديق238478

ى اسماعيل عبدهللا231682 264إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبيبير

265إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىديزين خورشيد نعمان370199

266إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسوسن عبدالجبار طاهر177912

ى لقمان نادر366746 267إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىرفير

268إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىخديجة هاشم عمر370397

ى460305 269إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىمقبولة ابراهيم ياسير

270إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىفينوار دلوفان عبيد371476

271إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىاسماء محمد اسماعيل503269

272إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسندس عبابكر اسماعيل365890



273إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىزيمان صالح نادر365386

ى ايوب زبير231527 مير 274إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىرسر

275إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنورا اديب ايوب92284

276إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىايمان بريندار درباس93726

277إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىفيان بدل عبدالرحمن371467

ي89964
278إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىشمسه حسن خواسب 

ي238314
 
279إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىميديا نظيف عبدالباق

280إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنيدار اديب ايوب177509

281إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنورا محمود احمد460032

ي رشيد232237 282إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىزين حج 

ى366295 موس حسير 283إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبروين بير

284إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىروزين عمر محو90509

ة مصلح احمد177940 285إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسمير

286إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىديالن بهجت احمد371246

287إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىاسيا مصطفى صالح75093

288إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلسوز اسماعيل عبدهللا231723

289إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلزين عادل صديق94361

290إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبهار فرخو احمد371568

291إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىادار فيصل عثمان92886

زيمان زكي حسن93436
292إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

ان خالد جولي370024 سير
293إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

ار قاسم صديق75269 ى 294إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهير

ى457240 295إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهيام يوسف ياسير

296إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسيما محمد اسماعيل503275

297إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىحربية كوفان سعيد460324

ى مسعود عكيد75523 298إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىوارفير

299إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىلوالف توفيق كريم92107

300إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىشيالن بشير حامد231179

ي75325 كز عبدالجبار نب  نير
301إعداديةباتوفة21240دهوكأنبى

ى شوكت مصطفى90157 302إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهافير

303إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىباران رمضان احمد369809

304إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهوزين يوسف علي92627

305إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىزيمان عادل صديق371798

306إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىهدى صالح عبدالكريم239080

ى كاظم حسن371370 307إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسولير

308إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدالل دلوفان سليمان364384

309إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىروزين محمود محمد231232

310إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبروين ابراهيم سيتو93329

ى177494 311إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنرسين مصلح امير

312إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنورشان مج الدين مصطفى366203

313إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىرنا باسم جورج74727

314إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىبيمان صديق عمر460314

ي بشير حامد231205
315إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىخابى

كز اسماعيل جرجيس231583 316إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىنير

317إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىسيدرة جليل صديق238374

318إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىدلخاز لقمان خواسب 364710

319إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىايمان صالح طاهر75534



320إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىجيالن شيخموس حسن365109

321إعداديةباتوفة21240دهوكأنبىروزين بشير يونس92329

1ماجستيرقرسوك31241دهوكذكرهشيار عثمان يونس169706

ي محمد حسن509433
2ماجستيرقرسوك31241دهوكذكرحسبى

3ماجستيرقرسوك31241دهوكذكرصباح صبجي اسماعيل365940

4بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربدران حسن احمد170681

5بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرريكان احمد خدر172092

6بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكركمال عيىس محمد364260

ي احمد18715 7بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشوكت صي 

ى ابراهيم اسماعيل18307 8بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرحسير

ي366794
ى بارابى 9بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربهزاد امير

10بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراسماعيل يونس احمد366949

11بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراحمد سيفالدين احمد444856

12بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرخالد رشيد محو170427

13بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكركاوة اسماعيل ميكائيل173386

14بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمحمد ماجد عبدهللا171816

15بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراسعد جرجيس يونس3180

16بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهكار وزير مزمير172578

17بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعبدالحميد مجيد يونس365741

18بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرابراهيم علي صالح366847

19بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرميكائيل عبدهللا رمضان365702

20بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشوكت جميل حمدي478157

21بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنجم الدين سعيد احمد366178

22بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكردلوفان سليمان محمد3040

23بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربدرخان محمد صالح18737

24بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرريزان طيب عبدالقادر478165

ي جرجيس171117 25بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرويىسي حج 

26بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكردلوفان بشير عبدالقادر363165

27بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرجمال عبدالكريم عصمان18287

28بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنشاد حميد ميكائيل364960

29بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرريان عدنان ابراهيم170705

30بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربهزاد احمد محمود478352

ى172626 31بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرقادر رشيد محمدامير

ي170523
32بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشيمال محمدطاهر بارابى

33بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمروان فخري احمد3166

34بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشمال حميد ميكائيل366272

35بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرافدل طيار علي367366

36بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربرهان يونس حسن17895

ى رمضان478456 37بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمشير محمدامير

ي365783
ى
38بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكروليد صالح صوق

39بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرصديق محمد رشيد19921

 علي174457
40بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرجسام خرصى

41بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعكيد رمضان عبدهللا363973

42بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربهاءالدين رشيد يونس365820

43بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرانور مصطفى محمد17541

44بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعمر رمضان احمد16823

45بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربهزاد عبدهللا حسن20131



46بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعماد اسعد طه171406

47بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربيار شاكر مصطفى16828

48بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرصالح محمد رشيد3074

49بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرايوب الياس الياس363861

50بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسمير حامد عبدالكريم364333

ي محمد مصطفى363535 51بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرحج 

52بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهادي شاكر رمضان254640

53بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرجمال عني  محمد366291

ى صالح2987 54بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكردلزار امير

55بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرصائب فاخر محمد16841

56بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنوزاد ظاهر محمد365889

ي عابد ادريس478234
 
57بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشوق

58بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرصالح محيالدين ابراهيم363672

59بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراراز موس احمد19840

ى محمدسعيد20126 60بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرميفان محمدامير

وان يونس عبدهللا171793 61بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسير

62بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشعبان جميل احمد171386

63بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراحمد مجيد عبدهللا457434

64بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهاكار محمدعلي سعيد19931

65بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهشام جهور سليم16747

66بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسمير مرزا علي171397

67بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنزار خدر عبدالرحمن254823

68بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررسوار محمد موس364051

69بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكريوسف مجي الدين محمد170895

ى3123 ى محمدامير 70بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسمير حسير

71بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربهزاد خدر عبدالرحمن173714

72بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهوكر جمال مصطفى363047

73بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرابراهيم محمدصالح احمد364030

74بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرداخاز ماهر احمد365961

75دبلومقرسوك31241دهوكذكربيوار محسن رشيد456841

76دبلومقرسوك31241دهوكذكررساج حميد عبدالكريم478272

77دبلومقرسوك31241دهوكذكرطلعت محمد عبدالكريم366093

78دبلومقرسوك31241دهوكذكرصالح احمد ابراهيم18333

79دبلومقرسوك31241دهوكذكرجمال احمد محمد365629

80دبلومقرسوك31241دهوكذكربهزاد محمد سيتو16879

ى محمد طه2799 81دبلومقرسوك31241دهوكذكرحسير

82دبلومقرسوك31241دهوكذكرجمال يونس محمد2772

83دبلومقرسوك31241دهوكذكرازاد محمد محمود560047

 علي76752
ى ى لزكير 84دبلومقرسوك31241دهوكذكرمزكير

85دبلومقرسوك31241دهوكذكردلشاد شاكر مجيد19664

ى جرجيس366122 86دبلومقرسوك31241دهوكذكرساالر مجير

 علي3088
87دبلومقرسوك31241دهوكذكرعبدالسالم خرصى

88دبلومقرسوك31241دهوكذكرصالح عبدالكريم عبدو171767

89دبلومقرسوك31241دهوكذكرنظمي حسن محمود172084

ى سليمان76688 90دبلومقرسوك31241دهوكذكراحمد حسير

91دبلومقرسوك31241دهوكذكررمضان قاسم محمد3045

92دبلومقرسوك31241دهوكذكرعبداالمير حسن حميد3082



93دبلومقرسوك31241دهوكذكرجعفر طه محمد363464

94دبلومقرسوك31241دهوكذكربهجت محمد رشيد19916

95دبلومقرسوك31241دهوكذكرحميد ايواس طه2862

ي244107 96دبلومقرسوك31241دهوكذكررسكفت رمضان حج 

97دبلومقرسوك31241دهوكذكركوفان رمضان نوح2966

ى16108 98دبلومقرسوك31241دهوكذكرزياد احمد حسير

99دبلومقرسوك31241دهوكذكررزكار عبدالكريم عصمان171443

100دبلومقرسوك31241دهوكذكررعد سعدهللا عبدالكريم172757

ي عبدالعزيز رمضان2831 101دبلومقرسوك31241دهوكذكرحاج 

102دبلومقرسوك31241دهوكذكررسوار فاخر رمضان365198

103دبلومقرسوك31241دهوكذكرهونر احمد ظاهر16794

104دبلومقرسوك31241دهوكذكرزياد يوسف محمد172741

105دبلومقرسوك31241دهوكذكردلير عبدالسالم خرصى3087

106دبلومقرسوك31241دهوكذكردلشاد فتاح اسماعيل20847

107دبلومقرسوك31241دهوكذكرعلي يونس علي2851

108دبلومقرسوك31241دهوكذكررمضان عبدهللا ويىسي3103

109دبلومقرسوك31241دهوكذكرشمال مصطفى يونس20644

110دبلومقرسوك31241دهوكذكرعبدالسالم نائف عبدهللا362829

111دبلومقرسوك31241دهوكذكرسلمان مصطو عثمان3034

ي درويش عبدي3303
112دبلومقرسوك31241دهوكذكربارابى

113دبلومقرسوك31241دهوكذكرعبدالحميد عبدهللا عمر18709

114دبلومقرسوك31241دهوكذكرسمير حسن محمود366377

115دبلومقرسوك31241دهوكذكررزكار عبدالرحمن عبدهللا170731

وان عابد محمود363236 116دبلومقرسوك31241دهوكذكرشير

117دبلومقرسوك31241دهوكذكرجالل حامد عبدالكربم364233

ى صالح3336 118دبلومقرسوك31241دهوكذكررزكار حسير

119دبلومقرسوك31241دهوكذكربختيار جمال ادريس257302

 مرزا علي365267
ى 120دبلومقرسوك31241دهوكذكرامير

ى محمدصالح170935 121دبلومقرسوك31241دهوكذكرعبدهللا امير

ى صادق عبدهللا19891 122دبلومقرسوك31241دهوكذكرلزكير

123دبلومقرسوك31241دهوكذكرادريس امجد طاهر171484

ى365686 124دبلومقرسوك31241دهوكذكركاروان عادل امير

125دبلومقرسوك31241دهوكذكرخليل يونس سليم16736

ى3015 126دبلومقرسوك31241دهوكذكرعدنان محمدرشيد ياسير

ي ابوبكر169859 127دبلومقرسوك31241دهوكذكرصالح صي 

128دبلومقرسوك31241دهوكذكرنيجرفان خورشيد رشيد363008

129دبلومقرسوك31241دهوكذكرعلي عبدالرحمن عبدهللا554485

130دبلومقرسوك31241دهوكذكرريي  سكفان محمدعلي172517

131دبلومقرسوك31241دهوكذكرفؤاد يونس عبدالرحمن457532

ي170379 132دبلومقرسوك31241دهوكذكررياز نشات حج 

133دبلومقرسوك31241دهوكذكرنعمت خرصى حسن173053

134دبلومقرسوك31241دهوكذكرنزار مصطفى محمد363596

135دبلومقرسوك31241دهوكذكرحمزة يونس محمد560049

136دبلومقرسوك31241دهوكذكرزياد حميد مجيد171155

137دبلومقرسوك31241دهوكذكربهزاد شكر خليل2687

138دبلومقرسوك31241دهوكذكرهاروان علي رشو20579

139دبلومقرسوك31241دهوكذكركاروان عبدالجبار محمد367246



 جبلي366464
ى  امير

140دبلومقرسوك31241دهوكذكرمصطفى

141دبلومقرسوك31241دهوكذكرافراز عبدي سعيد556105

142إعداديةقرسوك31241دهوكذكررمضان محمدسليم سعيد367076

143إعداديةقرسوك31241دهوكذكرسالم احمد محمد171293

144إعداديةقرسوك31241دهوكذكرصالح رمضان عبدهللا509410

1ماجستيرقرسوك31241دهوكذكرعامر محمدسعيد احمد366888

2بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمصطفى فرهاد مصطفى173698

ى عبدهللا حسن76880 3بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرحسير

4بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرصالح يونس احمد363755

5بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرحكمت طيب رشيد20117

6بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسمير حسن اسماعيل364685

7بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعبدالسالم محمد عبدهللا366853

ى عمر170720 8بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراحمد حسير

9بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمحمد كمال عارف224142

10بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهوار محيالدين ابراهيم366242

ي مجيد عبدهللا366235 11بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرحرب 

12بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررسهاد مظفر تتو20073

ى364066  امير
13بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرفرهاد مصطفى

14بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعلي خدر عبدالرحمن173751

15بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكريارس تمر محمد366431

ي170947 16بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرجالل محمد جيج 

ى سعيد احمد367275 17بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرحسير

18بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنيجرفان عبدالعزيز احمد367632

ى مصطفى364072 19بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرطارق حسير

20بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنزار رمضان احمد364947

21بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرويىسي عمر سليم16813

22بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرلقمان عبدالحميد محمود478512

23بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشهوان هاشم سعيد172394

24بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكردلوفان عزيز مصطفى224928

25بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرايوب عبدالكريم محمد170781

وان ابراهيم اسماعيل170910 26بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسير

27بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسليمان غازي محمد366818

28بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررضوان عبدالجليل محمد365845

29بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراحمد انور عبدالرحمن257471

30بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربالل عيىس محمد174012

31بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعمار بكر محمد366338

ي18732 32بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشاكر شوكت صي 

33بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنعمت يونس علي257769

34بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسعد يونس عثمان363371

35بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراراز نعمان حسن172319

36بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعمر احمد عبدالسالم364991

37بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمسلم ابراهيم علي367448

ي366738
38بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرئاراس محمدطاهر بارابى

39بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنيوار صالح رشيد16912

ى257258 ى حسير 40بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرجالل امير

41بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرخالد عيىس محمد172453

42بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنذير عبدالعزيز مجيد17891



43بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرايوب مصطفى يوسف362663

44بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرخطاب يونس علي3090

45بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررضوان شاكر عمر364044

46بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكركوفان عبدالجبار صالح19368

47بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرماهر عادل معروف364410

48بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررجب عثمان محمد171312

ي محمدطاهر ابراهيم257809
49بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرآشب 

50بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكردلشاد بركات عبدي224427

ائيل555891 51بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكروليد عبدهللا جي 

52بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررزكار طه عيىس77031

53بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراحسان محمدسعيد احمد366928

54بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرفرهات محمدبشير صالح173824

55بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمحمد كاكل ابراهيم366390

ي حسن509423 فان حرب  56بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنجير

57بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكركاروان طيب عبدالقادر365670

ه مير364241 58بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكردلشاد صالح بير

59بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسعد سعدهللا ابراهيم223750

60بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرديار هشيار ميكائيل364578

ي عبدالقادر367407 61بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراحمد حاج 

62بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمروان شعبان احمد2999

ى عبدالعزيز364590 63بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرصفوان محمدامير

64بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرلقمان ابراهيم سليمان3172

65بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراكرم محمدسعيد احمد16888

ي نارص173481
ى
66بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنهاد اسماعيل صوق

67بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمراد احمد طه171501

68بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعماد علي محمد3131

69بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررسدار جمال عارف366716

70بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربارزان خليل كورو17743

71بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعزيز حكيم طه363785

72بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنشتيمان عبدهللا مولود366027

73بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرصباح عبدالكريم عبدو171703

74بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرابراهيم ايوب صالح19853

75بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشاكر شكر اسماعيل367468

76بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراسكندر صالح علي171165

77بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهشيار مصطفى رشيد226502

78بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسالم سليمان كريم2982

79بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراركان ايوب محمد171391

80بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكريونس صالح سليمان365278

81بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهشيار جرجيس عبدهللا254797

82بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنيجرفان عثمان محمد3025

83بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنوروز قرو سمو230114

ى موس365910 84بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهارون حسير

ي عبدالرحمن364218 85بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرفرهاد حج 

ى عمر171045 86بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشمال حسير

87بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنيجرفان عبدهللا يوسف16884

88بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمحمد جمال عبدهللا171468

89بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكركريم اسماعيل كريم173597



90بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنورالدين صالح سعيد369989

91بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررجب عزيز اسماعيل3111

92بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررائد يونس علي3085

93بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرغريب عزيز اسماعيل5233

94بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعيىس طه عيىس77013

95بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشهوان بشار ابراهيم478409

96بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرقحطان عدنان اسماعيل363621

97بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنهاد احمد حميد363570

98بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرابراهيم شمسالدين عزالدين364505

99بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكريوسف بشار ابراهيم365165

100بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرملت طاهر عبدهللا366265

101بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمصطفى سليم احمد17384

102بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعماد احمد مصطو17792

103بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهزار اسماعيل محمد16830

104بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعمر عماد محمد223696

105بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرموس حسن موس16579

106بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرحسن نعمان حسن172331

107بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعبدالقهار مظفر تتو20062

وان مهدي خلف363330 108بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسير

109بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرفرهاد طاهر محمد364351

110بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنجرفان خليل محمد366110

111بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعلي رشيد سعيد363812

ي ايوب محمد366225 112بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرحج 

113بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرديار قاسم رشيد370012

114بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسعدهللا رمضان دينو3188

115بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرتيمور حكمت عمر3098

116بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرفرست غفور حسن363846

117بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرردوان ادريس عزيز258055

ي محمدسعيد احمد367022 118بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرخير

119بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرزيرفان محمد قادر16552

120بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرفوزي غازي محمد170787

ى365922 121بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراسماعيل احمد امير

الدين رشيد226657 122بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررزكار خير

123بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرصابر مصطفى يوسف171176

124بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرخالد اسماعيل حاتم18751

125بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمحمد صفر يونس5346

126بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربارزان داود صالح173654

127بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررمضان عبيد مصطفى171173

128بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشاكر مجيد يونس363262

 علي254633
ى 129بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنيهاد حسير

ى عبدالعزيز364604 130بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربرهان محمدامير

131بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرخدر صفر يونس3101

132بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرفرست ماجد عبدهللا366367

ان سفر يوسف171836 133بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكركامير

134بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرشفان محمد سليمان16947

135بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمصطفى يونس عثمان365301

136بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراوسامه اسكندر سعيد363871



137بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرلقمان عمر صالح174344

138بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهارون محمد علي223566

139بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمحمد نجمالدين صالح171568

140بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمسعود رمضان دينو3144

141بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرلقمان طاهر محمد257706

142بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرخالد عبدهللا احمد16619

143بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعماد جمال عبدهللا171460

144بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهشيار شاكر علي18687

145بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعمران جمال عبدهللا171473

146بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربسام اسكندر سعيد363892

147بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهوكر سعيد عسالن3023

148بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنهاد محمد علي365975

149بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرادريس رمضان احمد224091

150بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعبدالرزاق صالح علي171162

151بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراياد شهاب شكر171168

152بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررضوان اسعد ايوب366836

153بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسكفان صالح نوح174129

154بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرميفان عبدهللا يعقوب172340

155بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراياد يوسف عمر363655

156بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعبدالكريم مجيد يونس363350

157بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرصفوان فارس جرجيس478422

158بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرفرحان عبدالكريم عبدو229929

ى احمد16677 159بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعجيب ياسير

160بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنيجرفان رمضان محمد171074

161بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكروليد عبدالعزيز مجيد19925

162بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكردلكاش محمدسليم محمدصالح363057

163بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعمر حميد ابراهيم363689

164بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسمير ستار محمد3051

165بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمحمد رشيد يونس171714

166بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعبدالرحمن احمد خدر5281

167بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربرهان عمر صالح170754

168بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرجرجيس عبدهللا يوسف3019

169بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرساالر عبدالستار سلو363980

170بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكررسكفت جميل احمد18697

171بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكركوران عماد محمد223610

172بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرخورشيد علي رشيد224762

173بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرطارق عزيز محمد364080

174بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرريان طاهر محمد364266

175بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرلقمان اسماعيل عزالدين363776

176بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعبدالعزيز ايوب محمد226884

177بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراياد محىالدين مولود5164

178بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرهادي جهور دينو16721

179بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسيابند جميل احمد3027

180بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرابراهيم خليل حميد364807

181بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرمسعود عبدهللا يعقوب170920

182بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسالم محمد حميد170990

ى رشيد369642 183بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنيجرفان امير



184بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرسامي جميل احمد257750

185بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراحمد اكرم عبدالقادر363809

186بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكربارزان عبدي سليمان10334

ائيل554562 187بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكروحيد عبدهللا جي 

188بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعادل عابد محمود363038

189بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراياد عبدهللا رشيد17702

190بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكردلشاد سليمان محمد19487

191بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعادل علي احمد18343

192بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعلي عمر رمضان3031

193بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكراحمد سليمان روءوف3066

194بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرعماد بركات عبدي224463

فان مجيد يونس363289 195بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنيجير

196دبلومقرسوك31241دهوكذكريونس علي محمد34926

197دبلومقرسوك31241دهوكذكرخالد مصطفى محمد367418

ى محمد224514 198دبلومقرسوك31241دهوكذكرعلي حسير

ي طاهر367032 199دبلومقرسوك31241دهوكذكرعمر خير

ى عزيز اسماعيل172600 200دبلومقرسوك31241دهوكذكررزكير

201دبلومقرسوك31241دهوكذكرهارون نوري عزيز3175

ى محمدسعيد363520 202دبلومقرسوك31241دهوكذكراحمد محمدامير

203دبلومقرسوك31241دهوكذكرلقمان مجيد خورشيد171986

204دبلومقرسوك31241دهوكذكرنيجرفان محمدصالح يونس76616

 رمضان علي16594
ى 205دبلومقرسوك31241دهوكذكرحسير

206دبلومقرسوك31241دهوكذكرجكدار عبدي سعيد17587

207دبلومقرسوك31241دهوكذكرنادر خرصى حسن173078

208دبلومقرسوك31241دهوكذكرمهدي جهور دينو16117

209دبلومقرسوك31241دهوكذكرفريد عبدالحميد مجيد3135

ى يعقوب509406 210دبلومقرسوك31241دهوكذكرريي  حسير

211دبلومقرسوك31241دهوكذكرازاد عبدالسالم رمضان364012

212دبلومقرسوك31241دهوكذكررسبست رشيد خرصى174027

213دبلومقرسوك31241دهوكذكرابراهيم محمد عدو19048

214دبلومقرسوك31241دهوكذكريارس جهور دينو16697

215دبلومقرسوك31241دهوكذكررمضان محمد عبدو365714

زاد شكري محمد2963 216دبلومقرسوك31241دهوكذكرشير

217دبلومقرسوك31241دهوكذكربشار عبدالرحيم سعيد367384

218دبلومقرسوك31241دهوكذكرمروان محمود مصطفى3120

219دبلومقرسوك31241دهوكذكريارس محمدسعيد احمد366995

220دبلومقرسوك31241دهوكذكرعمران عرفات عبدالعزيز172861

221دبلومقرسوك31241دهوكذكرعبدهللا رمضان عيىس16212

222دبلومقرسوك31241دهوكذكرنيوار محمدسعيد رمضان170797

223دبلومقرسوك31241دهوكذكررفعت يونس علي478387

224دبلومقرسوك31241دهوكذكرريي  محمدعلي صديق171734

ى عبدالجليل محمد365853 225دبلومقرسوك31241دهوكذكرياسير

فان حازم طه19519 226دبلومقرسوك31241دهوكذكرنجير

227دبلومقرسوك31241دهوكذكرعلي مجيد عبدهللا171560

228دبلومقرسوك31241دهوكذكربرهان عبدالكريم عبدو230156

229دبلومقرسوك31241دهوكذكردلوفان حسن عبدالعزيز3062

230دبلومقرسوك31241دهوكذكرنيهاد رمضان احمد364519



ى احمد369665 231دبلومقرسوك31241دهوكذكرعلي حسير

232دبلومقرسوك31241دهوكذكرنيجرفان اسماعيل محمد363016

ى انور369615 233دبلومقرسوك31241دهوكذكروالت الزكير

234دبلومقرسوك31241دهوكذكرعمران حميد عبدالكريم172890

235دبلومقرسوك31241دهوكذكرعبدهللا رمضان دينو3152

236دبلومقرسوك31241دهوكذكرقيدار شاكر مصطفى366350

237دبلومقرسوك31241دهوكذكرازاد عابد جاسم3165

238دبلومقرسوك31241دهوكذكرمحمد عبدهللا احمد518396

239دبلومقرسوك31241دهوكذكرعلي سفر طه363452

ي366307 240دبلومقرسوك31241دهوكذكرعماد علي نب 

241دبلومقرسوك31241دهوكذكرهارون جعفر عبدالكريم367064

زا عبدالكريم366013 242دبلومقرسوك31241دهوكذكرشعبان مير

243دبلومقرسوك31241دهوكذكرفرهاد ابراهيم كريم171723

244دبلومقرسوك31241دهوكذكرداخواز صالح محمود3199

245دبلومقرسوك31241دهوكذكرصالح رسدار ابراهيم170952

ى عمر171031 246دبلومقرسوك31241دهوكذكرزياد حسير

247دبلومقرسوك31241دهوكذكرسليمان محمدعارف علي19218

ي خليل صالح76425 248دبلومقرسوك31241دهوكذكرخير

249دبلومقرسوك31241دهوكذكرزياد علي ابراهيم171779

ي فيصل جهاد2823 250دبلومقرسوك31241دهوكذكرصي 

251دبلومقرسوك31241دهوكذكربيار صالح عبدالعزيز76578

252دبلومقرسوك31241دهوكذكرطارق كاكل رشيد230425

253دبلومقرسوك31241دهوكذكروعدهللا فرهاد مصطفى17114

زاد عبدهللا صديق17055 254دبلومقرسوك31241دهوكذكرشير

س لقمان فاضل19199 255دبلومقرسوك31241دهوكذكربير

فان يونس مصطفى363907 256دبلومقرسوك31241دهوكذكرنيجير

257دبلومقرسوك31241دهوكذكراحمد يونس محمد363854

258دبلومقرسوك31241دهوكذكربيوار عبدهللا مولود366050

259دبلومقرسوك31241دهوكذكرجاسم محمد اسماعيل366866

260دبلومقرسوك31241دهوكذكرمحمد رمضان ابراهيم172270

261دبلومقرسوك31241دهوكذكربارزان شمسالدين عزالدين367055

ى171646 262دبلومقرسوك31241دهوكذكرديار رشيد حسير

263دبلومقرسوك31241دهوكذكرهشيار محمد سعيد367395

264دبلومقرسوك31241دهوكذكرمروان حازم طه172529

265دبلومقرسوك31241دهوكذكرحسن عبدالرحمن عبدهللا170713

ى نعمان18517 266دبلومقرسوك31241دهوكذكرعمر حسير

267دبلومقرسوك31241دهوكذكرصالح زيور دينو2845

268دبلومقرسوك31241دهوكذكراسماعيل وعدهللا عبدالقادر509436

269دبلومقرسوك31241دهوكذكراحمد علي سفر16241

270دبلومقرسوك31241دهوكذكرصابر سعيد يونس3158

ي احمد174242 271دبلومقرسوك31241دهوكذكردلير صي 

272دبلومقرسوك31241دهوكذكراحمد رمضان نوح3129

273دبلومقرسوك31241دهوكذكردلدار جعفر عبدالكريم364532

يف احمد خدر366453 274دبلومقرسوك31241دهوكذكررسر

275دبلومقرسوك31241دهوكذكرنشوان عبدالرحمن محمد171418

276دبلومقرسوك31241دهوكذكرعمران عادل معروف364252

277دبلومقرسوك31241دهوكذكرشفان اسعد نوري174311



وان عدو صالح17536 278دبلومقرسوك31241دهوكذكرشير

ائيل363698 279دبلومقرسوك31241دهوكذكرشاكر خليل جي 

280دبلومقرسوك31241دهوكذكرعمران محمدسعيد احمد509379

281دبلومقرسوك31241دهوكذكرمصطفى طه محمد3008

282دبلومقرسوك31241دهوكذكردلشاد عيىس عثمان76624

283دبلومقرسوك31241دهوكذكرثامر عادل معروف170767

284دبلومقرسوك31241دهوكذكرهفال خالد محمد228178

285دبلومقرسوك31241دهوكذكراركان صديق رمضان366418

286دبلومقرسوك31241دهوكذكرسعدهللا فرهاد مصطفى17183

287دبلومقرسوك31241دهوكذكرسيف حكيم رشيد226818

288دبلومقرسوك31241دهوكذكرخلف عادل معروف364427

289دبلومقرسوك31241دهوكذكرسيبان خرصى محمدصالح369577

290دبلومقرسوك31241دهوكذكرنيجرفان حسن موس76343

ى محمد366803 291دبلومقرسوك31241دهوكذكردلير حسير

292دبلومقرسوك31241دهوكذكريونس حسن اسماعيل172847

ي18729 293دبلومقرسوك31241دهوكذكريارس شوكت صي 

294دبلومقرسوك31241دهوكذكرسامي محمدعلي بابكر171749

295إعداديةقرسوك31241دهوكذكربالل احمد حسن10214

296إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعلي هاشم سعيد225212

297إعداديةقرسوك31241دهوكذكرجولي محمد صالح3107

زاد عبدالرحمن اسماعيل502791 298إعداديةقرسوك31241دهوكذكرشير

299إعداديةقرسوك31241دهوكذكراسالم خالد محمدصالح364486

300إعداديةقرسوك31241دهوكذكريارس غياث نجمالدين368184

301إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعمر لقمان همير169765

 علي478151
ى 302إعداديةقرسوك31241دهوكذكرهفال حسير

303إعداديةقرسوك31241دهوكذكريحبر محمدصالح طاهر76999

304إعداديةقرسوك31241دهوكذكرابراهيم وعدهللا عبدالقادر509426

ى حسن28059 305إعداديةقرسوك31241دهوكذكرهاوكار ياسير

ي محمد18836 306إعداديةقرسوك31241دهوكذكررسبست حرب 

307إعداديةقرسوك31241دهوكذكروليد بشار عبدالعزيز19410

308إعداديةقرسوك31241دهوكذكرهونه ر محمد حمد170964

309إعداديةقرسوك31241دهوكذكرايان صفر يونس363146

310إعداديةقرسوك31241دهوكذكرشهران عبدي محمود19965

311إعداديةقرسوك31241دهوكذكرخالد جميل جاسم18703

312إعداديةقرسوك31241دهوكذكراحمد قاسم عبدالرحمن228223

313إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد شكر خليل363317

314إعداديةقرسوك31241دهوكذكرهلبست شكر حسن254656

315إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعمر حميد عمر502528

316إعداديةقرسوك31241دهوكذكرجاسم محمد محمدطاهر478218

317إعداديةقرسوك31241دهوكذكرصائب صابر رشيد257428

318إعداديةقرسوك31241دهوكذكراحمد عبدالرحمن محمد230363

319إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعزيز صابر رمضان19157

ى عبدهللا369527 320إعداديةقرسوك31241دهوكذكركاروان حسير

321إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمقداد عبدالسالم سعيد365206

322إعداديةقرسوك31241دهوكذكرصباح حسن ميكائيل366061

323إعداديةقرسوك31241دهوكذكرزياد فيصل صالح20625

324إعداديةقرسوك31241دهوكذكردلمان اركان محمد226606



325إعداديةقرسوك31241دهوكذكرزيرفان رمضان ابراهيم367860

326إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد عبدالرزاق عبدالرحمن19552

327إعداديةقرسوك31241دهوكذكرقابيل عاصم جوهر370043

328إعداديةقرسوك31241دهوكذكررشاد علي خرصى257972

329إعداديةقرسوك31241دهوكذكرابراهيم خليل محمدرشيد369338

330إعداديةقرسوك31241دهوكذكرجوتيار ادريس محمدسعيد325585

331إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد شوكت خورشيد369052

332إعداديةقرسوك31241دهوكذكراوميد سفر احمد228825

333إعداديةقرسوك31241دهوكذكراحمد شعبان صالح363107

334إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعمران محمد رؤوف15716

335إعداديةقرسوك31241دهوكذكرهارون سليم احمد363927

336إعداديةقرسوك31241دهوكذكرجوديار يونس علي226366

ي171037 337إعداديةقرسوك31241دهوكذكرسعد نشات حج 

338إعداديةقرسوك31241دهوكذكردالور يوسف رمضان227753

ى حسن369906 339إعداديةقرسوك31241دهوكذكرزيرك حسير

340إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعمر شوكت مجيد478523

341إعداديةقرسوك31241دهوكذكركريم طاهر محمدصالح369933

342إعداديةقرسوك31241دهوكذكرطارق ازاد ابراهيم368061

343إعداديةقرسوك31241دهوكذكراحمد صفر يونس369113

344إعداديةقرسوك31241دهوكذكروعدهللا اسمت عادل3167

345إعداديةقرسوك31241دهوكذكرنواس عماد نعمت4794

346إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد علي رجب19780

347إعداديةقرسوك31241دهوكذكرسالم نزار طاهر366708

ى502558 348إعداديةقرسوك31241دهوكذكرباسل عادل امير

ى حسن محمد367935 349إعداديةقرسوك31241دهوكذكرحسير

350إعداديةقرسوك31241دهوكذكراركان رسكان محمد228363

351إعداديةقرسوك31241دهوكذكربيشوار سلمان عمر17928

352إعداديةقرسوك31241دهوكذكرنيجير علي رشو227064

ى نوري5384 353إعداديةقرسوك31241دهوكذكرقاسم امير

354إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعماد ابراهيم فتاح363200

355إعداديةقرسوك31241دهوكذكرسيف صقر جميل363185

 علي خرصى258038
356إعداديةقرسوك31241دهوكذكرخرصى

357إعداديةقرسوك31241دهوكذكربرهان محمد عزيز4522

ى عثمان369192 358إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعباس حسير

359إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد بشار محمد10250

ي15696 360إعداديةقرسوك31241دهوكذكرباسل شوكت صي 

361إعداديةقرسوك31241دهوكذكرارسالن عماد نعمت4819

362إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد مشير احمد362974

363إعداديةقرسوك31241دهوكذكرفؤاد عبدالوهاب احمد230340

ى رشيد10264 364إعداديةقرسوك31241دهوكذكريوسف امير

الدين رشيد226859 365إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعمر خير

366إعداديةقرسوك31241دهوكذكربدرخان طيب رشيد76912

367إعداديةقرسوك31241دهوكذكررؤوف محمد رؤوف4567

368إعداديةقرسوك31241دهوكذكرايوب جرجيس يونس4624

369إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمروان خالد عمر15553

يف سليمان5409 370إعداديةقرسوك31241دهوكذكرصابر محمدرسر

371إعداديةقرسوك31241دهوكذكراياد محسن محمدصالح367040



372إعداديةقرسوك31241دهوكذكرصائب ابراهيم معروف363834

373إعداديةقرسوك31241دهوكذكرزيد فتاح اسماعيل10138

374إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعمر عبدالحميد مجيد170930

375إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعبدالرحمن ادريس محمد230202

376إعداديةقرسوك31241دهوكذكربشار حسن موس15477

377إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعكيد علي موس15603

378إعداديةقرسوك31241دهوكذكرشهوان يونس علي369292

379إعداديةقرسوك31241دهوكذكراحمد عيىس عثمان258020

380إعداديةقرسوك31241دهوكذكرصالح شاكر ابراهيم370035

381إعداديةقرسوك31241دهوكذكريحبر احمد عبدالسالم369802

382إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمود مجيد خورشيد367089

ى10206 383إعداديةقرسوك31241دهوكذكريونس سفر حسير

384إعداديةقرسوك31241دهوكذكردلخاز سعيد عمر3184

385إعداديةقرسوك31241دهوكذكرصالح ابراهيم حسن367263

386إعداديةقرسوك31241دهوكذكراركان احمد خدر368718

387إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعلي احمد محمدعلي509447

388إعداديةقرسوك31241دهوكذكرايوب محمدعلي صديق363944

389إعداديةقرسوك31241دهوكذكربهزاد خليل سليم257568

390إعداديةقرسوك31241دهوكذكرشكر نجيب الياس174656

391إعداديةقرسوك31241دهوكذكربزوار عدنان احمد223916

392إعداديةقرسوك31241دهوكذكرموس احمد طه368125

393إعداديةقرسوك31241دهوكذكررائد رمزي سليمان369974

394إعداديةقرسوك31241دهوكذكروليد سفر طه229860

395إعداديةقرسوك31241دهوكذكراحمد شكري محمدطاهر502551

396إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد عيىس عثمان258003

ان ابراهيم عبدهللا15771 397إعداديةقرسوك31241دهوكذكركامير

398إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد موس محمد230074

399إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعبدالقهار جالل صابر502537

400إعداديةقرسوك31241دهوكذكرفرهاد بشار عبدالعزيز19731

401إعداديةقرسوك31241دهوكذكرريان سكفان محمدعلي365290

402إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعمر محمدسعيد رمضان257907

403إعداديةقرسوك31241دهوكذكررمضان حسن محمود2692

404إعداديةقرسوك31241دهوكذكرنزار نوزت محيالدين367990

ى نعمان18547 405إعداديةقرسوك31241دهوكذكراسالم حسير

406إعداديةقرسوك31241دهوكذكررجب هادي علي227637

ى عثمان369173 407إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعدنان حسير

408إعداديةقرسوك31241دهوكذكراحالم يوسف يونس224369

ى احمد509459 409إعداديةقرسوك31241دهوكذكرهوكر محمدامير

ي362714 410إعداديةقرسوك31241دهوكذكرحكيم علي نب 

ي خليل سليم225294 411إعداديةقرسوك31241دهوكذكرخير

412إعداديةقرسوك31241دهوكذكركنعان محمود فارس502572

413إعداديةقرسوك31241دهوكذكرطيب عادل يوسف228785

414إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد اكرم عبدالقادر174202

415إعداديةقرسوك31241دهوكذكركمال شيخو عمر368806

416إعداديةقرسوك31241دهوكذكريارس ادريس خرصى366404

417إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعلي حميد عمر502561

418إعداديةقرسوك31241دهوكذكرابراهيم حازم ابراهيم228139



419إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد يونس محمد224268

420إعداديةقرسوك31241دهوكذكرفيصل غازي خدر368948

421إعداديةقرسوك31241دهوكذكردلشات مشير عبدهللا76945

422إعداديةقرسوك31241دهوكذكرصالح مسعود محمدصالح478242

423إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد فرهاد مصطفى17207

ي محمد9950  حرب 
ى 424إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمزكير

425إعداديةقرسوك31241دهوكذكرجهاد مصطفى يونس364130

426إعداديةقرسوك31241دهوكذكربرهان علي مصطفى225142

427إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعلي فيصل جهاد5272

428إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد ابراهيم محمد368966

429إعداديةقرسوك31241دهوكذكراري نعمان حسن227484

ي يونس15664 430إعداديةقرسوك31241دهوكذكرانس حرب 

431إعداديةقرسوك31241دهوكذكرنوزت رشيد محمد10035

432إعداديةقرسوك31241دهوكذكراياد سكفان محمدعلي364656

433إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد حسن عبدالعزيز5246

434إعداديةقرسوك31241دهوكذكرقيس شكر خليل16175

ى369312 435إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعمر قاسم حسير

436إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعبدالوهاب عبدالرحمن محمد367482

ى غازي محمدصالح367049 437إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمتير

438إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد مسعود طه170516

439إعداديةقرسوك31241دهوكذكربسام فوزي محمد76958

440إعداديةقرسوك31241دهوكذكربرهان يوسف عمر363643

441إعداديةقرسوك31241دهوكذكرزيرفان صباح صالح4550

442إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعمر علي رمضان257782

443إعداديةقرسوك31241دهوكذكرمحمد غياس ابراهيم369892

444إعداديةقرسوك31241دهوكذكرصالح حسن علي509476

445إعداديةقرسوك31241دهوكذكركارزان اسماعيل محمد228260

446إعداديةقرسوك31241دهوكذكركازين نزار طاهر230328

ين مجيد يونس363298 447إعداديةقرسوك31241دهوكذكررسر

448إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعماد قاسم رمضان10161

449إعداديةقرسوك31241دهوكذكرعبدالواحد غياس ابراهيم169782

450إعداديةقرسوك31241دهوكذكرشعبان شهاب شكر363921

ى15848 451إعداديةقرسوك31241دهوكذكرسفري عزيز امير

ى17241 452إعداديةقرسوك31241دهوكذكرجالل قادر ياسير

453إعداديةقرسوك31241دهوكذكرغازي عبدالعزيز مجيد19803

ى257959 454إعداديةقرسوك31241دهوكذكرزيدان سفر حسير

455بكالوريوسقرسوك31241دهوكذكرنظمي رمضان محو225333

456دبلومقرسوك31241دهوكذكرشاكر محمد جعفر478461

457إعداديةقرسوك31241دهوكذكريوسف يونس محمد17302

1بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىزوزان سليم خالد456893

2بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفيان حسن صالح3142

3بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىخمي حسن صالح3182

4بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىعزيزة سليمان رشيد172140

5بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفاطمة خليل خانو171091

6بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشيالن خدر عبدالرحمن254843

7بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىجهان مشير عبدهللا76531

8بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشهله خالد ميكائيل456159



9بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىدالل محمد محمدطاهر18620

10بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىسوالف شاكر مصطفى367338

ى سعيد363936 ين حسير 11بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشير

12دبلومقرسوك31241دهوكأنبىدلدار عبدهللا محمد3029

13دبلومقرسوك31241دهوكأنبىسوالف بازيد محمد364394

ى احمد20717 14دبلومقرسوك31241دهوكأنبىدلدار حسير

15دبلومقرسوك31241دهوكأنبىهوزان محمد رؤوف174041

ة محمدطاهر موس172796 16دبلومقرسوك31241دهوكأنبىسمير

17دبلومقرسوك31241دهوكأنبىدلزين عادل سعيد365677

18دبلومقرسوك31241دهوكأنبىزيان يونس عثمان365351

ين رمضان احمد27379 19دبلومقرسوك31241دهوكأنبىشير

يه افدل صالح18322 20دبلومقرسوك31241دهوكأنبىخير

ي554497
ى
21دبلومقرسوك31241دهوكأنبىسعدية اسماعيل صوق

نورا علي رجب171539
22دبلومقرسوك31241دهوكأنبى

23دبلومقرسوك31241دهوكأنبىهدى جهور يوسف366827

24دبلومقرسوك31241دهوكأنبىشيماء اسماعيل احمد76352

25إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىخالدة صابر يونس76803

ى مصطفى يوسف171182 1بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهلبير

2بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشيماء بشار محمد3125

3بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىبيان محمد احمد172196

4بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىخالدة عبدالمجيد عبدالحميد76867

5بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشيماء خالد محمد20367

6بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىمدينة نعمان حسن172104

7بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشيماء رمضان عبدهللا364549

ى3245  امير
8بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىادار مصطفى

9بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفيان مشير احمد362805

10بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفاطمة محمدسعيد احمد366878

11بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىسوسن قادر رؤوف2871

بيمان علي محمود365029
12بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبى

13بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىاسماء طه عبدهللا363212

ى سعيد20096 14بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىروشن حسير

15بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىزيتونة رشيد يونس171694

16بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفرمان لقمان فاضل19207

ى16809 ى محمدرشيد ياسير 17بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىدلفير

ى2977 18بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىاسيا احمد امير

ي171620 19بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىغريبة مصطفى حج 

20بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىايمان عبدالعزيز مولود17464

21بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشلير طيب عبدالقادر365657

22بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىغزال لقمان فاضل19193

23بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىمليكة اديب عبدالقادر171546

24بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىقدمخير خليل سليم171210

25بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشيماء جميل احمد17479

26بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىكوثر رمضان احمد364023

27بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهيالن صفر يونس3173

28بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىريزان لقمان فاضل19203

29بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىالهام حكمت عيىس3109

ي يونس18767 رحيمة حرب 
30بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبى



ى174409 فان احمد حسير 31بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىبير

32بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهلز محمدسليم رشيد17070

33بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىزهراء خالد محمد20563

ى رمضان رشيد19295 34بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىكفير

35بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىسوسن رشيد يونس171684

36بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىكلثوم نائف عبدهللا362751

ى نجمالدين احمد3110 37بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىافير

38بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىاسماء شوكت رمضان257721

39بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهنداف عبدهللا تيتان173957

40بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىاحالم سليمان روءوف3105

ى16804 41بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىايمان موس حسير

ى18700  حسير
ه مصطفى 42بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىامير

43بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىسيي  رمضان احمد365314

ى366412 44بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىبريزاد احمد حسير

45بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىميعاد ازور اسماعيل173672

46بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىمروة مصطفى رشيد258066

47بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىسعدية سالم محمد364156

48بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىدلمان سفر احمد20105

ي خورشيد369458
49بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفردوس عوبى

ى صديق3036 50بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهاجر امير

ى محمدسعيد احمد364971 مير 51بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىرسر

52بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىارساء احمد سليمان368102

53بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىرحمة محمد احمد229773

54بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىزهراء ادريس محمد3113

ى سعيد3177 55بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىبروين حسير

56بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىاخالص لقمان فاضل19214

ى موس364190 57بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىرحيمة حسير

58بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىنازك طاهر عبدهللا366222

59بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهدى نجيب سعيد224217

60بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىتماره رمضان تتو364631

61بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفيان جرجيس عبدهللا169813

و عبدهللا224905 ى مير 62بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىدلفير

63بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىكنير طيب عبدالقادر365641

64بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىدنيا بشير ظاهر10143

ي4538  صي 
65بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىخبات مصطفى

ى3054  امير
66بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهدار مصطفى

67بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىمحبوبة حكمت عمر174329

68بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىمريم احمد حسن2949

ى366494 69بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىخالدة احمد امير

هندستان احمد علي364180
70بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبى

71بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىنازك عبدالغفور صابر368868

72بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىكوالف رمضان رشيد19300

73بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشلير خليل سليم171847

74بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهيفاء عبدالقادر مصطفى3162

75بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىجيالن مسعود صالح18299

ية سعيد يونس16894 76بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىصي 

77بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىنشتمان لقمان فاضل19210



78بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشيالن عبدهللا ابراهيم364983

79بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهيالن عمر صالح170749

ي نارص227322
ى
80بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىايمان اسماعيل صوق

ى عزت حمو172687 81بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىنرمير

82بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهيفاء احمد طه171495

83بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىدرية سالم احمد257651

84بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىروزين نزار طاهر172150

85بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىليل محمد عبدهللا366859

86بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىليل ادريس محمد3116

87بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىجيهان ماجد عبدهللا171826

زكية علي صالح3021
88بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبى

89بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىنوال بشار حميد170456

90بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىحسنة يوسف محمود3149

91بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىيرسى بهزاد محمدصالح227268

92بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهندستان دلدار عبدهللا170973

ى16043 93بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىنيشتمان جوهر حسير

94بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىكردستان عبدالغفور صابر366587

95بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىحمدية حسن موس171146

96بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفردوس عبدهللا عثمان171431

97بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىسعديه احمد عبدالسالم365045

زاد فتجي171674 98بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىارزو شير

ى طاهر171966 99بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىحواء محمدامير

100بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهندرين محمد قاسم18028

يفان عمر صالح170758 101بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىبير

ى363028 102بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفيان رمضان ياسير

103بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىمنال اسكندر سعيد363916

ى احمد172901 104بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىفائزه حسير

ي18722 105بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىماريه شوكت صي 

106بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىشلير سعيد ابراهيم4709

107بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىخالدة سليمان عبدالرحمن3081

108بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىناديه تمر محمد478144

ين محمد شعبان16195 109بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىرسر

110بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىناهدة خرصى حسن172026

ه سعيد علي17883 امير
111بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبى

112بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىدلي  عمر اسماعيل362940

113بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىهدى محمد رؤوف3192

114بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىزيان سليم خالد227885

115بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىنورئ مسعود رشيد365874

116بكالوريوسقرسوك31241دهوكأنبىكلثوم عمر سليم18372

ي ابوبكر171573 ى صي  مير 117دبلومقرسوك31241دهوكأنبىرسر

118دبلومقرسوك31241دهوكأنبىوتفه فيصل صالح76778

119دبلومقرسوك31241دهوكأنبىزيان حميد عمر171018

عيشاء عزت علي363554
120دبلومقرسوك31241دهوكأنبى

121دبلومقرسوك31241دهوكأنبىنورا محمد عبدهللا172237

122دبلومقرسوك31241دهوكأنبىزينب يونس عثمان363439

123دبلومقرسوك31241دهوكأنبىنرسين يوسف يونس18886

124دبلومقرسوك31241دهوكأنبىبيمان حميد عمر478401



ائيل554565 125دبلومقرسوك31241دهوكأنبىشكريه عبدهللا جي 

126دبلومقرسوك31241دهوكأنبىاالء رسكان محمد172002

127دبلومقرسوك31241دهوكأنبىهلز رسكان محمد76387

128دبلومقرسوك31241دهوكأنبىروندك رمضان عبدهللا363957

129دبلومقرسوك31241دهوكأنبىسلم علي رشيد224497

130دبلومقرسوك31241دهوكأنبىايالف سفر خورشيد364476

131دبلومقرسوك31241دهوكأنبىامل عقيد رشيد554579

132دبلومقرسوك31241دهوكأنبىايمان ابراهيم عمر363988

133دبلومقرسوك31241دهوكأنبىكه سه ر واحد عبدهللا170869

ين يوسف يونس16206 134دبلومقرسوك31241دهوكأنبىشير

135دبلومقرسوك31241دهوكأنبىسوالف رمضان طاهر173996

136دبلومقرسوك31241دهوكأنبىريزان شمسالدين عزالدين366570

137دبلومقرسوك31241دهوكأنبىبوراق عادل يوسف173022

ليل علي رمضان171104
138دبلومقرسوك31241دهوكأنبى

139دبلومقرسوك31241دهوكأنبىشيالن وزير مزمير76598

140دبلومقرسوك31241دهوكأنبىبيان صالح عبدالعزيز171940

ى رجب جميل3059 141دبلومقرسوك31241دهوكأنبىكاهير

142دبلومقرسوك31241دهوكأنبىبيمان عمر صالح170774

143دبلومقرسوك31241دهوكأنبىافكار حكيم عبدي366696

ى16955 144دبلومقرسوك31241دهوكأنبىدنيا خرصى حسير

145دبلومقرسوك31241دهوكأنبىفيان خليل محمدرشيد363627

ى فارس طاهر365994 146دبلومقرسوك31241دهوكأنبىهيلير

147دبلومقرسوك31241دهوكأنبىكوثر جميل احمد18954

148دبلومقرسوك31241دهوكأنبىناديه سليمان دينو478443

149دبلومقرسوك31241دهوكأنبىامل فتجي ابراهيم364118

ين سليمان رشيد174287 150دبلومقرسوك31241دهوكأنبىرسر

151دبلومقرسوك31241دهوكأنبىنجوى محمد سليم سعيد20178

يفة عبدالرحمن احمد364005 152دبلومقرسوك31241دهوكأنبىرسر

153دبلومقرسوك31241دهوكأنبىخالدة بشير اسماعيل366442

154دبلومقرسوك31241دهوكأنبىروزين رشيد مصطفى18352

ائيل365081 زليخة ولي جي 
155دبلومقرسوك31241دهوكأنبى

156دبلومقرسوك31241دهوكأنبىصافية حسن صالح3155

ى364170 157دبلومقرسوك31241دهوكأنبىشيماء احمد امير

ى364164 ى احمد امير 158دبلومقرسوك31241دهوكأنبىبرسر

159دبلومقرسوك31241دهوكأنبىهوزان عبدالعزيز رشو3137

ى رشيد2690 160دبلومقرسوك31241دهوكأنبىفيان امير

ى228314 161دبلومقرسوك31241دهوكأنبىفيان عدنان حسير

162دبلومقرسوك31241دهوكأنبىاالء بشار مزمير18632

163دبلومقرسوك31241دهوكأنبىمريم ادريس عزيز226448

164دبلومقرسوك31241دهوكأنبىريحان جميل احمد224195

ي شيخومر2882 165دبلومقرسوك31241دهوكأنبىنوار صي 

166دبلومقرسوك31241دهوكأنبىاخالص محمد احمد172243

167دبلومقرسوك31241دهوكأنبىدلخاس جميل حسن171365

168دبلومقرسوك31241دهوكأنبىدنيازاد يونس عثمان19310

169دبلومقرسوك31241دهوكأنبىوفاء احمد طه171378

يفان صباح صالح367320 170دبلومقرسوك31241دهوكأنبىبير

171دبلومقرسوك31241دهوكأنبىنوروز عبدالحميد محمود478247



172دبلومقرسوك31241دهوكأنبىبروين عبدهللا عبدالكريم171454

ي قادر365728
ى
ار عبدالعزيز صوق ى 173دبلومقرسوك31241دهوكأنبىكلير

174دبلومقرسوك31241دهوكأنبىايمان كاكل رشيد230390

دخلية علي صالح19254
175دبلومقرسوك31241دهوكأنبى

صفاء سكفان محمدعلي364566
176دبلومقرسوك31241دهوكأنبى

177دبلومقرسوك31241دهوكأنبىاسمر جميل احمد364038

ى عبدهللا طاهر10185 178دبلومقرسوك31241دهوكأنبىدلفير

ى171055 179دبلومقرسوك31241دهوكأنبىدنيا محمدرشيد ياسير

180دبلومقرسوك31241دهوكأنبىدلدار ابراهيم احمد174258

181دبلومقرسوك31241دهوكأنبىاسماء خليل حميد364707

182دبلومقرسوك31241دهوكأنبىكوثر محمد عثمان171424

ريحان علي رجب19762
183دبلومقرسوك31241دهوكأنبى

184دبلومقرسوك31241دهوكأنبىفيان حسن عبدالعزيز3121

185دبلومقرسوك31241دهوكأنبىفهيمة مجيد خورشيد363880

186دبلومقرسوك31241دهوكأنبىهيفان شاكر مصطفى366317

187دبلومقرسوك31241دهوكأنبىكلستان محمدسليم عمر3170

188دبلومقرسوك31241دهوكأنبىبيان عادل اسماعيل366524

ى172545 189دبلومقرسوك31241دهوكأنبىجميله طه ياسير

190دبلومقرسوك31241دهوكأنبىفيان ابراهيم محمد16710

191دبلومقرسوك31241دهوكأنبىزيان حسن عبدالعزيز173969

ي شيخومر3068 192دبلومقرسوك31241دهوكأنبىهدى صي 

ي مجيد170743 193دبلومقرسوك31241دهوكأنبىزينب خير

ائيل365696 194دبلومقرسوك31241دهوكأنبىوارين سعدون جي 

ى عبدالرحمن17260 195دبلومقرسوك31241دهوكأنبىالماس الزكير

ى نجم الدين احمد2865 مير 196دبلومقرسوك31241دهوكأنبىرسر

197دبلومقرسوك31241دهوكأنبىسهام عبدالستار احمد5331

هنار شاكر علي3092
198دبلومقرسوك31241دهوكأنبى

199دبلومقرسوك31241دهوكأنبىجوان صباح رشيد365836

ي ابوبكر229888 200دبلومقرسوك31241دهوكأنبىبسمه صي 

ى طه18315 201دبلومقرسوك31241دهوكأنبىهيالن حسير

202دبلومقرسوك31241دهوكأنبىهوزان عدنان صديق227565

203دبلومقرسوك31241دهوكأنبىمدينة رمضان احمد364721

204دبلومقرسوك31241دهوكأنبىفاطمة محمدسليم عمر3161

205دبلومقرسوك31241دهوكأنبىروزين ميكائيل احمد19315

ائيل365067 عداله ولي جي 
206دبلومقرسوك31241دهوكأنبى

207دبلومقرسوك31241دهوكأنبىزوزان عبوزيد عبدهللا366326

208إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىفائزه فرهاد مصطفى17145

209إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىرويده خرصى حسن228916

ي محمد224401 210إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهوزان حج 

ى257203 211إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىنشتمان سلو حسير

ي زيدو نرمو370842
212إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىخابى

213إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىبناز رساج محمدعلي226944

214إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىسيداد عابد محمود368020

ساجده عبدالرحمن علي369016
215إعداديةقرسوك31241دهوكأنبى

216إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهدى احمد خدر369476

217إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىحليمة عماد محمدسعيد368367

218إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهالت حسن موس10473



يفان ابراهيم محمد254605 219إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىبير

220إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىعدالة برهان محمد227187

ى محمد قاسم18103 221إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىنرمير

ى رشيد10270 222إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىمريم امير

يه صبجي اسماعيل370068 223إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىصي 

224إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىدنيا يوسف احمد257489

225إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىمراز ازور اسماعيل365805

ى502539 226إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىندام خالد حسير

ى عبدالجليل يونس5291 227إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىافير

ائيل369599 228إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىرحمة خليل جي 

ي خورشيد363821
229إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىسندس عوبى

230إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىامينه سليمان عبدالرحمن4602

231إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىايمان عيىس عثمان366508

مروه علي رمضان10324
232إعداديةقرسوك31241دهوكأنبى

233إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىنوروز عبدالسالم رمضان363998

234إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىبرزين عبدهللا عبدالكريم230450

ائيل225171 235إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىساهره عزت جي 

236إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىبيداء محمد شعبان10445

237إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىنعمت احمد يونس363791

238إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىصفاء مصطفى رشيد226297

239إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىسوسن ابراهيم سليمان368673

ي15677 240إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىساره شوكت صي 

241إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىنجالء محمدسليم سعيد20206

242إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىخانزاد عماد محمد223663

243إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىشيماء عمر مصطفى369501

244إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىسناء محمدسليم سعيد20271

245إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهدى رمضان رشيد225448

246إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىرسود اسماعيل برو502567

247إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهلز خالد عمر15523

248إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىوفاء خليل صالح365181

249إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىزهرة مجيد خورشيد367099

250إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىكوثر حسن صالح5302

251إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىفاطمه عمر سليم10134

252إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىشاديا خالد محمد20539

ى احمد جميل17352 253إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىبرسر

254إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىشادية شيخو عمر366605

سيبل صابر علي10460
255إعداديةقرسوك31241دهوكأنبى

256إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىحواء عبدهللا يوسف2990

دنيا علي ابراهيم230351
257إعداديةقرسوك31241دهوكأنبى

258إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىايمان رمضان احمد227424

259إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىجيالن ابراهيم احمد17639

ى محسن226227 260إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىدالل تحسير

261إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىثناء خالد عمر15580

262إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىدعاء سالم احمد230190

263إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىشيماء شعبان احمد4901

264إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىغريبة عبدالكريم يحبر224060

265إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىدلكش عبدالكريم عبدو230136



266إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىروباك شكر محمد230507

267إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىزيان جهور سليم16771

268إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىروناك اسماعيل عزيز256863

269إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىحواء افدل صالح3140

270إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىاحالم عبدهللا رشيد17675

يفان مسعود صالح17108 271إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىرسر

272إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهزين رمضان سعيد257235

ائيل363584 273إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىساجدة عزت جي 

ان خالد محمدصالح368908 274إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىسير

ى غازي رشيد171607 275إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىافير

ى طاهر257164 276إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىحنان محمدامير

277إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىرايان خرصى حسن228944

يفان انور محمد5355 278إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىبير

279إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىايمان صفر يونس369091

280إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىئاواز نعمان حسن174582

ى عبدهللا طاهر18223 281إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىدلير

282إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىدنيا فتاح اسماعيل10151

رحمه علي رمضان225371
283إعداديةقرسوك31241دهوكأنبى

284إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىزوزان عبدالعزيز رشو4644

ى فريق4857 285إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىمبى حسير

286إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهيفاء قادر رؤوف5259

287إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىزهره شاكر محمد478478

288إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىامينه سليم خالد228003

289إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىفاطمة محمدسليم رشيد10368

290إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىنرسين عيىس عثمان254911

ى227795 291إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىزهراء جمال محمدامير

292إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهناء خالد عمر15646

293إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهوزين عيىس عبدهللا224872

294إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىروزين طاهر عبدهللا366254

295إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىزهراء لقمان همير257874

296إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىارساء سالم احمد230000

297إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىالهام هشيار شكري17505

298إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىحليمة جميل يونس226986

299إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىحليمة محيالدين رمضان325959

300إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىشيالن مسعود صالح17064

301إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىفهيمه انور محمد169793

302إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىصفاء فتاح اسماعيل10147

303إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىسندس محمد حسن223828

304إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىبارين غياث فتاح4768

ى اسماعيل مجيد4494 305إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىافير

ين شمسالدين عزالدين368343 306إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىرسر

307إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىايناس يونس احمد363764

308إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىفهيمه شاكر محمد478470

ى سفر مصطفى364145 309إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىدلفير

310إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىنور رمضان ابراهيم224649

311إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىنورا عبدهللا احمد502546

ى368929  امير
312إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىوهبية مصطفى



313إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىخديجة مشير احمد364466

314إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىزينة كروان محمد560048

315إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهوزان سالم بازيد478428

ي محمد18674 همزة حرب 
316إعداديةقرسوك31241دهوكأنبى

317إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىمنال بشار حميد228088

318إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهيفاء مصطفى رمضان15822

319إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىمروى قادر رؤوف5360

ى طاهر257111 320إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىايمان محمدامير

321إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىجنار عمر عثمان368039

322إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىفاطمة احمد عبدالسالم369730

ى بشار عبدالعزيز19949 323إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىدلفير

324إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهدى جهور خرصى257794

ين حميد عمر502533 325إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىرسر

 محمدصالح علي369260
ى 326إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهلفير

327إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىلينا شفان غازي254856

328إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىنورا جهور خرصى20661

329إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىميديا محمد مصطفى4460

330إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىسيي  محمد عبدالمجيد18010

331إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىفاطمة عبدالرحيم محمد362680

332إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىميديا عزالدين احمد15622

333إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىفاطمه سليم خالد228338

334إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىسوزان رزكار محمد224169

ة سعيد علي17862 سمير
335إعداديةقرسوك31241دهوكأنبى

ى محمد قاسم18164 336إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىفهير

337إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىزاهدة صديق احمد369942

338إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىزينه يوسف يونس17432

339إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىالهام سفر خورشيد172258

340إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىاشنا خليل صابر230044

341إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىهناء نعمان احمد77060

342إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىوحيدة حسن موس15736

343إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىمريما شعبان احمد4295

344إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىديانا بشير ظاهر230527

345إعداديةقرسوك31241دهوكأنبىاميمة كاكل رشيد369041

ي38310 1دكتوراهعقرة31242دهوكذكررضوان ويىسي حج 

2بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزبير سعيد عبدهللا351246

3بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربيار اسماعيل خالد64291

4بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركردو طاهر محمدصالح351203

5بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرطارق طاهر عبدالعزيز38030

6بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررضوان احمد زبير38554

ى361424 7بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد رمضان شير

ي عدو350924 ي صي 
 
8بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرصدق

9بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحسن مصطفى حمو227920

ي علي226137 10بكالوريوسعقرة31242دهوكذكريوسف حاج 

ائيل محمدصالح38515 11بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالقادر جي 

12بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرارام محمد حمزة227033

ي38767 13بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد حسن حج 

14بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفاروق شمس الدين محمدعلي227905



ش44008 15بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفه رهاد اسعد بير

ى351087 16بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحسان طاهر محمدامير

17بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسكفان شاكر محمود66557

18بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرادريس الفو اسعد351098

وان رمضان محمد350690 19بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسير

20بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسليم مجي الدين محمدصالح42303

ى64227 21بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرصالح عمر شير

22بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرصادق مجي الدين محمد صالح38120

23بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراسماعيل ابراهيم علي38966

24بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعدنان رسول محمد40331

25بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرخالد سعدو رشيد40015

26بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعزالدين جميل احمد64817

27بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهشيار زبير جميل39557

28بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمروان خرصى مصطفى230749

29بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربروار اسماعيل خالد349710

30بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمجي الدين طه مجي الدين227200

31بكالوريوسعقرة31242دهوكذكريعقوب خرصى احمد39512

32بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفالح شاكر احمد39942

ى عمر يوسف352372 33بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمزكير

34بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالجبار شكري سعيد42396

35بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرغازي شاكر مصطفى50846

ى محمد353694 36بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشفان ياسير

37بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالموجود محمود وحيدالدين350739

ى خدر39998 38بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشكر حسير

39بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعباس عمر اسماعيل68580

40بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرصابر سعيد سليمان40799

ى عيىس37987 41بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررمضان ياسير

42بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحكيم طيب خزالوك350694

43بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد مصطفى صالح44879

ى طه38218 44بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريي  حسير

45بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراراز عبدالكريم جعفر39153

46بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربدران محمدعلي اسماعيل38367

ي رشيد43673
47بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرخطاب موس فف 

48بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفرست محمد خورشيد44361

49بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعثمان حسن عزيز65688

50بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررزكار طاهر عبدهللا499820

51بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرصادق يعقوب رجب226932

52بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربدر عبدالرحمن محمد226964

53بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفرهاد موس عيىس38909

ى عبدي38391 54بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركاظم محمدامير

55بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحمدي بابير سلطان38761

56بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعادل عبدالخالق صالح225892

57بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرابراهيم اسماعيل حسن499831

ي رشيد225586
 
58بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجواد صدق

59بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركمال افدل صالح40032

60بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمخلص طاهر عبدالعزيز58474

61بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسيابند اسماعيل خالد351603



62بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهارون رشيد عزيز37789

63بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهشيار سليم محمدصالح226193

64بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفرهاد طه جيجو231374

ي232335 65بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنشوان رمضان حج 

ي صاحب37981
 
66بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلشاد صدق

ان محمد عبدهللا227373 67بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركامير

68بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمسعود عبدالرزاق محمدسليم46423

69بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد هاشم عبدالرحمن350959

70بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربلند سعدي محمدسليم356673

 علي65722
71بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفرهاد مصطفى

72بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررسكفت نورالدين جامي351075

ى225621 73بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرارشد ابوبكر حسير

74بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفهد طاهر عبدهللا43745

و228316 75بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحازم طه شير

76بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررزكار جمال شيخو44959

77بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنهاد عبدالرحمن جميل225925

ى عمر350588 78بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهزار شير

79بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعماد محمد عبدالرزاق38186

80بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرايوب احمد بابير350969

ي بابير227439
ى
81بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسكفان صوق

82بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفرست نورالدين جامي355791

ى حسن45511 83بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررسوار محمدامير

ي45980 ى حاج  84بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربهزاد حسير

ي رشيد554397
85بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعمران زهير فف 

86بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرديار عبدهللا شهو45153

87بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرايار اسماعيل خالد554357

88بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنجمالدين بدرالدين طاهر42806

ى عبدهللا554347 89بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركارفان حسير

90بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجيكر محمود عبدالرحمن357793

91بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالحميد عبدالغفور عارف554336

92بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرساجدهللا رمضان عبدالقادر43911

93بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلمان ايوب ابراهيم38108

ائيل محمد499963 94بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجيا جي 

ى350864 95بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررسدشت حسن محمدامير

96بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسليمان رمضان علي38580

97بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجانكير محمد طاهر39782

ي سليمان226287 98بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررمضان حج 

ى38198 ان سليمان ياسير 99بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركامير

100بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرطالب حميد شعبان232476

101بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررمضان محمدعلي اسماعيل42220

ى39041 102بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزيرفان غياث محمدامير

103بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربسام رجب عثمان38671

104بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررشدي بكر باسو226905

105بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمصلح محمدعزيز قاسم38136

106بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسيف الدين شمس الدين عبدهللا225537

107بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفائق اسعد عيىس40360

ى واحد رشيد44353 108بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرلزكير



ي232358 109بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسكفان عبدالخالق حج 

110بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمهند رمضان محمد38183

111بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركاوه سعيد سليمان352358

112بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزكي يونس عثمان226432

ى227070 113بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسامان غياث محمدامير

114بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرايوب احمد مولود350016

115بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدهللا هاشم عبدالرحمن232205

ى كاكل47275 116بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربرهان تحسير

117بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد بشار محمدعلي227961

ي38084 ي مصطفى حج  118بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحج 

119بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفالح حسن رمضان362063

120بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرابراهيم احمد خليل43271

ي عارف225958 121بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربيمال حج 

ى38881 122بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررزكار ويىسي محمدامير

ى349847 يف حسير 123بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفالح محمدرسر

124بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسيف هللا خانةمير احمد41905

125بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرطيب احمد مولود349989

126بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسفير محمد ظاهر225783

127بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربياد طارق عيىس350026

128بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرطالب ميكائيل عبو42440

129بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسيفالدين احمد ابوبكر499996

130بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمروان ميخان سليمان227406

يف46803 131بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريي  عبدهللا محمدرسر

132بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشفان محمد عبدالرحمن66491

133بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرقاسم محمدعزيز قاسم439734

134بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركمال فريق محمود227156

135بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحسان ابراهيم احمد226097

ائيل227289 136بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراركان عزيز جي 

وان صابر شجيع40442 137بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشير

138بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريناز جمشيد حفظ هللا226539

139بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالمناف مصطفى تاج الدين439506

140بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراروين محمدسعيد محمدصالح38154

141بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجاسم اسماعيل عبدالرحمن499716

142بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراياد عزو محمد66417

143بكالوريوسعقرة31242دهوكذكروليد صالح حمد349042

144بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرباور مصطفى عبدهللا226853

145بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرولي رمضان صالح42453

146بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجوتيار محمد جمعه225701

147بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفائق عبدالكريم تمو226596

ى226378 148بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعمران طاهر محمدامير

149بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرداود سليمان علي47346

ان طه مجي الدين228330 150بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركامير

151بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشمال جعفر عبدالرحمن227767

ى خالد499874 س محمدامير 152بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربير

153بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرصابر علي يونس39755

154بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهشيار يونس اسماعيل225940

ي350745 155بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمشير حيدر حاج 



156بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعماد علي رشيد45442

157بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرادريس شمس الدين عبدهللا227273

158بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد عبدالرحيم احمد349771

159بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرخلف رمضان درويش351677

ى عبدهللا499754 160بكالوريوسعقرة31242دهوكذكريارس ياسير

ائيل عبدي226407 161بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرطيار جي 

162بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعدنان خالد سعيد360177

163بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرصباح سعيد محمد350818

164بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرموس رمضان عبدالقادر43574

165بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد سمير طاهر39217

166دبلومعقرة31242دهوكذكرسلمان جرجيس محمود499892

167دبلومعقرة31242دهوكذكرنوروز شجيع صادق350876

ى عبدهللا38565 ى امير 168دبلومعقرة31242دهوكذكرياسير

169دبلومعقرة31242دهوكذكرعيىس اسعد عيىس38524

170دبلومعقرة31242دهوكذكرشمال محمد اومر227686

171دبلومعقرة31242دهوكذكرقاسم محمد سعدو38402

ى حسن43794 172دبلومعقرة31242دهوكذكرعلي حسير

173دبلومعقرة31242دهوكذكرريبار سيد محمد499989

ى صديق39839 174دبلومعقرة31242دهوكذكرمحمدعلي محمدامير

175دبلومعقرة31242دهوكذكرعبدالكريم شاكر مصطفى499798

ي42481 ى حاج  176دبلومعقرة31242دهوكذكرنشوان حسير

ي42664 177دبلومعقرة31242دهوكذكركاوه غفور حج 

178دبلومعقرة31242دهوكذكرهشيار عبدالرحمن عيىس38544

179دبلومعقرة31242دهوكذكرهاشم بهزاد هاشم37951

180دبلومعقرة31242دهوكذكرصباح صديق رشيد226031

181دبلومعقرة31242دهوكذكرادريس ابراهيم علي38788

زاد حسن رمضان226553 182دبلومعقرة31242دهوكذكرشير

183دبلومعقرة31242دهوكذكرنايف احمد مصطفى43729

184دبلومعقرة31242دهوكذكرشهاب خرصى شعبان50407

185دبلومعقرة31242دهوكذكرمالك رمضان احمد499849

ائيل محمدصالح58968 186دبلومعقرة31242دهوكذكرابراهيم جي 

187دبلومعقرة31242دهوكذكرسعيد عبدالرحمن محمد66261

188دبلومعقرة31242دهوكذكرسعد نوري محمد227564

189دبلومعقرة31242دهوكذكرسالم احمد سعيد41952

190دبلومعقرة31242دهوكذكربهجت عبدالرزاق محمدسليم38839

191دبلومعقرة31242دهوكذكرغائب رمضان فارس57729

192دبلومعقرة31242دهوكذكرجوتيار ايوب محمدسليم348603

193دبلومعقرة31242دهوكذكرعبدالمجيد عبدالرحمن محمد65792

194دبلومعقرة31242دهوكذكرعلي احمد علي43604

195دبلومعقرة31242دهوكذكرريان رمضان محمد38265

ش351128 ى اسعد بير 196دبلومعقرة31242دهوكذكرحسير

197دبلومعقرة31242دهوكذكراوصاف غازي محمد39900

198دبلومعقرة31242دهوكذكرنوزاد سعيد عبدهللا50636

199دبلومعقرة31242دهوكذكرريكان محمد احمد351579

200دبلومعقرة31242دهوكذكرواريار مجيد رمضان350079

ي57833 201دبلومعقرة31242دهوكذكرابراهيم يونس حج 

ائيل43377 202دبلومعقرة31242دهوكذكراسكندر عبو جي 



خان سعدي38252 203دبلومعقرة31242دهوكذكررزكار مير

204دبلومعقرة31242دهوكذكرصياد صادق محمد225689

205دبلومعقرة31242دهوكذكريوسف احمد مولود350406

206دبلومعقرة31242دهوكذكرهاوكار عادل ايوب227429

207دبلومعقرة31242دهوكذكرجرجيس محمد احمد231815

خان سعدي38930 208دبلومعقرة31242دهوكذكرنزار مير

ى خالد499858 209دبلومعقرة31242دهوكذكردلير محمدامير

ي499920 210دبلومعقرة31242دهوكذكردلشاد كريم حاج 

211دبلومعقرة31242دهوكذكرهوكر رمضان ماهر38237

212دبلومعقرة31242دهوكذكرهشام حسن احمد42127

213دبلومعقرة31242دهوكذكرعبدهللا خرصى احمد50646

214دبلومعقرة31242دهوكذكرغازي درويش جندو351570

215دبلومعقرة31242دهوكذكرريكفت يونس ابراهيم47102

216دبلومعقرة31242دهوكذكرهشيار محمد اومر41767

ى352330 217دبلومعقرة31242دهوكذكرعكيد احمد محمدامير

218دبلومعقرة31242دهوكذكروليد خالد محمود508197

219دبلومعقرة31242دهوكذكرجوهر محمدسعيد ابوبكر42288

220دبلومعقرة31242دهوكذكربهجت رمضان عبدهللا227249

221دبلومعقرة31242دهوكذكرلوند شمال احمد351878

ى38609 222دبلومعقرة31242دهوكذكرجاسم محمدعلي حسير

ي42648 223دبلومعقرة31242دهوكذكرغالب غفور حج 

224دبلومعقرة31242دهوكذكرجبلي فائق محمد43366

ي226577 225دبلومعقرة31242دهوكذكراندزيار محمدعلي صي 

226دبلومعقرة31242دهوكذكرغازي دسكو موس43590

ى عبدالخالق مصطفى360327 227دبلومعقرة31242دهوكذكرلزكير

ي350524 228دبلومعقرة31242دهوكذكرعجيد خالد نب 

و41689 229دبلومعقرة31242دهوكذكربدران عيىس مير

230دبلومعقرة31242دهوكذكرريكان محمد بابكر227280

231دبلومعقرة31242دهوكذكرشاكر احمد سليمان68506

232دبلومعقرة31242دهوكذكربابير عبيد محمدعلي232269

233دبلومعقرة31242دهوكذكرطالب خليل حسن37939

234دبلومعقرة31242دهوكذكرفرحان عثمان محمد41879

235دبلومعقرة31242دهوكذكرنرصهللا محمدسعيد ابوبكر42232

236دبلومعقرة31242دهوكذكرهيمن عبيد محمدعلي356488

ش مصطفى عبدهللا40844 237دبلومعقرة31242دهوكذكرهير

238دبلومعقرة31242دهوكذكرهزار اسماعيل خالد499812

239دبلومعقرة31242دهوكذكرحكيم زبير نعمان226997

240دبلومعقرة31242دهوكذكراسماعيل عبدالرحيم احمد350040

241دبلومعقرة31242دهوكذكراسماعيل يوسف علي43446

242دبلومعقرة31242دهوكذكرجميل ابراهيم عبدهللا232374

243دبلومعقرة31242دهوكذكركيالن يونس خالد44437

ى احمد350976 244دبلومعقرة31242دهوكذكرحسن لزكير

245دبلومعقرة31242دهوكذكراحمد مصطفى احمد226369

246دبلومعقرة31242دهوكذكرمحمد مهدي سعيد227339

247إعداديةعقرة31242دهوكذكرحبيب كريم ظاهر351116

248إعداديةعقرة31242دهوكذكررضوان نعمان سليم44509

ي عزالدين محمدصالح38161
 
249إعداديةعقرة31242دهوكذكرصدق



250إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد خليل محمد58214

251إعداديةعقرة31242دهوكذكرمعاذ فائق محمد43610

252إعداديةعقرة31242دهوكذكرسليم ميكائيل عبو43630

253إعداديةعقرة31242دهوكذكرسفر عبدهللا شمس الدين38917

254إعداديةعقرة31242دهوكذكرمسعود محمدطاهر محمود43780

255إعداديةعقرة31242دهوكذكرشفان فاضل عبدالصمد38893

256إعداديةعقرة31242دهوكذكررمضان علي عبدهللا226306

257إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد عبدهللا محمد68457

258إعداديةعقرة31242دهوكذكراراز محيالدين علي63217

1ماجستيرعقرة31242دهوكذكرربيع اسماعيل خالد359470

2ماجستيرعقرة31242دهوكذكرعبدالمجيد مشير عارف440523

 علي440552
ى 3ماجستيرعقرة31242دهوكذكردلكش حسير

4ماجستيرعقرة31242دهوكذكرعامر ابراهيم حسن349621

5دبلوم عاليعقرة31242دهوكذكرخالد داود عبدالرزاق50614

6بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفالح حسن عثمان348754

7بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعماد هاشم مالحسن355191

ي عمر45384 8بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرابوبكر نب 

9بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعدنان محمد عزيز50816

10بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعماد عزيز عمر358912

11بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجيكر عارس محمد66709

ي فاضل خالد47207
12بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراشب 

وان احمد زبير360208 13بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسير

14بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربهجت فائق محمد50335

15بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنورالدين احمد عبدالرحمن228372

ى عادل357875 16بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسفر حسير

17بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعدنان محمدطاهر امام43475

18بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعمران محمد فقعلي349556

19بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنيجرفان محمدطاهر محمدصالح231985

20بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد صالح نعمت227875

21بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررمضان خانو محمدسليم508323

ي حيدر مجي358760 22بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرغرب 

ي سليم محمدطاهر349585 23بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرصي 

ائيل احمد محمد41729 24بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجي 

25بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنهاد مهدي صالح352273

26بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسامان يونس مالمحمود232326

ائيل حمو41191 27بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد جي 

28بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراراس خورشيد شعبان57792

29بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمنير محسن محمدصادق351498

30بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعواد احمد محمد231257

31بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالمجيد معروف هودو44212

32بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزاهر حميد عزيز228394

ى طه231613 33بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعلي حسير

ي40073 34بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد صالح حج 

35بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرايمن اسماعيل خالد230907

ان محمدطاهر357044 36بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسداد كامير

ي عزيز عمر358938
37بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرئاشب 

ى عبدهللا66957 38بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرواركر حسير



39بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراختيار ادريس مصطفى350837

ي احمد47307 40بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشمال نب 

41بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرياسا عبدهللا رمضان41797

ا فرزو227005 42بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسيف بير

43بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريي  سعيد مصطفى350730

44بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجالل صادق طيب68665

45بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهوشيار صالح الس58946

46بكالوريوسعقرة31242دهوكذكريونس احمد اسالم19266

47بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعادل صالح ميكائيل43860

48بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرايوب اسماعيل منصور231633

49بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرامام محمدطاهر امام350440

50بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجبار صادق طيب45601

ى508178 51بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريكر توفيق شاهير

52بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعماد زبير عبدالرحمن228940

ي231942 ي عبدالخالق حج  53بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحج 

54بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرئاالن شينو خالد65416

55بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرامجد حمزة ابراهيم227589

56بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد محسن حسن42469

ي227796
57بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعامر محمد عوبى

58بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجهاد اسكندر محمد359716

ي227801
59بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد محمد عوبى

60بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسامي جبلي محمدعلي348821

61بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفرست مجاهد محمدطاهر348690

62بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزيدان سعيد خورشيد349703

63بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنهاد ابراهيم طاهر71124

ى طه50748 64بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررسبست حسير

ى رمضان طاهر47023 65بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحسير

ائيل63081 66بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررسبست عبو جي 

67بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزرار سعيد عبدهللا45665

68بكالوريوسعقرة31242دهوكذكروليد محمدطاهر احمد349053

69بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرادم ابراهيم احمد349093

70بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالرحمن احمد عبدالرحمن355427

71بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنيوار فهمي بابير350333

72بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررمضان وحيد محمد225864

73بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزبير عبدالرحيم احمد349753

74بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردرويش ميكائيل درويش349634

ي227985
ي غازي عوبى

75بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعوبى

76بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربشكفت نورالدين جامي227736

77بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالكريم عبدالقادر عبدالستار350288

78بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرروان محمدزكي عيىس44996

ي350652 79بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررائد غائب حج 

فان سليمان عبدهللا358801 80بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنجير

81بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد زبير عبدالرحمن228945

82بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد قرطاس محمد46850

ى37801 ى حسن ياسير 83بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرياسير

84بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمصلح ابراهيم عدو61545

85بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسعيد رمضان احمد44143



زا58010 86بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربشتيوان علي مير

ي65207 87بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعاشور حيدر حاج 

88بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرافراس عباس عبدالكريم39064

89بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهفال بحري حبيب227048

90بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد عيىس سليم44201

91بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهزار جوه ر هه يتو227642

ى عبدهللا62457 92بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعامر ياسير

93بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد موس رشيد38694

ي61600 94بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرايوب علي حج 

95بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمدصالح محمود محمدصالح350722

96بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريناس شعبان عبدالمناف66289

97بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد شعبان مصطفى227458

98بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهمزة محمد عبدالرحمن350306

99بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرئه فراس توفيق مصطفى47085

100بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهوار كمال مجي الدين350094

101بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررجب احمد علي42751

 علي226617
102بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراياس مصطفى

103بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررعد فتاح اومر225718

104بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد عبدالرزاق محمد44391

ائيل اسماعيل محمد231824 105بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجي 

106بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحسن رمضان طاهر47043

107بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجمال توفيق محمد41663

ى عبدهللا67000 108بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرملفان حسير

109بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررسبست حكمت محمد62198

كه مصطفى شعبان57784 110بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمير

111بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنزير احمد حسن65051

112بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعمر سليم هيتو227937

113بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمؤمن بشار مصطفى38505

ى38347 114بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسداد عبدالقادر حسير

ى39076 وان عبدالمناف محمدامير 115بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشير

116بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد طه توفيق38077

117بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالرحيم محمد خزالوك50723

ى خالد45033 118بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفرهاد محمدامير

119بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلوفان حسن فتاح228212

120بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررائد واحد رشيد357029

121بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد ناصح حسن351061

122بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهلكفت صادق طيب45618

123بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرقيم تمو صالح37879

ي227784
124بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزيد محمد عوبى

ى38318 125بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسيهاد عبدالقادر حسير

126بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرايوب عبدالرحمن سيتو70744

127بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربالل عثمان اسالم226643

128بكالوريوسعقرة31242دهوكذكروحيد هاشم مصطفى227755

129بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسعيد زيرو حامد38148

130بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعماد عادل رشيد348807

131بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهشيار بشار محمدسعيد350470

ى ابراهيم66515 132بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنزار حسير



133بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعمران مصطفى عبدهللا44828

134بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرانور شيخ مصطفى351011

135بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشوكت شمال محمد357246

136بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررسدار مصطفى عثمان44420

137بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمولود اسماعيل محمد225969

138بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد عزت فتاح62262

139بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرخالد خالد محمد71388

وان شاكر محمود41076 140بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنيجير

141بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرانس علي محمد350367

142بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريكان شوكت عدو47326

143بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسالم سعيد انور71824

144بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرداود محمدعزيز قاسم226110

ى فيصل عبدالعزيز38288 145بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمتير

146بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعزيز زبير خزالوك50561

147بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد حردان خالد230868

148بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرخالد ظاهر ظاهر228777

149بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعماد عزت احمد68830

150بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلوفان خليل مصطفى45752

151بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربشار زبير جميل61510

152بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفهيل عزت عبدهللا351594

ائيل42741 153بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسهل عبو جي 

154بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرويس رجب عبدهللا65910

155بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردخيل سليم عيىس39134

156بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهوار صباح محمود40730

157بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراري علي محمد66905

158بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعماد محمد حسن50706

159بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريكان الل احمد66004

ى عبدهللا67042 160بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركارزان حسير

161بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركاروان نادر رجب39688

162بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرامجد اسماعيل محمود227949

163بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلوفان فقو احمد231120

164بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرقادر اسماعيل حسن58154

165بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد ابراهيم رمضان230927

166بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراكرم جرجيس ابراهيم44786

ى حيدر58061 167بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحسن ياسير

168بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركاردار زهير فتاح50752

169بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحسان طه شعبان45771

170بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرافراس محمد جميل41507

ي محمدصالح37957 171بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفالح حاج 

172بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررعد زكري عثمان226445

ي عزيز41932
 
173بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسداد صدق

174بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربهزاد توفيق محمد41560

175بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراياد مقداد زكريا231005

ائيل عمر357416 176بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشفان جي 

177بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلكش نرصالدين احمد61990

178بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنشوان مجيد محمد44025

179بكالوريوسعقرة31242دهوكذكروليد رجب رمضان358848



180بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعباس محمدعلي باس47388

181بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعمران محمدعلي اسماعيل349136

182بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرغازي اومر جاسم45810

ي227791
183بكالوريوسعقرة31242دهوكذكريارس علي عوبى

ي عزالدين38172
 
184بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربسام صدق

185بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنوري محمدرشيد عمر357513

186بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريبار صادق طيب45645

حاج تي 63455 187بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلمند مير

ي42361 188بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرستار غفور حج 

189بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلشاد محمد احمد353186

ائيل65180 190بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركمال عبدهللا جي 

191بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمال نصوح مال227060

192بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجيكر محمدصالح رشيد231106

193بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراوميد نورالدين جامي227724

194بكالوريوسعقرة31242دهوكذكريوسف حسن رمضان71252

195بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنهاد عيىس حمو45499

196بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربركفت قاسم عبدهللا41171

197بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررائد مجي الدين محمدصالح50550

198بكالوريوسعقرة31242دهوكذكريارس محمدطاهر نعمت46220

199بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنيجرفان سليم هيتو349489

200بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدالسالم ديوالي محمد39249

ى مصطفى39923 201بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعلي ياسير

202بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفرهاد صنعان علي351235

ى يونس66547 203بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمهدي محمدامير

204بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرقاسم صالح ميكائيل225775

205بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرقدري خليل مصطفى352143

وان يونس مالمحمود232322 206بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسير

207بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشفان شمال عمر47421

208بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشاكر محمود عبدالرحمن355321

209بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسالم محمد زكري349731

ي بك خورشيد58619
ى
210بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزيبار صوق

211بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريبار عزيز حسن352195

ي سليمان50450 212بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسنكر حج 

213بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرانس زبير سعيد37929

214بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربيوار زكريا عمر41198

215بكالوريوسعقرة31242دهوكذكروعدهللا رمضان عبدهللا231792

216بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرلقمان مجيد محمد44102

217بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشوان كبير اسماعيل225510

218بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزكري مصطفى خرصى50225

219بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررضوان ابراهيم عدو61586

220بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهنير صادق طيب45656

ى حسن230739 221بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعلي حسير

222بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرحامد عبدالغفور عارف355455

223بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد احمد مصطفى43696

224بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعبدهللا رمضان عبدهللا231777

225بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرفيالر نعمان كريم38128

226بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرهمزة مصطفى خرصى44259



227بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرجالل خورشيد سعيد50494

228بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسيابند شمال صديق47293

وان طه عيىس352247 229بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسير

230بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشفان صادق طيب45633

ي39146 231بكالوريوسعقرة31242دهوكذكررسكفت حيدر حاج 

232بكالوريوسعقرة31242دهوكذكربشير نذير بابكر226023

ى68140 233بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمروان ابراهيم ياسير

234بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرابراهيم دوسكو ته مو38703

235بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزبير محسن حسن41211

ي57706 236بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرسامال طه حاج 

237بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد محمدصادق سعيد225630

238بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد اسكندر محمد357823

يف47141 239بكالوريوسعقرة31242دهوكذكراحمد محمد محمدرسر

ي41583 240بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرادريس محمد حج 

241بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشكر محمود عبدالرحمن355284

ى مصطفى طاهر63690 242بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمعي 

ائيل محمد58652 243بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرصباح جي 

244بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعلي مولود احمد350802

245بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرزيد فاضل بشير38003

246بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرمحمد مصطفى احمد226349

247بكالوريوسعقرة31242دهوكذكركدار مصطفى شعبان50736

248بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرخالد احمد ابوبكر39021

249بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلكش حسن فتاح508317

ي42765 ي علي حج 
250بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرعمران فف 

وان خورشيد سعيد50470 251بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرشير

ي227746 252بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرريي  حيدر حاج 

253بكالوريوسعقرة31242دهوكذكردلشاد خليل مصطفى352102

ى طه عمر225732 254دبلومعقرة31242دهوكذكرتحسير

255دبلومعقرة31242دهوكذكرطه انور طه66624

ى بدرخان فجاع47164 256دبلومعقرة31242دهوكذكرسفير

257دبلومعقرة31242دهوكذكرجهاد شعري خالس38062

258دبلومعقرة31242دهوكذكرهونر صديق حسو38358

259دبلومعقرة31242دهوكذكركامل خالد جاسم47375

260دبلومعقرة31242دهوكذكرجكر حسن ميكائيل50840

ي508146 ى حج  261دبلومعقرة31242دهوكذكرسالم محمدامير

262دبلومعقرة31242دهوكذكرجمال محمدصديق سليمان71931

263دبلومعقرة31242دهوكذكرجالل محمدصديق سليمان350246

264دبلومعقرة31242دهوكذكرشاكر خليل رمضان65224

265دبلومعقرة31242دهوكذكرهدرين قرطاس صالح508270

266دبلومعقرة31242دهوكذكرسكفان سعيد حسو58033

267دبلومعقرة31242دهوكذكرسعود اسماعيل علي65287

ي70612 ى حاج  268دبلومعقرة31242دهوكذكرازاد حسير

269دبلومعقرة31242دهوكذكرعماد نزير عارف38048

270دبلومعقرة31242دهوكذكرزانيار جمال شيخو45563

از عثمان انور50827 271دبلومعقرة31242دهوكذكرفير

272دبلومعقرة31242دهوكذكرعبدهللا محمدصالح رشيد44560

273دبلومعقرة31242دهوكذكربكر علي عمر38954



274دبلومعقرة31242دهوكذكركامران احمد مصطفى350890

275دبلومعقرة31242دهوكذكرعالء بهزاد هاشم38852

ي65348 276دبلومعقرة31242دهوكذكرداود علي حج 

277دبلومعقرة31242دهوكذكربرهان عبدهللا يونس360060

278دبلومعقرة31242دهوكذكرعدنان شعري خالس355362

279دبلومعقرة31242دهوكذكرسعيد رشيد حيدر40129

ى حسن ابراهيم225853 280دبلومعقرة31242دهوكذكرلزكير

 صالح محمدعلي349566
281دبلومعقرة31242دهوكذكرمصطفى

ي62012 282دبلومعقرة31242دهوكذكرجرجيس محمد حج 

283دبلومعقرة31242دهوكذكرفؤاد طه عزيز227357

284دبلومعقرة31242دهوكذكررمضان توفيق محمد352048

ي41523 285دبلومعقرة31242دهوكذكرعباس غفور حج 

286دبلومعقرة31242دهوكذكرسهل رمضان محمد352314

287دبلومعقرة31242دهوكذكراياس مجي الدين علي356820

288دبلومعقرة31242دهوكذكرنيجرفان عيىس بابير227677

289دبلومعقرة31242دهوكذكرصبجي صنعان محمد348672

290دبلومعقرة31242دهوكذكرسليمان هاشم ميكائيل67851

291دبلومعقرة31242دهوكذكراحمد سالم احمد357537

292دبلومعقرة31242دهوكذكرنوزاد ظاهر ظاهر231132

293دبلومعقرة31242دهوكذكرانس محمد عبدالرحمن350055

وان احمد صالح44238 294دبلومعقرة31242دهوكذكرشير

295دبلومعقرة31242دهوكذكرهيثم ايوب محمد62568

296دبلومعقرة31242دهوكذكراركان يوسف محمد228979

297دبلومعقرة31242دهوكذكرمروان محمد خالد356074

ي صالح نعمت227892 298دبلومعقرة31242دهوكذكرحج 

299دبلومعقرة31242دهوكذكرمجي الدين شاكر سليمان64428

300دبلومعقرة31242دهوكذكررسدار عبدهللا سعيد355762

301دبلومعقرة31242دهوكذكرانس محمدصالح محمود232279

302دبلومعقرة31242دهوكذكرشكر خليل رمضان65312

ى عادل348938 303دبلومعقرة31242دهوكذكرشعبان حسير

304دبلومعقرة31242دهوكذكرشعبان محمود عثمان228080

305دبلومعقرة31242دهوكذكرازاد صباح محمود40778

306دبلومعقرة31242دهوكذكرعمر محمدسعيد طه43455

307دبلومعقرة31242دهوكذكرلقمان سعيد علي50839

308دبلومعقرة31242دهوكذكرمحمد لقمان عبدالرحيم349536

ي علي37963 309دبلومعقرة31242دهوكذكرعبدالحميد حج 

310دبلومعقرة31242دهوكذكرعمر خبات درويش38055

ائيل عبدالواحد طاهر67633 311دبلومعقرة31242دهوكذكرجي 

312دبلومعقرة31242دهوكذكرخورشيد سعيد خورشيد41489

313دبلومعقرة31242دهوكذكروريا شكري سعيد71694

314دبلومعقرة31242دهوكذكراسماعيل روزان اسماعيل554575

315دبلومعقرة31242دهوكذكرسنكر فرزندة بابكر37974

316دبلومعقرة31242دهوكذكرافان رسدار عبدالرحمن47447

317دبلومعقرة31242دهوكذكروليد سيسه قاسم226503

318دبلومعقرة31242دهوكذكرقيوم محمدطاهر احمد226080

319دبلومعقرة31242دهوكذكرسفيان جمال دينو508306

320دبلومعقرة31242دهوكذكرازاد عفان صالح349576



321دبلومعقرة31242دهوكذكرامير ابراهيم طاهر46313

322دبلومعقرة31242دهوكذكرجبار مصطفى احمد226744

323دبلومعقرة31242دهوكذكرعمران حسن يونس356299

324دبلومعقرة31242دهوكذكرغازي تمو صالح37873

325دبلومعقرة31242دهوكذكرشعبان مشير عارف359112

326دبلومعقرة31242دهوكذكرفرست جبار رجب349822

327دبلومعقرة31242دهوكذكرمحمد ابراهيم رمضان63933

ى38944 328دبلومعقرة31242دهوكذكربهزاد عبدالمناف محمدامير

ي عمر يونس40822
329دبلومعقرة31242دهوكذكرعوبى

330دبلومعقرة31242دهوكذكرشوكت عقيل فاضل39172

331دبلومعقرة31242دهوكذكررضوان حسن يونس356438

332دبلومعقرة31242دهوكذكرحسن ابراهيم محمود43315

333دبلومعقرة31242دهوكذكراحمد طه توفيق38073

334دبلومعقرة31242دهوكذكراكرم خليل رمضان65248

335دبلومعقرة31242دهوكذكرسيداد بشار رشيد350855

336دبلومعقرة31242دهوكذكرعبدالكريم احمد عبدهللا40059

337دبلومعقرة31242دهوكذكرنواس محمد خورشيد37843

 صنعان علي350214
ى 338دبلومعقرة31242دهوكذكرمزكير

339دبلومعقرة31242دهوكذكرزيدان سيسه قاسم43657

ى ويىسي اسماعيل50813 340دبلومعقرة31242دهوكذكرمحمدامير

341دبلومعقرة31242دهوكذكربةرةفان ايوب محمدسليم230624

342دبلومعقرة31242دهوكذكرسكفان رسدار عبدالرحمن47466

343دبلومعقرة31242دهوكذكرشعبان علي عمر348649

344دبلومعقرة31242دهوكذكررائد رمضان فارس50148

حاج يوسف44976 345دبلومعقرة31242دهوكذكرحبيب مير

ى50780 346دبلومعقرة31242دهوكذكرعامر محمدرشيد حسير

ى قادر محمدصالح68183 347دبلومعقرة31242دهوكذكرمزكير

348دبلومعقرة31242دهوكذكرزيبار عبدالستار رشيد43843

349دبلومعقرة31242دهوكذكرويىسي صديق عبدالرحمن350067

350دبلومعقرة31242دهوكذكرجوتيار صنعان علي42263

351دبلومعقرة31242دهوكذكروعد حبيب كريم351107

352دبلومعقرة31242دهوكذكربرهان مقداد رشيد356767

353دبلومعقرة31242دهوكذكرعمران كريم عبدالرحمن70977

354دبلومعقرة31242دهوكذكرمصلح رمضان فارس50028

355دبلومعقرة31242دهوكذكررسمد محمدرؤوف جبار228454

356دبلومعقرة31242دهوكذكرريان صالح محمود357184

ي محمد231751 357دبلومعقرة31242دهوكذكرفرزندة حج 

358دبلومعقرة31242دهوكذكرايوب رجب حسن44334

359دبلومعقرة31242دهوكذكرجيا عبدهللا عصمت349653

360دبلومعقرة31242دهوكذكرهمزة اومر جاسم45826

361دبلومعقرة31242دهوكذكرطه ادريس خرصى351513

362دبلومعقرة31242دهوكذكرنورالدين قطب الدين مصطفى62410

363دبلومعقرة31242دهوكذكركاروان لقمان عبدالرحيم355945

364دبلومعقرة31242دهوكذكرأراز زبير عمر58535

365دبلومعقرة31242دهوكذكرساالر مجي الدين طه64989

366دبلومعقرة31242دهوكذكرطارق انور طه66567

367إعداديةعقرة31242دهوكذكرسعيد حيدر مجي357926



368إعداديةعقرة31242دهوكذكراحمد مهدي سعيد231804

369إعداديةعقرة31242دهوكذكرريان شمال محمد232079

370إعداديةعقرة31242دهوكذكراسالم رمضان عبدهللا228755

371إعداديةعقرة31242دهوكذكرعبدالرحمن مشهود وحيد232030

372إعداديةعقرة31242دهوكذكرعبدالعزيز ابراهيم محمدسليم227698

373إعداديةعقرة31242دهوكذكربصير صديق عبدالرحمن350320

خان68802 374إعداديةعقرة31242دهوكذكرعمر مقداد مير

375إعداديةعقرة31242دهوكذكرافراز فاروق دينو350223

376إعداديةعقرة31242دهوكذكرصهيب نزير عارف50656

ى232007 377إعداديةعقرة31242دهوكذكرنيجير طالب حسير

ي سليمان50423 378إعداديةعقرة31242دهوكذكرئادار حج 

379إعداديةعقرة31242دهوكذكرزيد شمال محمد360082

380إعداديةعقرة31242دهوكذكربهزاد نورالدين صالح45416

خان62616 حاج تي  381إعداديةعقرة31242دهوكذكرهلكفت مير

382إعداديةعقرة31242دهوكذكربيوار فهمي بابير350353

383إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد ابراهيم ميكائيل65066

384إعداديةعقرة31242دهوكذكرريزان محمد مولود349668

385إعداديةعقرة31242دهوكذكرشعبان طه شعبان71458

386إعداديةعقرة31242دهوكذكرسهل مهدي فتاح231236

387إعداديةعقرة31242دهوكذكراحمد اسماعيل طاهر58359

388إعداديةعقرة31242دهوكذكرريباز شعبان عبدالمناف70822

ى230797 389إعداديةعقرة31242دهوكذكربرهان نذير محمدامير

390إعداديةعقرة31242دهوكذكرسعد علي محمد232395

391إعداديةعقرة31242دهوكذكرطه سالم طه228301

392إعداديةعقرة31242دهوكذكرشفان حسن احمد68198

393إعداديةعقرة31242دهوكذكرزبير ايوب علي68247

394إعداديةعقرة31242دهوكذكرموس ابراهيم محمود50238

395إعداديةعقرة31242دهوكذكراحمد حكمت محمد357852

396إعداديةعقرة31242دهوكذكرنيدار غياث عبدهللا232022

397إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمدسعيد محمدطاهر امام228928

وان شاكر سعيد50835 398إعداديةعقرة31242دهوكذكرشير

399إعداديةعقرة31242دهوكذكركارزان محمد صالح64499

400إعداديةعقرة31242دهوكذكروليد عبدالوهاب يونس38495

401إعداديةعقرة31242دهوكذكرصالح سعيد سليمان229037

ي64104 402إعداديةعقرة31242دهوكذكرسعد محمد حج 

ى50743 403إعداديةعقرة31242دهوكذكراراس شاكر محمدامير

زاد جعفر اسماعيل65770 404إعداديةعقرة31242دهوكذكرشير

ي226387
 
405إعداديةعقرة31242دهوكذكراحمد سامي صدق

ى صالح508200 406إعداديةعقرة31242دهوكذكرسام محمدامير

ى352220 407إعداديةعقرة31242دهوكذكرسعد محمدرشيد ياسير

ى عبدالرحمن خرصى71178 408إعداديةعقرة31242دهوكذكرسفير

409إعداديةعقرة31242دهوكذكرسفيان طه جيجو357495

410إعداديةعقرة31242دهوكذكررمضان احمد حسن37866

411إعداديةعقرة31242دهوكذكرفرحان سلطان رشيد65755

412إعداديةعقرة31242دهوكذكرنايف صادق محمد359007

413إعداديةعقرة31242دهوكذكراحمد اسماعيل احمد352167

414إعداديةعقرة31242دهوكذكرزياد خليل ميكائيل225845



ي وار شاكر مصطفى50852
415إعداديةعقرة31242دهوكذكركابى

416إعداديةعقرة31242دهوكذكرنزيار صادق حسن227191

417إعداديةعقرة31242دهوكذكرسمير نذير بابكر230875

ي مصطفى خرصى66124 418إعداديةعقرة31242دهوكذكرصي 

419إعداديةعقرة31242دهوكذكرهزار فريق محمد65093

ى226424 420إعداديةعقرة31242دهوكذكراحسان قهار محمدامير

421إعداديةعقرة31242دهوكذكرافراز امير علي359130

422إعداديةعقرة31242دهوكذكرنهاد صادق محمد351585

423إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمود سليمان اسماعيل228022

424إعداديةعقرة31242دهوكذكراحمد طارق موس40462

425إعداديةعقرة31242دهوكذكركارزان عيىس سليم231037

426إعداديةعقرة31242دهوكذكرسهند رزكار محمدصالح47359

427إعداديةعقرة31242دهوكذكراسماعيل عبدالصمد رشكو38873

يف44347 428إعداديةعقرة31242دهوكذكرجيمن طيار رسر

429إعداديةعقرة31242دهوكذكردزوار فهمي بابير350346

ي38011 430إعداديةعقرة31242دهوكذكرقدري قادر حج 

431إعداديةعقرة31242دهوكذكراحمي جور هيتو228854

432إعداديةعقرة31242دهوكذكرلقمان خورشيد سعيد50487

433إعداديةعقرة31242دهوكذكريوسف يونس اسماعيل354628

ائيل خليل رمضان63987 434إعداديةعقرة31242دهوكذكرجي 

435إعداديةعقرة31242دهوكذكرنارص طاهر يعقوب508383

436إعداديةعقرة31242دهوكذكرعبدالستار صادق طيب68606

437إعداديةعقرة31242دهوكذكربزدار زبير سعيد50619

438إعداديةعقرة31242دهوكذكرهارون عارس شيخ355164

439إعداديةعقرة31242دهوكذكرجالل توفيق محمد43298

440إعداديةعقرة31242دهوكذكرسمير ابراهيم طاهر46274

441إعداديةعقرة31242دهوكذكريارس ابراهيم عدو61560

442إعداديةعقرة31242دهوكذكرازاد توفيق محمد63742

ائيل مصطفى44928 443إعداديةعقرة31242دهوكذكرعامر جي 

444إعداديةعقرة31242دهوكذكررشيد شاكر مصطفى50855

445إعداديةعقرة31242دهوكذكرشعبان فاضل عبدالصمد67695

446إعداديةعقرة31242دهوكذكررضوان سليمان عبدهللا230859

447إعداديةعقرة31242دهوكذكريوسف طارق موس40716

448إعداديةعقرة31242دهوكذكرادهم مجي الدين شمس الدين350627

449إعداديةعقرة31242دهوكذكراراس عبدهللا جميل230892

ى جاسم358880 450إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد حسير

ى رشيد230940 451إعداديةعقرة31242دهوكذكراياد محمدامير

452إعداديةعقرة31242دهوكذكرجيكر رمضان اسماعيل50699

453إعداديةعقرة31242دهوكذكرايمن احمد خليل63433

ى بالر68695 454إعداديةعقرة31242دهوكذكرهشيار ياسير

ى67155 455إعداديةعقرة31242دهوكذكرفالح عمر شير

456إعداديةعقرة31242دهوكذكرشوان مناف احمد62045

457إعداديةعقرة31242دهوكذكراوميد شاكر طيب350204

458إعداديةعقرة31242دهوكذكرشفان شمال محمد360127

459إعداديةعقرة31242دهوكذكرسكفان محمد احمد225523

460إعداديةعقرة31242دهوكذكراسامة طه شعبان68917

461إعداديةعقرة31242دهوكذكررسكفت عبدالجبار محمدصديق351053



462إعداديةعقرة31242دهوكذكرزيدان صالح عيىس50393

463إعداديةعقرة31242دهوكذكررسبست مجاهد محمد348729

464إعداديةعقرة31242دهوكذكرمقداد رجب علي350511

465إعداديةعقرة31242دهوكذكرادريس سليمان اسماعيل64645

466إعداديةعقرة31242دهوكذكرجيكر صادق محمد359088

467إعداديةعقرة31242دهوكذكررمضان شعبان اسماعيل57714

468إعداديةعقرة31242دهوكذكرخيفه عارس محمد66757

469إعداديةعقرة31242دهوكذكرالهام رشدي عزيز356089

زا62495 470إعداديةعقرة31242دهوكذكربوتان جاسم مير

ى68081 471إعداديةعقرة31242دهوكذكررسمد ابراهيم ياسير

زا42677  جاسم مير
472إعداديةعقرة31242دهوكذكرمصطفى

ي علي64940
473إعداديةعقرة31242دهوكذكرشفان عوبى

474إعداديةعقرة31242دهوكذكرسداد ناصح مهدي59008

ى صالح ميكائيل230707 475إعداديةعقرة31242دهوكذكرياسير

476إعداديةعقرة31242دهوكذكرهنير فهروشاه عبدهللا67115

477إعداديةعقرة31242دهوكذكركاروان عبدهللا خزالوك50543

478إعداديةعقرة31242دهوكذكرسعد احمد مولود359553

479إعداديةعقرة31242دهوكذكراركان محمد طاهر71010

480إعداديةعقرة31242دهوكذكراحمد برزو فرامس71472

481إعداديةعقرة31242دهوكذكرزيدان نعمان عبدهللا226473

482إعداديةعقرة31242دهوكذكردلكش صالح عبدالعزيز42789

ي230987 483إعداديةعقرة31242دهوكذكريحبر يوسف حاج 

و58192 484إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد اومر مير

485إعداديةعقرة31242دهوكذكرخوكر احمد رحيم62976

486إعداديةعقرة31242دهوكذكردلشاد اقبال ابراهيم62389

487إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد احمد موس231275

ي357072
488إعداديةعقرة31242دهوكذكراخالص علي عوبى

فان سعيد حسو58903 489إعداديةعقرة31242دهوكذكرنيجير

ى عبدهللا57874 490إعداديةعقرة31242دهوكذكرعمار ياسير

491إعداديةعقرة31242دهوكذكرصابر صالح حمد231426

492إعداديةعقرة31242دهوكذكرعمر حسن رمضان49812

493إعداديةعقرة31242دهوكذكرعبدالعزيز يوسف محمد231509

494إعداديةعقرة31242دهوكذكرجيكر محمدرؤوف يوسف359501

495إعداديةعقرة31242دهوكذكرهلكفت عبدالقادر درويش232413

496إعداديةعقرة31242دهوكذكرنهاد علي رشيد228911

497إعداديةعقرة31242دهوكذكروعد كمال عبدالرزاق231890

498إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد عدنان سليمان349945

499إعداديةعقرة31242دهوكذكرانس محمدطاهر نعمت45832

500إعداديةعقرة31242دهوكذكردلشاد عزيز حدو38477

ي عمر64674 501إعداديةعقرة31242دهوكذكرطارق نب 

502إعداديةعقرة31242دهوكذكرمخلص اسكندر صالح360225

زا62530 503إعداديةعقرة31242دهوكذكردلمند جاسم مير

504إعداديةعقرة31242دهوكذكربزار احمد محمد63398

505إعداديةعقرة31242دهوكذكرعمر خطاب موس44265

ي57675 506إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد طه حاج 

507إعداديةعقرة31242دهوكذكرغازي سالم احمد353737

ى356801 هات زياد شاهير 508إعداديةعقرة31242دهوكذكربير



509إعداديةعقرة31242دهوكذكرسفر مقداد حمو39818

510إعداديةعقرة31242دهوكذكرغفار اومر جاسم70662

511إعداديةعقرة31242دهوكذكرجهاد حيدر بشير64456

512إعداديةعقرة31242دهوكذكرزيار يوسف كريم225990

513إعداديةعقرة31242دهوكذكرمصلح كريم عبدالرحمن70943

ى خالد45117 ى محمدامير 514إعداديةعقرة31242دهوكذكرمتير

515إعداديةعقرة31242دهوكذكرسيداد رمضان مصطفى232423

ى مصطفى64361 516إعداديةعقرة31242دهوكذكرطيب لزكير

517إعداديةعقرة31242دهوكذكرهافال علي غازي65008

518إعداديةعقرة31242دهوكذكريوسف عزيز رمضان357225

ى ابراهيم محمود43416 519إعداديةعقرة31242دهوكذكرحسير

520إعداديةعقرة31242دهوكذكربرهان عثمان محو64841

521إعداديةعقرة31242دهوكذكرفؤاد اسكندر فؤاد357309

522إعداديةعقرة31242دهوكذكرخالد مصطفى شكري67531

523إعداديةعقرة31242دهوكذكرريباز مروان ظاهر244177

524إعداديةعقرة31242دهوكذكرروز منير حفظاهلل349963

525إعداديةعقرة31242دهوكذكرايوب ابراهيم صديق225912

ى صالح عبدهللا38978 526إعداديةعقرة31242دهوكذكرالزكير

ى كابايز356172 527إعداديةعقرة31242دهوكذكرنايف محمدامير

528إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد صارم مالحسن45476

529إعداديةعقرة31242دهوكذكرعبدهللا رمضان عبدهللا357738

530إعداديةعقرة31242دهوكذكراوميد صباح وحيد50807

531إعداديةعقرة31242دهوكذكرنوري فرحان عبدالخالق229021

532إعداديةعقرة31242دهوكذكرعمر اسماعيل طاهر58450

533إعداديةعقرة31242دهوكذكرربيع سعيد رشيد508374

534إعداديةعقرة31242دهوكذكرراكان عدنان سليمان355339

535إعداديةعقرة31242دهوكذكرنشوان غازي خالد349501

ي علي43763 536إعداديةعقرة31242دهوكذكرعيىس خير

537إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد شكري محمد231063

538إعداديةعقرة31242دهوكذكرزكي رجب حسن232442

539إعداديةعقرة31242دهوكذكرسامان اسكندر شكري230577

540إعداديةعقرة31242دهوكذكرنواس محمد جميل349110

541إعداديةعقرة31242دهوكذكرايمن خالد مصطفى508229

ى حيدر351617 ى ياسير 542إعداديةعقرة31242دهوكذكرياسير

543إعداديةعقرة31242دهوكذكرريي  صادق حسن227182

544إعداديةعقرة31242دهوكذكرزريان شكري سعيد71609

ي جاسم228964 فان حرب  545إعداديةعقرة31242دهوكذكرنيجير

546إعداديةعقرة31242دهوكذكرزنار مجيد ميكائيل64586

547إعداديةعقرة31242دهوكذكردزوار احمد محمد63359

548إعداديةعقرة31242دهوكذكرصفوان كمال اسكندر228572

549إعداديةعقرة31242دهوكذكرزيد حيدر بشير49955

ى عدنان سليمان354002 550إعداديةعقرة31242دهوكذكرمتير

551إعداديةعقرة31242دهوكذكرعمر شعبان مالحسن43649

552إعداديةعقرة31242دهوكذكربرفان سليمان عبدهللا231192

553إعداديةعقرة31242دهوكذكردلدار فريق محمد65111

554إعداديةعقرة31242دهوكذكركاظم زبير محمد360149

555إعداديةعقرة31242دهوكذكرصهيب شمسالدين علي65266



556إعداديةعقرة31242دهوكذكراحمد امير علي359146

ائيل عبو42693 ى جي  557إعداديةعقرة31242دهوكذكرسفير

558إعداديةعقرة31242دهوكذكرمحمد ايوب عزيز357353

559بكالوريوسعقرة31242دهوكذكرنشاط محمدطاهر ابراهيم230667

1بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىشيماء فرامس يوسف38595

2بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنور عبدالعزيز عبدالرحم77563

الدين عبدالغفار353796 3بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىرجاء خير

4بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبروين سعيد صالح39316

5بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىفاطمه ادريس محمدعلي226869

ى احمد محمد43287 6بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىرابير

ين فتجي ملو350492 7بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىشير

8بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىجوريه فرحان احمد555910

9دبلومعقرة31242دهوكأنبىجهان احمد ظاهر350897

10دبلومعقرة31242دهوكأنبىهيهات احمد زبير38659

11دبلومعقرة31242دهوكأنبىزوزان ابراهيم عبدالحميد58484

12دبلومعقرة31242دهوكأنبىبناز نرصالدين حسن44965

ى عمر صالح38139 13دبلومعقرة31242دهوكأنبىبرسر

14دبلومعقرة31242دهوكأنبىروزين يونس عثمان37925

15دبلومعقرة31242دهوكأنبىهيفاء هاشم ميكائيل226562

ي42084
 
ى خليل عبدالباق 16دبلومعقرة31242دهوكأنبىبرسر

17دبلومعقرة31242دهوكأنبىزينب مصطفى صالح351693

ى38114 18دبلومعقرة31242دهوكأنبىنداء عبدالقادر حسير

 عبدالكريم علي38231
ى 19دبلومعقرة31242دهوكأنبىهفير

ي228350
 
20دبلومعقرة31242دهوكأنبىساجده خليل عبدالباق

21دبلومعقرة31242دهوكأنبىنوال طيب عبدالرحمن226587

22دبلومعقرة31242دهوكأنبىجيهان مقداد وحيد39120

ي40430
 
23دبلومعقرة31242دهوكأنبىشيماء خليل عبدالباق

24دبلومعقرة31242دهوكأنبىاواز كرو خيلو439650

25دبلومعقرة31242دهوكأنبىهالل محمد رمضان226156

ين شمال عمر47434 26دبلومعقرة31242دهوكأنبىرسر

ه سعيد صالح39287 27إعداديةعقرة31242دهوكأنبىسمير

ي عيىس41468
 
1دبلوم عاليعقرة31242دهوكأنبىبريفان صدق

2دبلوم عاليعقرة31242دهوكأنبىرازين حسن ميكائيل50845

3دبلوم عاليعقرة31242دهوكأنبىشيماء عبدالكريم خرصى227213

ى صالح227395 4بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىاسيا محمدامير

5بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىروزين فهمي بابير508251

6بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىهزين احمد سينو227774

7بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنازدار احمد محمد38744

8بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىعائشه حسن درويش352291

9بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىديمن احمد صالح44228

ي سليمان50441 10بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنوروز حج 

ى227661 11بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىديالن خالد شاهير

12بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىريناس محمد جمعه225711

ى احمد محمد42878 13بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنالير

14بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبفرين شعبان خليل37881

ائيل227265 15بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىدالل عزيز جي 

16بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىارساء محمدرؤوف يوسف350705



17بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنركز عثمان محمد65832

18بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبيان بازيد محمد68167

ى350426 19بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىفيناس شاكر محمدامير

ى67991 20بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىسيبل ابراهيم ياسير

21بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىزينب محمد زكري349725

ى شمسالدين محمد351553 22بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبرسر

ى67962 23بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىمريم ابراهيم ياسير

ي محمد67653 بيمن نب 
24بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبى

عزيزه محمدعلي باس47399
25بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبى

26بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىزوزان طيار محمدسليم376270

ى احمد محمد42893 27بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىئاخير

28بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبسناء عبدالرحمن خرصى357657

29بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىاخالص اسكندر جوهر50108

ى احمد محمد42853 30بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىكيفير

ي45355 31بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنازدار كريم حاج 

32بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىارساء زيدون نافع225656

زيان علي عثمان231223
33بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبى

ى353629 ائيل حسير 34بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىرويدا جي 

35بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىرحيمه عماد محمد350109

36بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىوفاء صالح نعمت227880

37بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىساهره عبدهللا يونس360027

38بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىايمان انور طه66855

39بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىفاطمه يونس مالمحمود232308

ى عبدالرحمن سليم230828 40بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىدلفير

41بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىروندك عبدهللا خالص71346

42بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىزهره خورشيد مصطفى228384

ى صالح نعمت361411 43بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنخشير

44بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنوال احمد جاسم231842

45بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىدلمان صنعان محمد355253

46بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىكولزين عبدهللا خالص72860

47بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنورهان عثمان حبيب356595

48بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىسهام عزيز جمعة352386

سناء علي طاهر40834
49بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبى

ي42343 50بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىسمية مهدي حاج 

ى محمود عبدالرحمن355302 51بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىهوجير

52بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىهاجر عبدهللا عبدالرحمن50056

53بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبرشنك فاضل خالد45544

54بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبتول مقداد محمد38333

ان شعبان66888 55بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىهيفاء كامير

56بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىمريم اكرم حدو38467

57بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىشهريفان محمد خليل37823

58بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىفاطمة احمد اسالم19288

ى مصطفى43526 59بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىشيالن لزكير

60بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنرسين عبدالرزاق محمد45521

61بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىروخوش احمد محمد42934

62بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىجورين صباح سعدو350395

ى طيب508238 63بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىشهال حسير



ين محمد جميل508261 64بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىرسر

65بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىهيفار محمد الهام40395

66بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىايمان عبدالكريم خرصى227236

67بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنداء جميل خالد62112

و359030 68بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىجيهيل محمد مير

69بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىاليجان ارشد يوسف46494

70بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىزينب محمدعلي قادر360273

يف44280 ى طيار رسر مير 71بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىرسر

ى خرصى سليم232226 72بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبرسر

73بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىكازين حسن يونس356107

74بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىسوالف عيىس سليم226399

75بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبسنه طه مجي الدين228362

كولي حبيب احمد231974
76بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبى

ي مال225644
77بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىئيفار عوبى

78بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبيمان عبدالكريم خرصى227226

ى احمد356655 79بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىسازان حمدامير

80بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىميديا يونس عبدهللا71530

81بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىالهام مصطفى محمد44715

82بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىجيمن زبير سعيد352261

ى خالد45101 83بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىجيهان محمدامير

84بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىايناس محمدشاكر ابراهيم44449

85بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىكازين اسماعيل طاهر47071

ين عمر حبيب353764 86بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىشير

87بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىسلوى ميكائيل درويش555907

88بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىوداد رجب عبدهللا65948

ي علي37971 89بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىكردستان حج 

ى قرطاس صالح508214 مير 90بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىرسر

ى مصطفى43545 91بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىايمان لزكير

92بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىدلخاص حبيب احمد231965

93بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىسوالف شينو خالد66156

94بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىايمان خورشيد شكري67910

ائيل227257 95بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنوال عزيز جي 

يفان بدرالدين طاهر226758 96بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبير

97بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىامينه سالم فتاح226172

ي سليمان50412 98بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىسميه حج 

ي صديق226896 99بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىروناك حج 

100بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىتوران مسيح احمد351491

ى صالح227367 ين محمدامير 101بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىرسر

ى37903 ين عبدالمناف محمدامير 102بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىشير

103بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىحليم مصطفى عبدهللا43185

104بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىبهار محمد احمد350755

105بكالوريوسعقرة31242دهوكأنبىنوال رمضان محمد38103

ي محمد228529 106دبلومعقرة31242دهوكأنبىمنال حاج 

ين صالح عبدالعزيز63186 107دبلومعقرة31242دهوكأنبىرسر

108دبلومعقرة31242دهوكأنبىفلك صادق حسن351852

109دبلومعقرة31242دهوكأنبىجيهان طه مجي الدين227975

ائيل مصطفى351223 110دبلومعقرة31242دهوكأنبىنورا جي 



111دبلومعقرة31242دهوكأنبىكازين احمد محمد66660

112دبلومعقرة31242دهوكأنبىبيان عبدهللا سليمان41638

سوزان علي محمد228405
113دبلومعقرة31242دهوكأنبى

114دبلومعقرة31242دهوكأنبىبنه وش سيف الدين بايز40244

115دبلومعقرة31242دهوكأنبىزهور عفان عبد350463

116دبلومعقرة31242دهوكأنبىدنيا عبدالرحمن خرصى50579

117دبلومعقرة31242دهوكأنبىهدى رسدار ابراهيم44530

118دبلومعقرة31242دهوكأنبىفيان كمال ابراهيم44665

119دبلومعقرة31242دهوكأنبىامنة عزيز طه45579

120دبلومعقرة31242دهوكأنبىجان محمد عبدهللا349857

ى353548 ائيل حسير 121دبلومعقرة31242دهوكأنبىسندس جي 

122دبلومعقرة31242دهوكأنبىرحمه عمر ميكائيل43681

123دبلومعقرة31242دهوكأنبىدلمان فرج رفعت66644

124دبلومعقرة31242دهوكأنبىسيي  عبدالخالق بابكر355910

بيان محمدعلي باس47412
125دبلومعقرة31242دهوكأنبى

126دبلومعقرة31242دهوكأنبىنجاه يونس حسن232118

127دبلومعقرة31242دهوكأنبىناهده سعيد كريم49900

128دبلومعقرة31242دهوكأنبىهاجر مشير عارف356859

129دبلومعقرة31242دهوكأنبىهزيان عبدهللا خالص70722

130دبلومعقرة31242دهوكأنبىفالحه محمدشاكر ابراهيم44476

131دبلومعقرة31242دهوكأنبىشاناز كرو خيلو227125

ى يونس ابابكر226922 132دبلومعقرة31242دهوكأنبىهلبير

133دبلومعقرة31242دهوكأنبىمريم خرصى ابراهيم50354

134دبلومعقرة31242دهوكأنبىنعيمة عزو محمد357773

ى اسعد مرزا45717 135دبلومعقرة31242دهوكأنبىسولير

136دبلومعقرة31242دهوكأنبىنيوار عبدهللا جمعة37914

137دبلومعقرة31242دهوكأنبىهديه احمد زبير226979

138دبلومعقرة31242دهوكأنبىايام كودار شعري67465

139دبلومعقرة31242دهوكأنبىحمديه خلف حسو42817

140دبلومعقرة31242دهوكأنبىذكرى شمس الدين محمد228690

141دبلومعقرة31242دهوكأنبىجلنك جعفر محمدصالح227712

142دبلومعقرة31242دهوكأنبىروزين شكري سعيد47490

143دبلومعقرة31242دهوكأنبىكازين امير ماهر45432

144دبلومعقرة31242دهوكأنبىروشن عمر حبيب225765

145دبلومعقرة31242دهوكأنبىخناف عبدالرحمن سيتو38681

146دبلومعقرة31242دهوكأنبىشكرية عزيز جمعة232500

147دبلومعقرة31242دهوكأنبىهفرس صديق حسو50804

باكستان زكريا علي50837
148دبلومعقرة31242دهوكأنبى

149دبلومعقرة31242دهوكأنبىنهايه ابراهيم طاهر46400

150دبلومعقرة31242دهوكأنبىسلوى جمعة عمر350185

151دبلومعقرة31242دهوكأنبىايمان خليل مصطفى50798

ي اسماعيل352171 خالده نب 
152دبلومعقرة31242دهوكأنبى

153دبلومعقرة31242دهوكأنبىبروين محمد عبدالقادر350259

ي350635 154دبلومعقرة31242دهوكأنبىارساء غائب حج 

155دبلومعقرة31242دهوكأنبىسلوى نجم الدين محمدطاهر226813

156دبلومعقرة31242دهوكأنبىايمان فيضاهلل عبدالرحمن43982

157دبلومعقرة31242دهوكأنبىارسى عبدهللا خالص70687



158دبلومعقرة31242دهوكأنبىزليخة عبدالرحمن سيتو70762

سوالف علي محمد350235
159دبلومعقرة31242دهوكأنبى

ى39032 160دبلومعقرة31242دهوكأنبىسورداش غياث محمدامير

ي45256 ى حاج  161دبلومعقرة31242دهوكأنبىفيان حسير

162دبلومعقرة31242دهوكأنبىارساء نجم الدين محمدطاهر226807

ي خورشيد508360 163دبلومعقرة31242دهوكأنبىمريم حج 

ي احمد228636
164دبلومعقرة31242دهوكأنبىمها رسدار فف 

165دبلومعقرة31242دهوكأنبىفيناس صباح حسن61492

166دبلومعقرة31242دهوكأنبىكفاح رمضان محمد38096

167دبلومعقرة31242دهوكأنبىشيماء شمال جعفر37897

168دبلومعقرة31242دهوكأنبىاالن جمال دينو508303

ى كمال ابراهيم44686 169دبلومعقرة31242دهوكأنبىاولفير

170دبلومعقرة31242دهوكأنبىحديثه عماد محمد350169

171دبلومعقرة31242دهوكأنبىجنار حسن سعدي50818

172دبلومعقرة31242دهوكأنبىسمية رزكار تتو226463

173دبلومعقرة31242دهوكأنبىهه زين بدرخان فجاع47173

174دبلومعقرة31242دهوكأنبىسدرت رمضان محمد350679

175دبلومعقرة31242دهوكأنبىزوزان عبدهللا سليمان231160

ى232382 ين مهدي حسير 176دبلومعقرة31242دهوكأنبىرسر

177دبلومعقرة31242دهوكأنبىفيان احمد ميكائيل42633

فان علي حسن64864 بير
178دبلومعقرة31242دهوكأنبى

179دبلومعقرة31242دهوكأنبىرويده مجيد محمد41713

يه سليم محمدطاهر350298 180دبلومعقرة31242دهوكأنبىصي 

ى احمد محمد42952 181دبلومعقرة31242دهوكأنبىافير

182دبلومعقرة31242دهوكأنبىرافعه ابراهيم محمد350227

183دبلومعقرة31242دهوكأنبىاالء نجم الدين محمدطاهر226794

ائيل عبو43903 ى جي  مير 184دبلومعقرة31242دهوكأنبىرسر

185دبلومعقرة31242دهوكأنبىزفان زيرك زبير47190

ي عمر350946 عائشة نب 
186دبلومعقرة31242دهوكأنبى

187دبلومعقرة31242دهوكأنبىاالء خبات درويش38038

188دبلومعقرة31242دهوكأنبىوالء حسن سعدي232166

189دبلومعقرة31242دهوكأنبىباسمه خالد سعيد350536

190دبلومعقرة31242دهوكأنبىنازدار صادق طيب45590

191دبلومعقرة31242دهوكأنبىارزو شعبان عبدالمناف66308

ى احمد عبدهللا40144 192دبلومعقرة31242دهوكأنبىافير

193دبلومعقرة31242دهوكأنبىامل عزت حسن45539

194دبلومعقرة31242دهوكأنبىاسماء سعيد انور71870

195دبلومعقرة31242دهوكأنبىكوثر شاكر محمود44372

يفان عزت حسن45533 196دبلومعقرة31242دهوكأنبىبير

197دبلومعقرة31242دهوكأنبىواهدى عزيز عبدهللا45784

198دبلومعقرة31242دهوكأنبىفيدا عبدهللا مجي  الدين351898

199دبلومعقرة31242دهوكأنبىعاطية عبدالرحمن سليم230841

200دبلومعقرة31242دهوكأنبىغريبه عبدالرحمن كيالن71556

201دبلومعقرة31242دهوكأنبىمروى نامق شهو351155

202دبلومعقرة31242دهوكأنبىليندا ريبار بشير227524

203دبلومعقرة31242دهوكأنبىدعوى عبدالخالق ماهر351532

204دبلومعقرة31242دهوكأنبىميديا جالل اسماعيل349917



205دبلومعقرة31242دهوكأنبىهيفاء رمضان محمد226518

ى353670 206دبلومعقرة31242دهوكأنبىايالف طه ياسير

ديالن جابر علي38191
207دبلومعقرة31242دهوكأنبى

208إعداديةعقرة31242دهوكأنبىلوزان زيرك محمدطاهر45310

209إعداديةعقرة31242دهوكأنبىديان احمد صالح44246

ى خالد45049 يفان محمدامير 210إعداديةعقرة31242دهوكأنبىرسر

211إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهزيان عواد صالح58814

212إعداديةعقرة31242دهوكأنبىرحيمه رمضان طاهر68217

ى مصطفى64379 213إعداديةعقرة31242دهوكأنبىبيمان لزكير

214إعداديةعقرة31242دهوكأنبىندى احمد محمد62314

215إعداديةعقرة31242دهوكأنبىأريان عبدالصمد رشكو50831

216إعداديةعقرة31242دهوكأنبىامينه سعدي عبدهللا50527

217إعداديةعقرة31242دهوكأنبىفلك محمدرؤوف يوسف350711

218إعداديةعقرة31242دهوكأنبىسعدية عبدالرحمن محمد228955

219إعداديةعقرة31242دهوكأنبىامنه فاضل خالد61024

220إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهانيه جانو كريم354028

221إعداديةعقرة31242دهوكأنبىنيداء احمد محمد62060

ي232185 222إعداديةعقرة31242دهوكأنبىتاره حيدر حاج 

223إعداديةعقرة31242دهوكأنبىشهنار ايوب مصطفى225817

224إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهمزة احمد اسالم171050

ي508365 225إعداديةعقرة31242دهوكأنبىحياة فتاح حاج 

226إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهيفاء مصطفى خرصى65977

227إعداديةعقرة31242دهوكأنبىبروين سالم صالح42842

228إعداديةعقرة31242دهوكأنبىئافان عبدالرزاق رجب349809

ة شاكر مصطفى50596 229إعداديةعقرة31242دهوكأنبىمنير

230إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهالت عثمان حمزه230802

231إعداديةعقرة31242دهوكأنبىكيالن بازيد داود50605

232إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهالت صالح حسن227415

233إعداديةعقرة31242دهوكأنبىجيهان محمد خليل50459

ى عمر357574 ى شير 234إعداديةعقرة31242دهوكأنبىوارفير

235إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهيهات شكري سعيد71749

ى232292 236إعداديةعقرة31242دهوكأنبىبيان دلير حسير

237إعداديةعقرة31242دهوكأنبىشمسيخان عبدالرحمن سليم230850

ى عمر351481 ى شير 238إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهه رسير

239إعداديةعقرة31242دهوكأنبىنورا دارا عمر45731

ى359905 240إعداديةعقرة31242دهوكأنبىفاطمه محمدرشيد ياسير

241إعداديةعقرة31242دهوكأنبىايالف نافع كريم232245

242إعداديةعقرة31242دهوكأنبىديانا عارس محمد66740

243إعداديةعقرة31242دهوكأنبىسوسن جمال اسماعيل57845

ى كمال ابراهيم44621 244إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهيلير

245إعداديةعقرة31242دهوكأنبىوفاء خورشيد شكري67873

ي احمد49785  حرب 
ى مير 246إعداديةعقرة31242دهوكأنبىرسر

يفان احمد موس225799 247إعداديةعقرة31242دهوكأنبىئير

248إعداديةعقرة31242دهوكأنبىبفرين نذير بابكر226011

249إعداديةعقرة31242دهوكأنبىرؤيا محمد سليم354061

ى230685 250إعداديةعقرة31242دهوكأنبىجوان جاسم محمدامير

251إعداديةعقرة31242دهوكأنبىبيخال رزاق احمد62147



252إعداديةعقرة31242دهوكأنبىفاخته محمدشاكر ابراهيم44462

253إعداديةعقرة31242دهوكأنبىروزين ابراهيم محمود63913

ة احمد عمر68870 254إعداديةعقرة31242دهوكأنبىامير

255إعداديةعقرة31242دهوكأنبىبيمان شينو خالد50183

256إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهوزان اسماعيل منصور231710

257إعداديةعقرة31242دهوكأنبىدالل حسن ميكائيل67789

258إعداديةعقرة31242دهوكأنبىشيماء حسن احمد349834

ى حيدر231540 259إعداديةعقرة31242دهوكأنبىفاطمه ياسير

ى جاسم359296 260إعداديةعقرة31242دهوكأنبىمريم حسير

ى اسماعيل خليل43355 261إعداديةعقرة31242دهوكأنبىكيفير

ى شكري اسماعيل230606 262إعداديةعقرة31242دهوكأنبىبرسر

263إعداديةعقرة31242دهوكأنبىفاطمة شمسالدين محمد231933

264إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهه ورين بابكر محمد64695

265إعداديةعقرة31242دهوكأنبىدنيا كمال عبدالرزاق231869

ي227449 266إعداديةعقرة31242دهوكأنبىشهلة رجب حاج 

267إعداديةعقرة31242دهوكأنبىكلشنك سالم صالح42833

268إعداديةعقرة31242دهوكأنبىشيفاء مصطفى خرصى66075

269إعداديةعقرة31242دهوكأنبىليل مشير عارف357163

270إعداديةعقرة31242دهوكأنبىفاتحه بدرالدين طاهر41832

271إعداديةعقرة31242دهوكأنبىزهراء محمد خزالوك58086

272إعداديةعقرة31242دهوكأنبىحبيبه مسعود صنعان349978

يفان سليمان عبدهللا231180 273إعداديةعقرة31242دهوكأنبىبير

274إعداديةعقرة31242دهوكأنبىروزكار شعبان ابراهيم226878

ى360006 275إعداديةعقرة31242دهوكأنبىزهراء محمدرشيد ياسير

276إعداديةعقرة31242دهوكأنبىريزين بابكر محمد64708

حاج صدرالدين232452 277إعداديةعقرة31242دهوكأنبىذكرى مير

278إعداديةعقرة31242دهوكأنبىفاطمه عبدي احمد44189

279إعداديةعقرة31242دهوكأنبىرابرين بابكر محمد50246

ان محمدعزيز230919 280إعداديةعقرة31242دهوكأنبىبتول كامير

281إعداديةعقرة31242دهوكأنبىسوسن نجم الدين محمدصالح230719

282إعداديةعقرة31242دهوكأنبىزين صباح وحيد50810

ى صديق حسو50761 283إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهةبير

284إعداديةعقرة31242دهوكأنبىارساء صباح ميكائيل64728

285إعداديةعقرة31242دهوكأنبىخالت شعبان اسماعيل57982

286إعداديةعقرة31242دهوكأنبىروزين سليم عيىس39091

ان بدرالدين طاهر231306 ى 287إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهير

ى صبجي رمضان232528 مير 288إعداديةعقرة31242دهوكأنبىرسر

289إعداديةعقرة31242دهوكأنبىالهام رشدي خليل50803

290إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهوزان صديق محمد71141

دنيا بازيد سلي226530
291إعداديةعقرة31242دهوكأنبى

292إعداديةعقرة31242دهوكأنبىشكريه بدرالدين طاهر62221

293إعداديةعقرة31242دهوكأنبىنادية عثمان اسالم228791

294إعداديةعقرة31242دهوكأنبىسهام فتجي ملو228891

295إعداديةعقرة31242دهوكأنبىنورا عثمان محمد71410

بيان علي حسن228999
296إعداديةعقرة31242دهوكأنبى

ى خالد سعدو59030 297إعداديةعقرة31242دهوكأنبىجافير

298إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهدى عبدالرزاق محمد66870



299إعداديةعقرة31242دهوكأنبىشولكر عثمان محمد71306

ايمان علي حسن228607
300إعداديةعقرة31242دهوكأنبى

301إعداديةعقرة31242دهوكأنبىوفاء حسن مصطفى231392

302إعداديةعقرة31242دهوكأنبىشيالن محمد خليل37832

303إعداديةعقرة31242دهوكأنبىهالل اسماعيل عرب226697

304إعداديةعقرة31242دهوكأنبىروشن عبدهللا عباس230811

305إعداديةعقرة31242دهوكأنبىنجالء ابوزيد عبيد228156

306إعداديةعقرة31242دهوكأنبىزيمان ايهم احمد349746

ى46204 فزين علي حسير
307إعداديةعقرة31242دهوكأنبى

308إعداديةعقرة31242دهوكأنبىنورا شهاب خرصى231924

309إعداديةعقرة31242دهوكأنبىزورين ايوب محمد62553

310إعداديةعقرة31242دهوكأنبىزيان محمد مصطفى64176

311إعداديةعقرة31242دهوكأنبىساجده عبدالخالق ماهر359380

312إعداديةعقرة31242دهوكأنبىميان صادق طيب68629

313إعداديةعقرة31242دهوكأنبىزليخه اسماعيل سعيد351280

314إعداديةعقرة31242دهوكأنبىخالت عبدالعزيز عبدهللا349683

315إعداديةعقرة31242دهوكأنبىنهله شهاب خرصى50683

ى خليل خليفة50850 316إعداديةعقرة31242دهوكأنبىكيله شير

317إعداديةعقرة31242دهوكأنبىرونق مقداد محمدطاهر508347

يف330211 ى رسر 1ماجستيربردرش31243دهوكذكرعبدالعظيم حسير

2ماجستيربردرش31243دهوكذكررعد نرصهللا صالح98531

3ماجستيربردرش31243دهوكذكركارزان كريم عيىس331128

4دبلوم عاليبردرش31243دهوكذكراحمد يونس احمد554389

5دبلوم عاليبردرش31243دهوكذكرعماد مقداد محمدنجيب330528

6بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفارس احمد علي442356

7بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمهدي عارف عبدالوهاب240137

ى احمد سلو239864 8بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرياسير

ي261390 9بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالعزيز علي حج 

ى خورشيد499685 10بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرخورشيد ياسير

ى عبدهللا عبدهللا331297 11بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمدامير

ى خليل375787 12بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنارص حسير

13بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفاضل عادل خرصى102799

14بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد مجيد عيىس509183

15بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفراس احمد اسماعيل509293

ي محمد98302
 
16بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررهوان محمدصدق

17بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركاوه عبدالمجيد عزيز101951

ى ميكائيل261748 18بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنزار محمدامير

زاد عبدالعزيز حسن260340 19بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشير

ى ابراهيم240259 20بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررمضان محمدامير

21بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرلقمان اسماعيل ابراهيم330982

22بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركاظم جميل عبدهللا238816

ي عبدالكريم329630 23بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربدرالدين كانب 

24بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرادريس احمد محو104332

25بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالخالق يونس مجيد239700

26بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجاسم محمد يونس240272

27بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعماد عبدالعزيز حسن330468

28بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنوزاد مجيد اسماعيل331255



يف مصطفى146092 29بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرصكفان رسر

30بكالوريوسبردرش31243دهوكذكردلشاد محمدطاهر اسماعيل103459

ى احمد331244 31بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرماهر ياسير

32بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربهزاد عبدالعزيز حسن375504

33بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعلي محمود اسماعيل239947

34بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسماعيل سعيد احمد149048

35بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرغازي مرزا عزو509318

ى سليمان قاسم98230 36بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحسير

37بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالغفار عصمت قادر144769

38بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررشاد عبدالعزيز حسن330509

39بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهوكر محمد علي101213

40بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهزار حمدون محمود240037

41بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزهدي عبدالقادر رشيد330201

ى عبدالرحمن240788 42بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررسور امير

43بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرقادر اسماعيل قادر499696

44بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربرهان احمد محمود442980

45بكالوريوسبردرش31243دهوكذكردلدار شاكر شكري146262

46بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراراز حميد محمد98116

ى طه554374 47بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنمان ياسير

48بكالوريوسبردرش31243دهوكذكروريا محمد مصطفى103197

49بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنجم الدين عبدالقادر اسماعيل239796

50بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراردالن محمد درويش241013

51بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزمان كزو علي146351

ى يوسف98711 52بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمريوان ياسير

53بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحكمت طه رمضان98835

يف149178 ى رسر 54بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحارث حسير

55بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسامي مشير محمد148521

56بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزياد خورشيد محمد103432

زا554363 57بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالجبار عبدالواحد مير

58بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرطلعت يونس احمد239353

59بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحكمت مصطفى احمد240340

60بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرطالب عبدالقادر رشيد331010

61بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفالح محمود محمد102047

62بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربشار علي جرجيس102019

63بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهيوا جواد محمد331287

وان كريم عيىس148560 64بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربير

65بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررزكار مرزا عزو509324

66بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشهاب احمد محمد330925

ى عصمت قادر103408 67بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرتحسير

68بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمروان لقمان فتاح240305

ى صالح260366 ش حسير 69بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهير

ى سليمان صالح99534 70بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرتحسير

ي98416 71بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراياد رمضان حج 

72بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنوزاد زبير محمدطاهر472323

73بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرصالح حسن محمد331227

ى376030 الدين حسير 74بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنافع خير

75بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشاكر اسماعيل عبدالمطلب260676



76بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررمضان عبدالرحمن محمد331000

77بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد سعدهللا جرحيس331123

78بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزبير ظاهر عدو102027

79بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراياد عبدالهادي رمضان147478

80بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزبير انس زبير259971

81بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدهللا عزت عبدهللا330173

وان كمال صالح329774 82بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسير

83بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنذير محمد محمود102039

84بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراوميد عمر علي329358

85بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد رمضان يونس442518

86بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعوام عزيز ابراهيم259432

87بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراياد خورشيد ابراهيم101508

ي99143 88بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراياز رمضان حج 

89بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرصالح ابراهيم يوسف331140

90بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرارام ناظم جلب 101901

91بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد شاكر اسماعيل239786

92بكالوريوسبردرش31243دهوكذكردلير محمد سليمان331171

93بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالباسط طلعت محمد147744

ش هادي فتاح240954 94بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهير

95بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركاروان لقمان خورشيد375713

96بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشفان ولي علي375663

97بكالوريوسبردرش31243دهوكذكروليد موس محمد331560

98بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرماجد عبدالعزيز سليم239938

يف100575 ى رسر 99بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعمران حسير

100بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحكيم نجم الدين عزيز146763

101بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرميرس تيمور اسماعيل331217

ى331722 زاد رمضان ياسير 102بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشير

 حسن علي260046
ى 103بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحسير

ائيل جالل جميل98911 104بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجي 

خان سليمان صالح443596 105بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمير

وان سعيد كريم148336 106بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسير

107بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعاصم شاكر اسماعيل239812

108بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريعقوب جميل اسماعيل330352

109بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراكرم مصطفى احمد509188

110بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراحمد علي احمد331084

111بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسماعيل عبدالكريم سليمان260509

ى غازي375664 112بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركاروان تحسير

113بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنادر شاكر سعيد103275

ى103260 ي ياسير
 
114بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهيمن عبدالباق

115بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررجب عبدالرحمن محمد375620

116دبلومبردرش31243دهوكذكرعلي جرجيس عبدهللا262046

117دبلومبردرش31243دهوكذكرناظم جميل عبدهللا375939

ى قادر سعيد100687 118دبلومبردرش31243دهوكذكرامير

119دبلومبردرش31243دهوكذكرفوزي محمدسعيد يونس103392

120دبلومبردرش31243دهوكذكرسعيد احمد محمد375873

121دبلومبردرش31243دهوكذكردلير علي طاهر239987

122دبلومبردرش31243دهوكذكرعبدالصمد عبدالرحمن خليفة329156



123دبلومبردرش31243دهوكذكرهشيار سعيد عبدهللا375475

124دبلومبردرش31243دهوكذكردلدار داود احمد240196

125دبلومبردرش31243دهوكذكرسليمان محمود سليمان331027

126دبلومبردرش31243دهوكذكرمجيد شوكت سعيد259313

127دبلومبردرش31243دهوكذكرناصح كاكل سليمان375461

يف حسن240481 128دبلومبردرش31243دهوكذكرادريس رسر

129دبلومبردرش31243دهوكذكرموفق كاكل سليمان329038

130دبلومبردرش31243دهوكذكركاوة صادق سلو375876

131دبلومبردرش31243دهوكذكروليد كمال صالح330282

132دبلومبردرش31243دهوكذكرناصح عبدهللا محمد331586

133دبلومبردرش31243دهوكذكركوفان حميد محمد101916

134دبلومبردرش31243دهوكذكربختيار عبدهللا جميل376022

135دبلومبردرش31243دهوكذكرنرصالدين سليمان خرصى101237

136دبلومبردرش31243دهوكذكرعامر محمد زبير330950

137دبلومبردرش31243دهوكذكرنشوان احمد درويش375484

ى يوسف103639 138دبلومبردرش31243دهوكذكرهيوا محمدامير

139دبلومبردرش31243دهوكذكرمازن نجيب اسماعيل331191

140دبلومبردرش31243دهوكذكراراز عزيز علي331175

141دبلومبردرش31243دهوكذكرفالح صالح محمد240433

ى اسماعيل331037 142دبلومبردرش31243دهوكذكرعبدالسالم حسير

143دبلومبردرش31243دهوكذكركرزة عبدالرحمن محمد330962

ى مصطفى239967 144دبلومبردرش31243دهوكذكردلكش حسير

145دبلومبردرش31243دهوكذكرمروان عثمان حسن99410

146دبلومبردرش31243دهوكذكرسالم زبير يونس240087

147دبلومبردرش31243دهوكذكرزانيار طاهر طاهر329619

ي عزيز98033 148دبلومبردرش31243دهوكذكررسدار حج 

149دبلومبردرش31243دهوكذكرعمران صادق سلو331394

150دبلومبردرش31243دهوكذكراسماعيل وليد عبدالرحمن442283

151دبلومبردرش31243دهوكذكرشفان عمر عبدهللا104750

152دبلومبردرش31243دهوكذكركاروان ابراهيم علي259731

153دبلومبردرش31243دهوكذكربشار حميد عمر331349

154دبلومبردرش31243دهوكذكررسكفت احمد رشيد260756

زاد محمد عبدالرزاق330602 155دبلومبردرش31243دهوكذكرشير

ي بكر محمود اسماعيل99098 156دبلومبردرش31243دهوكذكراب 

157دبلومبردرش31243دهوكذكردارا محمد مصطفى98929

ى443092 158دبلومبردرش31243دهوكذكرميكائيل حسن حسير

159دبلومبردرش31243دهوكذكراحمد شاكر اسماعيل472365

160دبلومبردرش31243دهوكذكرمحمد لقمان ابراهيم103306

161دبلومبردرش31243دهوكذكراراز صالح حسن101329

162دبلومبردرش31243دهوكذكرمحمدسليم نادر قادر102118

163دبلومبردرش31243دهوكذكرميرس احمد عبدهللا101346

164دبلومبردرش31243دهوكذكربيار محمد سعيد99569

ى375503 165دبلومبردرش31243دهوكذكرازاد ولي حسير

166دبلومبردرش31243دهوكذكروسام شوكت صالح554528

167دبلومبردرش31243دهوكذكركاظم محمد عبدهللا554526

ان حازم مصطفى103284 168دبلومبردرش31243دهوكذكركامير

169دبلومبردرش31243دهوكذكراياز حميد محمد101590



170إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد عبدالكريم عمر147244

171إعداديةبردرش31243دهوكذكرارسالن سعيد اسماعيل518234

172إعداديةبردرش31243دهوكذكرهاشم ابراهيم عزيز375812

ى اسماعيل240397 173إعداديةبردرش31243دهوكذكرعبدالخالق حسير

174إعداديةبردرش31243دهوكذكريوسف عبدالقادر عباس100788

175إعداديةبردرش31243دهوكذكرشوان سليمان علي329310

176إعداديةبردرش31243دهوكذكراسماعيل جميل اسماعيل331249

177إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد سعيد خورشيد262236

178إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمر محمد مصطفى98683

ى عبدالحميد104267 179إعداديةبردرش31243دهوكذكرسفيان محمدامير

180إعداديةبردرش31243دهوكذكرزكري محمدسليم خرصى259095

ى خالد239930 181إعداديةبردرش31243دهوكذكرمصعب ياسير

182إعداديةبردرش31243دهوكذكررسكار طه محمد103940

1ماجستيربردرش31243دهوكذكرسعد ميكائيل عزيز330000

ى عارف239688 2ماجستيربردرش31243دهوكذكراسماعيل محمدامير

3بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراحمد خورشيد محمد103368

4بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراديب عزالدين احمد240567

5بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراحمد ازاد محمدعلي238855

6بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعدنان رمضان سليم331359

يف240783 ى رسر 7بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعلي حسير

ي329517 8بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرارام رمضان حج 

ى صالح328937 9بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريارس حسير

10بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراحمد رجب محمدعلي472598

11بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشاخوان نذير محمد375842

12بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد شكر عبدالرحمن375858

13بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجالل انور كاظم329796

ان اسماعيل طه442418 14بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركامير

فان محمود حسن105861 15بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنيجير

16بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالحكيم محمد عبدالمجيد147768

وان زيور عبدالكريم145979 17بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسير

18بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجسام رمضان شعبان101361

19بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررسمد مسعود صالح375470

20بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجهاد صالح عبدالقادر329586

ى خليل329545 21بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررنجي  حسير

22بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرلطيف شهاب صالح331229

23بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسيف الدين نجم الدين عزيز260923

24بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد عبدالكريم عبدالقادر240002

ى240558 25بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهزار شمسالدين ياسير

26بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجيكر هادي فتاح509259

27بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحسيب طيب محمدعلي238797

يف مولود375998 28بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحميد رسر

29بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسعدي صالح اسماعيل240046

30بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزيد انور عمر240176

31بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنوفل عبدالكريم رمضان375797

32بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريارس هاشم حبيب329882

33بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرايوب عبدالرحمن عبدالواحد100659

34بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرساهر الياس خرصى102531



وان كريم عرفات239710 35بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنيجير

36بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركوهدار سليمان فقبادين376194

37بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريارس نائب مصطفى99434

38بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربابير اسعد صالح144925

39بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرغازي زيور محمد104942

40بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعلي رمضان خرصى98882

41بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرروندك سامي مجيد239718

42بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرغياس قاسم اسماعيل102740

43بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجالل جمال يوسف98811

44بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهارون رشيد خورشيد241122

45بكالوريوسبردرش31243دهوكذكردلشير حاتم اسماعيل375538

46بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهزار رشيد احمد102762

47بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشفان عيىس عبدهللا98098

48بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعمر سالم صالح375761

ائيل471975 49بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراحمد منير جي 

50بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمروان احمد عثمان103207

ي102671 51بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرازاد عبدالقادر عبدالنب 

و331259 52بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرريي  صادق مير

53بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحكيم احمد عبدالكريم331091

54بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرابراهيم سليمان احمد99550

55بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنارص رمضان عبدهللا329808

56بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد حسن علي330306

57بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالرزاق حاتم محمدسعيد330089

ى240546 58بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريارس شمسالدين ياسير

59بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنارص شاكر عزيز329280

اس محمد محمود331335 60بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفير

ى سليمان240036 61بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرناطق امير

62بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجهاد عمر احمد105671

63بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرميفان عبدالحكيم عبدهللا104959

64بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررامي احمد علي329018

65بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنوري احمد جواد261898

66بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررزكار عفدال عبدالكريم375669

67بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريوسف عبدالكريم صالح376092

68بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزياد جعفر محمدصالح100782

69بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسعد صالح احمد238789

الدين عزيز262085 70بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسكفان خير

71بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد يونس طاهر331113

72بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد عبدالعزيز حسن330938

73بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزياد ناظم كريم331751

74بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراركان يوسف سعيد259400

75بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررسكوت سالم محمد241000

76بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررياض اسماعيل صابر330014

77بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمنير شاكر ميكائيل102008

78بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريارس خالد عبدالكريم331631

79بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزكي نجم ظاهر103187

80بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربارزان رمضان عبدالكريم376204

81بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراماد محمد علي98459



ى عبدالرحمن509204 82بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسماعيل امير

83بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد ارسالن سعيد329448

84بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررزكار خالد ويىسي259720

85بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالمالك بالل حسن152045

ى509202 86بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزياد شمسالدين ياسير

87بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمصطفى يوسف غازي238901

88بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريوسف طيب احمد240123

89بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجوتيار رجب محمدسليم239783

90بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرناصح محمدسليم مصطفى240129

يف مولود376015 91بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنور رسر

92بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرغزوان صديق حسن375832

93بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررضوان محمود توفيق105780

94بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالرحمن محمد عبدالرحمن240536

خان375600 95بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراردوان علي مير

96بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربختيار طاهر ظاهر260424

97بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرارسالن محمدرشيد ويس261422

98بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنادر صالح محمدشيت240050

ى طه103164 99بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربشتوان ياسير

يف240443 ى ادريس رسر 100بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرياسير

101بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد احمد بهرام555862

102بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريسع محمد عبدالواحد152858

103بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسعد عبدهللا سليم330418

104بكالوريوسبردرش31243دهوكذكردلوفان ادريس مجيد260745

105بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدال نهرو خرسو376054

106بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركارزان نارص كريم329284

ي103558 107بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزيد طه حج 

108بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمازن عبدهللا علي329164

ي375773 109بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراحمد عبدالرحمن حج 

110بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفرست عثمان عصمان375585

111بكالوريوسبردرش31243دهوكذكردلدار عبدالستار حمد509330

112بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسمير سليمان علي329365

113بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربختيار علي درويش240089

114بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركاوه مقداد محمدنجيب240204

115بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشمسالدين سعدهللا انور240439

ى محمد329470 ى محمدامير 116بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرياسير

117بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعلي صبجي محمود375822

118بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريوسف عبدالصمد عبدالرحمن329149

119بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهوشنك علي اسماعيل329212

120بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراحمد مامند شكر329086

121بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجهاد مهدي رمضان331136

فان غياث عبدالغفور375780 122بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنيجير

123بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررسكفت ايوب تتو261439

124بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرصفوان زيدان خدر331354

125بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريونس لطيف حسن331160

126بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمؤيد خليل عبدالعزيز239766

127بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررشيد عادل محمد376181

128بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد لقمان فتاح240318



ى قاسم عبدالعزيز331096 129بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرامير

130بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمقداد علي عمر330062

131بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزكري عمر علي104775

132بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرخرصى رمضان خرصى98767

133بكالوريوسبردرش31243دهوكذكروليد قاسم سليمان259252

134بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرطه جالل مصطفى472623

135بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسهيم نجمالدين عزيز370955

136بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعلي رؤوف مصطفى98293

137بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررسمد زبير رمضان375692

138بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراحمد محمد مصطفى103339

139بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسماعيل جالل جميل104875

140بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراحمد رمضان عبدالوهاب240211

141بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرابراهيم طه خورشيد331668

142بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعمر عبدالعزيز احمد100952

143بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرصبجي علي درويش240092

144بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسامة ماجد احمد376246

145بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررسباز نامق حسن263819

146بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعمر علي عمر330051

147بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسلمان ساالر عبدالرحيم240362

148بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد علي اسماعيل329215

وان مهدي حسو329688 149بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشير

150بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشعبان عبدالرحمن محمد330968

151بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسامة لقمان شوكت239761

152بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحبيب هاشم حبيب331620

153بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسامان ناظم رسول330543

154بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجهاد صالح خالد472682

155بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرابراهيم ديوالي عرب331150

156بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرانس رفعت خطاب329853

157بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسامة مسعود صالح240464

158بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعاصم جالل احمد100765

159بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالوهاب عبدهللا يوسف102197

160بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفارس حكمت سليمان239818

زاد عبدالرحيم عبدالرحمن331731 161بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشير

162بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهشار موس عبدالكريم98739

ى اسماعيل99388 163بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرابراهيم حسير

164بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحسن محمدطاهر محمد101995

165بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد مهدي حسو329681

166بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالباسط حازم الياس240799

167بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد طه يونس472045

168بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجسار جبار ابراهيم100643

169بكالوريوسبردرش31243دهوكذكروليد خالد سعيد98077

170بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرسداد صالح عبدالقادر375794

ى330234 171بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرخالد ولي حسير

172بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد رضوان عبدهللا331761

173بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنزار كمال جوهر329732

وان كمال علي103501 174بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنيجير

175بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرصهيب مصطفى عبدالواحد100598



176بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرجاسم محمد عبدالقادر99500

177بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدهللا صالح اسماعيل375887

178بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد عبدالكريم عبدهللا509240

179بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرزياد عاصم فتاح239886

180بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسامة نجم الدين سليمان100734

181بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفهيل طاهر طاهر330219

وان لقمان فتاح240312 182بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنيجير

ى98492 183بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرشوان سليمان ياسير

184بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرهارون بشار محمد103245

185بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريونس كمال احمد329492

186بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرنرصالدين عبدالقادر اسماعيل98399

ى100824 وان محمدامير 187بكالوريوسبردرش31243دهوكذكررستيب سير

188بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفرحان جبار عثمان100709

189بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسيد حذيفة عزالدين99222

190بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد صالح ميكائيل100924

ائيل مصطفى240247 191بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعبدالسالم جي 

ى فارس خورشيد103195 192بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحسير

ى حيدر147559 193بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرحيدر امير

194بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد لقمان خورشيد375619

195بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرايمن مولود عبدالكريم330300

196بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعمران جمعة رمضان331316

حاج محمود509191 197بكالوريوسبردرش31243دهوكذكربسام مير

198بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراياد عبدالكريم قاسم105614

199بكالوريوسبردرش31243دهوكذكريوسف بدرخان عبدهللا375730

200بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرديار شاكر رشيد146045

201بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركرم محمود سليمان330364

202بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعثمان احمد عثمان330388

203بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعاصم محمود سليمان330375

204بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراسامة طيب احمد375584

205بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركريم موس عيىس102492

206بكالوريوسبردرش31243دهوكذكردلوفان شكر رشيد330189

207بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفراس اسماعيل صابر375929

208بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمحمد حطام رمضان98783

209بكالوريوسبردرش31243دهوكذكركوفان صادق محمدسعيد329701

210بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرمروان كمال علي98377

211بكالوريوسبردرش31243دهوكذكراراز غياث عبدالغفور375789

212دبلومبردرش31243دهوكذكرعمر شكر عبدالرحمن262130

213دبلومبردرش31243دهوكذكررسباز سالم صالح329759

زاد صباح محمد103663 214دبلومبردرش31243دهوكذكرشير

215دبلومبردرش31243دهوكذكراحمد سليمان حسن259412

ى حيدر147542 216دبلومبردرش31243دهوكذكرامجد امير

217دبلومبردرش31243دهوكذكرزريان صادق عبدالمجيد376057

وان رمضان عبدهللا100615 218دبلومبردرش31243دهوكذكرشير

ى239791 219دبلومبردرش31243دهوكذكرعمر برهان حسير

220دبلومبردرش31243دهوكذكراياد احمد بهرام240326

221دبلومبردرش31243دهوكذكرابراهيم مجيد احمد239427

222دبلومبردرش31243دهوكذكراسماعيل خالد احمد101889



223دبلومبردرش31243دهوكذكربيوار رمضان خرصى148104

ى عزت عبدهللا329460 224دبلومبردرش31243دهوكذكرحسير

و99630 225دبلومبردرش31243دهوكذكرشهاب احمد بير

226دبلومبردرش31243دهوكذكربيوار اسماعيل اسماعيل99323

227دبلومبردرش31243دهوكذكرعبدالقادر عبدهللا مصطفى239728

228دبلومبردرش31243دهوكذكرزبير عزيز محمد239856

ى خرصى329142 229دبلومبردرش31243دهوكذكرهوكر امير

230دبلومبردرش31243دهوكذكرطاهر غازي ماهر250257

ي105132 وان عبدهللا نب  231دبلومبردرش31243دهوكذكرشير

232دبلومبردرش31243دهوكذكرريباز نارص علو98255

233دبلومبردرش31243دهوكذكرعبدالخالق طلعت محمد375556

234دبلومبردرش31243دهوكذكرامير بشير مصطفى331371

235دبلومبردرش31243دهوكذكراسامة سعيد محمد375723

236دبلومبردرش31243دهوكذكروليد محمدطاهر يوسف99280

237دبلومبردرش31243دهوكذكرعبدالستار محمد احمد331424

ى331312 238دبلومبردرش31243دهوكذكرزيد ولي حسير

239دبلومبردرش31243دهوكذكراحمد سعيد احمد329829

240دبلومبردرش31243دهوكذكردلشاد بالل ابراهيم509211

241دبلومبردرش31243دهوكذكررزكار محمد علي99577

242دبلومبردرش31243دهوكذكرسفيان محمود اسماعيل240623

ى احمد331052 243دبلومبردرش31243دهوكذكرمحمد حسير

244دبلومبردرش31243دهوكذكراديب رشيد محمود148409

245دبلومبردرش31243دهوكذكرهونر حميد محمد101905

ى329896 وان محمد صي  246دبلومبردرش31243دهوكذكرشير

ي144889
247دبلومبردرش31243دهوكذكرمحمد جوهر مشخب 

248دبلومبردرش31243دهوكذكرزيد فرست داود330989

249دبلومبردرش31243دهوكذكرحسيب عزالدين احمد240585

250دبلومبردرش31243دهوكذكرعمار خالد ويىسي100900

251دبلومبردرش31243دهوكذكرعمر اسعد صالح102389

252دبلومبردرش31243دهوكذكرديار ادريس جرجيس240778

يف مصطفى146064 253دبلومبردرش31243دهوكذكرشعبان رسر

254دبلومبردرش31243دهوكذكرهارون رمضان طه331789

255دبلومبردرش31243دهوكذكرزياد محمدطاهر اسماعيل105268

256دبلومبردرش31243دهوكذكرعمر رمضان عزو98282

257دبلومبردرش31243دهوكذكراحمد خالد علي101772

258دبلومبردرش31243دهوكذكربوتان جليل عبدالكريم375772

ى99115 ى شمس الدين ياسير 259دبلومبردرش31243دهوكذكرياسير

260دبلومبردرش31243دهوكذكررياض عبدالسالم محمد101743

261دبلومبردرش31243دهوكذكرجيكر عبدالرحمن شعبان471985

262دبلومبردرش31243دهوكذكريوسف ابراهيم طه100656

263دبلومبردرش31243دهوكذكرادريس اسماعيل محمد375514

264دبلومبردرش31243دهوكذكرهوار عثمان عصمان330164

265دبلومبردرش31243دهوكذكردلشاد مجيد اسماعيل329840

266دبلومبردرش31243دهوكذكرخالد رشيد خورشيد329641

267دبلومبردرش31243دهوكذكرعبدالقادر عثمان قادر146006

268دبلومبردرش31243دهوكذكرمحمد حميد عيىس103895

269دبلومبردرش31243دهوكذكرمحمد علي احمد99343



زاد محمدطاهر اسماعيل100678 270دبلومبردرش31243دهوكذكرشير

ى330381 271دبلومبردرش31243دهوكذكراياد ولي حسير

272دبلومبردرش31243دهوكذكريارس عبدي انور329989

273دبلومبردرش31243دهوكذكرامير جهور سعدي375765

274دبلومبردرش31243دهوكذكروليد احمد مولود331463

275دبلومبردرش31243دهوكذكرمحمد عبدهللا عيىس240934

276دبلومبردرش31243دهوكذكرفخرالدين جارهللا محمد100697

277دبلومبردرش31243دهوكذكرسيفالدين مهند محمد240237

278دبلومبردرش31243دهوكذكرمحمد عصمان حيدر101275

279دبلومبردرش31243دهوكذكراراس بشار محمد331442

280دبلومبردرش31243دهوكذكرشهاب احمد محمد331477

281دبلومبردرش31243دهوكذكركمال جمال ابراهيم99196

282دبلومبردرش31243دهوكذكرشعيب عبدالرحمن عبدالواحد100526

ي329526 283دبلومبردرش31243دهوكذكراراز رمضان حج 

284دبلومبردرش31243دهوكذكرفيصل ذنون يونس239901

ى148880 285دبلومبردرش31243دهوكذكرخالد احمد ياسير

286دبلومبردرش31243دهوكذكرفرهاد عبدالعزيز حسن330248

287دبلومبردرش31243دهوكذكراسماعيل حسن صديق103143

288دبلومبردرش31243دهوكذكرشعبان رمضان عبدهللا105036

289دبلومبردرش31243دهوكذكريارس رمضان علي375724

290دبلومبردرش31243دهوكذكرسمير بشير مصطفى331374

ائيل خليل ابراهيم239402 291دبلومبردرش31243دهوكذكرجي 

292دبلومبردرش31243دهوكذكرحميد لقمان احمد509311

293إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد بشير مصطفى331367

294إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمر رشيد محمود239995

295إعداديةبردرش31243دهوكذكربسام انس زبير375391

296إعداديةبردرش31243دهوكذكرزياد محمد جواد261937

297إعداديةبردرش31243دهوكذكرنشوان مقداد محمدنجيب148371

298إعداديةبردرش31243دهوكذكرعامر شاكر علي472703

299إعداديةبردرش31243دهوكذكرنوزاد محمد عبدالرزاق331290

300إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد عبدهللا جميل375920

301إعداديةبردرش31243دهوكذكرزكريا رجب حسن103573

302إعداديةبردرش31243دهوكذكرعماد محمود سليمان375459

303إعداديةبردرش31243دهوكذكردلير عزيز عثمان375479

304إعداديةبردرش31243دهوكذكردلشاد اسماعيل صابر375919

305إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد كاظم حيدر100723

306إعداديةبردرش31243دهوكذكرجيكر رزكار بابكر146132

307إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمران احمد يونس239975

308إعداديةبردرش31243دهوكذكرعلي شاكر رشيد146212

309إعداديةبردرش31243دهوكذكرايوب ابراهيم احمد509234

310إعداديةبردرش31243دهوكذكرساالر خالد احمد375452

311إعداديةبردرش31243دهوكذكرجهاد احمد جواد261913

312إعداديةبردرش31243دهوكذكرصهيب مقداد علي331185

313إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد مساعد احمد331839

 علي اسماعيل148473
314إعداديةبردرش31243دهوكذكرمصطفى

315إعداديةبردرش31243دهوكذكرامجد عيىس مصطفى375591

316إعداديةبردرش31243دهوكذكرسيف عبدالكريم عبدالغفور375892



ي376104 317إعداديةبردرش31243دهوكذكراري رمضان حج 

318إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد ايوب عزيز375746

ان فارس259567 319إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمار كامير

ى239803 320إعداديةبردرش31243دهوكذكررياض شمس الدين ياسير

321إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمار نافع عبدهللا146235

322إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد سليم عبدالقادر375738

323إعداديةبردرش31243دهوكذكرنورالدين نجمالدين اسماعيل471962

324إعداديةبردرش31243دهوكذكرنوزاد فائق احمد105827

325إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد سعدهللا عبدالعزيز331307

326إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمار عبدهللا اسماعيل375851

327إعداديةبردرش31243دهوكذكرعلي جوهر ميكائيل331523

328إعداديةبردرش31243دهوكذكرعبدالكريم عبدالمجيد عزيز104006

ى عبدالكريم105498 329إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد بائير

330إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد لطيف حسن331169

331إعداديةبردرش31243دهوكذكرهارون رزكار اسعد376075

332إعداديةبردرش31243دهوكذكررسدار عبدهللا محمد105082

333إعداديةبردرش31243دهوكذكرازور خالد ويىسي375701

334إعداديةبردرش31243دهوكذكرشاكر عبدالعزيز حسن375835

335إعداديةبردرش31243دهوكذكريوسف ابراهيم علي149145

336إعداديةبردرش31243دهوكذكرقاسم وليد سليم261269

337إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد عزيز مامو240519

338إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحسن عبدالحكيم عبدهللا259164

ى احمد103591 339إعداديةبردرش31243دهوكذكرلقمان لزكير

340إعداديةبردرش31243دهوكذكرنيجرفان اسماعيل احمد331455

ى375624 341إعداديةبردرش31243دهوكذكريوسف فيضاهلل حسير

342إعداديةبردرش31243دهوكذكرصهيب سامي محمد262266

ى240383 343إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمار عبدالخالق حسير

344إعداديةبردرش31243دهوكذكرشعيب اسود زبير329785

345إعداديةبردرش31243دهوكذكرريي  عبدالكريم عبدالقادر375894

346إعداديةبردرش31243دهوكذكرابراهيم زكري مجيد262070

ى عبدالكريم331327 347إعداديةبردرش31243دهوكذكرفهد امير

348إعداديةبردرش31243دهوكذكرعالء محمود سليمان375614

349إعداديةبردرش31243دهوكذكردلوفان خالد صالح330125

350إعداديةبردرش31243دهوكذكرسفيان قاسم محمد261355

351إعداديةبردرش31243دهوكذكرزياد فيصل محمد375815

352إعداديةبردرش31243دهوكذكرعلي صباح رمضان330133

353إعداديةبردرش31243دهوكذكراسماعيل نذير مصطفى328973

ي عبدالعزيز104391 354إعداديةبردرش31243دهوكذكرمروان حج 

355إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمود احمد عثمان375485

356إعداديةبردرش31243دهوكذكراركان شاكر علي472712

357إعداديةبردرش31243دهوكذكربيار كمال جوهر375833

ى102788 358إعداديةبردرش31243دهوكذكرعبدالحكيم لقمان حسير

359إعداديةبردرش31243دهوكذكرسامان اسماعيل سعيد375950

360إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد عثمان اسماعيل261361

ى خليل375575 361إعداديةبردرش31243دهوكذكراسماعيل حسير

362إعداديةبردرش31243دهوكذكرسعيد سليم عبدالقادر375749

363إعداديةبردرش31243دهوكذكراياد حميد محمد101925



364إعداديةبردرش31243دهوكذكراياز امجد محىالدين259145

365إعداديةبردرش31243دهوكذكركوفان سامي مجيد259573

366إعداديةبردرش31243دهوكذكردلوفان كريم عرفات259005

367إعداديةبردرش31243دهوكذكرربير احمد ابراهيم146169

368إعداديةبردرش31243دهوكذكرعبدالهادي صباح رمضان375978

369إعداديةبردرش31243دهوكذكراسامة صالح احمد331118

 علي330110
ى 370إعداديةبردرش31243دهوكذكرعلي محمدامير

371إعداديةبردرش31243دهوكذكرهشام خليل عبدالعزيز259712

372إعداديةبردرش31243دهوكذكرعادل جالل عبدالكريم238895

373إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمار عزيز احمد375683

374إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمر جميل مولود261497

375إعداديةبردرش31243دهوكذكرخالد وليد بحري144867

376إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد مهدي صالح375388

377إعداديةبردرش31243دهوكذكرفراس عبدالقادر محمد239912

ى329251 378إعداديةبردرش31243دهوكذكريونس فيضاهلل حسير

ائيل ابراهيم375798 379إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد جي 

380إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد سامي طه375864

381إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد احمد عثمان375493

382إعداديةبردرش31243دهوكذكركارزان عبدالكريم محمود240331

ى مشير103138 383إعداديةبردرش31243دهوكذكرهمام الزكير

ان محيالدين عزيز509226 384إعداديةبردرش31243دهوكذكركامير

385إعداديةبردرش31243دهوكذكرمقداد رضا صابر375964

386إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد عبدالسالم زيور100886

387إعداديةبردرش31243دهوكذكراسحاق محمود محمد261546

388إعداديةبردرش31243دهوكذكرديدار رشيد احمد509286

يف مصطفى146880 389إعداديةبردرش31243دهوكذكرعبدالعزيز رسر

الدين عبدالمناف240295 390إعداديةبردرش31243دهوكذكرصهيب خير

ى صالح عزو104139 391إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمدامير

392إعداديةبردرش31243دهوكذكرداود عبدالسالم انور261483

393إعداديةبردرش31243دهوكذكرعلي عبدالرحمن عبدالواحد100554

ي239891 394إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد شعبان حج 

395إعداديةبردرش31243دهوكذكرسعيد حازم محمد101867

396إعداديةبردرش31243دهوكذكرشمال جالل عبدالكريم239873

397إعداديةبردرش31243دهوكذكرعبدالهادي برهان احمد329376

398إعداديةبردرش31243دهوكذكرقابيل يونس عثمان375970

399إعداديةبردرش31243دهوكذكرسلمان فارس محمد376131

400إعداديةبردرش31243دهوكذكرهمداد رضا صابر375911

401إعداديةبردرش31243دهوكذكراسامة علي جرجيس260709

402إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمر لقمان فارس98144

403إعداديةبردرش31243دهوكذكرصفوان ساالر عبدالرحيم240374

ى عبدالكريم375510 404إعداديةبردرش31243دهوكذكرصباح امير

ى اسماعيل99397 405إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد حسير

406إعداديةبردرش31243دهوكذكررمضان سامي حسن261213

407إعداديةبردرش31243دهوكذكرزيد جمال يوسف376129

408إعداديةبردرش31243دهوكذكررسباز مسعود صالح331106

409إعداديةبردرش31243دهوكذكرسداد سعيد احمد329820

410إعداديةبردرش31243دهوكذكرماهر فيصل مجيد259021



411إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد خالد رؤوف329575

412إعداديةبردرش31243دهوكذكرفتاح عزيز عبدهللا238722

ى103651 413إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد رضوان ياسير

ى حيدر101664 414إعداديةبردرش31243دهوكذكراسعد امير

415إعداديةبردرش31243دهوكذكرسامي علي جرجيس105875

416إعداديةبردرش31243دهوكذكرعلي حسن علي375627

417إعداديةبردرش31243دهوكذكرزنار نزار محمد375531

418إعداديةبردرش31243دهوكذكرمصعب بهاءالدين عبدالمغيث104174

419إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد محمد طاهر144730

420إعداديةبردرش31243دهوكذكرمدين ارسالن سعيد329505

421إعداديةبردرش31243دهوكذكرعبدالمجيد معروف عبدالكريم103620

422إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد حذيفة عزالدين330181

423إعداديةبردرش31243دهوكذكرزياد اسماعيل خديدة241090

ان كندور375496 424إعداديةبردرش31243دهوكذكرزيد كامير

425إعداديةبردرش31243دهوكذكرصهيب ذنون يونس329670

426إعداديةبردرش31243دهوكذكرجبلي كريم اسعد375439

427إعداديةبردرش31243دهوكذكرعبدالغفار عبدالغفور عزيز101492

428إعداديةبردرش31243دهوكذكرمروان ساالر عبدالرحيم240370

429إعداديةبردرش31243دهوكذكراحمد بالل ابراهيم554535

430إعداديةبردرش31243دهوكذكرغالب عبدالرحمن عبدالواحد149267

431إعداديةبردرش31243دهوكذكرجوهر عارف يونس375610

432إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحسن نجمالدين عبدهللا100821

433إعداديةبردرش31243دهوكذكرعاصم محمد عارف375403

434إعداديةبردرش31243دهوكذكرزانا سالم محمدسعيد105160

435إعداديةبردرش31243دهوكذكرعمار مقداد علي331098

436إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد ناظم رسول375539

437إعداديةبردرش31243دهوكذكرمحمد مهدي علي103516

438بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرفرست داود احمد240793

439بكالوريوسبردرش31243دهوكذكرعماد رسول عثمان101650

1بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىزينب فتجي ملو241103

 علي100972
ى 2بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىعاصمة حسير

3بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىجوان جليل اسماعيل245050

ين عبدالرحمن محمد331267 4بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىرسر

5بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىزهرة مصطفى محمد98123

6بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنوروز عبدالرحمن عبدالواحد100630

7بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىحليمة عبدالرحمن عبدالواحد100714

8بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىزينة ارسالن سعيد375777

ى147377 9بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىبهار سليمان ياسير

10بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىمهابات رشيد احمد98855

11بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىزهرة سليمان احمد331883

12بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىزيان مجيد شوكت376073

13بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىاحالم اسماعيل حسن375592

14بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىفاطمة اسماعيل حسن329135

ى محمدرشيد عباس147048 15بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىدلفير

16بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىزهراء جاسم محمد104688

17بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىرؤى رائد غالب241067

18بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىمبى جليل اسماعيل240655



19بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىشيالن خالد مجيد478438

20دبلومبردرش31243دهوكأنبىسلوى محمدصديق عبدهللا261868

21دبلومبردرش31243دهوكأنبىفيان عبدالرزاق محمد331542

ى شوكت علي241113 22دبلومبردرش31243دهوكأنبىدلفير

يف103508 23دبلومبردرش31243دهوكأنبىشاناز مناف محمدرسر

ى سعدي سليمان331433 24دبلومبردرش31243دهوكأنبىافير

25دبلومبردرش31243دهوكأنبىروزان كمال احمد261593

26دبلومبردرش31243دهوكأنبىبريفان عبدالرحمن عبدالواحد100581

27دبلومبردرش31243دهوكأنبىناسكة برهان الدين محمد98690

28دبلومبردرش31243دهوكأنبىمريم رشيد احمد239757

29دبلومبردرش31243دهوكأنبىريجوان محمد مصطفى98978

30دبلومبردرش31243دهوكأنبىمزدة صديق رشيد239954

ي صادق146721 31دبلومبردرش31243دهوكأنبىبهار صي 

32دبلومبردرش31243دهوكأنبىنعيمة احمد عبدالواحد330900

33دبلومبردرش31243دهوكأنبىخديجة جميل اسماعيل331281

34دبلومبردرش31243دهوكأنبىواحده خالد رؤوف147284

35دبلومبردرش31243دهوكأنبىرويدة زبير رمضان375679

36دبلومبردرش31243دهوكأنبىدنيا رجب محمدسليم99493

37دبلومبردرش31243دهوكأنبىشيالن رمضان يوسف100726

38دبلومبردرش31243دهوكأنبىافيستة ادريس جرجيس442006

ى احمد330435 39دبلومبردرش31243دهوكأنبىفيان ياسير

40دبلومبردرش31243دهوكأنبىجيمن رمضان طه102878

41دبلومبردرش31243دهوكأنبىسمية مصطفى اسماعيل102904

42إعداديةبردرش31243دهوكأنبىبروين عبدالكريم عبدالقادر455684

ى حيدر101626 ى امير 43إعداديةبردرش31243دهوكأنبىدلفير

ي240738 44إعداديةبردرش31243دهوكأنبىروزين رمضان حج 

45إعداديةبردرش31243دهوكأنبىجوان محمدرشيد عباس146192

ين خالد رؤوف100642 1بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىشير

2بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنرسين عبدالرحمن حسن102060

ى محمد375565 يفان حسير 3بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىبير

4بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىزليخة عصمان حيدر375795

ى عمر محمد104368 5بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنشمير

6بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىميادة صبجي مصطفى376096

7بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىصباح احمد عبدهللا100837

كريمة مشير علي146523
8بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبى

9بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىديرين ادريس جرجيس240057

امنة علي صالح329946
10بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبى

11بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىروناك مجيد شوكت259385

ي261244 نورا رشيد نب 
12بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبى

ى عبدالقادر رمضان102145 مير 13بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىرسر

14بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىعدالة عارف يونس375617

15بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىخالدة خالد عبدالكريم329480

ى غريب عبدالغفور375757 16بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهيلير

ى472665 ان امير ى كامير 17بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىبرسر

ى عارف239825 18بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىفاطمة محمدامير

ى مصطفى260722 ى حسير 19بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىدلفير

20بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىسارة طيب محمد331018



21بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهدى انور عبدالقادر100941

ى جوهر يونس241138 مير 22بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىرسر

23بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنجاة محمد محمود99513

ى238759 24بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهداية عزالدين حسير

25بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنهلة حسن جالل240134

26بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىالفة غائب سعيد331069

27بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىفاطمة صالح نوري261340

28بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىاشواق انور طه102268

ان كندور331693 29بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنور كامير

30بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنشتمان جبار ابراهيم100698

31بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىساجده محمود اسماعيل103627

ي102330 ين عبدالقادر عبدالنب 
32بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىرسر

ى146021 الدين حسير 33بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهيفاء خير

34بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىدلخواز عبدالقادر رشيد328956

ه سعدهللا كاظم103322 35بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىامير

36بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىزربفة اسماعيل قادر98582

37بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىشيالن عبدالوهاب سفر103656

38بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىمهاباد بهجت قادر238888

39بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنادية مساعد احمد472037

40بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىشيماء سليمان فقبادين376220

41بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىكوثر احمد محمد99018

42بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىدلنيا حاتم اسماعيل330274

43بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىبفرين سعدهللا جرجيس331058

44بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىمريم فارس خورشيد103253

45بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىسمية فيصل عبدالرحمن240665

 محمد علي331610
ى 46بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىافير

ى عبدالرحيم عبدالرحمن240411 47بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىدلفير

48بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىرجوان طالب فاخر240097

49بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىندى صباح خرصى104210

50بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىشيالن قابل احمد331179

51بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىسلم غانم عبدالعزيز240354

ى330229 سهلة ولي حسير
52بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبى

 احمد علي329033
ى 53بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىرنير

54بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىجوان صالح اسماعيل149225

مريم علي ابراهيم375525
55بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبى

ى مجيد عيىس240185 56بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىبرسر

57بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىسلوى محمد مصطفى99251

58بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىارساء اسماعيل احمد240974

59بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىصافية جالل احمد144897

غزال كلحو علي238866
60بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبى

61بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنذيره حسيب عارف240219

62بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنرسين عبدالقادر رمضان102110

63بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىرساب بهجت عزيز99480

64بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىايمان خرصى احمد99177

65بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهاجرة اسماعيل احمد260959

66بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىامل اكرم محمد375726

67بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىارساء مامند شكر101710



68بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىارزو غازي رمضان375825

ى فارس طه329967 69بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىافير

70بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىامل عزيز احمد375639

71بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىعاصمة اسماعيل عزيز376261

72بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىكافية عبدي انور329074

ى محمد329097 73بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهدى حسير

74بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىفيان فاخر محمد329303

ي سليمان148765
75بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىاالء عوبى

ى توفيق238807 76بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهدى ياسير

77بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىشيماء نجم عبدهللا99527

78بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىاسيا مامند شكر101729

79بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىبيمان اسماعيل احمد239722

يوان رمضان حسن239960 80بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىبير

81بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىجوان محمد سعيد103528

82بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىكرميان غازي اسماعيل101874

83بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىوسيعه عبدالسالم انور240529

يف240449 84بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىضج ادريس رسر

ى عبدهللا بابكر375655 85بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهلبير

86بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىجوان سالم رشيد101003

87بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىمائدة اسماعيل احمد240987

88بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىدلناز عمر احمد238718

زوزان جميل علي146968
89بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبى

ى شوكت علي262099 90بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىبرسر

91بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىجنان لقمان محمد102021

92بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىميعاد شهاب احمد330265

ى شوكت علي262115 93بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىافير

94بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىبيفان احمد خليل98204

95بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىسوزان فاخر اسماعيل101696

ي عثمان330560
 
96بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىطالبة صدق

97بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىفائزة محمود اسماعيل238726

98بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىفائزة صادق محمدسعيد240042

ى ادريس جرجيس240078 99بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهيلير

100بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىاسماء شهاب احمد331640

ي102608
ى فف  101بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىشهرزاد ياسير

102بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىعاصمة خالد يونس100742

ى259072 103بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىزليخه عزالدين حسير

ى حاتم احمد261964 104بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىهيلير

105بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىجوان جمال قادر100613

106بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنوروز رشو مراد144799

الدين عزيز241083 ى خير 107بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىافير

108بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىاشواق نجيب اسماعيل99503

109بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىشلير رشيد احمد261949

110بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنهاية محمد رمضان259443

111بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىنوروز محمدطاهر اسماعيل101759

و375932 112بكالوريوسبردرش31243دهوكأنبىديدار نوري مير

113دبلومبردرش31243دهوكأنبىزينة اكرم محمد375740

114دبلومبردرش31243دهوكأنبىافان عبدالرحمن محمد331272



115دبلومبردرش31243دهوكأنبىدالل سعيد خورشيد240877

ى جميل مولود240477 116دبلومبردرش31243دهوكأنبىدلفير

117دبلومبردرش31243دهوكأنبىرويدة مجيد شوكت259349

118دبلومبردرش31243دهوكأنبىنازك مصطفى حسن329192

119دبلومبردرش31243دهوكأنبىحكيمة محمد موس239777

120دبلومبردرش31243دهوكأنبىاخالص عزيز مامو240115

121دبلومبردرش31243دهوكأنبىبهار طاهر ظاهر147312

122دبلومبردرش31243دهوكأنبىرجاء عبدالرحمن عبدالواحد100539

ي سليمان100801
123دبلومبردرش31243دهوكأنبىوفاء عوبى

ان محمد238871 ان كامير 124دبلومبردرش31243دهوكأنبىسير

ين رمضان يوسف105754 125دبلومبردرش31243دهوكأنبىرسر

فاطمة عكيد علي329298
126دبلومبردرش31243دهوكأنبى

127دبلومبردرش31243دهوكأنبىكردستان محمد عبدالرزاق471954

128دبلومبردرش31243دهوكأنبىسلوى عبداالله اكرم98563

ى اسماعيل99377 129دبلومبردرش31243دهوكأنبىحنيفة حسير

130دبلومبردرش31243دهوكأنبىسوالف عبدالحكيم عبدهللا99617

131دبلومبردرش31243دهوكأنبىجيالن كمال احمد329501

132دبلومبردرش31243دهوكأنبىاخالص سامي عبدالعزيز102082

ندى ولي جتو331655
133دبلومبردرش31243دهوكأنبى

134دبلومبردرش31243دهوكأنبىاريان صادق رمضان329416

ايمان احمد علي260877
135دبلومبردرش31243دهوكأنبى

ين عبدالعزيز حسن330259 136دبلومبردرش31243دهوكأنبىشير

137دبلومبردرش31243دهوكأنبىنشتمان جميل مولود240470

ى طه103176 138دبلومبردرش31243دهوكأنبىزريفه ياسير

139دبلومبردرش31243دهوكأنبىزوزان جبار ابراهيم100569

ى غانم عبدالعزيز261477 140دبلومبردرش31243دهوكأنبىنرمير

141دبلومبردرش31243دهوكأنبىفيان فيصل مجيد259054

142دبلومبردرش31243دهوكأنبىنزان مصطفى حسن329182

143دبلومبردرش31243دهوكأنبىوسن نذير مصطفى329005

144دبلومبردرش31243دهوكأنبىنهاية بهجت قادر259153

145دبلومبردرش31243دهوكأنبىحفصت سليمان علي330099

ي عثمان330449
 
146دبلومبردرش31243دهوكأنبىجلنك صدق

147دبلومبردرش31243دهوكأنبىزهرة خالد عبدالكريم375747

148دبلومبردرش31243دهوكأنبىحنيفة خالد خورشيد375807

149دبلومبردرش31243دهوكأنبىسارة سعدهللا جرجيس375721

150دبلومبردرش31243دهوكأنبىميان رمضان يوسف105708

151دبلومبردرش31243دهوكأنبىخولة خورشيد محمد103562

ي عزيز98005 152دبلومبردرش31243دهوكأنبىنهلة حج 

153دبلومبردرش31243دهوكأنبىسندس عبيد اسماعيل240600

ى ناظم كريم329954 154دبلومبردرش31243دهوكأنبىهيلير

ى احمد329408 155دبلومبردرش31243دهوكأنبىعدالة حسير

156دبلومبردرش31243دهوكأنبىشيماء بهرم كاكل375800

157دبلومبردرش31243دهوكأنبىشيالن فائق احمد259544

158دبلومبردرش31243دهوكأنبىهوزان جبار ابراهيم100674

و صديق رشيد375814 159دبلومبردرش31243دهوكأنبىهير

خان329176 االء علي مير
160دبلومبردرش31243دهوكأنبى

161دبلومبردرش31243دهوكأنبىشاناز عبدالقادر مصطفى148183



رغدا شكر علي103608
162دبلومبردرش31243دهوكأنبى

هدى ابراهيم علي145935
163دبلومبردرش31243دهوكأنبى

164دبلومبردرش31243دهوكأنبىعائشة عصمان حيدر101314

165دبلومبردرش31243دهوكأنبىشيماء حسيب عارف239693

166دبلومبردرش31243دهوكأنبىوزيرة احمد عبدهللا148944

167دبلومبردرش31243دهوكأنبىاحالم جعفر عصمان330571

168دبلومبردرش31243دهوكأنبىماجهان سعود صباح239982

169دبلومبردرش31243دهوكأنبىافراح فارس طه101166

170دبلومبردرش31243دهوكأنبىنورة اسماعيل سعيد102722

171دبلومبردرش31243دهوكأنبىنوروز جالل جميل100756

ى99421 172دبلومبردرش31243دهوكأنبىميديا نورالدين حسير

173دبلومبردرش31243دهوكأنبىحنيفة عبدالكريم عبدالقادر104812

174دبلومبردرش31243دهوكأنبىروشن عبدالغفور عزيز101438

175دبلومبردرش31243دهوكأنبىجنة ماهر عمر376661

176دبلومبردرش31243دهوكأنبىوالء عبدالرحيم محمد261825

177دبلومبردرش31243دهوكأنبىسمية صالح قادر105802

ي كاظم حيدر101288
178دبلومبردرش31243دهوكأنبىعيىسر

179دبلومبردرش31243دهوكأنبىشيماء رشاد عثمان330587

180دبلومبردرش31243دهوكأنبىشيماء محمد عبدالقادر239748

181دبلومبردرش31243دهوكأنبىايفان جليل اسماعيل261850

182دبلومبردرش31243دهوكأنبىسارا جمال ابراهيم104231

ى اسماعيل330071 183دبلومبردرش31243دهوكأنبىبيداء حسير

184دبلومبردرش31243دهوكأنبىهبة وعد خرصى101840

185دبلومبردرش31243دهوكأنبىسمية مجيد كريم104412

186دبلومبردرش31243دهوكأنبىتريسكا احمد محمد147443

187دبلومبردرش31243دهوكأنبىزينب محمدطاهر اسماعيل100672

188دبلومبردرش31243دهوكأنبىمياسة رمضان يوسف105730

189دبلومبردرش31243دهوكأنبىازين مجيد اسماعيل239904

ى241132 190دبلومبردرش31243دهوكأنبىنورا عبدال حسير

ى عبدالكريم330498 ى امير 191دبلومبردرش31243دهوكأنبىبرسر

جوان علي اسماعيل148804
192دبلومبردرش31243دهوكأنبى

193دبلومبردرش31243دهوكأنبىزوزان خالد سعيد98063

194دبلومبردرش31243دهوكأنبىنور جالل جميل99597

ى حيدر100873 195دبلومبردرش31243دهوكأنبىزهرة امير

196دبلومبردرش31243دهوكأنبىفيان كبير خورشيد329602

197دبلومبردرش31243دهوكأنبىوفاء لقمان عبدالعزيز330910

198إعداديةبردرش31243دهوكأنبىاخالص غريب عبدالغفور375767

199إعداديةبردرش31243دهوكأنبىاسمهان سالم رشيد148248

دوس محمد درويش375400 200إعداديةبردرش31243دهوكأنبىفير

201إعداديةبردرش31243دهوكأنبىهدى نادر عيىس375416

رحمه صديق محمدعلي331575
202إعداديةبردرش31243دهوكأنبى

203إعداديةبردرش31243دهوكأنبىحنان لقمان محمد105525

204إعداديةبردرش31243دهوكأنبىسوز مسعود صالح240456

205إعداديةبردرش31243دهوكأنبىكزال رشيد احمد240606

206إعداديةبردرش31243دهوكأنبىهدى صباح خرصى99456

207إعداديةبردرش31243دهوكأنبىفاطمة عبدهللا جميل375951

يف375803 208إعداديةبردرش31243دهوكأنبىايالف ادريس رسر



209إعداديةبردرش31243دهوكأنبىميديا رجب محمدسليم104795

210إعداديةبردرش31243دهوكأنبىاالء خرصى احمد103913

211إعداديةبردرش31243دهوكأنبىزينب سعيد خورشيد238732

212إعداديةبردرش31243دهوكأنبىنرجس جالل جميل148695

213إعداديةبردرش31243دهوكأنبىمروه عمر محمد104072

214إعداديةبردرش31243دهوكأنبىرسوين بهجت محمود104554

215إعداديةبردرش31243دهوكأنبىسهام رمضان شعبان101377

216إعداديةبردرش31243دهوكأنبىفاطمة حميد عيىس99159

217إعداديةبردرش31243دهوكأنبىسارة فارس اسماعيل260768

ى بهجت محمود104581 218إعداديةبردرش31243دهوكأنبىهافير

219إعداديةبردرش31243دهوكأنبىفاطمة رشيد احمد240613

220إعداديةبردرش31243دهوكأنبىحكيمه لقمان عبدهللا103046

221إعداديةبردرش31243دهوكأنبىهدى يحبر نوري101244

يفان عبدهللا محمود104612 222إعداديةبردرش31243دهوكأنبىرسر

223إعداديةبردرش31243دهوكأنبىهيفاء محمد شعبان239360

ين شوكت علي262091 224إعداديةبردرش31243دهوكأنبىشير

225إعداديةبردرش31243دهوكأنبىنليمه عبدالسالم انور261516

226إعداديةبردرش31243دهوكأنبىفيان غازي عبدهللا331703

227إعداديةبردرش31243دهوكأنبىزينه محمود اسماعيل99076

ى احمد259118 228إعداديةبردرش31243دهوكأنبىشهلة ياسير

ة حسيب عارف375802 229إعداديةبردرش31243دهوكأنبىامير

230إعداديةبردرش31243دهوكأنبىاريان غازي عبدهللا375572

231إعداديةبردرش31243دهوكأنبىجهان نارص كريم329290

232إعداديةبردرش31243دهوكأنبىشيماء زرار كزو375411

ى375695 الدين حسير 233إعداديةبردرش31243دهوكأنبىحنان خير

ى خليل375784 234إعداديةبردرش31243دهوكأنبىعائشة حسير

235إعداديةبردرش31243دهوكأنبىاالء محمد شوكت375424

236إعداديةبردرش31243دهوكأنبىهدى اسماعيل احمد239838

237إعداديةبردرش31243دهوكأنبىنوروز يونس عزيز238877

238إعداديةبردرش31243دهوكأنبىفلك فتح هللا جرجيس103689

نازدار سامي عبدالعزيز100856
239إعداديةبردرش31243دهوكأنبى

ى مقداد قادر262245 240إعداديةبردرش31243دهوكأنبىكي 

241إعداديةبردرش31243دهوكأنبىزينة ازاد اسماعيل472695

242إعداديةبردرش31243دهوكأنبىروزان غازي عبدهللا375568

243إعداديةبردرش31243دهوكأنبىنورهان لقمان ميكائيل376119

244إعداديةبردرش31243دهوكأنبىحفصة احمد درويش261379

ى102568 245إعداديةبردرش31243دهوكأنبىاالء مزفر ياسير

ى عيىس261370 246إعداديةبردرش31243دهوكأنبىزالة امير

247إعداديةبردرش31243دهوكأنبىرندة زبير تتو376085

ارجوان سامي عبدالعزيز102069
248إعداديةبردرش31243دهوكأنبى

سمية مهدي علي144826
249إعداديةبردرش31243دهوكأنبى

250إعداديةبردرش31243دهوكأنبىنجاة عبدالرحمن حسن104250

ي375779 سهام رشيد نب 
251إعداديةبردرش31243دهوكأنبى

ى375699 الدين حسير 252إعداديةبردرش31243دهوكأنبىايمان خير

253إعداديةبردرش31243دهوكأنبىزيان غازي عبدهللا375578

254إعداديةبردرش31243دهوكأنبىروناك عبدالرحمن حسن105291

255إعداديةبردرش31243دهوكأنبىزينة محمود اسماعيل261407



256إعداديةبردرش31243دهوكأنبىروناك خليل عبدالعزيز330242

257إعداديةبردرش31243دهوكأنبىكوثر عثمان عصمان147516

ى331325 سناء ولي حسير
258إعداديةبردرش31243دهوكأنبى

259إعداديةبردرش31243دهوكأنبىليل جالل جميل100767

ائيل147582 260إعداديةبردرش31243دهوكأنبىروزان وزير جي 

261إعداديةبردرش31243دهوكأنبىجنان فاخر احمد102776

262إعداديةبردرش31243دهوكأنبىهدى قاسم سليمان240026

263إعداديةبردرش31243دهوكأنبىاالء اركان كامل331738

264إعداديةبردرش31243دهوكأنبىامل فارس طه101193

265إعداديةبردرش31243دهوكأنبىنوروز شاكر صالح375555

266إعداديةبردرش31243دهوكأنبىسلوى سعدهللا جرجيس375707

ان جليل375734 267إعداديةبردرش31243دهوكأنبىفاطمة كامير

268إعداديةبردرش31243دهوكأنبىفاطمة هادي فتاح509271

سمية محمد علي330035
269إعداديةبردرش31243دهوكأنبى

270إعداديةبردرش31243دهوكأنبىاحالم جالل جميل100746

271إعداديةبردرش31243دهوكأنبىجوان جالل خرصى259695

272إعداديةبردرش31243دهوكأنبىحنان عبدهللا محمد331769

273إعداديةبردرش31243دهوكأنبىمائدة محمد محمود261994

274إعداديةبردرش31243دهوكأنبىنورة جميل مولود261529

275إعداديةبردرش31243دهوكأنبىهوزان وريا قادر262024

276إعداديةبردرش31243دهوكأنبىرونق خليل عبدالعزيز376167

277إعداديةبردرش31243دهوكأنبىخوناو مسعود صالح240405

278إعداديةبردرش31243دهوكأنبىبفرين مولود احمد509217

279إعداديةبردرش31243دهوكأنبىخناف يونس سعدون375645

280دبلومبردرش31243دهوكأنبىكوثر سعيد احمد101761

281إعداديةبردرش31243دهوكأنبىسهلة فارس محمد376123

1دكتوراهبجيل31244دهوكذكرفارس علي مصطفى361908

2ماجستيربجيل31244دهوكذكراسماعيل محمد عيىس245101

يف محمود244860 3ماجستيربجيل31244دهوكذكرنزار محمدرسر

4بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرطالب رجب خرصى359579

يف محمود363319 5بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرصالح محمدرسر

6بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمجيد خرصى حامد361752

7بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررزكار عبدالرحمن عبدهللا365247

8بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرخالد عرب جعفر359563

يف عبدهللا363917 9بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسالم رسر

10بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمظهر مجي ا لدين مظهر361737

11بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراكو حازم عبدال132440

ى361158 12بكالوريوسبجيل31244دهوكذكركاروان حسن حسير

13بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرميكائيل مجيد احمد380239

14بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرشعبان اسعد ابراهيم130806

 علي248478
ى 15بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرزياد حسير

16بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرطارق كسيل حسن360797

ي صالح361794 17بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعفان حاج 

18بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمد محمود مصطفى245128

19بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرريبوار اسماعيل باس244834

20بكالوريوسبجيل31244دهوكذكروسام بحري تقيالدين130018

21بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفاروق عبدهللا خالد130149



22بكالوريوسبجيل31244دهوكذكردياري مصطفى عزيز245371

23بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسعد سعيد قطب الدين380365

24بكالوريوسبجيل31244دهوكذكركريم جعفر حسن244809

25بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهشيار خالد محمود248135

26بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرريكر مسيح احمد380543

27بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمد شاكر احمد473131

28بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعدنان فؤاد عثمان380550

29بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرناظم غزالي محمد361439

ي رسول ابراهيم359897
 
30بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرصدق

31بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفؤاد عبدهللا خالد129796

32بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفائز كركري احمد130214

33بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحارس محمد عبدهللا473110

ي عمر245225 34بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررشيد جلب 

35بكالوريوسبجيل31244دهوكذكردلشاد صباح فائق363890

36بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربختيار حاتم احمد129624

37بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفرحان حاتم خرصى244927

38بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرجاسم محمد محمود245009

39بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحدي شاكر حدي129514

40بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهيى عبدهللا عبدالرحمن245028

ا245317 41بكالوريوسبجيل31244دهوكذكردلدار كاكل مير

42بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحسن محمد مال244643

43بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربهجت ابراهيم صالح380185

ه و عباس عزيز130238 44بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربيرسر

45بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمروان محمدعلي مجيد245468

46بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنواس مصطفى عبدالرحيم361002

47بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنواس عبدالرحمن رؤوف380351

48بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسامان كريم خان عبدهللا130746

49بكالوريوسبجيل31244دهوكذكردرسيم مصطفى عزيز245103

ى364168 50بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعهد نارص حسير

51بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعواد مراد عمر245015

52بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعقيد عني  مقداد365346

ي يوسف244739
53بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرابراهيم خليل فف 

54بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسلمان محمدعلي مجيد365149

زا رسول359428 55بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرازاد مير

56بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحسن سعيد اسعد380747

57بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرشهاب مجيد رسكول361643

58بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهيوا ايوب محمدصالح245043

59بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرازور سعيد محمد244935

60بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررسبست ابراهيم محمدصالح365032

61بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرشعبان محمد مراد362654

62بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربشوار عبدالرحمن يوسف380380

ائيل احمد شيخو249011 63بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرجي 

64بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمود مصطفى اسعد247684

ي شيخ244612
ى
65دبلومبجيل31244دهوكذكربهرام صوق

66دبلومبجيل31244دهوكذكرطه حبيب رشيد360547

67دبلومبجيل31244دهوكذكررسول احمد طه359490

68دبلومبجيل31244دهوكذكرعاصف مصطفى عيىس130197



69دبلومبجيل31244دهوكذكررست صدرالدين بديع473042

ى131991 70دبلومبجيل31244دهوكذكردلير عبدالمطلب حمدامير

ى363694 71دبلومبجيل31244دهوكذكرهفال بهرام حسير

72دبلومبجيل31244دهوكذكردلشاد محمد موس362783

73دبلومبجيل31244دهوكذكرهشيار ابراهيم محمدصالح363804

74دبلومبجيل31244دهوكذكرطيب احمد عثمان245116

75دبلومبجيل31244دهوكذكراسماعيل محمود ابراهيم363782

76دبلومبجيل31244دهوكذكرقائد صديق محمد129678

77دبلومبجيل31244دهوكذكرجالل فاخر حسامالدين361781

78دبلومبجيل31244دهوكذكرعزيز شكري حدي361873

79دبلومبجيل31244دهوكذكرعبدالخالق اسماعيل عبدالخالق365194

80دبلومبجيل31244دهوكذكررسكوت محفوظ معتصم247403

81دبلومبجيل31244دهوكذكرهوكر علي عمر473017

82إعداديةبجيل31244دهوكذكرمصطفى احمد عثمان361372

83إعداديةبجيل31244دهوكذكرنجاح محمود فتاح473076

84إعداديةبجيل31244دهوكذكرصنديد وحيدالدين صدرالدين380636

85إعداديةبجيل31244دهوكذكرنذير خرصى الياس247730

1ماجستيربجيل31244دهوكذكررجب قطو شورو244638

2بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرشوكت دهام عثمان361591

3بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسعيد طالب حديل130908

4بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرابراهيم محمد مال244706

5بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمد احمد حدو365124

6بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراردوان عيىس مصطفى245346

كة245069 و صالح مير 7بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمير

ان244711 8بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرريان نزير مير

ى ابراهيم129691 9بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنزار ياسير

ى حسن130309 10بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهشام حسير

11بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررمضان نايف مجيد380220

12بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعلي عمر علي245081

ي محمود363360
ى
13بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرتمر صوق

14بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراسماعيل نوري احمد473071

15بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسمير سيامند كسيل362168

16بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحسن ابراهيم شينو360637

17بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررحمان طاهر احمد245111

18بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرشعبان بكر هزرت364849

19بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهيثم محمد سليمان362690

ي380260 20بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنجم الدين اسماعيل نب 

21بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمام خال محمد مام خال245073

22بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراحمد خرصى مصطفى364214

ي اسعد245249
ى
23بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرانس مام صوق

24بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعالء عبدالجبار محمود359815

ى363060 25بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرزيد حامد ياسير

26بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنقيب عني  مقداد359877

27بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررهي  علي رسول244629

28بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعدنان خالد عمر359677

29بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررعدي عبدالرحمن قادر129919

30بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررزكار ازور اسعد244950



31بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهوار حاتم خرصى244921

32بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرانمار خاسك زينل359989

ى حسن129637 33بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرخطاب حسير

34بكالوريوسبجيل31244دهوكذكريوسف سليمان عزيز364875

ي عمر380180 35بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعدنان جلب 

36بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرغسان مظهر محيالدين380639

ي245171 37بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمد سيفدين حاج 

ي موس473492 38بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرموس نب 

39بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنواس مجيد محمود363675

40بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررسوان فرعان سيفدين245122

41بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرقيدار صديق سليم129899

42بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرخدربك حمزة احمد247316

43بكالوريوسبجيل31244دهوكذكريعقوب محمدعلي مجيد473141

44بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررومي احمدخان ابراهيم554581

45بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهمزه عبدال كرو364123

ى عبدال244994 46بكالوريوسبجيل31244دهوكذكركوفان محمدامير

47بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررسبست رسام عبدالرزاق362010

ى سعيد محمد361388 48بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسفير

ي حدو تاشدين130068 49بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنب 

50بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرريكان محمد رمضان244847

51بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرزانا مقداد حسن362193

ائيل محمد245276 52بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهيمن جي 

ي131375 53بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسعود محمد حاج 

ى129779  مامشير
54بكالوريوسبجيل31244دهوكذكروقاص عني 

55بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربصير مصطفى محمد362907

56بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراهون شيخان كامل245332

57بكالوريوسبجيل31244دهوكذكركريم قادر علي363548

58بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمهيب انور اسكندر364201

59بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفواز محمود رمضان247891

60بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمنترص خالد كس359943

ي يوسف248233
61بكالوريوسبجيل31244دهوكذكردرباس حسن فف 

كه244745 62بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرزريان محمد بير

وان كريم احمد245280 63بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسير

64بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررمضان باس احمد132142

65بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسفير خالد مامل129867

66بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفرهنك محمدسليم يوسف245002

67بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمقصود بابير محمد363478

68بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمروان صادق عبدهللا380706

69بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررمضان عبدالرحمن عبدهللا248021

70بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعالء سهراب عارف130452

71بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرارسالن صديق محمد364990

72بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعمر مامند عبدهللا244650

73بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراراز محمد سليمان245054

ى عثمان363637 74بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرازاد حسير

75بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرميكائيل احمد شيخو130546

76بكالوريوسبجيل31244دهوكذكركعب بشير علي360036

77بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرغانم محمد احمد131100



78بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراول شيخان كامل245327

79بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرشمال محمد احمد362678

80بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسنكه ر ميكائيل محمد362516

81بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرصالح الدين كسيل حسن365087

82بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرستار عبدالحميد محمد245182

83بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرريباس عبدال فول245337

ى جعفر محمود364010 84بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربانكير

85بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمروان محمد مصطفى380757

86بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرخليل عبدالحميد محمدصالح363336

87بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنوزاد جعفر عارف365058

88بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراركان مظفر عبدالحميد380421

ى عثمان361189 89بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعدنان حسير

ى مامندي129863 90بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرميكائيل محمدامير

ى عبدالواحد244716 91بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمعراج محمدامير

92بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرميكائيل عمران رشكة365235

93بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررسدار عبدالغفار احمد244779

94بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعلي حمةاغا شفيق361078

ى130028 ي عبدالرحيم حسير 95بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرجلب 

96بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرخوكر نذير حسام الدين365508

97بكالوريوسبجيل31244دهوكذكريارس صادق احمد247655

98بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرزبير اسعد مصطفى554586

ى363719 99بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهزار معروف حسير

100بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمود حاتم خرصى244931

101بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررسباز علي محمود130945

وان محمود احمد245342 102بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسير

103بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرجيكر عزيز احمد359737

كة عزيز131764 104بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرشعبان مير

105بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسفوان محمود نعمان244751

106بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربيار احمد محمدصالح248443

ى عبدالواحد244758 107بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرغيدان محمدامير

108بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررسبست غزالي محمد361014

109بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررشيد شاهوار عبدالوهاب245440

ى عثمان سليمان359969 110بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرامير

111بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرريناس سوار عبدهللا380137

112بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراسود زكري محمد360919

ى مصطفى360473 113بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرصديق حسير

114بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرناصح صباح عثمان130562

115بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرستار عباس طه130044

116بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمد عبدهللا الياس129801

ى عبدي مصطفى245220 117بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسفير

118بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفوزي سليم سيد248187

ى364316 119بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمعيد نارص حسير

ى مجيد130464 120بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعبدهللا حسير

121بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرخالد سوار محمد130411

يف362669 122بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرزاهد شكري محمدرسر

123بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررمضان سليمان رمضان360829

124بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمعاذ ابراهيم شينو365478



125بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراردوان مامشفان احمد245258

126بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراياس مال طه244634

ى حسن طه244940 127بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرريبير

128بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسعد ادريس مصطفى362697

ى380126 129بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرميفان صبجي حسير

130بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعباس عزيز عمر244966

ى مصطفى245393 131بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنعمت حسير

وان قاسم حسن130832 132بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسير

133بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرشمسالدين عبدالمطلب عبدالرحمن362947

134بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعبدهللا وليد كريم363116

135بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمقديد مندو رسول380716

136بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرئاري عزيز محمد473442

137بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرصادق باس احمد361455

138بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرلقمان باس شيخو245166

ي عبدهللا عبدالرحمن245297
139بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهابى

140بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررمضان اشغال محمد245048

141بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرقبيس علي عمر362458

142بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرميفان صالح فارس129562

يف245364 143بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنيهاد همداد محمدرسر

144بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرساالر محمود خالد129939

ى244781 145بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرميفان زبير محمدامير

146بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمد خليل الوك129371

147بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحردان ناوخوش صالح245202

148بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرداالس عمر حدي131858

149بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرريباز حسن محمود130341

زا رسول244970 150بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنهاد مير

151بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعدنان محمود خالد129944

ي اسعد245253
ى
152بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمعاذ مام صوق

153بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسلمان ميكائيل عمر248340

154بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفيى محمد طه130775

155بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعقيل عزيز محمود130039

156بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرساالر دهام ابراهيم244655

ى244686 157بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهزار احمد حسير

158بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررزكار ارشد نجيب244853

159بكالوريوسبجيل31244دهوكذكردلير احمد محمدصالح132244

160بكالوريوسبجيل31244دهوكذكراسماعيل نجم الدين عبدالرحيم245305

161بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنوزاد احمد محمد245090

ى حسن359532 162بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرساالر محمدامير

163بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمد وليد كريم363946

164بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمد عثمان احمد247997

165بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرصبجي عبدالرحمن حسن365396

166بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفهد كورة زينل360008

167بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعبدهللا حدي عثمان363159

168بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرصفوان صالح خالد131892

169بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمظفر ناوخوش حسن245153

170بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحسن محمد صالح365438

171بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرصادق كمال كريم363096



172بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرصديق صالح فتاح359703

ي سعيد360504 173بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمنير حاج 

174بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنجمالدين كريمخان لطيف245215

175بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفؤاد اسعد ابراهيم131173

176بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسفر حسن محمد359643

177بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعماد شعبان سيفدين131583

178بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرجمعة حدو حيدر130096

179بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربيواند عمر مصطفى248370

180بكالوريوسبجيل31244دهوكذكركارزان كريمخان عبدهللا364402

181بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربروار فتاح مال129182

182بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحمود بالل مصطفى130918

ى عثمان361202 183بكالوريوسبجيل31244دهوكذكركريم خان حسير

ي مصطفى130205 184بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحسن حاج 

185بكالوريوسبجيل31244دهوكذكربيدار صديق سليم130532

186بكالوريوسبجيل31244دهوكذكركوفان محمدصادق عثمان380584

ى صالح245185 فان محمدامير 187بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنجير

ى248431 188بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهيمت زكريا ياسير

189بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعواد شاكر عبدالخالق361891

ي صالح380674 190بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعثمان حاج 

191بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررفعت عبدالغفار ادم380427

192بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحازم علي رسول129934

ي364832 193بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرنذير اسماعيل نب 

194بكالوريوسبجيل31244دهوكذكريونس عمر شيخو361604

195بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمصطفى خرصى مصطفى364227

ى ناوخوش صالح244619 196بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسفير

197بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررهيل نذير حسام الدين361286

198بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرزياد زكري عبدال361846

199بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرغواس بدو محمود131399

200بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحكمت كامل حسن360101

201بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرهزار ويىسي عزيز131904

202بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمهدي ديوالي ابراهيم472982

203بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسفيان سعدي احمد244794

204بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسميع مصطفى محمد361667

205بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرسعدي احمد خرصى364911

206بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرزيبار جوتيار احمد245159

207بكالوريوسبجيل31244دهوكذكررعد حدو حيدر359443

208بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعلي عباس عزيز129162

ى نيامت130555 209بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرشهوان حسير

210بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمحيالدين مظهر محيالدين360386

211بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرعفان محمدعلي مجيد365102

ى380207 ى احمد حسير 212بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرحسير

ي محمد زين الدين130511
213بكالوريوسبجيل31244دهوكذكردشب 

214بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرفهمي رسول عباس359866

خان علي مصطفى380644 215بكالوريوسبجيل31244دهوكذكرمير

216دبلومبجيل31244دهوكذكرسالم عمر علي360762

217دبلومبجيل31244دهوكذكررشيد سعيد عبدهللا365217

ى عبدهللا كريم130970 218دبلومبجيل31244دهوكذكرحسير



219دبلومبجيل31244دهوكذكرهكار عبدالرحمن يوسف380373

220دبلومبجيل31244دهوكذكرعبدالرحمن عمر علي359520

221دبلومبجيل31244دهوكذكربختيار محمد مراد364924

222دبلومبجيل31244دهوكذكربازيد علي عمر380691

ي130106 223دبلومبجيل31244دهوكذكرشمال نعبك نب 

وان كريم خان عبدهللا554595 224دبلومبجيل31244دهوكذكرشير

ي132398
ى
225دبلومبجيل31244دهوكذكرريباز بهرام صوق

226دبلومبجيل31244دهوكذكراحمد عبدهللا محمود361762

227دبلومبجيل31244دهوكذكرفرست عبدالقادر مجي الدين245353

228دبلومبجيل31244دهوكذكرريبوار احمد كريم245146

ي362706 229دبلومبجيل31244دهوكذكرثامر نارص كانب 

ةكة363032 230دبلومبجيل31244دهوكذكرفرست صالح مير

231دبلومبجيل31244دهوكذكرفهمي محمدصديق عبدهللا129733

232دبلومبجيل31244دهوكذكرازاد عبدهللا خالد130573

233دبلومبجيل31244دهوكذكررزكار بهجت رمضان362660

234دبلومبجيل31244دهوكذكرمحمد ازور رؤوف380399

ى472988 235دبلومبجيل31244دهوكذكرمراد حسن حسير

236دبلومبجيل31244دهوكذكرحسام سعيد اسعد129840

237دبلومبجيل31244دهوكذكرمعاذ صالح عبدهللا131062

238دبلومبجيل31244دهوكذكررسور مكائيل محمد129988

ى380110 239دبلومبجيل31244دهوكذكرمحمد حامد ياسير

240دبلومبجيل31244دهوكذكرعوام انور اسكندر360133

241دبلومبجيل31244دهوكذكرمحمد ابراهيم احمد130334

242دبلومبجيل31244دهوكذكرعفان بهرم رمضان129720

243دبلومبجيل31244دهوكذكرريي  لقمان جمشيد129580

244دبلومبجيل31244دهوكذكرساالر كريم احمد245077

245دبلومبجيل31244دهوكذكرهونر حكمت عبدالرزاق248292

246دبلومبجيل31244دهوكذكروزير احمد حسن130435

247دبلومبجيل31244دهوكذكراسعد حدو تاشدين362900

248دبلومبجيل31244دهوكذكرالند كردو يوسف362838

249دبلومبجيل31244دهوكذكرزياد ميكائيل محمد363770

ي364530 250دبلومبجيل31244دهوكذكررافع اسماعيل نب 

251دبلومبجيل31244دهوكذكرمحيالدين علي فرحان245176

252دبلومبجيل31244دهوكذكرصهيب رفيق مندو248794

253دبلومبجيل31244دهوكذكرنذير هاشم عبدهللا131417

254دبلومبجيل31244دهوكذكرنوزاد ازور رؤوف380391

255دبلومبجيل31244دهوكذكررضوان ابراهيم عثمان362631

256دبلومبجيل31244دهوكذكرسالم مجيد حمزه364435

257دبلومبجيل31244دهوكذكرمحمود رسدار جميل380615

258دبلومبجيل31244دهوكذكرمحمد رستيب عمر363591

259دبلومبجيل31244دهوكذكررهيل شعبان عبدهللا129819

و362415 260دبلومبجيل31244دهوكذكرفهد جميل رسر

261دبلومبجيل31244دهوكذكرصادق مجيد محمود245087

ى اسماعيل عبدالخالق245067 262دبلومبجيل31244دهوكذكرسفير

263دبلومبجيل31244دهوكذكررعد ادريس مصطفى364285

264دبلومبجيل31244دهوكذكرمحمد نذير عبدالرزاق380201

265دبلومبجيل31244دهوكذكراحمد حمزة احمد247297



266دبلومبجيل31244دهوكذكرريي  نذير عبدالرزاق131093

267دبلومبجيل31244دهوكذكرنوح مظفر عبدالحميد359748

268دبلومبجيل31244دهوكذكرعثمان سعيد قاسم245287

269دبلومبجيل31244دهوكذكرزيد ايوب سليم129842

فان عمر عبدالخالق473099 270دبلومبجيل31244دهوكذكرنجير

271دبلومبجيل31244دهوكذكرزيبار فيصل مجيد131023

ى362866 272دبلومبجيل31244دهوكذكرجواد قادر حسير

273دبلومبجيل31244دهوكذكرمصعب مصطفى احمد361355

274دبلومبجيل31244دهوكذكرسعود سياوش محمد380273

275دبلومبجيل31244دهوكذكربروار كمال كريم363143

ان مجي الدين129906 ى 276دبلومبجيل31244دهوكذكرنوزاد خير

زا رسول244986 277دبلومبجيل31244دهوكذكرعماد مير

ائيل248097 278دبلومبجيل31244دهوكذكرديدار عزيز جي 

ى عبدهللا364511 279دبلومبجيل31244دهوكذكرخورشيد محمدامير

ى احمد363188 280دبلومبجيل31244دهوكذكراحمد شير

281دبلومبجيل31244دهوكذكردلشاد جعفر عارف365006

ي مصطفى245417 282دبلومبجيل31244دهوكذكربلند حاج 

283دبلومبجيل31244دهوكذكرمحمد قادر محمد130841

284دبلومبجيل31244دهوكذكراركان عزو محمد360021

285دبلومبجيل31244دهوكذكرشعيب كسيل حسن360723

286دبلومبجيل31244دهوكذكرفاروق سعدي احمد130381

287دبلومبجيل31244دهوكذكرساالر عزيز خليل359626

ش خالد عمر359661 288دبلومبجيل31244دهوكذكرهير

289دبلومبجيل31244دهوكذكرامجد ابراهيم صالح364937

ي360233 290دبلومبجيل31244دهوكذكررسوان نيسور كانب 

291دبلومبجيل31244دهوكذكرنهاد قادر عبدالرحمن473056

ي248414
292دبلومبجيل31244دهوكذكرعيىس كريم قربى

ى245228 293دبلومبجيل31244دهوكذكربشوار فائق حسير

294دبلومبجيل31244دهوكذكرعفان زرار محمد130076

295دبلومبجيل31244دهوكذكرفالح محمد طه130759

296دبلومبجيل31244دهوكذكراسحاق بدو محمود129894

297دبلومبجيل31244دهوكذكرجيكر عبدالرحيم نوري129438

298إعداديةبجيل31244دهوكذكرعيىس موس عبدهللا473610

299إعداديةبجيل31244دهوكذكرزاهد اسعد كريم362481

300إعداديةبجيل31244دهوكذكرريان فاروق مال380406

301إعداديةبجيل31244دهوكذكرعمر مصطفى احمد473288

302إعداديةبجيل31244دهوكذكرزيد ابراهيم محمد132255

303إعداديةبجيل31244دهوكذكرعلي كريم محمود380121

زا362764 304إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد يعقوب مير

305إعداديةبجيل31244دهوكذكرنزار صديق عبد245191

306إعداديةبجيل31244دهوكذكرعمر صادق عبدهللا473672

307إعداديةبجيل31244دهوكذكردلوفان زرار شاهوار129380

308إعداديةبجيل31244دهوكذكراحمد بازيد كارسول361173

309إعداديةبجيل31244دهوكذكرعبدهللا اسكرخان عمر361582

ى حسن361317 310إعداديةبجيل31244دهوكذكرابراهيم محمدامير

311إعداديةبجيل31244دهوكذكرالند فرامرز عبدي132054

312إعداديةبجيل31244دهوكذكرعلي رمضان سيفدين248549



313إعداديةبجيل31244دهوكذكربشير علي نورالدين248251

314إعداديةبجيل31244دهوكذكررامز عبدهللا عبدالرحمن473640

315إعداديةبجيل31244دهوكذكركاروان احمد عمر244731

316إعداديةبجيل31244دهوكذكرابراهيم حسن علي380561

317إعداديةبجيل31244دهوكذكرالند رزكار محمد131084

318إعداديةبجيل31244دهوكذكرصهيب عمر محمدعلي131963

319إعداديةبجيل31244دهوكذكرياور كزار سعيد473243

320إعداديةبجيل31244دهوكذكراحمد حاتم احمد131554

321إعداديةبجيل31244دهوكذكرزاهر محمود محمد380775

322إعداديةبجيل31244دهوكذكرزيد سعيد عيىس131312

323إعداديةبجيل31244دهوكذكرسعد سليمان رمضان360817

324إعداديةبجيل31244دهوكذكرعمر اراد طه131784

325إعداديةبجيل31244دهوكذكرعائد يونس محمد361655

326إعداديةبجيل31244دهوكذكرئارام طيب احمد130732

ي248616  نعبك نب 
ى 327إعداديةبجيل31244دهوكذكرلزكير

328إعداديةبجيل31244دهوكذكرارسالن محمد عبدهللا131387

329إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد رزفان سعيد361398

ى380597 ي كريم حسير
330إعداديةبجيل31244دهوكذكرهيبى

331إعداديةبجيل31244دهوكذكريوسف كوره زينل364269

332إعداديةبجيل31244دهوكذكرشمال امير عبدهللا248106

ي361138 ي فاروق حاج  333إعداديةبجيل31244دهوكذكروج 

334إعداديةبجيل31244دهوكذكراياد عثمان رشيد380767

335إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد مراد شورو129701

336إعداديةبجيل31244دهوكذكرابراهيم بك عزيز عثمان363219

337إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد رسدار مصطفى130172

338إعداديةبجيل31244دهوكذكربهزاد حاتم احمد245430

339إعداديةبجيل31244دهوكذكرجمعة رمضان محمد130872

ي زيندين مرخان129911
340إعداديةبجيل31244دهوكذكرهيبى

341إعداديةبجيل31244دهوكذكرمردان خرصى عبدالرزاق244675

342إعداديةبجيل31244دهوكذكرباس وليد كريم363271

343إعداديةبجيل31244دهوكذكررشيد بايز قادر247839

ى عارس129518 344إعداديةبجيل31244دهوكذكربروار محمدامير

345إعداديةبجيل31244دهوكذكرمصدق رسول ابراهيم362854

346إعداديةبجيل31244دهوكذكرشفان محمد ابراهيم247574

347إعداديةبجيل31244دهوكذكركاروان كريم احمد360523

348إعداديةبجيل31244دهوكذكرانس حسن طه247820

349إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد خالد جهور380680

350إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد مظهر محيالدين360434

351إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد حميد خورشيد245284

352إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد مسور مصطفى245293

 علي130489
353إعداديةبجيل31244دهوكذكرعماد مصطفى

354إعداديةبجيل31244دهوكذكرصانع اسماعيل رسول380609

355إعداديةبجيل31244دهوكذكرصباح امام محمد380168

356إعداديةبجيل31244دهوكذكرنجم الدين عبدالرحمن رضا360072

ائيل245374 357إعداديةبجيل31244دهوكذكربيدار محمود جي 

358إعداديةبجيل31244دهوكذكرخالد محفوظ معتصم129527

359إعداديةبجيل31244دهوكذكرخالد عزيز خالد380296



360إعداديةبجيل31244دهوكذكرعمر خالد عرب365371

ى تاج الدين380245 361إعداديةبجيل31244دهوكذكرصديق محمدامير

362إعداديةبجيل31244دهوكذكرهاشم علي مامشيخ473346

363إعداديةبجيل31244دهوكذكرمسعود ادريس مصطفى380537

364إعداديةبجيل31244دهوكذكريارس ميكائيل خان افدل360931

365إعداديةبجيل31244دهوكذكرسعد مظهر مجي الدين361923

366إعداديةبجيل31244دهوكذكرمهند نجاح محمود473101

367إعداديةبجيل31244دهوكذكرعاصم باس شيخو245163

368إعداديةبجيل31244دهوكذكركاروان فارس مصطفى380163

369إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد كاظم مندو245312

370إعداديةبجيل31244دهوكذكرسامي مجيد حمزه248382

371إعداديةبجيل31244دهوكذكرمراد موس احمد244839

372إعداديةبجيل31244دهوكذكرعمران حجاج سيد380724

 علي مام شيخ380697
373إعداديةبجيل31244دهوكذكرخرصى

374إعداديةبجيل31244دهوكذكرميفان مولود تاج الدين248668

375إعداديةبجيل31244دهوكذكرعلي رسدار مصطفى130291

 علي130483
376إعداديةبجيل31244دهوكذكراوميد مصطفى

ي موس131299 377إعداديةبجيل31244دهوكذكرصالح نب 

378إعداديةبجيل31244دهوكذكرمالك خرصى رشيد129765

ى363814 379إعداديةبجيل31244دهوكذكرباران بهرام حسير

380إعداديةبجيل31244دهوكذكرسيامند شهباز جميل248284

381إعداديةبجيل31244دهوكذكرعمران سعدي محمود362545

382إعداديةبجيل31244دهوكذكربرزنك حاتم احمد245424

383إعداديةبجيل31244دهوكذكرولي رمضان سيفدين248507

384إعداديةبجيل31244دهوكذكروليد اسماعيل سليم130859

385إعداديةبجيل31244دهوكذكرصهيب احمدخان ابراهيم129199

386إعداديةبجيل31244دهوكذكرمصلح ابراهيم عبدالرزاق247597

387إعداديةبجيل31244دهوكذكرئاالن شيخان كامل248391

388إعداديةبجيل31244دهوكذكرهمزه مصطفى مجيد244946

389إعداديةبجيل31244دهوكذكريوسف مصطفى عزيز380521

390إعداديةبجيل31244دهوكذكربريندار عزيز بريندار129646

391إعداديةبجيل31244دهوكذكرعبدالرحمن محمد عبدالرحمن131608

ى245208 392إعداديةبجيل31244دهوكذكرسعيد الهام حسير

393إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد ايوب سليم365208

394إعداديةبجيل31244دهوكذكردرباز رسول عباس380114

395إعداديةبجيل31244دهوكذكرريبوار محمدصديق جدي131443

396إعداديةبجيل31244دهوكذكرابراهيم شكري زاير360347

397إعداديةبجيل31244دهوكذكرنهاد صباح خرصى248208

ى130596 398إعداديةبجيل31244دهوكذكراسامة رسبست محمدامير

399إعداديةبجيل31244دهوكذكرزيد رضوان جمشيد245243

400إعداديةبجيل31244دهوكذكرنرصهللا بالل رشيد129979

401إعداديةبجيل31244دهوكذكركاروان سيف الدين مصطفى364465

402إعداديةبجيل31244دهوكذكرالوك خليل الوك131320

403إعداديةبجيل31244دهوكذكرزياد فتاح مال380727

404إعداديةبجيل31244دهوكذكرموس لطيف موس129753

405إعداديةبجيل31244دهوكذكرالوند حتم علي360315

406إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد قاسم علي129984



407إعداديةبجيل31244دهوكذكروقاص عبدهللا عبدهللا129870

408إعداديةبجيل31244دهوكذكرمنير زوراب محمدسعيد130879

409إعداديةبجيل31244دهوكذكرسامان عفان عبد359787

كة380188 410إعداديةبجيل31244دهوكذكررازان صالح مير

ي380652
ى عوبى وان معير 411إعداديةبجيل31244دهوكذكرسير

ان عبدالجبار احمد132311 412إعداديةبجيل31244دهوكذكركامير

ي اسماعيل380648 413إعداديةبجيل31244دهوكذكرمنور حاج 

414إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد نذير خرصى247778

415إعداديةبجيل31244دهوكذكرادريس مقداد محمود380328

ى حسن132129 416إعداديةبجيل31244دهوكذكرفراس حسير

417إعداديةبجيل31244دهوكذكرافراز سليمان شيخو247948

418إعداديةبجيل31244دهوكذكرخناف زبير رشكة359547

ى362874 419إعداديةبجيل31244دهوكذكرعواد قادر حسير

420إعداديةبجيل31244دهوكذكرابراهيم خليل حيدر380282

421إعداديةبجيل31244دهوكذكرسامان زبير عبدالرحمن380076

422إعداديةبجيل31244دهوكذكريعقوب فرامرز عبدي129857

423إعداديةبجيل31244دهوكذكرعماد خالد عزيز131563

424إعداديةبجيل31244دهوكذكراوراس رزكار صدرالدين380632

425إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد بشير علي380131

426إعداديةبجيل31244دهوكذكرنزير رضوان محمود244786

يف خانبك248275 427إعداديةبجيل31244دهوكذكرعلي رسر

428إعداديةبجيل31244دهوكذكرريان كريم خان عبدهللا380195

429إعداديةبجيل31244دهوكذكرادم دينو عمر364024

430إعداديةبجيل31244دهوكذكراحسان دلدار مصطفى359802

431إعداديةبجيل31244دهوكذكرخالد عدنان خالد131571

432إعداديةبجيل31244دهوكذكرسنكر عمر شيخو245173

433إعداديةبجيل31244دهوكذكرصباح محمد احمد248355

434إعداديةبجيل31244دهوكذكرايوب حامد احمد361716

435إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد عمر قطو129928

436إعداديةبجيل31244دهوكذكرريان صديق عبدهللا130052

437إعداديةبجيل31244دهوكذكرسيداد سيف هللا عبدالقادر131284

438إعداديةبجيل31244دهوكذكربروز خالد جهور380685

ازير473603  سيد مير
439إعداديةبجيل31244دهوكذكرمصطفى

440إعداديةبجيل31244دهوكذكرعيىس علي سليم359475

441إعداديةبجيل31244دهوكذكراحمدخان عبدهللا احمدخان248968

ائيل قرطاس362649 442إعداديةبجيل31244دهوكذكرهونر جي 

443إعداديةبجيل31244دهوكذكرحامد محمود نعمان363247

ى244998 444إعداديةبجيل31244دهوكذكرهوكر خالمال محمدامير

445إعداديةبجيل31244دهوكذكرسعيد مجيد يونس245263

446إعداديةبجيل31244دهوكذكرصفوان محمد عزيز359929

447إعداديةبجيل31244دهوكذكرزيرفان بدو عمر248266

448إعداديةبجيل31244دهوكذكردلير محمدصالح سعدي380174

449إعداديةبجيل31244دهوكذكروريا كريمخان لطيف380622

450إعداديةبجيل31244دهوكذكررسباز جعفر اسكندر380629

451إعداديةبجيل31244دهوكذكربهرم عمران عمر380082

452إعداديةبجيل31244دهوكذكرصهيب محمد عثمان248450

453إعداديةبجيل31244دهوكذكراسحاق حامد شمزين248241



454إعداديةبجيل31244دهوكذكروريا قادر خالد359771

455إعداديةبجيل31244دهوكذكرجيكر سعيد سليم247863

456إعداديةبجيل31244دهوكذكرعزيز خورشيد محمد244699

457إعداديةبجيل31244دهوكذكرمصطفى صديق قادر131434

458إعداديةبجيل31244دهوكذكرصفوان عبدهللا محمد380771

459إعداديةبجيل31244دهوكذكربيار عمر حسن248326

460إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد صديق خرصى248634

461إعداديةبجيل31244دهوكذكروقاص سليمان رمضان361498

462إعداديةبجيل31244دهوكذكرطارق نذير عبدالرزاق380603

463إعداديةبجيل31244دهوكذكرعبدالستار محمدسليم عبدالخالق131774

464إعداديةبجيل31244دهوكذكراسماعيل جوهر حدي380751

465إعداديةبجيل31244دهوكذكرعثمان موس محمد130440

466إعداديةبجيل31244دهوكذكررسوان عباس عمر364356

467إعداديةبجيل31244دهوكذكراحمد فقو احمد130811

468إعداديةبجيل31244دهوكذكرمحمد سعدي احمد130391

469إعداديةبجيل31244دهوكذكرعبدالقهار جوهر قادر380252

470إعداديةبجيل31244دهوكذكرميكائيل محمد عبدهللا248008

1بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىكورس محمد عبدهللا361564

ى361449 سنا عبدالعالي حسير
2بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبى

3بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىئاريان اسماعيل واحد248697

ى محمدصادق عثمان360692 4بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىهلبير

نعيمة ديوالي محمد245019
5بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبى

ي365176
 
6بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىنورا اسعد باق

7بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىخوخوش جهور محمد131266

8بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىشلير شمال عمر244872

9دبلومبجيل31244دهوكأنبىفينك نبيل نامق472997

10دبلومبجيل31244دهوكأنبىايمان مهدي مولود380152

ائيل130157 يز عزيز جي  11دبلومبجيل31244دهوكأنبىتي 

12دبلومبجيل31244دهوكأنبىاواره امير عبدالرحيم245270

ى مسيح احمد380145 13دبلومبجيل31244دهوكأنبىكي 

ي اسعد362599
ى
1بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىكو مام صوق

2بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىبفرين صادق عبدهللا361617

3بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىدلكش جهور محمد245487

ي  هان صالح فارس129542 4بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىرسر

5بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىنرسين احمد يوسف361217

ي365071 6بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىكيالن ابراهيم حاج 

ى132540 7بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىاحالم رسبست محمدامير

8بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىرويده محمود مصطفى365112

9بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىنيار حاتم خرصى244912

10بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىدوران احمد مجيد130188

ى129263 ى ازور حسير مير 11بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىرسر

12بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىصائمة صالح فتاح359714

13بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىنرسين عبدهللا كريم554592

يفان طاهر اسعد129890 14بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىبير

15بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىدلخوش بازيد كارسول244772

16بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىسميان عمر حدي131825

17بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىواجدة مصطفى صديق130523



18بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىنذيرة قاسم حسن129686

19بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىزكية طاهر احمد245108

20بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىامينة خرصى يونس361473

يف244604 21بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىوالت سالم رسر

22بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىروكه ند اسفنديار ظاهر132467

ي129632 ريزان صالح نب 
23بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبى

ى جعفر مجيد130699 24بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىافير

25بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىرنا عدنان خالد129175

26بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىهناء احمد محمد244764

27بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىبرزين بروار تمر362883

ى محمد جاسم359910 28بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىبرسر

29بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىري  هام خالد احمد244599

30بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىريناس عزيز عمر130685

31بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىشادية فتاح مال129590

ازير محمد380710 32بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىخان مير

33بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىارين محمدصادق عثمان360668

ى عمر245039 34بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىشفاء حسير

ى حاتم خرصى244909 35بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىبرسر

ي132418
ى
36بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىمريم بهرام صوق

37بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىجيمن عبدهللا عبدالحميد380592

ى362350 38بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىكلثوم حسن محمدامير

39بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىعيشان احمد اسماعيل360952

40بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىريناس اسماعيل عبدالخالق245059

41بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىدلما اسماعيل شاهسوار129746

42بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىمهناز احمد مجيد130932

ى محمد130422 43بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىهدى محمدامير

ى380412 44بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىبىس ابوزيد محمدامير

45بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىشليفان نذير خرصى247803

46بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىديانا احمد صالح365160

47بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىمازيجن نايف مجيد380212

48بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىزهور احمدخان ابراهيم131596

ى362276 49بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىنور حسن محمدامير

50بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىروزان احمدخان ابراهيم129352

51بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىحليمة محمد صالح365027

ى محمد362181 52بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىرويدة محمدامير

53بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىنشتمان حسن طاهر554606

54بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىخوناس محمدصديق عبدهللا130131

55بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىرنده محمدصالح سعيد130474

56بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىسار شكري حدي360745

ى363870 57بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىبرزين بهرام حسير

ي247278
ى
58بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىشه ونم بهرام صوق

59بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىليالف سليم خان محمد130604

60بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىريزان شيخو محمد361637

61بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىارناس رشيد عبدالرحمن554584

ى ايوب سليم131046 62بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىدلفير

63بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىذكرى سوار محمد245150

 علي130499
64بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىزاهده مصطفى



65بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىديمن عبدهللا عبدالحميد380593

66بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىزهراء شعبان اسعد245084

زا رسول244977 67بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىايمن مير

68بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىكوجر حجاج محمود473089

69بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىريناس رشيد عبدالرحمن554587

70بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىوفاء زرار محمد130084

71بكالوريوسبجيل31244دهوكأنبىوالت شاكر حدي380090

72دبلومبجيل31244دهوكأنبىطوفان شيخو محمد473122

73دبلومبجيل31244دهوكأنبىشهله صديق محمد364979

ى احمد حسن132207 74دبلومبجيل31244دهوكأنبىهيلير

75دبلومبجيل31244دهوكأنبىافان طاهر اسعد244884

نارين صادق علي361116
76دبلومبجيل31244دهوكأنبى

يف245360 77دبلومبجيل31244دهوكأنبىجنار همداد محمدرسر

78دبلومبجيل31244دهوكأنبىاخوان عيىس مصطفى130790

ى محمد رمضان365048 مير 79دبلومبجيل31244دهوكأنبىرسر

80دبلومبجيل31244دهوكأنبىبسنة نذير خرصى248312

ي361683
81دبلومبجيل31244دهوكأنبىايمن احمد خوشفى

فان جعفر محمود130823 82دبلومبجيل31244دهوكأنبىبير

رقية حسن علي380763
83دبلومبجيل31244دهوكأنبى

يف245094 84دبلومبجيل31244دهوكأنبىروبار همداد محمدرسر

85دبلومبجيل31244دهوكأنبىنشتمان عيىس مصطفى131181

ي موس132014 بيمان نب 
86دبلومبجيل31244دهوكأنبى

87دبلومبجيل31244دهوكأنبىفيان مراد يوسف473158

88دبلومبجيل31244دهوكأنبىخالت شاكر حدي129504

و علي473084 89دبلومبجيل31244دهوكأنبىبيخال مير

90دبلومبجيل31244دهوكأنبىرويده هاشم عبدالرحمن380532

ى عبدالحميد محمد364966 91دبلومبجيل31244دهوكأنبىافير

92دبلومبجيل31244دهوكأنبىشيماء عبدالرحمن عبدهللا248042

و حسن131739 93دبلومبجيل31244دهوكأنبىبريشان شير

ين نذير خرصى247760 94دبلومبجيل31244دهوكأنبىرسر

ي132346
ى
95دبلومبجيل31244دهوكأنبىشيشان بهرام صوق

96دبلومبجيل31244دهوكأنبىهناء سعدي احمد244803

97دبلومبجيل31244دهوكأنبىديلمان موس مصطفى130101

98دبلومبجيل31244دهوكأنبىبروين ازور عبدالرحمن132276

ا130980 99دبلومبجيل31244دهوكأنبىدالل كاكل مير

ى عبدهللا خالد130569 100دبلومبجيل31244دهوكأنبىنرمير

101دبلومبجيل31244دهوكأنبىنسيبه كركري احمد361937

ى محسن سعيد361514 102دبلومبجيل31244دهوكأنبىهافير

103دبلومبجيل31244دهوكأنبىلمياء سليمان رمضان361483

104دبلومبجيل31244دهوكأنبىسوزان اسماعيل عبدالخالق245064

 غزالي محمد360989
ى 105دبلومبجيل31244دهوكأنبىخوشير

ان عمر حدي131109 ى 106دبلومبجيل31244دهوكأنبىفير

107دبلومبجيل31244دهوكأنبىصارية محمد حامد473037

108دبلومبجيل31244دهوكأنبىامنة صديق خرصى245447

ى359828 109دبلومبجيل31244دهوكأنبىنورى احمد حسير

110دبلومبجيل31244دهوكأنبىايمان عبدالرحمن عيىس248125

111دبلومبجيل31244دهوكأنبىبهار محمد حسن244842



112دبلومبجيل31244دهوكأنبىكافية مراد محمد364957

113دبلومبجيل31244دهوكأنبىئافان شوان فارس244624

114دبلومبجيل31244دهوكأنبىرحمة سالم ابراهيم361859

ى361525 115دبلومبجيل31244دهوكأنبىهدية باقر امير

ى244726 116دبلومبجيل31244دهوكأنبىسارية ابوزيد محمدامير

ى غفور محمدصالح244894 مير 117دبلومبجيل31244دهوكأنبىرسر

118دبلومبجيل31244دهوكأنبىبيداد حازم عمر130060

119دبلومبجيل31244دهوكأنبىالجان محمد احمد245035

يفان عمر حدي129882 120دبلومبجيل31244دهوكأنبىرسر

121دبلومبجيل31244دهوكأنبىريان شعبان عبدهللا361057

122دبلومبجيل31244دهوكأنبىدلزين احمد صالح380667

123دبلومبجيل31244دهوكأنبىكلستان نذير خرصى247742

124دبلومبجيل31244دهوكأنبىروزان صديق عبدهللا129973

ى245457 125دبلومبجيل31244دهوكأنبىغيداء عبدهللا محمدامير

126دبلومبجيل31244دهوكأنبىعدالة جبار خانو129991

127دبلومبجيل31244دهوكأنبىفاطمة حكمت عبدالرزاق380085

128دبلومبجيل31244دهوكأنبىبروين عبدالمجيد محمدصالح363996

129دبلومبجيل31244دهوكأنبىهدى عبدالمجيد محمدصالح363960

ى يوسف554604 130دبلومبجيل31244دهوكأنبىمهاجر حسير

داستان حسن علي245234
131دبلومبجيل31244دهوكأنبى

132دبلومبجيل31244دهوكأنبىسليمة صديق عبدهللا129963

ى شمس الدين362647 133دبلومبجيل31244دهوكأنبىجيهان تحسير

134دبلومبجيل31244دهوكأنبىدولت عمر حسن380386

135دبلومبجيل31244دهوكأنبىنيسان شعبان رمضان129829

يف363292 136دبلومبجيل31244دهوكأنبىايالف صالح محمدرسر

137دبلومبجيل31244دهوكأنبىبوزان احمدخان ابراهيم129408

138دبلومبجيل31244دهوكأنبىحياة شاكر احمد473136

139دبلومبجيل31244دهوكأنبىارخوان شيخو محمد132295

140دبلومبجيل31244دهوكأنبىسيف صالح مالمحمود362626

ى عثمان130958 ي حسير
141دبلومبجيل31244دهوكأنبىهيفى

142دبلومبجيل31244دهوكأنبىلبنان مغدي رشيد130368

143إعداديةبجيل31244دهوكأنبىيرسى حاتم خرصى244906

144إعداديةبجيل31244دهوكأنبىسيبل بدو محمود247638

145إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنازي محمدصالح سعيد130325

146إعداديةبجيل31244دهوكأنبىالنا برزو عبدي248492

147إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنيداء عبدهللا عبدالحميد380620

اق كاكل مصطفى130113 148إعداديةبجيل31244دهوكأنبىبير

149إعداديةبجيل31244دهوكأنبىشكرية ابراهيم سعيد473062

150إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنيسان صديق محمد131001

ي130406
 
ى نوح باق 151إعداديةبجيل31244دهوكأنبىبرسر

ي مصطفى245402 152إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنيسان حاج 

153إعداديةبجيل31244دهوكأنبىفاطمة خرصى يونس380740

154إعداديةبجيل31244دهوكأنبىسيبل احمدخان ابراهيم129223

155إعداديةبجيل31244دهوكأنبىامل عبدهللا سعيد131923

156إعداديةبجيل31244دهوكأنبىمزدة صديق عبدهللا363579

157إعداديةبجيل31244دهوكأنبىالل محمود رمضان247921

158إعداديةبجيل31244دهوكأنبىسحر جبار خانو130006



159إعداديةبجيل31244دهوكأنبىميساء طاهر اسعد244889

ى عارس131619 160إعداديةبجيل31244دهوكأنبىهندستان محمدامير

161إعداديةبجيل31244دهوكأنبىبفرين عزيز بريندار129654

162إعداديةبجيل31244دهوكأنبىدولت ظاهر يونس473264

ى380340 ى ازور حسير 163إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنرمير

164إعداديةبجيل31244دهوكأنبىروزان عمر محمد244723

165إعداديةبجيل31244دهوكأنبىخوخوش حسن عبدهللا359854

166إعداديةبجيل31244دهوكأنبىدنيا شاكر احمد473758

167إعداديةبجيل31244دهوكأنبىطهران طه حدو244662

168إعداديةبجيل31244دهوكأنبىفاطمه خالد عمر380587

169إعداديةبجيل31244دهوكأنبىراميا شمال زكريا248088

ى عارس131626 170إعداديةبجيل31244دهوكأنبىجنار محمدامير

171إعداديةبجيل31244دهوكأنبىدعاء عبدهللا محمد132194

172إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرهان وعد محمدصالح245389

ي131876 173إعداديةبجيل31244دهوكأنبىشيالن ابراهيم حاج 

174إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرنا محمدصالح سعيد365134

ى عبدهللا محمد132172 175إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرةفير

176إعداديةبجيل31244دهوكأنبىسوالف جبار خانو130012

177إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنورة لقمان جمشيد245382

178إعداديةبجيل31244دهوكأنبىبسنا فرهاد محمدصالح380223

179إعداديةبجيل31244دهوكأنبىميان خالد عرب364071

180إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرونا هاشم عبدهللا131275

181إعداديةبجيل31244دهوكأنبىباريس صالح خالد129950

182إعداديةبجيل31244دهوكأنبىبرجم احمد اسماعيل380655

ى محمد ابراهيم362490 183إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنرمير

و حسن131658 184إعداديةبجيل31244دهوكأنبىمىسي شير

185إعداديةبجيل31244دهوكأنبىعيشخان رسدار شيخو130517

ى245209 186إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنهلة الهام حسير

ادار علي عبدهللا473847
187إعداديةبجيل31244دهوكأنبى

188إعداديةبجيل31244دهوكأنبىسميه نذير عبدالرزاق248201

ين حسن سليم130586 189إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرسر

ى362373 190إعداديةبجيل31244دهوكأنبىفاطمه حسن محمدامير

ازير361128 191إعداديةبجيل31244دهوكأنبىبهار سيد مير

ي مصطفى359957 192إعداديةبجيل31244دهوكأنبىكوفند حاج 

193إعداديةبجيل31244دهوكأنبىهزين عزيز عمر244958

ى473529 ين بهرام حسير 194إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرسر

ى380600 195إعداديةبجيل31244دهوكأنبىكوليخان كريم حسير

196إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرويدة محمدطاهر حسن380105

زا جدي131455 197إعداديةبجيل31244دهوكأنبىعني  مير

ي130359
 
198إعداديةبجيل31244دهوكأنبىيرسى نوح باق

199إعداديةبجيل31244دهوكأنبىضج رشيد عبدالرحمن473696

200إعداديةبجيل31244دهوكأنبىخوناف صادق احمد244693

ئه زين غزالي محمد380660
201إعداديةبجيل31244دهوكأنبى

202إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرقية احمد مجيد131336

203إعداديةبجيل31244دهوكأنبىسويبة كسيل حسن360711

204إعداديةبجيل31244دهوكأنبىاسماء اسماعيل عبدالخالق248216

يف244867 205إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنورا رمضان محمدرسر



206إعداديةبجيل31244دهوكأنبىهداية وهاب عبدالرحمن359692

ين رسول محمد131946 207إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرسر

208إعداديةبجيل31244دهوكأنبىهدى مصطفى محمد473046

209إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنيداء نرصهللا احمد129601

ى362390 210إعداديةبجيل31244دهوكأنبىخديجة حسن محمدامير

211إعداديةبجيل31244دهوكأنبىلم عفان عبد359594

212إعداديةبجيل31244دهوكأنبىمريم عيىس مصطفى131356

يف473509 213إعداديةبجيل31244دهوكأنبىهدى همداد محمدرسر

ى رسول محمد131929 214إعداديةبجيل31244دهوكأنبىهيلير

215إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنهاية عبدالمجيد محمدصالح380229

216إعداديةبجيل31244دهوكأنبىخالت عزيز خليل359613

سارية جامي احمد380590
217إعداديةبجيل31244دهوكأنبى

218إعداديةبجيل31244دهوكأنبىايناس فرامرز عبدي132084

219إعداديةبجيل31244دهوكأنبىسوسن مظهر مجي الدين360450

220إعداديةبجيل31244دهوكأنبىريناس فرحان حامد131304

ى زكريا472976 221إعداديةبجيل31244دهوكأنبىسوزان لزكير

222إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرنا عامر خليل361046

223إعداديةبجيل31244دهوكأنبىبيمان كريم خان عبدهللا380191

ي380288
 
224إعداديةبجيل31244دهوكأنبىندى اسعد باق

ازير محمد361093 يفان مير 225إعداديةبجيل31244دهوكأنبىبير

226إعداديةبجيل31244دهوكأنبىشيماء وليد محمود365320

227إعداديةبجيل31244دهوكأنبىامنة عيىس مصطفى131345

228إعداديةبجيل31244دهوكأنبىمنت جعفر مجيد130694

229إعداديةبجيل31244دهوكأنبىماريا كريم مام خال129660

230إعداديةبجيل31244دهوكأنبىخديجة سليمان شيخو247970

231إعداديةبجيل31244دهوكأنبىنهاية محمود محمد362050

232إعداديةبجيل31244دهوكأنبىندى نرصهللا احمد129614

233إعداديةبجيل31244دهوكأنبىفراح سليم خان محمد361427

234إعداديةبجيل31244دهوكأنبىرقيه عزيز لطيف363905

235إعداديةبجيل31244دهوكأنبىئاالن رشيد عبدالرحمن473722

ميسون حسن علي380570
236إعداديةبجيل31244دهوكأنبى

شاديه علي عمر132214
237إعداديةبجيل31244دهوكأنبى

238إعداديةبجيل31244دهوكأنبىسلم حاتم خرصى245375

يف خانبك380578 239إعداديةبجيل31244دهوكأنبىشكيبه رسر

ى اسماعيل عبدهللا443000 1ماجستيرباتيل21245دهوكذكرياسير

2ماجستيرباتيل21245دهوكذكرداود علي سامي332598

3ماجستيرباتيل21245دهوكذكررسدار شاكر ابراهيم497888

4بكالوريوسباتيل21245دهوكذكركوفان سعيد اسماعيل88102

5بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرزياد طارق اسماعيل81121

6بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرهالت طارق اسماعيل332689

7بكالوريوسباتيل21245دهوكذكربرفان محمود حسن332326

8بكالوريوسباتيل21245دهوكذكركاوة حسن عبدهللا172814

9بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرنوزاد اكرم احمد332613

ي رسول اسماعيل332587 10بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرخوشب 

11بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرزيرفان يوسف عمر172562

12بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرنهاد كردي يونس443025

13بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعشير صالح ميكائيل245330



14بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرنجدت علي نافخوش417516

15بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرنهاد حسن محمد332357

ي173160 16بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرديار جبار حاج 

17بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرنبيل هادي مج172789

18بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرزيرفان خالد محمد332566

19بكالوريوسباتيل21245دهوكذكريوسف سالم يوسف80945

ى81042 20بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرحمزه عبدهللا امير

21بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرزيرفان محمود حسن332422

22بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرنشوان وحيد حسن497894

23بكالوريوسباتيل21245دهوكذكربيوار محمد حسن332351

24بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرشكري يوسف حسن80942

25بكالوريوسباتيل21245دهوكذكررسبست شوكت خمو332417

26بكالوريوسباتيل21245دهوكذكررسدار احمد صديق172623

27بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن81016

ى332668 28بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرادريس احمد حسير

29بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرسليم صالحالدين شمسالدين332590

30بكالوريوسباتيل21245دهوكذكربهزاد عبدي خليل172580

31بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعبدالوهاب عبدالقادر علي443010

32بكالوريوسباتيل21245دهوكذكردلشاد ادريس آفدل81051

ى332345 33بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعمر طارق حسير

34بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرشفان رشيد اسماعيل81126

35دبلومباتيل21245دهوكذكرصالح عمر عبدالقادر332466

36دبلومباتيل21245دهوكذكرمحمود حسن احمد81062

37دبلومباتيل21245دهوكذكرفارس يوسف عبدهللا81038

38دبلومباتيل21245دهوكذكرنارص عبدالرحمن حسن88581

39دبلومباتيل21245دهوكذكرسلمان عبدو مصطفى245896

40دبلومباتيل21245دهوكذكرمرعان ابراهيم هسن332307

41دبلومباتيل21245دهوكذكرهرمان عبدالكريم يوسف81024

42دبلومباتيل21245دهوكذكراسكندر شعبان احمد172576

ان رمضان محمد171642 43دبلومباتيل21245دهوكذكركامير

موس80950 44دبلومباتيل21245دهوكذكررسبست محمد بير

45دبلومباتيل21245دهوكذكرحسن سامي سعيد332320

46دبلومباتيل21245دهوكذكرحسن اسماعيل هسن81119

47دبلومباتيل21245دهوكذكرنيجرفان خالد محمد331920

48دبلومباتيل21245دهوكذكرلقمان خالد حسو443005

49دبلومباتيل21245دهوكذكررسدار عادل محمد332549

ي احمد81047 50دبلومباتيل21245دهوكذكرفارس صي 

51دبلومباتيل21245دهوكذكرسليمان عبدالعزيز عبدالرحمن332400

52دبلومباتيل21245دهوكذكرديار عزالدين احمد172917

ي محمد اسماعيل171534
53دبلومباتيل21245دهوكذكردشب 

ى541486 54دبلومباتيل21245دهوكذكرشفان رشيد حسير

ى332662 55دبلومباتيل21245دهوكذكررسبست محمد حسير

ى حاجو417432 56دبلومباتيل21245دهوكذكرازاد حسير

ي81107 57دبلومباتيل21245دهوكذكرهكار جبار حاج 

58دبلومباتيل21245دهوكذكردلكش احمد سعيد81113

59إعداديةباتيل21245دهوكذكراسماعيل احمد رجب172457

60إعداديةباتيل21245دهوكذكرخليل عبدهللا علي80981



1بكالوريوسباتيل21245دهوكذكراحمد محمد احمد87984

2بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرمحمد احمد علي172870

3بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرنرصت بسو غازي172452

ي محو81010 4بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرفيصل حاج 

5بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرمحمد علي احمد173067

6بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرجياي صالح مصطفى81050

ى331926 7بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرزياد طارق حسير

8بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرسعدهللا ادريس عبدهللا172522

9بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرفارس محمد عبدهللا81044

10بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرهيثم هاشم مجدين80988

11بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرسيداد نارص طاهر332286

12بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرسيف خالص سعيد80990

13بكالوريوسباتيل21245دهوكذكررجب صالح مصطفى443861

14بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعامر ادريس آفدل172937

ف81064 15بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرمحمد فرحان رسر

16بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعلي صالح شينو88175

17بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرسيار عبدالكريم يوسف81111

ى محمدطاهر171558 18بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرردوان حسير

19بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرريي  سامي سعيد332317

20بكالوريوسباتيل21245دهوكذكربارزان رمضان محمد172684

21بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرصالح عدنان صالح87998

22بكالوريوسباتيل21245دهوكذكراحمد عبدالكريم يوسف80938

ي173188 23بكالوريوسباتيل21245دهوكذكراسامة جبار حاج 

24بكالوريوسباتيل21245دهوكذكررسمد محمد علي173118

ين شكري محمد443020 25بكالوريوسباتيل21245دهوكذكردلي 

26بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعبدالكريم خليل عبدالكريم332644

27بكالوريوسباتيل21245دهوكذكراكرم اسماعيل هسن87647

28بكالوريوسباتيل21245دهوكذكردلكش محمد سمو332387

29بكالوريوسباتيل21245دهوكذكراياز كريم محمد173094

30بكالوريوسباتيل21245دهوكذكروعدهللا ادريس عبدهللا172464

31بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرصديق علي سامي332569

32بكالوريوسباتيل21245دهوكذكربريندار شكري محمد332117

ي محمد88072 33بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرجمعة حاج 

34بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرفكرم علي صالح332335

35بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعلي رمضان محمد172656

36بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرشعبان احمد رشيد332049

37بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعدنان حواس حسن172889

38بكالوريوسباتيل21245دهوكذكراسماعيل جمعة موس332540

39بكالوريوسباتيل21245دهوكذكررمضان خالد حسو172648

40بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرابراهيم خالد حسو332519

41بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرعبدهللا ادريس عبدهللا172537

42بكالوريوسباتيل21245دهوكذكراراز عباس جميل332305

43بكالوريوسباتيل21245دهوكذكربيار عبدهللا اسماعيل245652

فان خالد موس80999 44بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرنيجير

45بكالوريوسباتيل21245دهوكذكراحمد عثمان ابراهيم443016

ي173220 46بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرشعبان هاشم حاج 

47بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرمسعود خالد حسو332656



و172544 ى رمضان مير 48بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرسفير

49بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرصالح علي سامي332366

50بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرمحمد موس احمد332485

51بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرنيجرفان صالح مصطفى443878

ى عبدالكريم يوسف81020 52بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرحسير

53بكالوريوسباتيل21245دهوكذكريوسف احمد رشيد332040

ى يونس173023 54بكالوريوسباتيل21245دهوكذكرمحمد حسير

55دبلومباتيل21245دهوكذكرالند مسلم شكري245462

فان رشيد اسماعيل332136 56دبلومباتيل21245دهوكذكرنيجير

ى عبدالرحمن حسن332475 57دبلومباتيل21245دهوكذكرحسير

58دبلومباتيل21245دهوكذكرمحسن ادريس آفدل87758

59دبلومباتيل21245دهوكذكراحمد سالم يوسف80957

60دبلومباتيل21245دهوكذكرشفان احمد حكيم172994

61دبلومباتيل21245دهوكذكرعماد رشيد جميل332291

62دبلومباتيل21245دهوكذكربدرخان هاشم مجدين80987

63دبلومباتيل21245دهوكذكراكرم رمضان احمد331880

64دبلومباتيل21245دهوكذكرماهر محمد عبدهللا81117

65دبلومباتيل21245دهوكذكروزير حسن عمر81017

66دبلومباتيل21245دهوكذكرعمر سعيد مصطفى81106

67دبلومباتيل21245دهوكذكرئانار جعفر يزدين171593

68دبلومباتيل21245دهوكذكرمحمد زكي ابابكر332759

ف332764 69دبلومباتيل21245دهوكذكرفرهاد فرحان رسر

70دبلومباتيل21245دهوكذكرنامق علي سمو88257

71دبلومباتيل21245دهوكذكروعد محمود احمد81032

72دبلومباتيل21245دهوكذكرموس خالد موس171517

73دبلومباتيل21245دهوكذكروليد خالد موس332580

74دبلومباتيل21245دهوكذكرشكري محمد جميل88307

75دبلومباتيل21245دهوكذكراحمد رمضان احمد332403

76دبلومباتيل21245دهوكذكرشمال عمر حسن88822

77دبلومباتيل21245دهوكذكرمحمد وليد خالد332508

78دبلومباتيل21245دهوكذكرعبدالقادر علي خليل81109

79إعداديةباتيل21245دهوكذكرحسن عبدالرزاق حسو332124

80إعداديةباتيل21245دهوكذكرعبدالعزيز خرصى عبدهللا89771

81إعداديةباتيل21245دهوكذكرمامؤن خالد موس81006

82إعداديةباتيل21245دهوكذكرزي  هات رشيد جميل172678

فان محمد احمد245394 83إعداديةباتيل21245دهوكذكرنيجير

84إعداديةباتيل21245دهوكذكربختيار بحري حسن88541

85إعداديةباتيل21245دهوكذكرخالد علي صالح88521

86إعداديةباتيل21245دهوكذكربارز عبدهللا يوسف245820

ي محو88144 87إعداديةباتيل21245دهوكذكرذياب حاج 

ي عبدالوهاب سليمان81043
88إعداديةباتيل21245دهوكذكردشب 

89إعداديةباتيل21245دهوكذكرعلي مرعان ابراهيم332111

90إعداديةباتيل21245دهوكذكرلوزان صالح عمر331975

91إعداديةباتيل21245دهوكذكرحسن خالد علي81036

92إعداديةباتيل21245دهوكذكرفاروق محمد جميل173047

93إعداديةباتيل21245دهوكذكررضوان عبدالرحمن حسن443845

ى صباح حسن331898 94إعداديةباتيل21245دهوكذكرحسير



95إعداديةباتيل21245دهوكذكرمروان محمود حسن331888

96إعداديةباتيل21245دهوكذكرخلف محمد عبدهللا332478

97إعداديةباتيل21245دهوكذكرحميد صالح خليل87826

98إعداديةباتيل21245دهوكذكراحمد جمعة موس87603

99إعداديةباتيل21245دهوكذكرمهفان خالد علي80996

100إعداديةباتيل21245دهوكذكرعمر محمود حسن331874

ى احمد331995 101إعداديةباتيل21245دهوكذكرعبدهللا امير

ى172675 102إعداديةباتيل21245دهوكذكركاوار علي ياسير

103إعداديةباتيل21245دهوكذكرعمر فارس يوسف87922

104إعداديةباتيل21245دهوكذكريوسف عبدهللا يوسف245802

ى87963 105إعداديةباتيل21245دهوكذكرحسن زيد حسير

106إعداديةباتيل21245دهوكذكرهزار عبدي خليل89089

107إعداديةباتيل21245دهوكذكرابراهيم جمعه موس89749

108إعداديةباتيل21245دهوكذكربهدين عبدهللا اسماعيل245632

109إعداديةباتيل21245دهوكذكرمحمد شكري صالح245905

110إعداديةباتيل21245دهوكذكرعمر يوسف سليمان332057

زاد والي صالح245380 111إعداديةباتيل21245دهوكذكرشير

112إعداديةباتيل21245دهوكذكربزار سعدهللا عبدهللا245530

113إعداديةباتيل21245دهوكذكرميكائيل احمد موس331800

114إعداديةباتيل21245دهوكذكردلوفان مجي احمد331788

115إعداديةباتيل21245دهوكذكرسليمان محمود حسن331852

116إعداديةباتيل21245دهوكذكربلند فرحان محمد172601

117إعداديةباتيل21245دهوكذكرعلي اسماعيل يونس332014

ى332619  علي امير
ى 118إعداديةباتيل21245دهوكذكرحسير

119إعداديةباتيل21245دهوكذكرفرحان يوسف سليمان88227

120إعداديةباتيل21245دهوكذكرهاريوار ادريس خليل80944

121إعداديةباتيل21245دهوكذكرمحمد كريم محمد172999

ى سالم يوسف88278 122إعداديةباتيل21245دهوكذكرحسير

123إعداديةباتيل21245دهوكذكرفالح حسن عمر87881

124إعداديةباتيل21245دهوكذكربيار محمد موس81012

125إعداديةباتيل21245دهوكذكرريان كاوة حسن245485

ى نعمان245830 126إعداديةباتيل21245دهوكذكرجيمن محمدامير

127إعداديةباتيل21245دهوكذكرهونر محمدطاهر حسن173013

ى احمد اسماعيل88741 1بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىافير

2بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىبيمان عادل ابراهيم88706

3بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىنرسين قاسم عبداللطيف81124

ى يونس81072 4بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىحنان حسير

5بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىزوزان عبدي خليل172636

6بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىريزان عبدالكريم يوسف88473

ى شكري طاهر332554 مير 7بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىرسر

8بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىفيان خالد موس88197

9بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىسمية صالح عمر332312

10بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىافا مسلم شكري291932

11بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىشيماء اسماعيل عبدهللا80969

12دبلومباتيل21245دهوكأنبىليل احمد اسماعيل88655

ى عبدهللا171569 13دبلومباتيل21245دهوكأنبىهلز حسير

ى عبدهللا172846 14دبلومباتيل21245دهوكأنبىنشتمان حسير



ى173169 15دبلومباتيل21245دهوكأنبىروزان احمد حسير

بهار سامي سعيد172631
16دبلومباتيل21245دهوكأنبى

17دبلومباتيل21245دهوكأنبىزبيدة سليمان جميل80995

سعاد والي صالح172830
18دبلومباتيل21245دهوكأنبى

19دبلومباتيل21245دهوكأنبىزيان خالد موس80997

20دبلومباتيل21245دهوكأنبىزيمان عبدالكريم يوسف81022

ى عمر حسن80935 21دبلومباتيل21245دهوكأنبىافير

22دبلومباتيل21245دهوكأنبىدلمان اسماعيل عبدهللا81115

ى محمد جميل332634 مير 23دبلومباتيل21245دهوكأنبىرسر

ى332601 24دبلومباتيل21245دهوكأنبىفرح سعد حسير

و172550 ى رمضان مير 1بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىنرمير

ي173180 2بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىخنساء جبار حاج 

ى332628 ين سعدهللا حسير 3بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىرسر

ى علي صالح332534
4بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىبرسر

5بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىهيفاء عبدهللا حسن332513

6بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىزهرة عبدالرحمن حسن173153

7بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىلوالف صالح عمر332488

ى عبدهللا171579 8بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىروزين حسير

وز جمعة موس80964 9بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىبير

10بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىشاناز محمد احمد173130

ى نعمان172583 11بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىكردستان محمدامير

12بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىايمان احمد مجي245876

13بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىهوزان سليمان جميل332342

14بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىزوزان يوسف عمر172553

ى173035 امال علي امير
15بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبى

16بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىهاجرة رمضان مصطفى332695

هيفاء علي صالح80970
17بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبى

18بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىرحان صالح خليل87843

19بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىزينب علي سامي332373

20بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىايريفان حسن حاجو80947

امنة علي احمد173055
21بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبى

ى مسلم شكري171541 22بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىدلير

23بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىهنار رمضان احمد173101

ى علو80955 24بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىامل حسير

فيان ابراهيم شاقولي332297
25بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبى

26بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىسناء عبدالرحمن جميل245763

ى احمد صديق245791 27بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىافير

28بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىناريمان يوسف سليمان80993

29بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىزيان عثمان ابراهيم443894

ين رمضان محمد172689 30بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىشير

31بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىيوبيل نارص طاهر332408

32بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىوفاء هشيار سعيد332606

33بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىامل اسماعيل عبدهللا88970

ناريمان زكي ابابكر332495
34بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبى

ى173041 غزال علي امير
35بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبى

36بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىهوزان عبدي خليل172805

ى81130 37بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىماجده محمد حسير



38بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىكردستان خالد موس81001

ي173202 39بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىهدى هاشم حاج 

كز محمدصالح حسن332501 40بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىنير

41بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىميديا فارس عباس245676

42بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىجاندارك يوسف عمر172569

43بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىدلزين نارص طاهر332413

44بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىشيماء عمر حسن88784

45بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىبايز سعدهللا ميكائيل245369

46بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىساجدة عبدهللا علي80933

ى عبدهللا81040 47بكالوريوسباتيل21245دهوكأنبىريزين حسير

ى رمضان مصطفى332751 48دبلومباتيل21245دهوكأنبىهلبير

ى احمد صديق172605 49دبلومباتيل21245دهوكأنبىرفير

50دبلومباتيل21245دهوكأنبىرمزية عبدهللا حسن332528

51دبلومباتيل21245دهوكأنبىبيمان عبدالرزاق حسو332383

ي عيىس332394 52دبلومباتيل21245دهوكأنبىايمان حاج 

53دبلومباتيل21245دهوكأنبىسيبل هاشم مجدين80986

ى بحري حسن88531 54دبلومباتيل21245دهوكأنبىهافير

55دبلومباتيل21245دهوكأنبىهوزان عبدالكريم يوسف80963

56دبلومباتيل21245دهوكأنبىسيي  شمسالدين حسن332545

افيان خليل علي80961
57دبلومباتيل21245دهوكأنبى

ي اسماعيل332673 58دبلومباتيل21245دهوكأنبىكازين حاج 

59دبلومباتيل21245دهوكأنبىفينا هاشم مصطفى332574

ى عبدي اسماعيل172877 60دبلومباتيل21245دهوكأنبىافير

61دبلومباتيل21245دهوكأنبىعمشه عيىس علي80992

ي شاقولي171604 62دبلومباتيل21245دهوكأنبىليل حاج 

63دبلومباتيل21245دهوكأنبىكازين عبدهللا فتاح171611

64دبلومباتيل21245دهوكأنبىليل رشيد اسماعيل80973

65دبلومباتيل21245دهوكأنبىروشن نادر عمر80956

66دبلومباتيل21245دهوكأنبىفيان عبدالرزاق حسو332377

67دبلومباتيل21245دهوكأنبىفاطمة ادريس عبدهللا172858

ى173134 منال علي امير
68دبلومباتيل21245دهوكأنبى

69دبلومباتيل21245دهوكأنبىكازين يوسف حسن171626

70دبلومباتيل21245دهوكأنبىادار محمد موس81015

71دبلومباتيل21245دهوكأنبىسندس جميل حسن171374

ى بسو غازي172447 72دبلومباتيل21245دهوكأنبىافير

جميلة علي صالح171679
73دبلومباتيل21245دهوكأنبى

ى محمد جميل173087 74دبلومباتيل21245دهوكأنبىدلفير

ى احمد331984 75إعداديةباتيل21245دهوكأنبىارساء امير

76إعداديةباتيل21245دهوكأنبىئاالء اسماعيل احمد80980

77إعداديةباتيل21245دهوكأنبىسيدرة اسماعيل احمد80977

78إعداديةباتيل21245دهوكأنبىبهار ايسف ابراهيم245846

79إعداديةباتيل21245دهوكأنبىنجالء شكري مصطفى245695

80إعداديةباتيل21245دهوكأنبىمروة فارس يوسف87906

81إعداديةباتيل21245دهوكأنبىكوثر ابراهيم عمر80926

ي332143 82إعداديةباتيل21245دهوكأنبىادار هاشم حاج 

ي قاسم245705
 
83إعداديةباتيل21245دهوكأنبىديمن عبدالباق

84إعداديةباتيل21245دهوكأنبىاسيا عمر صالح88318



ي قاسم245713
 
85إعداديةباتيل21245دهوكأنبىزيمن عبدالباق

86إعداديةباتيل21245دهوكأنبىفيان عزالدين احمد172964

87إعداديةباتيل21245دهوكأنبىديرين عزالدين احمد172926

كز يوسف نوري245554 88إعداديةباتيل21245دهوكأنبىنير

89إعداديةباتيل21245دهوكأنبىهلز سعدهللا عبدهللا245734

90إعداديةباتيل21245دهوكأنبىسيي  سكفان شكري245347

سارا علي سامي332358
91إعداديةباتيل21245دهوكأنبى

92إعداديةباتيل21245دهوكأنبىليل عبدهللا حسن331807

93إعداديةباتيل21245دهوكأنبىايمان عمر عبدهللا88083

94إعداديةباتيل21245دهوكأنبىنورا مجي احمد331960

95إعداديةباتيل21245دهوكأنبىزيمان سعيد مصطفى81008

96إعداديةباتيل21245دهوكأنبىسيبل مجي احمد331957

ى احمد332002 97إعداديةباتيل21245دهوكأنبىايمان امير

ى سعيد قاسم88497 98إعداديةباتيل21245دهوكأنبىهافير

99إعداديةباتيل21245دهوكأنبىروزين محمد جميل173077

ة عبدالصمد عبدهللا88487 100إعداديةباتيل21245دهوكأنبىسمير

101إعداديةباتيل21245دهوكأنبىزيان مجي احمد331949

102إعداديةباتيل21245دهوكأنبىبناز اسماعيل يونس332026

103إعداديةباتيل21245دهوكأنبىنبيلة اسماعيل عبدهللا89013

104إعداديةباتيل21245دهوكأنبىدلي  سعيد قاسم88511

105إعداديةباتيل21245دهوكأنبىمهابات رمضان اوسمان88156

ى171527 106إعداديةباتيل21245دهوكأنبىهلز يونس حسير

هوزان سعدي علي332560
107إعداديةباتيل21245دهوكأنبى

موس89033 108إعداديةباتيل21245دهوكأنبىزيان محمد بير

109إعداديةباتيل21245دهوكأنبىاواز جهور صالح80983

110إعداديةباتيل21245دهوكأنبىناهدة عبدهللا حسن331833

ى يونس87669 111إعداديةباتيل21245دهوكأنبىهدى حسير

112إعداديةباتيل21245دهوكأنبىدنيا جعفر يزدين171587

ى داود عبدالحميد245588 مير 113إعداديةباتيل21245دهوكأنبىرسر

114إعداديةباتيل21245دهوكأنبىنارين سكفان شكري245308

هيفاء هاشم علي88060
115إعداديةباتيل21245دهوكأنبى

116إعداديةباتيل21245دهوكأنبىنوفة صالح خليل87709

117إعداديةباتيل21245دهوكأنبىارين عمر عبدهللا81011

ادار هاشم سامي443911
118إعداديةباتيل21245دهوكأنبى

119إعداديةباتيل21245دهوكأنبىروناك نارص طاهر332299

120إعداديةباتيل21245دهوكأنبىمريم سكفان شكري245278

121إعداديةباتيل21245دهوكأنبىروناهي احمد ايسف81128

ى شكري محمد331968 مير 122إعداديةباتيل21245دهوكأنبىرسر

و245439 123إعداديةباتيل21245دهوكأنبىسمية رمضان مير

ين خالد موس81007 124إعداديةباتيل21245دهوكأنبىرسر

ى171524 125إعداديةباتيل21245دهوكأنبىنوروز يونس حسير

126إعداديةباتيل21245دهوكأنبىنوران فرحان محمد172594

127إعداديةباتيل21245دهوكأنبىشيماء ويىسي صالح331845

128إعداديةباتيل21245دهوكأنبىعائشة حسن عبدهللا80989

129إعداديةباتيل21245دهوكأنبىزوزان صالح خليل88039

130إعداديةباتيل21245دهوكأنبىزوزان خالد محمد331907

ين احمد سليمان87686 131إعداديةباتيل21245دهوكأنبىرسر



ى جعفر87940 132إعداديةباتيل21245دهوكأنبىليل حسير

ى احمد سعيد245255 133إعداديةباتيل21245دهوكأنبىهلبير

اواز سعدي علي88596
134إعداديةباتيل21245دهوكأنبى

زهرة علي صالح88634
135إعداديةباتيل21245دهوكأنبى

ى احمد اسماعيل88879 136إعداديةباتيل21245دهوكأنبىدلفير

137إعداديةباتيل21245دهوكأنبىوداد نادر عمر88269

138إعداديةباتيل21245دهوكأنبىشاهدة اسماعيل عبدهللا87573

139إعداديةباتيل21245دهوكأنبىبايز سعدهللا عبدهللا245749

140إعداديةباتيل21245دهوكأنبىئاال احمد موس331795

ى اسماعيل صالح171617 141إعداديةباتيل21245دهوكأنبىنرمير

142إعداديةباتيل21245دهوكأنبىزهرة حسن عبدهللا332107

143إعداديةباتيل21245دهوكأنبىباران رشيد اسماعيل80971

ندى خالد علي81033
144إعداديةباتيل21245دهوكأنبى

ى محمد44921 1ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكرعماد ياسير

2ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكرزياد ظاهر كريمخان368161

ي زينل45053 3ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكرهشيار حج 

4ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكرشفان اسماعيل صالح45167

5ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكرجكر محمد ابراهيم473514

6ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكرصالحالدين شكر خالد473066

7ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكرجاسم محمد حيدر517190

ي ابراهيم60205 8ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكراحمد حج 

9ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكرسوار عمر عبدالكريم367450

10دبلوم عاليشيالدزة11246دهوكذكركيالن طاهر زيرو367607

ى181816 11بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنزيار سعيد ياسير

ي43126 و محمدصديق حج  12بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربيرسر

ي بلو181255 13بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعصمت حج 

14بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرصالح محمد حمو45123

ى صديق تمر473409 15بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرامير

16بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجانكير ابراهيم عبدالقادر48373

17بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراراز سعدي محمد517231

ى احمد373347 18بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرازاد حسير

19بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرموس شيخومار مصطفى64308

20بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرخالد عبدهللا محمدصالح48749

21بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررسبست زبير عبيد366936

ائيل عثمان517182 22بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعصمت جي 

23بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمهدي احمد خورشيد498196

24بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررزكار رمضان بازيد44962

25بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرشفان عبدالرزاق محمد44890

26بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنهاد ظاهر كريمخان368531

27بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهوشيار طيب جهانكير366669

28بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركاوة مرادخان جانكير498207

29بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعبدالصمد احمد يونس48274

30بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهونر نعمان عثمان473994

ي سعدهللا48934 31بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرديندار نب 

32بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربيار بهجت حسن43439

33بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعامر علي احمد44930

34بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرقاسم تمر اسماعيل372892



ى373024 ي ياسير
 
35بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرشوكت صدق

ي توفيق43007 36بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرغازي حج 

ى372675 ى حسير 37بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزياد حسير

38بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد عبدهللا محمد482420

39بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنوزد حسو حسن62433

40بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنارص عدنان حميد181192

ائيل حسن احمد368622 41بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجي 

ي عبدالجبار60662
42بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفاخر بارابى

43بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرازاد شمدين موس368747

ي سليمان64629 44بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرصالح صي 

45بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكردلشير نرصالدين بكو48498

ى نائف سعيد48330 46بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجكرخير

47بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعلي يوسف افدل182014

48بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرصباح حسن علي43313

49بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرربيع فاضل عبيد473178

يف ابراهيم عبدالقادر472956 50بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررسر

51بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكروعدهللا عبدهللا مجيد366688

52بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفالر اسكندر عيىس181311

ى شكر خالد39939 53بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرتحسير

54بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهوار ظاهر قهار42696

55بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرثوري مجيد عبدهللا552686

56بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنزيار صالحالدين احمد367247

57بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرانس سليمان ديوالي472932

58بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسفر بهجت مصطفى61665

59بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرصالح احمد صالح372951

ى فؤاد181215 60بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربشار لزكير

61بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفرست صالحالدين عبابكر62590

62بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررسبست سليم محمد369284

63بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهشيار سعدهللا حسن43880

64بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد احمد نعمت372799

يف محمد181799 65بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهندرين رسر

66بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزيرفان جادر بكو373898

ي محمد45352 67بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد صي 

68بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنيهاد طيب حكيم45102

ائيل48621 69بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربهمن بهرام جي 

70بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهشيار مجيد عبدهللا552668

71بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرصالح عبدالجبار درويش44946

72بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربيوار سعدهللا حسن43862

ي داغاز ويىسي39382
 
73بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربرق

ى ابراهيم367090 74بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنجدار امير

75بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهزار عثمان شمدين368346

76بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرشمدين علي عبدهللا482465

77بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركاوه محمدسعيد ايوب45160

78بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرريي  دلشاد حسن44877

ي غفور48589
 
79بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرموفق باق

80بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكروحيد سعيد حفظاهلل517094

81بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعيىس علي نذير44825



82بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعبيدهللا عابد خورشيد369078

83بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراياد حسن نوري473858

84بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفرهاد بشير مصطفى473505

85بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجعفر سليمان رشيد373970

86بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركمال عبدالرحمن صالح368117

87بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجهور شوكت فتاح39728

88بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعسكر تمر بار45185

ى مصطفى498203 89بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرحبيب شاهير

90بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكردلدار محمد عيىس60600

ي قدري سعيد472904 91بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنب 

92بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفارس سيفالدين سعدهللا48306

93بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربالل طاهر زيرو367613

و373803 94بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزيرفان اسالم مير

95بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرآدم عبدالحكيم حامد473957

ى مصطفى473947 96بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراراز خمرفير

97بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرريدار ميكائيل عبدهللا42674

98بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراحمد سنعان سلطان61258

99بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركاروان صديق صادق369457

100بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررسبست محمدعلي عبدهللا369375

يف39982 101بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسامي عمر رسر

102بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرئازاد اسعد عبدهللا48654

ى552690 فان عبدهللا حسير 103بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنيجير

104بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراحمد تمر اسماعيل373210

105بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررشيد احمد رشيد373342

106بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفهيل صباح ابراهيم48574

107بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهزار ايوب سيدو367364

108بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكردلشاد تمرخان شكر473173

109بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراورمار عصمت سعدهللا373291

ي صديق44836
 
110بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركوفان شوق

111بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجوتيار جادر عبدهللا366841

ى60369 112بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفوزان عمر ياسير

113بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعشير ابراهيم عبابكر552393

114دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعبدالسالم عبدالعزيز يعقوب368944

ي39816 ي مهدي حج  115دبلومشيالدزة11246دهوكذكرناج 

116دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشوكت سليم عبدالرحمن472198

117دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنايف اسكندر احمد473988

يف حسن42764 118دبلومشيالدزة11246دهوكذكرحسن محمدرسر

زاد نرصالدين محمدصالح45305 119دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشير

زا181139 ى مير 120دبلومشيالدزة11246دهوكذكرسفر حسير

ى368034 121دبلومشيالدزة11246دهوكذكرسلمان عمر حسير

122دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمصطفى عبدهللا مصطفى39770

123دبلومشيالدزة11246دهوكذكرجانكير حسن اسماعيل373159

124دبلومشيالدزة11246دهوكذكرريدير عزت خرصى369287

125دبلومشيالدزة11246دهوكذكردلير صديق تمر49150

ى39522 126دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعثمان زينل بنكير

ي سليم عبدال367566 127دبلومشيالدزة11246دهوكذكرغرب 

ي نعمان طاهر498220 128دبلومشيالدزة11246دهوكذكرحج 



129دبلومشيالدزة11246دهوكذكرزيد سعيد عباس48716

130دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنذير فتاح علي367330

ى369294 131دبلومشيالدزة11246دهوكذكريونس رشيد ياسير

132دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنادر زبير عبدهللا181080

133دبلومشيالدزة11246دهوكذكرطارق سعيد عباس48527

134دبلومشيالدزة11246دهوكذكراسعد حسن عبدالرحمن39342

135دبلومشيالدزة11246دهوكذكركاظم سعيد خاجة372866

136دبلومشيالدزة11246دهوكذكرفهمي زبير سعيد366635

ي رشو48383
ي مشخب 

137دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعوبى

138دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشاكر جمال محمد369237

139دبلومشيالدزة11246دهوكذكرصباح طه علي65249

140دبلومشيالدزة11246دهوكذكررسول محمود ادم181227

زا45026 141دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمؤيد سعيد مير

142دبلومشيالدزة11246دهوكذكررمضان مصطفى محلم42865

143دبلومشيالدزة11246دهوكذكرفاضل محمود عثمان48763

144دبلومشيالدزة11246دهوكذكراحمد عيىس رشيد64733

145دبلومشيالدزة11246دهوكذكراحمد رمضان اسماعيل39974

ي جيجو367806 146دبلومشيالدزة11246دهوكذكرطارق حاج 

147دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعبدهللا مصطفى حمد49984

ى عبدهللا عمر42991 148دبلومشيالدزة11246دهوكذكرحسير

149دبلومشيالدزة11246دهوكذكررسبست سعيد عيىس368480

150دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمؤيد احمد عبدهللا368616

151دبلومشيالدزة11246دهوكذكرصبجي سعيد عثمان369017

152دبلومشيالدزة11246دهوكذكرصادق سعدهللا مراد39825

153دبلومشيالدزة11246دهوكذكراسماعيل جعفر طاهر367353

154دبلومشيالدزة11246دهوكذكربهجت احمد رشيد61726

155دبلومشيالدزة11246دهوكذكروليد طاهر بازيد367271

156دبلومشيالدزة11246دهوكذكرموس محمدصالح حسن181124

157دبلومشيالدزة11246دهوكذكرصديق محمد عثمان367387

158دبلومشيالدزة11246دهوكذكردلشاد محيالدين خورشيد373997

ي اسماعيل48287
ى
159دبلومشيالدزة11246دهوكذكربالل خوشاق

160دبلومشيالدزة11246دهوكذكرهونر عرفات محمدرشيدب367428

ي رشيد ابراهيم368753
 
161دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشوق

ي حم498227 162دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمحمدصديق حج 

163دبلومشيالدزة11246دهوكذكربشار سلمان احمد367205

164دبلومشيالدزة11246دهوكذكرخرصى خليل عمر49045

165دبلومشيالدزة11246دهوكذكرابراهيم حسن احمد42948

166دبلومشيالدزة11246دهوكذكرابراهيم عبدالرحمن ابراهيم181170

167دبلومشيالدزة11246دهوكذكررزا عبدهللا كامل43372

ي رشيد ابراهيم181304
168دبلومشيالدزة11246دهوكذكراشف 

169دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشوكت عبابكر ابراهيم473974

170دبلومشيالدزة11246دهوكذكرهاشم احمد صالح372835

ى39762 ى رشيد ياسير 171دبلومشيالدزة11246دهوكذكرياسير

172دبلومشيالدزة11246دهوكذكراحسان ريي  محمد60573

173دبلومشيالدزة11246دهوكذكررسبست عمر رشيد39280

174دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعصمت احمد رشيد182034

175دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعكيد عبدالعزيز حامد48561



176دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعمر احمد سيفالدين49393

177دبلومشيالدزة11246دهوكذكرفهمي نعمت حامد45176

178دبلومشيالدزة11246دهوكذكردلمان محمدصالح صالح48690

ي طه473938
179دبلومشيالدزة11246دهوكذكرجريسك اشف 

180دبلومشيالدزة11246دهوكذكرادم شكر خالد42852

181دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشكري علي سعدهللا368682

ى64768 182دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنفروز علي حسير

183دبلومشيالدزة11246دهوكذكرسالم محمود رمضان181294

184دبلومشيالدزة11246دهوكذكرابراهيم نوري يزدين49934

ائيل سليمان42745 185دبلومشيالدزة11246دهوكذكرفاخر جي 

186دبلومشيالدزة11246دهوكذكرسامي زبير سعيد367962

187دبلومشيالدزة11246دهوكذكررضوان سالم شيخو367414

ى48353 ى نجم الدين محمدامير 188دبلومشيالدزة11246دهوكذكرافير

189دبلومشيالدزة11246دهوكذكررسبست زبير سعيد48338

190دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنزار مصطفى خورشيد40167

191دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنزار خالد زبير369172

192دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعبدالمناف صالح الدين عبابكر181932

193دبلومشيالدزة11246دهوكذكرازاد احمد يونس56897

194دبلومشيالدزة11246دهوكذكرصباح ميكائيل سعد181269

195دبلومشيالدزة11246دهوكذكركاركر احسان محمدرشيد373185

196دبلومشيالدزة11246دهوكذكرهاشم شعبان خالد60433

ي سعدهللا368084 197دبلومشيالدزة11246دهوكذكرستار حج 

198دبلومشيالدزة11246دهوكذكررسبست جانكير اسعد373154

199دبلومشيالدزة11246دهوكذكربهزاد نايف صالح48730

200دبلومشيالدزة11246دهوكذكراحسان اسالم مصطفى368671

201دبلومشيالدزة11246دهوكذكرغزوان سنعان سلطان39955

202دبلومشيالدزة11246دهوكذكردلشاد عابد خورشيد373133

ى محمد369325 203دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشمال حسير

204دبلومشيالدزة11246دهوكذكرطارق اسعد طاهر43409

205دبلومشيالدزة11246دهوكذكرحسن علي حسن45109

206دبلومشيالدزة11246دهوكذكرفدر صبجي عبدهللا48667

207دبلومشيالدزة11246دهوكذكرتيلي شمدين موس181209

208دبلومشيالدزة11246دهوكذكربيوار عزةخان موس39354

209دبلومشيالدزة11246دهوكذكردلوفان بابكر عبدهللا373457

ى محمدصالح حسن472514 210دبلومشيالدزة11246دهوكذكرامير

211دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمراد تي  بهاءالدين368223

212دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنشوان الهام عبدهللا367226

213دبلومشيالدزة11246دهوكذكركاظم سلمان صالح368679

ي517128 ي قاسم حج  214دبلومشيالدزة11246دهوكذكرحج 

215دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنزيار عبدالفتاح مصطفى473186

ي عبدهللا473842 216دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعبدهللا حج 

217دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعامر علي صالح374081

و سلطان372727 218دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعبدالستار بير

219دبلومشيالدزة11246دهوكذكرطيب تي  بهاءالدين368883

220دبلومشيالدزة11246دهوكذكربشار احمد حسن367686

221دبلومشيالدزة11246دهوكذكرصالح حسن علي368079

222دبلومشيالدزة11246دهوكذكرهشيار ابراهيم كلش367726



223دبلومشيالدزة11246دهوكذكرماجد عبدهللا زيرو48600

زا482344 224دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعبدالمناف سعيد مير

ين فائق جالل42787 225دبلومشيالدزة11246دهوكذكردلي 

226دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنرصت رمضان عرفات474324

227دبلومشيالدزة11246دهوكذكرلشكر مهدي سعيد498253

228دبلومشيالدزة11246دهوكذكررمضان حسن مرتضى181013

ي44162 229دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنزار عمر حج 

ي سليم خالد367919 230دبلومشيالدزة11246دهوكذكروهب 

231دبلومشيالدزة11246دهوكذكرروشهاد عرفاة عبدهللا61180

ي373112 232دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعماد شمدين حاج 

233دبلومشيالدزة11246دهوكذكرثامر علي احمد60022

234دبلومشيالدزة11246دهوكذكرهزار زبير عبيد43385

235إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرفرزندة مصطفى محمد42728

236إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرشكري علي سلمان181975

237إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربيوار نايف صديق517160

238إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراحمد عبدالخالق صالح472968

ي همزة اسالم181199
239إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراشف 

240إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرسليم رشيد صالح473566

1ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكرانذار عبدهللا صالح473558

2ماجستيرشيالدزة11246دهوكذكراحسان حسن طاهر368067

3بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراحمد نرصهللا قنجو367630

4بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراحمد فارس صالح369028

5بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجهاد علي محمد368836

ى طاهر373311 6بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهوار حسير

7بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسكفان بهجت محمود59169

8بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرداود خالد شوكت368716

9بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعبدهللا عابد خورشيد369045

ي42963 10بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمصطفى محمدصديق حج 

11بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزيرفان نايف صنعان368969

و عبدالجبار367190 12بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربشوار مير

و369329 13بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربالل اسالم مير

14بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعمر علي صالح368910

15بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد عدنان سليم59281

و شعبان552452 16بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرخه مروين طير

ى368924 17بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركوهدار محمد امير

ي عمر367213 ى حج  18بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمتير

19بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراميد عبدالرحمن صالح368111

ائيل ظاهر48246 20بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراياز جي 

ان نورالدين محمد367765 21بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركامير

ي181248 22بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرصالح عصمت حج 

23بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزيرك محمد احمد45849

24بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكريزيد قاسم رمضان45640

25بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرديار عبدالفتاح مصطفى473213

ى40048 26بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجوتيار عمر حسير

ي تي 45427 27بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرادريس ناج 

ي45905
28بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجهاد ناظم فف 

ى احمد368807 29بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد امير



وز عبدالسالم عبدالعزيز48195 30بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنير

يف45769 31بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرالند حسن محمدرسر

ش احمد محمود59222 32بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهير

ى482186 ى ياسير 33بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرروزهات لزكير

34بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررسبست اسكندر احمد62693

35بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمهيفان عبدهللا صالح473551

ي372668 ى جاسم صي  36بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرحسير

ى43589 37بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجكر كمال ياسير

ى367984 38بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد تمر امير

فان تي  بهاءالدين373069 39بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنيجير

40بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفالح عزيز شوكت367829

41بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربهزاد اسعد عبدهللا374025

ي473133 42بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكردلوفان عبدالخالق نب 

43بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربزار مصدق عبدالرحمن43560

44بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرديار بدرالدين عبدالجبار367433

45بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرريكان محمد امير43211

46بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسيهاد محمد سليمان472219

خان482291 47بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعماد محمد مير

يف سعيد43096 48بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرحسن رسر

49بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد صباح شكري366416

50بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربختيار سعدي جاسم473348

ي ميكائيل517220 51بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهلكرد خوشب 

52بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربلفان نورالدين محمد368389

53بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراسامة ابراهيم سعيد369354

54بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراسماعيل خليل احمد369061

ائيل ظاهر48253 55بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربيشواز جي 

ى صديق473250 56بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد امير

ائيل مصطفى60324 57بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسكفان جي 

58بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعمران صالح عمر39749

59بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزبير محمدصالح حسن373178

60بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررسهات دلشاد ميكائيل352636

61بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرخليل عبدهللا رشيد473541

62بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزريان جالل نعمان367021

ى39789 63بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرروزهات عدنان امير

64بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجوتيار عبدالعزيز حامد47897

65بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسعدي ميكائيل سعدي45464

66بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراالن سيدو عمر473399

ي39477 ي آزاد حج 
67بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرئاشب 

68بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهاشم خم قطاس39996

ى366987 69بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهفال حسن حسير

70بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربيشوار نرصالدين محمدصالح39949

71بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرريناس صالح احمد43433

72بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنشمي قدري سعيد39927

73بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعبدالرحمن محمد اسالم181187

ي43929 ى حج  74بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهكار حسير

75بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفرهاد سعيد داود368686

76بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرريي  تي  حسن373409



77بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربيوار عبدهللا صالح39779

78بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرحمدي عبدهللا خالد39859

هات احمد رمزان368872 79بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربير

80بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد ممدوح محمد45842

81بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركارزان شوكت جهور368145

ي39507 فان نرصت حج  82بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنيجير

83بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمناف فيصل سعدي367195

84بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهزار سعدي جاسم42840

85بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرجمال طاهر زيرو374095

86بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركلهات عدنان صديق369054

87بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرصائب جمال محمد369231

88بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراياد امجد سعيد368993

89بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرموس شكري شيدي373984

90بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرلشكر ديوالي محمدرشيد373136

91بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرصابر ممدوح محمد367875

92بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنيجير فتح علي42681

93بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسكفان فائق خليل60454

94بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربرفان شكري علي181339

ى خالد40079 95بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد ياسير

96بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركاوار عبيد عيىس181044

97بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركاروان عرفات محمدرشيد367996

98بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربرفان عبيد محمد372985

ي64584 99بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراياد سهاد حج 

100بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعمار يوسف افدل368427

101بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعماد عبدالمجيد اسعد367404

الدين رشيد369040 102بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرامير خير

103بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركارزان عماد شمدين367441

الدين جندي473117 104بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكريوسف خير

ائيل صالح45889 105بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعلي جي 

106بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرريزان احمد علي45900

ي374080 107بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربزار شكري حج 

108بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرابراهيم اسماعيل قنجو368260

109بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكردلشاد نرصهللا قنجو367637

110بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسعدهللا بيار سالم42802

111بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنديار عبدهللا مجيد64356

ي صنعان47924
112بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرصنعان عوبى

113بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسامي رشيد خليل473810

زا طيار44979 ى مير 114بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركاهير

115بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكردلير معروف اسعد369107

116بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرشفان عبدهللا هاشم472393

117بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسكفان تي  بهاءالدين369440

118بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد قدري عبدالحميد473820

119بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكردلدار علي ابراهيم367513

ى368823 120بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزيرفان رمضان ياسير

121بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهرمان صالح محمد517215

122بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركاظم عكيد سفر367321

123بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنوزاد جانكير حمو472242



124بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرريدير حسن حيدر181219

125بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد جمال محمد39742

ى47913 126بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرئامه د كامل حسير

127بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرعبدالفتاح خالد محسن178663

128بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكردلدار عبدهللا طيار473377

ى472975 129بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراحمد عصمت حسير

ى عبدهللا472877 130بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرباور تحسير

131بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررضوان علي عبدهللا482482

132بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرباسم جاسم محمد473152

133بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزيوار عبيد عيىس181039

134بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسليمان عباس عبدالقادر473278

ائيل سعدي472561 135بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد جي 

ى سليمان373415 136بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزي  هات حسير

137بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنايف رمزى احمد482329

138بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرروان يوسف عبدهللا369214

139بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركاوة بدرالدين عبدالجبار366386

140بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزياد حامد شوكت367528

141بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزيرفان قدري عبدالحميد473835

142بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرزانا عبدهللا عبدالقادر369187

ى45870 ي ياسير
 
143بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسنار صدق

144بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرساالر صالح عمر552425

145بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرريان فاضل عبيد472230

146بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمصطفى موس مصطفى373138

147بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرهلكفت حسن مصطفى368104

148بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكربدل همزو خالد45741

149بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرامير عبدالرحمن صالح367301

ي473868 150بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكركازم زباب حج 

151بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرريي  اسكندر حسن373092

152بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكراحمد سعيد سفر39850

153بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررسبست حسن مصطفى368957

154بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرنوزاد سعدي محمد43074

155بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرفرهاد علي رشيد50038

156بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرحمدي سلمان صالح368025

ى اقبال64824 157بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرمحمد ياسير

ائيل367098 158بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررمضان عثمان جي 

159بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرماهر صالحالدين مرتضى39838

160بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكررسوان فائق خليل39967

161دبلومشيالدزة11246دهوكذكررسكفت عبدالكريم صالح367992

162دبلومشيالدزة11246دهوكذكرزياد نرصهللا قنجو367573

163دبلومشيالدزة11246دهوكذكرالزم محمود رمضان40087

164دبلومشيالدزة11246دهوكذكربالل زكري صالح366589

ى صديق482530 165دبلومشيالدزة11246دهوكذكراحمد امير

زاد عيىس صالح482287 166دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشير

ى368435 167دبلومشيالدزة11246دهوكذكربهزاد محمدصالح ياسير

168دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنيجرفان خالد شوكت43111

169دبلومشيالدزة11246دهوكذكرازاد بيبكر عبدهللا42739

170دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنزار عبدالعزيز حامد45654



171دبلومشيالدزة11246دهوكذكرريزكار محمدرشيد حسن181196

172دبلومشيالدزة11246دهوكذكرريكفت حكيم فخري181217

173دبلومشيالدزة11246دهوكذكرانس ابراهيم عبدالرحمن368978

ي سعدهللا368439 174دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشفان نب 

175دبلومشيالدزة11246دهوكذكربيوار جبلي حسن473386

176دبلومشيالدزة11246دهوكذكرصادق حسن ابابكر367914

يف42896 177دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمحمد حسن محمدرسر

178دبلومشيالدزة11246دهوكذكربهزاد زبير عزيز373736

ي جيجو472984 179دبلومشيالدزة11246دهوكذكرازاد حاج 

180دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمهدي طه علي181090

ي علي64287 181دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشمال صي 

ى ابراهيم367288 182دبلومشيالدزة11246دهوكذكرجوتيار محمدامير

183دبلومشيالدزة11246دهوكذكرهونر سابح خورشيد369110

184دبلومشيالدزة11246دهوكذكراسالم محسن ابراهيم552441

ى482619 زاد عصمت حسير 185دبلومشيالدزة11246دهوكذكرشير

186دبلومشيالدزة11246دهوكذكرزيار محسن هادي367813

187دبلومشيالدزة11246دهوكذكرسكفان علي صالح374077

188دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعصام يوسف افدل373789

189دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمحمود نوري عبدالقهار367136

190دبلومشيالدزة11246دهوكذكرزوزان اسكندر عيىس181321

ى42808 191دبلومشيالدزة11246دهوكذكرسيداد لقمان حسير

192دبلومشيالدزة11246دهوكذكرجاسم محمدصالح صالح472549

ائيل367131 193دبلومشيالدزة11246دهوكذكررزكار عبدهللا جي 

194دبلومشيالدزة11246دهوكذكرجكدار فارس علي49292

195دبلومشيالدزة11246دهوكذكرفرهاد تمر كرم367062

196دبلومشيالدزة11246دهوكذكراحمد ايوب عبدالرحمن516624

يف حسن372782 197دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعبدالسالم محمدرسر

198دبلومشيالدزة11246دهوكذكررسبست فتاح صالح368708

199دبلومشيالدزة11246دهوكذكربخشان محمدخالد خورشيد368556

ى39804 200دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمحمد عدنان امير

201دبلومشيالدزة11246دهوكذكرفكري طاهر اسعد42667

202دبلومشيالدزة11246دهوكذكربيار علي حسن45413

203دبلومشيالدزة11246دهوكذكرزيد محسن رشيد473318

204دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعلي عبدهللا صالح473878

205دبلومشيالدزة11246دهوكذكريونس ايوب عبدالرحمن472372

ي احمد472952 206دبلومشيالدزة11246دهوكذكرنائف ناج 

ائيل اسعد473309 207دبلومشيالدزة11246دهوكذكرابراهيم جي 

208دبلومشيالدزة11246دهوكذكرريباز ميكائيل سعدي44717

209دبلومشيالدزة11246دهوكذكركانيوار خالد محمد473289

210دبلومشيالدزة11246دهوكذكرازاد عثمان علي368893

ي حسن45438 211دبلومشيالدزة11246دهوكذكرقدري نب 

ى369248 212دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمصلح يونس ياسير

213دبلومشيالدزة11246دهوكذكربهزاد صديق محمد39553

ى عبدالقادر64966 214دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعادل حسير

215دبلومشيالدزة11246دهوكذكرهوار اسماعيل شمدين367317

216دبلومشيالدزة11246دهوكذكرعيشان محمدخالد خورشيد368845

و369351 217دبلومشيالدزة11246دهوكذكرجياي اسالم مير



218دبلومشيالدزة11246دهوكذكرمحمود احمد نعمت367480

219دبلومشيالدزة11246دهوكذكرزيرك عزت عمر369086

220دبلومشيالدزة11246دهوكذكردلير محمدرشيد احمد372739

221دبلومشيالدزة11246دهوكذكراسماعيل حسن مصطفى473198

222دبلومشيالدزة11246دهوكذكرموس جعفر طاهر367180

223دبلومشيالدزة11246دهوكذكرهوزان صالح مصطفى65189

224دبلومشيالدزة11246دهوكذكردلخاز عباس حيدر181614

225إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزيالن عارف شكر372916

ي65357 226إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرريناس فرج حج 

يف181956 227إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرنقيب حسن رسر

ي جانكير530130 228إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزيد ناج 

229إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرروان علي رمضان372942

230إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرارين خليل ابراهيم372771

ي سليمان368565 231إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرنزيار صي 

232إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرحسن جعفر احمد367115

233إعداديةشيالدزة11246دهوكذكردلشاد اسماعيل محمد472457

زا552448 234إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرامير سعيد مير

235إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرنزار محمد زيرو373081

236إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرازهر محمدرشيد صديق181879

ى372677 237إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهوكر سنجان امير

238إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربهاءالدين رشيد نجمالدين40146

239إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهوكر صالحالدين علي181738

240إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرفرهاد احمو حسو373398

241إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهلكر عادل رشيد45710

242إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمحمد بابكر عبدهللا373497

243إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزيرك معروف اسعد472588

ي368950 244إعداديةشيالدزة11246دهوكذكريارس شكري حج 

245إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربيار نجم الدين عثمان61035

246إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرريتوان خالد مصطفى181648

247إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرفجري داغاز ويىسي181743

248إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرشاكر علي صالح373096

249إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرجكر ديوالي محمدرشيد473242

ى472179 250إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمحمد سامي بنيامير

251إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرروزهات طه علي182017

252إعداديةشيالدزة11246دهوكذكردلشاد بشير بشير43165

253إعداديةشيالدزة11246دهوكذكركاوار خورشيد سعيد372963

254إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراوميد علي ميكائيل366423

255إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرجكدار عبدهللا مجيد64380

256إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرسلطان عدنان حميد181204

257إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمصطفى عبدهللا شيخان367218

ى366567 ي ياسير
 
258إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراركان صدق

259إعداديةشيالدزة11246دهوكذكريارس جهور صالح482443

260إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرريكر عبدالمجيد ابراهيم368405

261إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرريباز محمد عارف482447

262إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرحسن نعمان خليل45791

ي جانكير530120 263إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمحمد ناج 

ي خليل59875
 
264إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرصهيب برق



265إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرساالر سالم سعيد482467

266إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرعكيد رشيد صالح372990

267إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرفرهاد فرست صديق369380

268إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربالل عصام مصطفى373649

269إعداديةشيالدزة11246دهوكذكريوسف طاهر محمد369395

270إعداديةشيالدزة11246دهوكذكركلهات اسماعيل قنجو368255

هات جالل عمر473422 271إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربير

272إعداديةشيالدزة11246دهوكذكركوفان نعمان خليل65400

ى181751 ى جالل حسير 273إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرسفير

274إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربرفان فرزندة مصطفى64484

275إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربرفان محسن محمد482353

276إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزبير جعفر طاهر64325

277إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرنبيل خالد علي373125

278إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرفراد علي رشيد50029

ائيل احمد44855 279إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراحمد جي 

280إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرديندار طاهر سليمان367069

281إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمحمود جمعة شالل64159

ي373470 282إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرساالر رشيد حاج 

283إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرنزار خليل ابراهيم472542

284إعداديةشيالدزة11246دهوكذكريوسف حبيب شهاب368154

285إعداديةشيالدزة11246دهوكذكررسبست محمد غزاي373107

286إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمحمد يوسف عبدهللا369209

ى بازيد رمضان62511 287إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهلبير

288إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهلكفت زكري صالح373132

وان شكري جندي373203 289إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرشير

290إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرنيجرفان قدري عبدالحميد482269

291إعداديةشيالدزة11246دهوكذكركاروان محمد امير368228

292إعداديةشيالدزة11246دهوكذكركوفان ايوب سيدو482264

ي نزار سليم373014
293إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهيفى

ى367534 هات سنجان امير 294إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربير

ي سليم373379 295إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراريان ناج 

296إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربزيار نشوان سنعان61120

ى482456 297إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرافراس مراد ياسير

298إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرنيكار محمد حسن373106

299إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمحمد اسماعيل نذير367846

ى عبدال اسالم368719 300إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرامير

301إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراوسامة اسماعيل نذير367865

302إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرريكفت وليد رشيد482322

303إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراماد عكيد عمرخان373333

304إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزانا شكري احمد61894

و373216 305إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرامداد اسالم مير

ائيل ظاهر48203 306إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرعباس جي 

307إعداديةشيالدزة11246دهوكذكررمضان سعدهللا احمد373514

308إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمهند عبدهللا حسن498217

ي رشيد62166 309إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراحمد ناج 

310إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرفرهاد صباح صنعان372658

311إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرروزهات لقمان شكري373953



ي مجيد49431
312إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهزار مشخب 

ى482508 313إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزيرفان لعزيم ياسير

314إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمهفان بهجت محمود59124

315إعداديةشيالدزة11246دهوكذكركوفاندار اسماعيل شمدين373353

316إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمهفان اسماعيل شمدين373359

317إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرعماد جاسم محمد517212

ي473087 318إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراياد ايوب حاج 

319إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراميد هاشم حسن482610

320إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراريان غازي طاهر367980

321إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرريدار نوري نارص373057

ى58995 322إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراحمد عدنان امير

323إعداديةشيالدزة11246دهوكذكررشيد وليد رشيد472206

324إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرفرزندة احمد ابراهيم369010

325إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربيكس محمد اسماعيل472868

326إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمحمد نافع علي367523

327إعداديةشيالدزة11246دهوكذكردلوفان محيالدين خورشيد552330

328إعداديةشيالدزة11246دهوكذكريوسف عزيز بشير473520

329إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرريكان شكري علي482521

ي مصطفى181841
 
330إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهرمان صدق

331إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمصعب مسعود حسن60611

ي قاسم تمر372904
332إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهابى

333إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرخالد احمد شكر61921

334إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهفال عكيد سفر44905

335إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهوكر سعدهللا عبدهللا482418

الدين جندي482333 336إعداديةشيالدزة11246دهوكذكريونس خير

337إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرريي  سعدهللا عبدهللا482411

ى367004 338إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهوكر حسن حسير

ى43224 ي ياسير
 
339إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرايمن صدق

340إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرفرزاد انور رشيد368132

341إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرنافع رفعت نعمت43030

342إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرراكر ابراهيم ملحم482454

343إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرصديق محمدرشيد صديق181907

344إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربارزان محمد امير61014

345إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرجاسم محمد صالح43397

346إعداديةشيالدزة11246دهوكذكررابير احمد صالح373762

347إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربيار محمد محمدرشيد49298

348إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرادار اسود زينل498255

349إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرنزبير معروف اسعد369098

350إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمخلص جمال اقبال482238

351إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهجر ديوالي محمدرشيد367158

يف50022 يف فتاح محمدرسر 352إعداديةشيالدزة11246دهوكذكررسر

353إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرحسن محمد ابراهيم470748

354إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمحمد خورشيد صالح181766

ي عثمان368906 355إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهكار حج 

ى كامل373961 356إعداديةشيالدزة11246دهوكذكردلدار الزكير

357إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرعمار نزار نعمان60512

358إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزيرفان مسعود جرجيس372781



359إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرشعيب شكري جندي369273

360إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراياد محمود صالح369180

361إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهيثم سالم بلو372870

362إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزيرفان تمرخان سعيد367383

ى474344 363إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرجيكر جهور ياسير

يف60703 364إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربلند حسن محمدرسر

365إعداديةشيالدزة11246دهوكذكركاروز شكري نعمان372935

366إعداديةشيالدزة11246دهوكذكروليد عكيد سعدهللا482589

367إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرعادل عزت خرصى482282

368إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرسامان يوسف عبدهللا373439

369إعداديةشيالدزة11246دهوكذكردلوفان عبدهللا خرصى43423

يف محمد369151 370إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرئاوار رسر

371إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراراز ادم محمدصالح368123

372إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربروز محمود صالح369184

373إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهزار نشوان سنعان61072

374إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربهزاد جانكير حمو472989

375إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزيكير عزيز رشيد48960

376إعداديةشيالدزة11246دهوكذكراخالص جهاد تمر367279

ي43917 ى حج  377إعداديةشيالدزة11246دهوكذكررسدار حسير

378إعداديةشيالدزة11246دهوكذكررسبست علي حسن64397

ائيل47996 379إعداديةشيالدزة11246دهوكذكربهروز بهرم جي 

ي عبدالحميد61691 380إعداديةشيالدزة11246دهوكذكريوسف صي 

381إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزيكر علي اسماعيل43536

382إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرزيدان حامد شوكت369455

383إعداديةشيالدزة11246دهوكذكررامان صادق يوسف368786

384إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرهلكفت جعفر احمد369048

385إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرمحمد تمر رشيد473095

ى ابراهيم368103 386إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرحسن محمدامير

387إعداديةشيالدزة11246دهوكذكرشفان قدري عبدالحميد482274

388بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرسليمان عبدهللا مصطفى367221

389بكالوريوسشيالدزة11246دهوكذكرحبيب شهاب رشو368769

ي حسن373236 1دبلوم عاليشيالدزة11246دهوكأنبىعافية صي 

2بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبروين عبدالستار يوسف373492

و رشو45146 3بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسهيلة سير

4بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىحنان محمدصالح عمر49993

5بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىنرسين هاشم مالو42882

6بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبهار مجيد سعيد473051

ى احمد يونس373668 7بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدلفير

8بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبهار محمد ابراهيم60184

9بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهنار مجيد سعيد368630

10بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىزيان عزت سعدهللا498210

11بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىحمدية عبدالحكيم عبداللطيف368239

12بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىناشده عبدالرحمن ابراهيم181162

13بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكوبار صلحالدين عبدالهادي473486

ى367124  ياسير
ا مصطفى ى 14بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهير

15بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىزينب ابوزيد طه366703

ى احمد367673 16بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشيماء امير



17بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىقدرية عبدالرزاق محمد59396

18بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسوسن ممو عزيز367952

خان474083 19بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبفرين فاخر مير

20بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىمنال سليم حسن181031

21بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسيي  ايوب خورشيد181063

22بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىروزين دلشاد حسن44864

ى بهاءالدين373043 ى تحسير 23بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىلوفير

24بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشهزاد حسن حميد373182

25بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدليلة داغاز ويىسي69953

26بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىلوالف حسن نعمان474075

27بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىوالت سهمي عمر61290

ي علي65578 28بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىفمان صي 

ى عبدهللا49884 29بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبيمان امير

30بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىزوزان خالد زبير368986

نورما فارس علي552407
31بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبى

32دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهوزان بهزاد اسماعيل43512

يفة ابراهيم عبدالقادر372950 33دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

34دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىزائدة ابراهيم عبدالقادر372956

35دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجوان سعدهللا رمضان368542

36دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهند صالحالدين سعدهللا367654

37دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىشيماء رمضان مصطفى48581

ى181073 38دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفائزة عمر ياسير

ي محمد45346 39دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسيالف صي 

40دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىشكرية عمر شفيق48898

41دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسعدية اسعد فندو39538

42دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسيبل محسن حسن368739

43دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفيان تي  عبدي368054

44دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىليل عبدالرحمن تمر48607

ى48518 ي موس يسير كرج 
45دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

46دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىساكنة خالد جهور517070

47دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهلز دلوفان صالح367623

48دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسهام محمدصديق احمد48735

49دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنادية نعمت حامد368594

زا45038  مير
ة مصطفى 50دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىامير

51دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىروناهي شعبان رمضان498230

52دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهزرت طاهر زيرو517227

ى طه علي182003
53دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبرسر

54دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهناء زبير عبيد366651

ى372689 ى حسير هات حسير 55دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبير

ى368655 فاطمة علي حسير
56دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

يف64669 57دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسوزان فتاح محمدرسر

ى محمد369092 58دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنوال حسير

ي سعدهللا60632 اسما نب 
59دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

ي توفيق48724 60دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىمران حج 

61دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبيمان جمال توفيق373774

م فرحو جومار59941 62دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىمير

ى احمد367667 63دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفاطمة امير



سيبان علي احمد181545
64دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

65دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنهلة خالد شوكت367460

ي اسماعيل48294
ى
66دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىايمان خوشاق

67دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىشكيبة عبدالرزاق محمد42977

جيان علي حسن50003
68دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

ى48364 69دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنهاري موس ياسير

ائيل صالح45225 ى جي  70دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىافير

71دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىزيان توفيق رشيد40157

ى48677 وز ميكائيل ياسير 72دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفير

73دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهوار عبدالحكيم مصطفى48630

ائيل48707 74دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهيبت علي جي 

ي علي372683 75دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجان صي 

76دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجنار عصمت طاهر372833

ى عبدهللا49843 77دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىروزان امير

ى محمد64913 78دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىعائدة ياسير

ائيل صالح49060 ى جي  مير 79دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

ى رشيد حسن48661 80دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبرفير

ائيل صالح42708 81دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىريزين جي 

82دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهيفيدار شكري احمد43341

ليالف علي جميل367393
83دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

ايمان علي احمد45372
84دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

ى45048 85دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىايمان محمد حسير

86دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهوزين عصمت سعدهللا373271

87دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهيوا ابراهيم محمد373147

ى عبدهللا516576 88دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكرين تحسير

ى احمد عبدهللا43329 89دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهافير

ى372699 ى حسير 90دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىحورية حسير

91دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنرسين شهيد حكيم45074

92دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىاخالص خالد شوكت367472

93دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىاحالم محمود عثمان552672

94دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهلز عزيز شوكت473580

ى طاهر373279 95دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفضيلة حسير

96دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجورين ظاهر حسن42702

97إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىاسم عمر نرصالدين367973

ى48514 98إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىليل كاظم حسير

ة اسالم علي39263 منير
99إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبى

100إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىروندك محمد مصطفى62038

ى عبدهللا48162 1بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىامل امير

ى رسول نرصهللا368140 2بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىوارشير

3بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىارزو سليمان رشيد552460

4بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكلستان خالد شوكت40065

ي سعيد181347
 
5بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىجيالن باق

6بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىايمان بلو عبدالجبار472443

ى بدرالدين عبدهللا366371 7بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىافير

8بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرونق سعيد حسن181290

9بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىمبى محمد حسن48039

10بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىفيان عيىس محمود369034



11بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدنيا شعبان رمضان45139

12بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبريفان بهجت محمود373143

و368059 13بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىوفاء هاشم بير

14بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىجيهان عبيد محمد367308

15بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىوالت رشيد ابراهيم39330

16بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىديمن عكيد محمد43179

17بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىروزين لقمان شكري368474

18بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىميان عرفات محمد62679

19بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىاسيا جادر بكو373918

ى فؤاد181055 20بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىجنان لزكير

21بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىجنان جمال توفيق43199

سيبان علي صالح368760
22بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبى

23بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىزوزان احمد مصطفى368963

24بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىوداد محمد ظاهر43254

ى366459 ي ياسير
 
ى صدق 25بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدلفير

26بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىحليمة عبدالستار محمد369227

ي محمد45333 27بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسلوى صي 

وز خليل ابراهيم367645 28بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىنير

ى ابراهيم كلش40028 29بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبرسر

30بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشهناز خلف صالح373423

ي سليم181567 31بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىساهرة ناج 

ى482258 ى ياسير 32بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىوالت لزكير

33بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىريزين غازي عبدهللا61875

34بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىايمان صادق يوسف368789

 علي خالد181220
ى 35بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرفير

36بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىقدريا محسن محمد373562

37بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىريزين عزيز شوكت45408

38بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكازين شوكت جهور372879

39بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهوزين فرست جعفر474357

40بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسمية عبدالستار يوسف368665

ى367505 41بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهالت سنجان امير

42بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىميديا قاسم عبدالقادر181050

43بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىريزين عصمت سعدهللا373074

ي نعمت367376
ى مصطفى 44بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهلير

45بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسوسن عبدالعزيز اغاك62478

سايمة علي طاهر368018
46بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبى

ى مظفر انور43266 47بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىالفير

48بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكوثر جعفر محسن470764

49بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىغريبة رشيد يوسف516775

50بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىخانزاد فيصل سعدي43017

51بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهزيان اسماعيل قنجو472309

ى عبدهللا48169 ى امير مير 52بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

53بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكوجر عبدالستار محمد369223

54بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهيالن شكري محمد369389

55بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىزيمان بلو عبدالجبار368030

56بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىناريمان نايف صديق472963

57بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهدى محمود ادم373303



58بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهدى محيالدين خورشيد472915

59بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهوزان هاشم رشيد368570

60بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدارستان محمد عبدالقادر482579

61بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكازين سعدهللا احمد368230

ى عبدهللا472884 62بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىنارين تحسير

ين صباح صالح482214 63بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

64بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدلمان سلمان محمدحسن373931

65بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهوار بهجت طاهر39366

66بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهيام مراد محمود45449

67بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىمأوى عادل بكر45294

ى محمد368041 68بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىليل حسير

و عبدالجبار367796 69بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىوارين مير

70بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرويدة جعفر محسن472600

71بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىريناس اسماعيل محمد472429

72بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىالهام مراد محمود473478

73بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكوزر يوسف طيب368315

74بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشهريبان محمد عبدالقادر482574

75بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىوليدة خورشيد صالح181945

76بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكازين محمدسعيد ايوب367885

ي زينل367498 77بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهندرين حج 

78بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكلجن عبدالرحمن زيرو517077

ى محمد سعدهللا368877 مير 79بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

80بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىجيالن بهزاد اسماعيل64252

ى جانكير حسن369163 81بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىافير

82بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىنزيرا طيب جهانكير552418

ى368800 83بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهيالن رمضان ياسير

84بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبفرين حسن مرتضى180989

85بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىامينه نذير احمد43144

86بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىجهان فتاح صالح181280

87بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشهلة جانكير حسن45007

يف50050 88بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشلوفان حسن محمدرسر

ى طاهر373301 89بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىفوزية حسير

90بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىديزين حسن حيدر181678

و369317 91بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشهناز اسالم مير

ي373507 92بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسندس رشيد حاج 

93بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهالت نرصهللا خورشيد369367

ي جانكير530125 94بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىارساء ناج 

 تيلي عثمان369414
ى 95بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىافير

96بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىفريدة بهجت طاهر39310

97بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبهار خورشيد سعيد368049

98بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىجنان سعدهللا حسن43580

ى صبجي اسماعيل61370 99بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهلبير

100بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكازين رشيد احمد473138

ى احمد368491 101بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهدى امير

ت قاسم رمضان45663 102بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىارسر

103بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىنشتيمان رجب ابراهيم373325

ي احمد473143 104بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىفاطمة صي 



105بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىخديجة دلشاد حسن59906

ة نذير احمد45323 106بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسمير

ى369083 107بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىقدرت يونس ياسير

108بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىمهابات عبدهللا حسن45118

فيان ديوالي محمدرشيد368011
109بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبى

وجدان علي احمد45362
110بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبى

و367374 111بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهزين هاشم بير

ي سليم181598 ى ناج  112بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهلفير

و عبدالجبار368470 ى مير 113بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهلبير

114بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىروندك عبدالرزاق سليمان45378

ى يحبر سليم367788 115بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبرسر

116بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىحليمه صالح احمد45279

117بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىايمان تي  حسن373488

الدين جندي369267 118بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىزيان خير

119بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشيالن اسكندر عيىس181317

يف60728 120بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىايفان حسن محمدرسر

121بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىريزين صالح الدين احمد367880

122بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىمهابات طاهر زيرو373166

123بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىنورا محمد اسالم181179

ى فوزي طاهر44053 124بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهلير

125بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسيبان رشيد احمد64873

126بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهزين عزيز شوكت367840

127بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكلبهار حامد شوكت367456

128بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىغريبة عصمت محمد65027

129بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىاهينك شوكت محمد60231

ي اسماعيل45646 130بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىمليكة حج 

زا طيار472470 131بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرسكول مير

ى شوكت جهور372905 132بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىافير

133بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىغربت صادق عبدالرزاق45238

فيان طه علي39294
134بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبى

ى366451 ي ياسير
 
ين صدق 135بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

136بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىوحيد مصطفى كامل368247

137بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهوزين عبدالسالم مسيحا472525

138بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىنيهار همزو خالد45760

139بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبريشان بهجت عبدالصمد368550

140بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبهار رمضان عمر62644

141بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشهلة صباح صنعان366405

و367145 ى هاشم بير 142بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدلفير

143بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىروندك دلشاد حسن62544

يف زيرو60535 144بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىباكستان رسر

ي181261 145بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكازين عصمت حج 

اينده نافع علي367543
146بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبى

ى محمد اسماعيل472277 147بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرفير

ائيل473059 ى زبير جي  مير 148بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

ى مصطفى60250 149بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىشهناز خمرفير

150بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهانا عزت عمر369022

151بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىالهيجان جالل سعدهللا472936



ي رشيد45399 152بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىامنة ناج 

ى471185 153بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىنرسين نوري ياسير

خان يوسف44951 ى مير 154بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهافير

ي محسن سعدهللا472414
155بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىعيىسر

ائيل صالح367079 156بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهدار جي 

ى فؤاد39494 157بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىجيهان لزكير

158بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهزيان ابراهيم كرم368328

ى366361 159بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىمهاباد سنجان امير

160بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىفيان قاسم رمضان45892

ي جانكير530129 161بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىآسيا ناج 

162بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدنيا عزيز سليمان369359

ى محسن عبدالرحمن64214 163بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدلفير

164بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهدار رسول نرصهللا372709

ي تيلي عثمان473454
165بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكفى

166بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىرزين محسن محمد472979

 علي369119
ى 167بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكازين حسير

زا طيار45000 168بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسيبان مير

169بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىبخشان سيفالدين سعدهللا45724

170بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىميان احمد عزيز40102

171بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىهاريفان ميكائيل شكري368852

172بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىكوثر فيصل محسن48187

173بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىنوبار هاشم رمضان182146

174بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىدنيا تمر بار369398

175دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجيالن سعدهللا حسن43839

176دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىريزين سليم حسن181007

177دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىزيمان محمد حسن47934

كلستان علي حميد45477
178دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

ى373427 179دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىالهام يونس ياسير

180دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبهار مصطفى سليمان45456

181دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكفوت اياد محمد482462

182دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىوارين صابر مصطفى43297

ي181657
جرين علي اشف 

183دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

184دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىريزين صالح احمد45254

185دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىايمان حميد عبدالعزيز367325

186دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبيمان قاسم رمضان45627

187دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجنار عبدالقهار نعمان473533

ى عبدهللا48155 188دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفرمان امير

189دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنجاة مصطفى عبدهللا39913

190دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىارين طارق سعيد61318

191دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهندستان شعبان قادر44068

ناجية شكري علي181328
192دبلومشيالدزة11246دهوكأنبى

ى عبدهللا372845 193دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىدلستان امير

194دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىالهام صالح يوسف517236

195دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىحليمة فيصل رمضان373113

196دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكلجن سليم جانكير43039

197دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسوالف محسن ابراهيم369310

198دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىخاتون محمد ابراهيم368006



ى366439 ي ياسير
 
199دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنرسين صدق

يف سعيد60813 200دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنرسين رسر

201دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجيالن احسان محمدرشيد60302

ى مصطفى سليمان44635 202دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنرمير

203دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكوثر عصمت عثمان373468

204دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجيهان جاسم رمضان61630

205دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهدار بهجت طاهر181118

206دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسيبان حسن مصطفى482390

207دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجيالن اسعد محمد368896

208دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهلس اسماعيل سعدي472900

209دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبيشنك فرست شكري373540

و عبدالجبار472577 ى مير 210دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكفير

211دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجيالن رمضان خالد64855

212دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفائزة شيخعمر سيفالدين366970

213دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىحمدية جهانكير حميد49917

214دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىزيمان خورشيد سعيد368284

215دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكوثر عبدالجبار عبدالرحمن367422

216دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفمان همزو خالد56918

217دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبيمان حيدر حسن47965

218دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىاواز وحيد رشيد473864

219دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىزيمان عرفاة عبدهللا367930

220دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىيانا محسن سعدهللا470759

221دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىدلخاز حميد نوري45390

222دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىجيالن عصمت عثمان373454

ان رمضان محمدرشيد517173 223دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسير

224دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىرغدا سعيد حسن181285

225دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىايمان كاظم سعيد368867

226دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنارين مصطفى عبدهللا39897

227دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىاحالم محمدصديق خورشيد368729

228دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىارساء رشيد صالح366392

229دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىاخينك مهدي ابوزيد368311

230دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنرسين محسن عبدالرحمن367141

ي سلمان48131
 
231دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىالهيجان باق

232دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىوحيدة مصطفى كامل369154

233دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبروين سعيد داود368726

234دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهديل مصطفى عبدهللا39908

يف زيرو60528 235دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىليل رسر

236دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفائزة بهجت عبدالصمد369157

237دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىدالل نرصالدين بكو45674

238دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىويداد جهور صالح369422

و سلطان367817 239دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبهار بير

ى احمد بهاءالدين517108 240دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبرسر

ى عبدهللا48150 241دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىدلخوش امير

ى ريي  محمد181301 242دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىافير

243دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىريناس جمال محمد373174

244دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىايمان ابراهيم عبدالقادر473801

245دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىنهاري رمضان شيخ369446



246دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهيبت عبدالرحمن صالح373020

247دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىريان يوسف عبدهللا369191

248دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهيالن فائق جالل42717

249دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسلوى محمد حسن48021

250دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبزيان مصدق عبدالرحمن43527

251دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكازين عزت عمر473572

ى مصطفى سلمان44801 مير 252دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

يف محمد367400 253دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبفرين رسر

254دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىيرسى طه علي180973

255دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكازين حسن مرتضى181000

256دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىدوران احسان محمدرشيد369135

257دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىدليلة رجب عبدي369220

258دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبروين عبدهللا عمر43359

ي حسن367200 259دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىاواز حاج 

260دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىفاطمة سعدي عبدالعزيز44973

261دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسندس عبدالعزيز اغاك45012

ائيل367106 262دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىسيالف عثمان جي 

يف زيرو552336 263دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكستان رسر

264دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىكرس محمد حسن44762

265دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىزينب رمضان عمر181132

266دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىايمان خليل عمرخان48264

267دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىهناء محمود مجيد367118

ى احمد خالد368091 مير 268دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

ى39795 269دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىبفرين عدنان امير

270دبلومشيالدزة11246دهوكأنبىليل سعدهللا مراد181175

ى عبدهللا48141 271إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىخالت امير

ي رشيد39853 يفان ناج  272إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبير

273إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهالت فيصل سعدي473128

274إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسوسن غازي بلو482308

ي40113
275إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىعيشه عبدهللا فف 

ى احمد علي61052
276إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبرسر

277إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىشهلة اسماعيل محمود59105

278إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىايتان عادل درويش64562

279إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنجاة جهور صالح369429

هايمة علي طاهر373144
280إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبى

281إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىامل بهجت طاهر59672

282إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهلز محمود عمر42911

برويز علي ابراهيم42828
283إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبى

284إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىليل محمد حسن48030

ي40125 زيمان ناظم جلب 
285إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبى

286إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىديرين بيار سالم60266

287إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىزيان تمر رمضان64181

 محمد تيلي62662
ى 288إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىاخير

289إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهاجر نذير احمد65300

ي عباس374068
290إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىميديا عوبى

291إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىروزين نذير مصطفى482312

292إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىيرسى سليم محمد391545



293إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىزهرة الهام عبدهللا368812

294إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىازهار محمدرشيد صديق482318

295إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسوسن صباح صالح482191

296إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىزوزان حسن احمد43284

ائيل373697 297إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبهار عزيز جي 

298إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهيام مهدي سعيد373001

299إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىرسكول نهاد شمدين373156

300إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىيرسى غازى طاهر473827

301إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىوداد صديق محمد482200

302إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىليل عبدهللا شكر482354

303إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهندرين صبجي اسماعيل61345

و عبدالجبار373123 304إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىوالء مير

هديل خالد علي373149
305إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبى

306إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىشاديه قاسم رمضان45684

ي373376 307إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنازدار عبدهللا نب 

308إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىفاطمة صباح صالح482195

ائيل373187 309إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنازين بهرام جي 

310إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهوزان عمر سليم373432

311إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىكل داغاز ويىسي482435

312إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسيبل طاهر شعبان45823

313إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىابتسام تمر عبدهللا367368

314إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىمريم سعدي عبدالعزيز373944

315إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىاسيا سيد عبيد60409

ين جمعة شالل64135 316إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىرسر

317إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهوزين كمال صالح48191

318إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىخم بابير رشيد482432

319إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىكازين طاهر زيرو373318

320إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىشهريوان شكري عمر470756

ى مهدي رمضان44155 321إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهافير

322إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىمهابات احمد تيتان482500

ى43500 323إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبيام عبدهللا حسير

ى181757 ى جالل حسير 324إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنازلير

325إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىكازين سعدهللا عبدهللا552412

ة غازي مصطفى180981 326إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىامير

327إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىريزين عزت عمر373524

ي محمدصالح181687
328إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسيبل عوبى

329إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىكولستان غازي حفضاهلل372824

330إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهالت احمد رمزان368886

ى محمد اسالم368419 331إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهافير

332إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىخالت مصطفى عبدهللا39920

ى مصطفى472970 333إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىدنياس خمرفير

 علي رمضان373783
ى 334إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىدلفير

335إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهنار محمدرشيد صديق181916

ي482470 336إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىزبيدة عبدهللا نب 

337إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسوزان اسماعيل سعدي517198

338إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىمهاباد كاظم سعيد59077

ى60140 339إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىرحفزة لقمان حسير



340إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسوزان صبجي رشيد372810

341إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىخالدة عصمت محمد65082

342إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىدلناز صالح احمد59957

343إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىارين مهدي هادي60994

344إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىمؤى سليمان سيار473108

345إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىايالف صادق يوسف368901

346إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىكرس ديوالي محمدرشيد473223

347إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىرسكل سيد عبيد60485

348إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىعزيزة وحيد ابراهيم482348

ي482476 349إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنشتيمان عبدهللا نب 

350إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىخديجة حميد سليم373169

ي عيىس473494 351إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىاورفا حج 

ى373056 352إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهيفاء احمد ياسير

353إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىخالت عبدهللا صالح61846

ي552370 354إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىتازية جليل حج 

355إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسب  مصطفى خورشيد552388

356إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهناء عبدالستار عبدالمجيد517205

357إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىزين مصلح عبدالرحمن181577

358إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىروزيا فرزي محمد472889

ي عزالدين472943 359إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنيداء حج 

360إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنشتمان كاظم سعيد59733

361إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىشلير معروف اسعد369141

ي خليل181697
 
362إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهجرت برق

363إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنهلة صالح شكري369402

364إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىجيالن عبدالوهاب يوسف473436

ى سليم حسن473333 365إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسولير

يف محمد369167 ى رسر 366إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهلبير

و حيدر181728 367إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىكازين بير

368إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىريناز ابراهيم عبدالرحمن42916

حياة فتح علي181809
369إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبى

370إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىجيهان رمضان خالد64232

371إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهوزين صادق عبدالكريم373392

ى هاشم صالح59991 372إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىئوشير

373إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىمدينة محمد نذير369277

374إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىمهاباد عيىس محمود65143

375إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبفرين سعدي عبدالعزيز373617

ى517099 376إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىروناك عصمت حسير

377إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهلز اقبال صالح517086

378إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسوزان طاهر زيرو373109

ي ابراهيم42773 ى حج  379إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهافير

380إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىارساء تمر عبدهللا373021

381إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىشهريفان شاكر ابراهيم472489

382إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبزيان صديق سليمان60680

ي امير عادل59970
383إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهيفى

384إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىزهراء عبدالعزيز اغاك59709

385إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسوالف وحيد حسن61229

ي ابراهيم62070 386إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىادار حج 



ى عبدهللا482300 387إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسوزان حسير

388إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىعائشة شوكت شبى482506

ى طاهر473367 389إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىالهام محمدامير

يف سعيد373152 390إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىامل رسر

391إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىكوثر محسن ابراهيم369299

392إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىزيمان فرحان عبدهللا482526

393إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبيمان خورشيد سعيد372818

394إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىاورفا صالح عبدالعزيز516640

 علي اسماعيل43550
ى 395إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسولير

396إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهالت جمعة جتو372685

397إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبهار جالل سعدهللا472296

398إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهداية محمدرشيد احمد61393

ى482247 399إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىشهيمة يونس ياسير

ى مصلح عبدالرحمن181468 400إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىفير

401إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبهار انور رشيد482490

402إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىروندك صباح ابراهيم49415

403إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىشيالن شكري محمد373030

ي59858 404إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىايمان خليل حج 

ى مهدي ابوزيد47976 405إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنالير

سم عبدهللا شيخان374037 406إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبير

407إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنورها مدير شوكت59891

408إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىكوثر اسماعيل شمدين373365

و368070 409إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىعائشة هاشم بير

ى سعدي60354 410إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىاواز لزكير

ى مصطفى373118 411إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىميديا حسير

412إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىماوى هاشم حسن482607

413إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسيبل عمر عبدهللا44642

ي عيىس473463 414إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىوفاء حج 

415إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهيالن خالد مصطفى181445

416إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىبزين اسماعيل قنجو367151

417إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىفاطمة جاسم محمد516589

ى اسماعيل نذير373073 418إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسولير

419إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىمنال محمد اسالم368412

420إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنازك سنعان سلطان61101

421إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىفاطمة احمد محمود59026

422إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىزيمان احمد جهور49036

423إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىديزين صادق عبدالكريم373382

424إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىهيهات صديق محمد482458

425إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىالهام خالد زبير369001

ي367293 426إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىماوى شكري حج 

يف62305 وز عمر رسر 427إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىفير

ى غازي بلو482337 428إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىفير

و عبدالجبار372966 ى مير 429إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىنشمير

ي طاهر59333
 
430إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىاذار برق

431إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىجيالن نشوان سنعان43240

زليخة علي طاهر372809
432إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبى

433إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىرونق مهدي مصطفى40136



434إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىارساء فاروق محمد373164

435إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىزهراء موس صديق372878

ى مظفر انور372670 436إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىالير

437إعداديةشيالدزة11246دهوكأنبىسندس جهانكير اسماعيل44811

438بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىايناس ابراهيم عبدالرحمن42930

439بكالوريوسشيالدزة11246دهوكأنبىسهيلة نعمت حامد70200

1دكتوراه2بلند12231دهوكذكرسيف الدين معاذ مصطفى363472

2بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعصمت صالح عمر35094

3بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرنذير عبدالعزيز حميد40954

4بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعادل توفيق سليم368129

5بكالوريوس2بلند12231دهوكذكررزمند جمال عثمان369564

ى37751 6بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعلي رمضان حسير

7بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرشفان زبير جميل364174

8بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعبدالرحمن عمر عبدهللا192517

9بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراحمد علي احمد35106

10بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرشفان يوسف عبدهللا42595

11بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرشفان صالح مصطفى42606

12بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهوزان تيجر خواجا42679

13بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرحميد بكر رشيد370083

14بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرنهاد ابراهيم ابراهيم34932

15بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرجاسم طاهر محمد370369

16بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرشفان شعيب صديق364136

ى رجب35220 17بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرديار امير

ي42502 18بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرشمال جرجيس حج 

ى طه363667 19بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرنيوار ياسير

ى قاسم34892 20بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرديندار حسير

21بكالوريوس2بلند12231دهوكذكريوسف الياس سعيد192407

22بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعكيد رمضان توكل364053

23بكالوريوس2بلند12231دهوكذكربختيار فرحان كريم34917

24بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهشيار ويىسي محمد192710

25بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرمسلم عادل حسن35294

ي عارف42524 26بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرزيرفان حاج 

27بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرمهدي سلمان عبدالخالق35144

ي سليمان36284 28بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريفينك شمب 

29بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهوار حسن علي42799

ي رمضان175297 30بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراحمد صي 

31بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراحسان عبدهللا محمدطاهر36226

ي عارف42532 32بكالوريوس2بلند12231دهوكذكردلشاد حاج 

33بكالوريوس2بلند12231دهوكذكربشار محمد مصطفى42626

زاد عبدي42641 34بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهزار رسر

35بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراراز قادر حسن364207

36بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهشيار مصطفى محمد175017

ان ابراهيم ابراهيم175937 37بكالوريوس2بلند12231دهوكذكركامير

38بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرمحمد علي عبدالمجيد42793

39بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرجكدار حسن رشيد362983

40بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريفينك عمر صالح36739

41بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريي  احمد حسن366278



42بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرشفان عزالدين رشيد192521

43بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرشورش صالح فاضل192433

44بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهكار عمر علي174351

ى36334 45بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرحسار حسن ياسير

46بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرصالح اسماعيل حسن174005

47بكالوريوس2بلند12231دهوكذكررزفان جبار اسماعيل42774

48بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريكفت احمد حسن175168

49بكالوريوس2بلند12231دهوكذكربدل محمدصالح اسماعيل364121

50بكالوريوس2بلند12231دهوكذكروارهيل صالح محمد175073

51بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرنيجرفان علي سليمان35241

52بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهشيار يوسف طه441945

53بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهكار مصطفى رشيد175199

ي كريت366364 54بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرفهمي حاج 

55بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريفينك ويىسي محمد368252

56بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهشيار كمال عيىس35165

57بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرمسعود مصطفى عزيز363808

ى مصطفى370197 58بكالوريوس2بلند12231دهوكذكردلوفان حسير

59بكالوريوس2بلند12231دهوكذكركاروان شعبان عزيز368217

60دبلوم2بلند12231دهوكذكرعبداالمير محمد عبدالرحمن34955

ي عبوش42989 61دبلوم2بلند12231دهوكذكرعزيز حاج 

ي كردو37875 62دبلوم2بلند12231دهوكذكرمحمد حاج 

63دبلوم2بلند12231دهوكذكرجالل خالد توفيق42511

64دبلوم2بلند12231دهوكذكرمهدي انور صديق43113

ى42494 65دبلوم2بلند12231دهوكذكرعبدالوحيد اسالم حسير

66دبلوم2بلند12231دهوكذكرخالد مصطفى مصطفى174785

67دبلوم2بلند12231دهوكذكرسعدي يحبر قاسم363787

68دبلوم2بلند12231دهوكذكررسدشت محمدرشيد احمد363209

ى35131 69دبلوم2بلند12231دهوكذكرريي  محمدصالح حسير

70دبلوم2بلند12231دهوكذكرازاد خالد عمر364105

71دبلوم2بلند12231دهوكذكروحيد محمود عبدهللا500038

ى192681 72دبلوم2بلند12231دهوكذكربيار رجب محمدامير

73دبلوم2بلند12231دهوكذكرامير طاهر محمد364146

74دبلوم2بلند12231دهوكذكربرهان محمد عبدالرحمن35321

ى مصطفى37525 75دبلوم2بلند12231دهوكذكرنيدار امير

ى36772 76دبلوم2بلند12231دهوكذكرنظيف طيب ياسير

77دبلوم2بلند12231دهوكذكرفاضل احمد صديق42747

78دبلوم2بلند12231دهوكذكرسكفان سعيد عل40176

79دبلوم2بلند12231دهوكذكرقادر محمد قادر40497

80دبلوم2بلند12231دهوكذكرشوكت محمدرشيد احمد42873

81دبلوم2بلند12231دهوكذكرسالم علي عبدالقادر35419

82دبلوم2بلند12231دهوكذكرفهمي ابراهيم عبدالرحمن364229

ي369096 83دبلوم2بلند12231دهوكذكرريي  سعيد محمدحاج 

84دبلوم2بلند12231دهوكذكرسالم عادل حسن36422

85دبلوم2بلند12231دهوكذكربكر عارف عثمان41481

86دبلوم2بلند12231دهوكذكرنشوان نوري طيار36188

87دبلوم2بلند12231دهوكذكرريي  سعيد حميد192378

ي36927 88دبلوم2بلند12231دهوكذكرفرهاد جرجيس حج 



ى364144 89دبلوم2بلند12231دهوكذكرعمران سليمان ياسير

90دبلوم2بلند12231دهوكذكرنارص محمد عبدالرحمن40626

ي رمضان363361 91دبلوم2بلند12231دهوكذكرهجر صي 

ى عمر محمد36698 92دبلوم2بلند12231دهوكذكرياسير

ى362945 93دبلوم2بلند12231دهوكذكراياز جمال حسير

94دبلوم2بلند12231دهوكذكربارزان سليمان عبدالرحمن364057

95دبلوم2بلند12231دهوكذكربزيار رمضان ابراهيم499215

96دبلوم2بلند12231دهوكذكرجوتيار عدنان حسن367786

97دبلوم2بلند12231دهوكذكربيوار محمد سعيد364181

98دبلوم2بلند12231دهوكذكركارة نادر ابراهيم370044

99دبلوم2بلند12231دهوكذكرفتاح اسماعيل حسن174666

100دبلوم2بلند12231دهوكذكرفراس صباح محمد42705

ى شعبان عزيز363794 101دبلوم2بلند12231دهوكذكررابير

102إعدادية2بلند12231دهوكذكرحسن حميد سعيد192436

103إعدادية2بلند12231دهوكذكررسكت الياس سعيد35089

104إعدادية2بلند12231دهوكذكرصديق طاهر محمد366603

105إعدادية2بلند12231دهوكذكرعادل بيناف خالد366559

106إعدادية2بلند12231دهوكذكرمروان اسالم رشيد175420

107إعدادية2بلند12231دهوكذكرمحمد عبدالرحمن مصطفى37320

108إعدادية2بلند12231دهوكذكرعباس احمد قاسم35175

109إعدادية2بلند12231دهوكذكرخالد عكيد رشيد192369

110إعدادية2بلند12231دهوكذكرعبدالسالم عارف عثمان41586

111إعدادية2بلند12231دهوكذكرعبدالقادر احمد محمود367003

ى حسن اسعد192363 112إعدادية2بلند12231دهوكذكرامير

113إعدادية2بلند12231دهوكذكرنزار عادل حيدر35200

ى43062 114إعدادية2بلند12231دهوكذكرنظمي ويىسي حسير

115إعدادية2بلند12231دهوكذكرنيوار سعدهللا عبدهللا35357

116إعدادية2بلند12231دهوكذكرهونر عبدهللا علي192808

ى عيىس40036 117إعدادية2بلند12231دهوكذكرعمر حسير

118إعدادية2بلند12231دهوكذكرريي  رشيد محمود192422

ي363083 ى حج  ى خوشير 119إعدادية2بلند12231دهوكذكرلزكير

ي كردو40923 120إعدادية2بلند12231دهوكذكرعبدالباري حاج 

1ماجستير2بلند12231دهوكذكردلشير نرصالدين عبدالقادر369960

2بكالوريوس2بلند12231دهوكذكركاوار سهمي لطيف510027

يف سليمان370212 3بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرزيندان رسر

4بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرنيجرفان احمد مصطفى362967

5بكالوريوس2بلند12231دهوكذكروارفان محمدطاهر جاسم369680

ى40541 6بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراراز سعيد امير

7بكالوريوس2بلند12231دهوكذكركارزان سليمان عبدالرحمن363819

8بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعبدالصمد عبدالحكيم عبدالجبار470587

9بكالوريوس2بلند12231دهوكذكروالت سعيد صادق175229

ى43051 ى عكيد حسير 10بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرحسير

11بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرباور مصطفى مراد37685

12بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهوكر مصطفى رشيد442049

ى عبدالقادر حسو192860 13بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرحسير

14بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراري مصلح صديق370127

15بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرزيد محمود احمد367266



ى40427 16بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهونر محمدعلي حسير

ى364086 17بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهفال محمد حسير

و442275 18بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرباور محمود بير

ى طه176011 19بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهوار ياسير

20بكالوريوس2بلند12231دهوكذكركاوار صالح حمو192393

ى حبيب36786 21بكالوريوس2بلند12231دهوكذكركوفان حسير

22بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرنشوان عبدالهادي انور35082

ي طه174812 23بكالوريوس2بلند12231دهوكذكربهدين صي 

24بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراراز حسن ابراهيم43010

25بكالوريوس2بلند12231دهوكذكربارق مردان نعمان175498

26بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعبدالرحمن ايوب صالح369020

27بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرزيرفان فارس محمد192950

28بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرفاضل رشيد احمد175104

ي442061  نب 
ى 29بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريفينك يسير

30بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهفال صديق عبدي368304

31بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهوار احمد محمدصالح34880

32بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهوكر مصطفى مراد35551

ى42543 33بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرادريس محمدسعيد حسير

34بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرجمعة رجب محمد364290

35بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرزيد مشير نجمان367818

36بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرازاد حسن عمر34927

37بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرمحمدعلي مخلص محمدعلي192886

و442081 38بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهزار محمود بير

39بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرزيكر محمود احمد43091

40بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرسكفان صالح طاهر42649

41بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرديار سهمي لطيف510032

42بكالوريوس2بلند12231دهوكذكركوفان محمد عبدالرحمن192423

43بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرافراز اسماعيل محمد34780

44بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرزي  هات ريي  عبدالقادر42999

45بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرشعبان رمضان مراد174487

46بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرناور ابراهيم محمد34992

47بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهارون خورشيد احمد369219

48بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرمحمد سليمان محمد366324

49بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرسوزدار جميل محمد175899

50بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعمر جميل علي368837

ى عبدهللا367191 51بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراوميد حسير

52بكالوريوس2بلند12231دهوكذكردلوفان عبدالرحمن جميل42826

53بكالوريوس2بلند12231دهوكذكربيار عكيد محمد175340

54بكالوريوس2بلند12231دهوكذكردلكش نافع ميكائيل368710

55بكالوريوس2بلند12231دهوكذكربيؤار حسن علي42617

56بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرقيدار مصطفى رشيد363896

ى42815 57بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعكيد محمدسعيد حسير

ي محمد36492 58بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرامد صي 

ي سليمان39069 ي شمب 
59بكالوريوس2بلند12231دهوكذكردشب 

60بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعصمت وحيد خرصى176092

61بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرحكيم رمضان سليم192405

فان جاسم موس40480 62بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرنيجير



63بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراوميد عبدالرحمن جميل41537

64بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرمروان نورمحمد احمد175816

65بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرناترس حميد توفيق363976

ي35372 66بكالوريوس2بلند12231دهوكذكراسوس عابد حج 

67بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرسنور صنعان محمد363630

68بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعبدهللا ايوب صالح368979

ى368028 69بكالوريوس2بلند12231دهوكذكربلند زهير ياسير

وان قادر موس175845 70بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرشير

71بكالوريوس2بلند12231دهوكذكردستهل فرست عبدالحميد35290

72بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرهفال سعدي عمر369259

73بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرعمر حسن عبدهللا42589

74بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرربيار خالد عبو35987

75بكالوريوس2بلند12231دهوكذكريوسف جميل علي364188

76بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريوار نافع ميكائيل369595

77بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرمحمد وعد احمد363863

ي34985
78بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريي  عمر فف 

79بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريناس شعبان عزيز192526

80بكالوريوس2بلند12231دهوكذكردلوفان علي احمد192889

81بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرريوار مروان اسالم442074

82دبلوم2بلند12231دهوكذكرنزار جميل رشيد192933

ى نادر ابراهيم370282 83دبلوم2بلند12231دهوكذكرمتير

84دبلوم2بلند12231دهوكذكرشوكت عصمت عبدالقادر174097

فان موس جرجيس42573 85دبلوم2بلند12231دهوكذكرنيجير

86دبلوم2بلند12231دهوكذكرسليمان سلمان سليمان36373

87دبلوم2بلند12231دهوكذكرسلمان ابراهيم سلمان501913

88دبلوم2بلند12231دهوكذكرارام محسن عبدالرحمن369891

89دبلوم2بلند12231دهوكذكرنوزدار كمال توفيق35182

90دبلوم2بلند12231دهوكذكراوميد ايوب يونس363709

91دبلوم2بلند12231دهوكذكرهزار حسن ابوبكر35024

ي محمد367096 92دبلوم2بلند12231دهوكذكربشير ناج 

93دبلوم2بلند12231دهوكذكردزوار صديق عبدي363343

94دبلوم2بلند12231دهوكذكرهزار جاسم سليمان36503

95دبلوم2بلند12231دهوكذكرروز مؤيد خالد42613

96دبلوم2بلند12231دهوكذكرمحمد طاهر محمدصالح176055

97دبلوم2بلند12231دهوكذكرزيرفان جبار اسماعيل42754

98دبلوم2بلند12231دهوكذكركهدار حسن ابوبكر364315

ي35141 99دبلوم2بلند12231دهوكذكرديندار محمد نب 

100دبلوم2بلند12231دهوكذكرديندار جميل محمد35411

101دبلوم2بلند12231دهوكذكرمصطفى سامان مصطفى40382

102دبلوم2بلند12231دهوكذكركارزان ادريس رمضان35151

103دبلوم2بلند12231دهوكذكرريفينك سعيد حميد368887

104دبلوم2بلند12231دهوكذكرافراز علي محمد363986

105دبلوم2بلند12231دهوكذكريارس اكرم محمدصالح175959

106دبلوم2بلند12231دهوكذكراسامة شعبان عزيز175361

و441916 107دبلوم2بلند12231دهوكذكربروار محمود بير

108دبلوم2بلند12231دهوكذكرايوب سعيد حميد363952

109دبلوم2بلند12231دهوكذكرئاالن زيره ك مجيد192818



ا ايوب باصو35248 ى 110دبلوم2بلند12231دهوكذكرهير

ي حسو367056 111إعدادية2بلند12231دهوكذكرادريس حج 

112إعدادية2بلند12231دهوكذكرئوميد حكمت مجيد40228

113إعدادية2بلند12231دهوكذكرعماد خالد محمد40463

114إعدادية2بلند12231دهوكذكروارزن سليمان عبدالرحمن366921

ي40558 115إعدادية2بلند12231دهوكذكروليد رضوان حج 

116إعدادية2بلند12231دهوكذكرزيرفان هاشم رمضان192568

117إعدادية2بلند12231دهوكذكرغواز عبدالجبار جهور41511

118إعدادية2بلند12231دهوكذكرهفال عادل حيدر368281

119إعدادية2بلند12231دهوكذكرمحمد عبدهللا علي192728

120إعدادية2بلند12231دهوكذكرايهات جالل محمد41721

ي احمد192439 121إعدادية2بلند12231دهوكذكراحمد حاج 

ي36550
122إعدادية2بلند12231دهوكذكرسكفان عمر فف 

وان سالم موس36482 123إعدادية2بلند12231دهوكذكرسير

124إعدادية2بلند12231دهوكذكردادفان عدنان حسن369576

125إعدادية2بلند12231دهوكذكرنزيار عادل يونس370060

126إعدادية2بلند12231دهوكذكررسوش عبدهللا قادر370298

127إعدادية2بلند12231دهوكذكرنيوار عمر صالح36665

ى36858 128إعدادية2بلند12231دهوكذكرارجان نوزت الزكير

ا اكرم فتاح192885 ى 129إعدادية2بلند12231دهوكذكرهير

ي محمد367123 130إعدادية2بلند12231دهوكذكريارس ناج 

131إعدادية2بلند12231دهوكذكرالوين رمضان سليم192414

ى توفيق363948 وز امير 132إعدادية2بلند12231دهوكذكرنير

133إعدادية2بلند12231دهوكذكرسيابند حسن علي35905

134إعدادية2بلند12231دهوكذكررفند احمد ابراهيم41073

135إعدادية2بلند12231دهوكذكراماد حكمت مجيد40251

136إعدادية2بلند12231دهوكذكرسكفان تيجر خواجا40203

137إعدادية2بلند12231دهوكذكربارزان زبير بالل501911

ى370329 138إعدادية2بلند12231دهوكذكرماد صباح ياسير

139إعدادية2بلند12231دهوكذكرديندار محمدسليم محمدسعيد192416

140إعدادية2بلند12231دهوكذكراوميد محسن عبدالرحمن369915

ي36837 ائيل حج  141إعدادية2بلند12231دهوكذكرهزار جي 

142إعدادية2بلند12231دهوكذكرجلنك سعيد حميد370266

143إعدادية2بلند12231دهوكذكركارزان جمعة عبدالغفير192694

144إعدادية2بلند12231دهوكذكرشوان احمد خالد366249

145إعدادية2بلند12231دهوكذكرهرمان ابراهيم احمد41685

146إعدادية2بلند12231دهوكذكررسبست عيىس ابراهيم42913

وان عبدهللا192815 ى سير 147إعدادية2بلند12231دهوكذكرريبير

ى حازم367370  تحسير
148إعدادية2بلند12231دهوكذكربييى

149إعدادية2بلند12231دهوكذكرئامه د رمضان رشيد552492

150إعدادية2بلند12231دهوكذكربهاءالدين عباس احمد40654

ى انور41016 151إعدادية2بلند12231دهوكذكرسامان محمدامير

152إعدادية2بلند12231دهوكذكرزانا سليمان عبدالرحمن366901

153إعدادية2بلند12231دهوكذكرحسن علي حسن369443

154إعدادية2بلند12231دهوكذكرالند احمد عبدهللا40126

155إعدادية2بلند12231دهوكذكرزي  هات خورشيد محمد192373

ي صالح175750 156إعدادية2بلند12231دهوكذكردلوفان حاج 



157إعدادية2بلند12231دهوكذكررزكار زبير بالل175275

ى370353 158إعدادية2بلند12231دهوكذكرالند زهير ياسير

159إعدادية2بلند12231دهوكذكرايمن عبدالعزيز احمد40277

160إعدادية2بلند12231دهوكذكرهشيار مصطفى اغا192426

161إعدادية2بلند12231دهوكذكرافاهي صباح محمد37216

162إعدادية2بلند12231دهوكذكرهفال زبير جميل192472

163إعدادية2بلند12231دهوكذكرهونر نافع ميكائيل368778

164إعدادية2بلند12231دهوكذكردلكار عصمت عبدهللا37496

165إعدادية2بلند12231دهوكذكرنيوار جمال عيىس36810

166إعدادية2بلند12231دهوكذكرمحمد عبد محمدصالح192362

ى زبير192626 167إعدادية2بلند12231دهوكذكرافراز امير

168إعدادية2بلند12231دهوكذكرمحمد صديق طاهر363760

169إعدادية2بلند12231دهوكذكرمحمد جميل محمد37776

170بكالوريوس2بلند12231دهوكذكرصالح الدين عبدالكريم علي364128

171دبلوم2بلند12231دهوكذكرعبدالجبار اسماعيل حسن369339

172إعدادية2بلند12231دهوكذكررجب عبدالقادر رجب36901

ى قاسم35407 173إعدادية2بلند12231دهوكذكرنوشدار حسير

1بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىروندك زبير جميل363999

ي سليمان499204 2بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهزين حج 

3بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىاواز عدنان حسن363857

ى رمضان175547 4بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىمنال حسير

5بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىضج فؤاد عباس192660

ى طه369399 ي ياسير
6بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهيفى

7بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىجنار مردان نعمان40818

ي كردو364301 8بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىفيان حاج 

9بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىمهاء عبدهللا مراد192861

10بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهليل عبدهللا محمد34942

ى175681 11بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهدى سالم حسير

ى عرفات خانو363108 12بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىوارفير

13بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىخوزي موس احمد35349

14بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىجونا مسعود شكري175139

ى حسن ابوبكر363227 15بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىكهير

16بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىمرجان مروان اسالم175438

17بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىفيان موس احمد35362

18بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىفمان حسامالدين محمدصالح363408

 علي احمد363004
ى 19بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدلفير

ى زبير192349 20بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزيمان حسير

ي سليمان499184 ى حج  21بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهلبير

ين مؤيد سعيد41387 22دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشير

23دبلوم2بلند12231دهوكأنبىنرسين انور يوسف35245

ى نارص363296 24دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشكريه حسير

25دبلوم2بلند12231دهوكأنبىزليخه سليمان سليم363190

يف حامد42803 ي  هان رسر 26دبلوم2بلند12231دهوكأنبىرسر

27دبلوم2بلند12231دهوكأنبىدلخاز غياث الدين عبدالقادر35400

ى192676 28دبلوم2بلند12231دهوكأنبىخناف احمد محمدامير

29دبلوم2بلند12231دهوكأنبىديانة قسيم احمد363065

ى174841 30دبلوم2بلند12231دهوكأنبىفاطمة محمدصالح امير



31دبلوم2بلند12231دهوكأنبىميعاد صابر رفيق36970

32دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسانية صالح جهاد42482

لقاء علي زبير35072
33دبلوم2بلند12231دهوكأنبى

ى صالح عمر370405 34دبلوم2بلند12231دهوكأنبىافير

ى محمد حسن35218 35دبلوم2بلند12231دهوكأنبىدلفير

36دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسندس سلمان سليمان36391

37دبلوم2بلند12231دهوكأنبىالهام حسن فرحان42736

38دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسناء حميد محمد34906

39دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسلوى عارف عبدهللا35227

40دبلوم2بلند12231دهوكأنبىفيان جواد مسعود35209

41دبلوم2بلند12231دهوكأنبىيرسى محمد عبدهللا364245

42دبلوم2بلند12231دهوكأنبىريزان نجمان سليمان35232

ى زبير173943 43دبلوم2بلند12231دهوكأنبىزيان حسير

44دبلوم2بلند12231دهوكأنبىبيويزان عارف عثمان35043

الدين احمد366475 ى خير 45دبلوم2بلند12231دهوكأنبىدلفير

46دبلوم2بلند12231دهوكأنبىكردستان محمد سليمان363285

47دبلوم2بلند12231دهوكأنبىريزين نافع ميكائيل175526

48دبلوم2بلند12231دهوكأنبىكردن محمد صالح42866

ى368931 49إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنجاح شعبان حسير

50إعدادية2بلند12231دهوكأنبىفجري احمد محمد192377

51إعدادية2بلند12231دهوكأنبىناهده اسماعيل معروف36620

52إعدادية2بلند12231دهوكأنبىسعاد عارف عثمان41418

53إعدادية2بلند12231دهوكأنبىبهية احمد حسن363835

54إعدادية2بلند12231دهوكأنبىلندا حزقيا شمعون363906

55إعدادية2بلند12231دهوكأنبىرسوت جالل رشيد368092

1دبلوم عالي2بلند12231دهوكأنبىزينه شاكر احمد368862

2بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىروزين عصمت عمر364216

ي يعقوب175881 3بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىافان ناج 

ى363640 4بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىوالء سليمان ياسير

5بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىريزين جالل عبدهللا369460

ى363653 6بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدنيا سليمان ياسير

7بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىادار ايوب محمد363525

8بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبفرين حكمت مجيد42665

ى ميكائيل369723 ى حسير 9بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىافير

زاد جعفر192389 ي شير
10بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىكفى

ي36464 بيمان جاسم نب 
11بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبى

12بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىوارزين محمد سليم35387

ى خالد محمد363304 13بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدلير

14بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىئافان محمد مراد501823

15بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىكازين محمدحسن ابراهيم364307

16بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبرزين احمد ابراهيم41236

17بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنارين كمال موس35560

18بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىروزان كاوا محمود192723

19بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىفاطمة احمد مصطفى364172

20بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىكازين مروان اسالم40352

21بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىميديا باسم انور174611

22بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىخناف عزيز عبدهللا363778



23بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىسوزان محمد احمد34820

ى زبير174690 24بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىكلستان امير

25بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزفان زكري عبدهللا405497

26بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىفيان شمال تي 42721

ى مخلص محمدعلي364142 27بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهيلير

28بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىسمية مشير نجمان363928

29بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىايمان محمد كريم370226

ى عمر عبدهللا363592 30بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىاهير

31بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىاخينك شوكت رشيد192505

32بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىاسمر بالل محمد35064

و442096 33بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىكازين محمود بير

34بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزيان جميل محمد36060

35بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىكلستان هاشم رمضان192552

36بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهالت عابد سليمان363125

37بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبزيان طيار عرب41618

38بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىكوردستان جاسم موس43122

39بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهوزان قادر حسن367845

40بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىميديا محمد احمد481863

41بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىسيالف محمد عباس35612

42بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىروزين احمد ابراهيم41212

دعاء احمد علي37054
43بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبى

44بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنارين محسن عبدالرحمن369770

ى محمد42701 45بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىايمان حسير

46بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبيمان اسماعيل خالد367707

ى35771 ى محمد حسير 47بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىمافير

48بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبروين حفظ هللا مصطفى363830

49بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبروين خورشيد عبدالوهاب35342

50بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىاواز مجيد ابراهيم470596

51بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهناء اكرم عبدهللا42634

ى اسعد حميد364239 52بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىافير

53بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزينب ويس احمد364008

54بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىديرين بهرم صديق363326

55بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىليل زبير جميل192483

ى زبير174728 56بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىجيمن امير

57بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدنيا عادل ميكائيل34786

ى كمال محمد367029 58بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىشفير

59بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهالت خالد عبدالعزيز42682

60بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنازك كمال موس40083

ى سليمان احمد35441 61بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهافير

62بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىسناء عابد ابوبكر174911

63بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبيان سليمان محمد192545

64بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبفرين جوتيار خورشيد176037

65بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىشهالء حازم محمد175606

66بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىالوز عدنان حسن367489

67بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىاشواق صالح كريم364074

ان جوزل عمر367232 68بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزمير

69بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىسندس خالد عبدالعزيز42854



بيالن علي سليمان37913
70بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبى

71بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىايمان حسن سعيد470576

72بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىسيبل ايوب يونس363750

ي192468 73بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىاواز فرهاد صي 

74بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىسوزان عبد محمدصالح175633

75بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنارين اكرم حيدر174156

76بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهناء عابد ابوبكر174941

ى حسن يونس174564 77بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىباهير

78بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزيان شعبان عزيز363476

الدين احمد366529 79بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزيان خير

80بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدلخاز مجيد ابراهيم34950

81بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىشيماء ابراهيم ابراهيم192387

كردستان علي محمد40332
82بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبى

83بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىافان احمد عبدهللا366126

ى محسن عبدالرحمن369699 مير 84بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىرسر

ى سليمان احمد366214 85بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدلفير

هيفدار سليمان علي34829
86بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبى

87بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىميان سليمان محمد192547

88بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىروزين عبدالستار احمد363748

89بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىشلوفة عبدالقادر احمد366649

ي يوسف192457 90بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهالت حاج 

91بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدلي  توفيق محمد192874

92بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىفزين صباح صالح35170

93بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبيمان طاهر محمد363671

94بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىسهام جمال عيىس35098

95بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنهلة عابد ابوبكر174964

ى محمدسليم سعيد369369 96بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىرفير

ى370313 97بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىسوسة صباح ياسير

98بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىميديا حكمت مجيد42658

99بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهوزين جميل عبدهللا37118

ى بالل محمد192685 100بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنازلير

ى بديع35306 101بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبفرين شاهير

102بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىشيالن محمد عباس35597

ى40160 103بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىداخاز ابراهيم امير

ى عمر يوسف366775 104بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهيلير

105بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىكازين نزير احمد192507

ى خالد عبدالعزيز42694 106بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهيلير

107بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىلوزين عبدالقادر احمد366697

ى ادريس حسن35188 108بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدلير

ي يوسف363257 109بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىخالت حاج 

110بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىخالت رمضان مراد192606

ى حسن363711 111بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدعاء حسير

112بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىعاصمة صالح كريم363660

ى صالح35010 113بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزيمان امير

114بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزينب محمد ادريس470608

115بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىتانيا عبدالقادر محمدسليم192634

ى مشير نجمان363915 116بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهيلير



ا عكيد محمد175317 ى 117بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىباكير

ى انور42954 118بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىشلير محمدامير

119بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىبيان محو يونس363725

وز عبدالمناف زكري35331 120بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنير

121بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىريزين يوسف جمااللدين369607

122بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىروندك احمد جيجو175732

ميعاد اسماعيل محمدعلي363356
123بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبى

كوتر علي محمد43077
124بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبى

ي363836 125بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىشلير بشير حج 

126بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىفوزية انور عبدهللا192822

دنيا عمر علي174219
127بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبى

128بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنهاري عمر ويىسي192555

129بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنارين امجد صديق35157

روشن علي محمد405559
130بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبى

131بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىجوان كمال توفيق37433

 محمدعلي192375
ى 132بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهدى حسير

133بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزوزان تيجر خواجا42672

134بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىمهاباد باسم انور174628

ى احمد عبدالواحد192827 135بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىايلير

136بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىليل سليمان محمد174394

ي481860  نب 
ى 137بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىزيان يسير

الدين احمد366756 138بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىفيان خير

139بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىماريا محمد احمد35447

ى موس صالح36351 140بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىدلفير

ى زبير174750 141بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىهوزان امير

ي34979
142بكالوريوس2بلند12231دهوكأنبىنارين عمر فف 

ي175562 143دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسوزدار عابد حج 

144دبلوم2بلند12231دهوكأنبىايمان حسن عمر363933

ى174048 145دبلوم2بلند12231دهوكأنبىكازين محمدسعيد حسير

146دبلوم2بلند12231دهوكأنبىدنيا فرحان اسالم364089

147دبلوم2بلند12231دهوكأنبىكولستان حسن احمد192654

148دبلوم2بلند12231دهوكأنبىنازك هاشم رمضان174411

ى محمد35887 149دبلوم2بلند12231دهوكأنبىجرين محمدامير

ى جالل حسن42895 150دبلوم2بلند12231دهوكأنبىهلبير

151دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسيان سهمي لطيف510030

152دبلوم2بلند12231دهوكأنبىاخ زين زكري عبدهللا174445

153دبلوم2بلند12231دهوكأنبىروزين عبدالعزيز حميد364167

ي شعبان370104 154دبلوم2بلند12231دهوكأنبىامل حج 

155دبلوم2بلند12231دهوكأنبىزيان ايوب محيالدين363419

ى خالد جرجيس192979 156دبلوم2بلند12231دهوكأنبىنوفير

ي40748
157دبلوم2بلند12231دهوكأنبىهوزان عبدالعزيز حسبى

158دبلوم2بلند12231دهوكأنبىهفيان نوري عبدالرحمن364015

159دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسيبل سعيد احمد365999

160دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشهلة عابد ابوبكر174999

161دبلوم2بلند12231دهوكأنبىنفل الياس سعيد192908

162دبلوم2بلند12231دهوكأنبىارين صالح سليمان192670

163دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشيالن موس صالح441936



164دبلوم2بلند12231دهوكأنبىاخينك حسن احمد364198

بارين علي جميل363874
165دبلوم2بلند12231دهوكأنبى

وز عارف عثمان36534 166دبلوم2بلند12231دهوكأنبىبير

ي35110 167دبلوم2بلند12231دهوكأنبىرمزيه خالد حج 

ين نجيب فتاح363963 168دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشير

وز لقمان حكيم192372 169دبلوم2بلند12231دهوكأنبىنير

170دبلوم2بلند12231دهوكأنبىهوزين عبدالهادي انور363864

ى35429 171دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسوزان محمدصالح حسير

172دبلوم2بلند12231دهوكأنبىبيمان موس جرجيس364253

173دبلوم2بلند12231دهوكأنبىهيالن عبدهللا محمد36632

هوزان عمر علي174320
174دبلوم2بلند12231دهوكأنبى

175دبلوم2بلند12231دهوكأنبىريزين صباح صالح37352

ى حسن ابوبكر533820 176دبلوم2بلند12231دهوكأنبىفهير

177دبلوم2بلند12231دهوكأنبىبروين عيىس ابراهيم192620

ى جبار اسماعيل42786 178دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشفير

فاطمه جميل علي192384
179دبلوم2بلند12231دهوكأنبى

ى174863 180دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشلوفة جعفر حسير

181دبلوم2بلند12231دهوكأنبىخديجة حسن عمر175047

182دبلوم2بلند12231دهوكأنبىئازرين محمد سليم365944

183دبلوم2بلند12231دهوكأنبىدنيا احمد محمد192356

184دبلوم2بلند12231دهوكأنبىليهات صباح محمد42714

185دبلوم2بلند12231دهوكأنبىروزين عبابكر شكري366030

ى مهدي عبدالكريم43133 186دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسولير

187دبلوم2بلند12231دهوكأنبىفهيمة احمد مصطفى40896

ى احمد صالح40018 188دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسولير

189دبلوم2بلند12231دهوكأنبىنضال ويىسي محمد366437

و42880 190دبلوم2بلند12231دهوكأنبىامينة قادر هير

191دبلوم2بلند12231دهوكأنبىدنيا اسماعيل حسن192543

ى369199 ى محمد حسير 192دبلوم2بلند12231دهوكأنبىافير

193دبلوم2بلند12231دهوكأنبىهلز ابراهيم احمد192514

ي364278 194دبلوم2بلند12231دهوكأنبىلوزان بيار صي 

195دبلوم2بلند12231دهوكأنبىجنيان جوزل عمر363851

196دبلوم2بلند12231دهوكأنبىروزين كمال رمضان40874

ى عمر34899 197دبلوم2بلند12231دهوكأنبىاواز ياسير

198دبلوم2بلند12231دهوكأنبىكولستان رشيد سعيد35194

199دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشيماء مصطفى عزيز192528

200دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسيبان طارق احمد36574

مان يونس خالد192420 ى 201دبلوم2بلند12231دهوكأنبىهير

202دبلوم2بلند12231دهوكأنبىسندس علي ابراهيم35214

203دبلوم2بلند12231دهوكأنبىبارين سكفان جاسم42973

204دبلوم2بلند12231دهوكأنبىاحالم عمر عبدهللا363533

205دبلوم2بلند12231دهوكأنبىخيال فرحان اسالم364081

206دبلوم2بلند12231دهوكأنبىبفرين نرصالدين بهاءالدين367176

207دبلوم2بلند12231دهوكأنبىديزين حكمت احمد192647

ي اسماعيل470654 208دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشيالن ناج 

209دبلوم2بلند12231دهوكأنبىشهيان اسماعيل احمد35425

210دبلوم2بلند12231دهوكأنبىدلمان كمال توفيق37394



211دبلوم2بلند12231دهوكأنبىاالء بزار محمد368913

ى35953 212دبلوم2بلند12231دهوكأنبىنهاري حسن ياسير

213دبلوم2بلند12231دهوكأنبىهدى طارق احمد34972

214دبلوم2بلند12231دهوكأنبىهوزان زبير جميل363756

ى صديق محمد364299 215دبلوم2بلند12231دهوكأنبىدلير

و41331 216دبلوم2بلند12231دهوكأنبىحليمة قادر هير

217دبلوم2بلند12231دهوكأنبىبارين محمد عباس35570

ى حسن192846 218دبلوم2بلند12231دهوكأنبىفيان امير

هدى احمد علي192805
219إعدادية2بلند12231دهوكأنبى

ى كازم حسن175783 220إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنالير

221إعدادية2بلند12231دهوكأنبىدلسوز فاضل محمدسليم192479

222إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهزين عدنان حفظاهلل37799

223إعدادية2بلند12231دهوكأنبىبريز كهدار عبدهللا367965

224إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهيام دهام مراد37253

ي36452 فمان جاسم نب 
225إعدادية2بلند12231دهوكأنبى

226إعدادية2بلند12231دهوكأنبىفمان سعيد توفيق364037

ى364204 227إعدادية2بلند12231دهوكأنبىدخاز خرصى حسير

228إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهزرت حسن خالد192494

ى محمد عبدالعزيز366817 229إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهافير

فمان عثمان علي363044
230إعدادية2بلند12231دهوكأنبى

231إعدادية2بلند12231دهوكأنبىبه ياف صباح طاهر363405

ى مشير نجمان367895 232إعدادية2بلند12231دهوكأنبىشفير

233إعدادية2بلند12231دهوكأنبىشاناز عبدهللا حميد192353

ى سعيد35378 234إعدادية2بلند12231دهوكأنبىجيالن الزكير

ي يوسف366882 235إعدادية2بلند12231دهوكأنبىإخالص حاج 

236إعدادية2بلند12231دهوكأنبىباريز اسعد حميد369625

237إعدادية2بلند12231دهوكأنبىافا جاسم سليمان367939

238إعدادية2بلند12231دهوكأنبىكازين جالل عبدهللا369478

ي عبدالعزيز ويىسي369949
239إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهيفى

240إعدادية2بلند12231دهوكأنبىشيالن شمال تي 34885

ى يوسف طاهر36649 241إعدادية2بلند12231دهوكأنبىكفير

242إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهنكاف صباح طاهر363376

ى37160 243إعدادية2بلند12231دهوكأنبىافان محمد حسير

244إعدادية2بلند12231دهوكأنبىامل حسن اسعد192812

ى42580 245إعدادية2بلند12231دهوكأنبىدلدار خالد امير

246إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهوزان مصطفى محمد367342

ي192464 247إعدادية2بلند12231دهوكأنبىجيهان فرهاد صي 

وز هاشم رمضان369421 248إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنير

يفان مصطفى اغا192698 249إعدادية2بلند12231دهوكأنبىبير

ي366728 ي حج 
250إعدادية2بلند12231دهوكأنبىدعاء عشف 

251إعدادية2بلند12231دهوكأنبىرسن سليم احمد36590

252إعدادية2بلند12231دهوكأنبىخالت محمدسعيد محمد40836

ى قاهر عبدهللا363445 253إعدادية2بلند12231دهوكأنبىمزكير

 عابد علي364099
ى 254إعدادية2بلند12231دهوكأنبىسولير

255إعدادية2بلند12231دهوكأنبىزين نهاد عزيز192399

ى كمال عثمان37133 256إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهيلير

257إعدادية2بلند12231دهوكأنبىرويدة فارس سعيد369139



258إعدادية2بلند12231دهوكأنبىطيبه عبدهللا احمد363845

259إعدادية2بلند12231دهوكأنبىسنار صنعان محمد363635

260إعدادية2بلند12231دهوكأنبىئيفان اياد صالح369245

ي363255
 
ى كمال عبدالباق 261إعدادية2بلند12231دهوكأنبىخملير

262إعدادية2بلند12231دهوكأنبىسوزان فاضل محمدسليم367665

263إعدادية2بلند12231دهوكأنبىبزيان جعفر عبدالقادر192900

264إعدادية2بلند12231دهوكأنبىروزين سامان مصطفى40407

اخينك علي حسن37567
265إعدادية2بلند12231دهوكأنبى

266إعدادية2بلند12231دهوكأنبىبه يام عادل توفيق368163

ى بديع35313 267إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنرسين شاهير

268إعدادية2بلند12231دهوكأنبىدعاء صديق طاهر366583

269إعدادية2بلند12231دهوكأنبىوزدان عادل يونس369931

270إعدادية2بلند12231دهوكأنبىجميلة صالحالدين احمد35805

271إعدادية2بلند12231دهوكأنبىديزين عابد ابوبكر192705

272إعدادية2بلند12231دهوكأنبىزيمان عمر موس192430

273إعدادية2بلند12231دهوكأنبىاريان عصمت شكري37004

274إعدادية2بلند12231دهوكأنبىبناز كهدار عبدهللا367997

ى عبدهللا احمد35394 275إعدادية2بلند12231دهوكأنبىافير

ى192352 276إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنرسين محمدسعيد حسير

ي37838  جاسم نب 
ى 277إعدادية2بلند12231دهوكأنبىافير

278إعدادية2بلند12231دهوكأنبىزيمان حميد توفيق363989

279إعدادية2بلند12231دهوكأنبىسيدرا عصمت يونس192500

كولستان اسعد علي363737
280إعدادية2بلند12231دهوكأنبى

281إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنرسين صالح كريم366070

282إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنه هيال صباح محمد37195

ي رشيد367154
ي كيفى

283إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهيفى

 حسن علي368052
ى 284إعدادية2بلند12231دهوكأنبىسولير

ى حازم367455 285إعدادية2بلند12231دهوكأنبىليفة تحسير

286إعدادية2بلند12231دهوكأنبىايمان احمد ابراهيم41272

287إعدادية2بلند12231دهوكأنبىسيالف ادريس غازي42820

288إعدادية2بلند12231دهوكأنبىدلسوز مسعود محمد40052

289إعدادية2بلند12231دهوكأنبىسيالف خورشيد محمد368195

290إعدادية2بلند12231دهوكأنبىالفان شعبان عزيز363532

يف سليمان370157 291إعدادية2بلند12231دهوكأنبىسمية رسر

292إعدادية2بلند12231دهوكأنبىفه زين عابد عيىس362911

293إعدادية2بلند12231دهوكأنبىزوزان طيار عرب37095

294إعدادية2بلند12231دهوكأنبىايمان مازن يوسف366180

ى عثمان سعدي192368 295إعدادية2بلند12231دهوكأنبىدلفير

296إعدادية2بلند12231دهوكأنبىجوان خليل افدل40305

خان192838 297إعدادية2بلند12231دهوكأنبىفجري حميد مير

298إعدادية2بلند12231دهوكأنبىدلمان اسعد حميد369645

299إعدادية2بلند12231دهوكأنبىزفان محسن عبدالرحمن369788

وز جمعة خورشيد192597 300إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنير

ى عادل ميكائيل36310 301إعدادية2بلند12231دهوكأنبىزيتير

302إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنشتمان جوزل مصطفى369940

303إعدادية2بلند12231دهوكأنبىايمان عادل يونس369969

ي احمد علي37024
304إعدادية2بلند12231دهوكأنبىهيفى



ى192715 305إعدادية2بلند12231دهوكأنبىميديا بدل حسير

306إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنيشان شمال تي 42731

307إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنزيك قادر محمد41367

ة محمد كريت192411 308إعدادية2بلند12231دهوكأنبىامير

ية جتو صالح41648 309دبلوم2بلند12231دهوكأنبىصي 

310إعدادية2بلند12231دهوكأنبىكلبهار بلو عبدالجبار368068

311إعدادية2بلند12231دهوكأنبىنادره يحبر عبدهللا369297

1ماجستير2جكرخوين12232دهوكذكرجولي محمد رشيد90553

2ماجستير2جكرخوين12232دهوكذكرحسن علي محمد90907

3ماجستير2جكرخوين12232دهوكذكرعبدالخالق محمد احمد189690

4ماجستير2جكرخوين12232دهوكذكريوسف سيدو تمر360175

5ماجستير2جكرخوين12232دهوكذكرشمال عبدالرحمن احمد90513

6ماجستير2جكرخوين12232دهوكذكربيوار يوسف علي359427

7ماجستير2جكرخوين12232دهوكذكررسكفت ابراهيم محمد90981

ى189817 8بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرمللت رمضان ياسير

ى عمر سليمان127018 9بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرامير

10بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرسليمان سعيد حسن93539

11بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكررسول نظير نعمت359245

12بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربزار يوسف ابراهيم171545

13بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكردلوفان عابد سليم443920

14بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرره سه ن يحبر عبدهللا421634

15بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربيوار احمد حسن104770

16بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربيار يونس احمد189798

ان عبدهللا خالد103486 17بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكركامير

18بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكراراز طاهر عمر90816

19بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرحيدر معروف عبدهللا103685

20بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرعمر محمد صالح189636

21بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكررزكار عابد احمد189779

ى نوري محمد171467 22بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرامير

23بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرعبدالحكيم احمد حسن90862

24بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرسليمان عزو سليمان358692

25بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرافراز فتاح مصطفى103534

26بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكردلدار نظير مصطفى106009

27بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرعبدالرحمن عبيد عبدهللا90618

28بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربيار عابد محمد104455

29بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرهندرين عادل جعفر189987

وان نافخوش فرخو347628 30بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشير

31بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشفان صالح مصطفى347194

32بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشفان مصطفى عثمان347398

وان يونس عثمان359955 33بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشير

ى عبدالرحمن126222 34بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرجياى حسير

35بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرزيرفان فخري حسن189831

36بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرسليم عبدالكريم عبدهللا552695

37بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشمال فتاح عبدالرحمن171706

38بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرازاد محمدسعيد حسن360314

يف360018 39بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرفوزار حميد رسر

40بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكركوفان احمد حسن189800



41بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرزكي محمد موس171625

موس خالد90653 42بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكررسبست بير

43بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكررشاد ابراهيم رشيد189645

44بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرعبدالجبار صادق محمد347376

ي رشيد189761
 
45بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكررسبست صدق

ى رشيد90826 46بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرحسن حسير

47بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرعمر سعيد عمر347851

48بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرنهاد عالءالدين قطاس347296

فان عبدالكريم عمر189755 49بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرنيجير

50بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرريي  محمد عمر189804

51بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرطه احمد طه173469

ي حسن443933 52بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرنيوار حج 

53بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرغريب محمود حسن347787

54بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكركاروان صالح مصطفى347171

ائيل سعدي359137 ي جي  55بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرخير

56بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكراسماعيل شكري صالح358706

57بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرنيجرفان عبدالقادر حبيب357749

ي348002 وان عبدالقادر صي  58دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرشير

59دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرابراهيم حسن ابراهيم357302

60دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرحميد ميكائيل اسالم90495

61دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرخالد سعدهللا طاهر93159

62دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرمروان عثمان طاهر172027

63دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرادريس غازي صالح90677

64دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرهفال خليل عبدهللا189675

65دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكررشيد صالح مصطفى360354

ى زبير189806 66دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرمهدي محمدامير

67دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرنازى عبدهللا خالد90530

68دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرهزار عزت صديق126187

ي104945 69دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرجميل ابراهيم حاج 

70دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرشفان عبدالعزيز محمدعلي172341

ى كريم360848 ى حسير 71دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرمحمدامير

72دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكركاروان محمدسعيد صالح171984

73دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرمصطفى محمد حسن90628

74دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرمقداد حمو شعبان93614

75دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرهزار رشيد علي90987

76دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرسعدون ابراهيم احمد93386

ى عمر93471 77دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكراحمد حسير

78دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرهشيار صالح مصطفى357406

ى محمد171577 فان حسير 79دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرنيجير

80دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرعبدالعزيز ادم عبدالرحمن171889

81دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكردلكش عبدهللا طيار348023

ى احمد حمو347289 82دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرامير

83دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرنوزاد يوسف علي499937

84دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرابراهيم محمدعلي جهور347217

85دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرشوكت ابراهيم خالد173316

ان حميد عبدهللا189720 86دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكركامير

87دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرديار مجيد صالح104971



88دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرهزار شمسالدين سليمان103504

ي90709 89دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكراياد عبدالرحمن حج 

ى غازي تاجدين90703 90دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرمتير

91دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرعيىس عبدالحميد موس93530

92إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرسعيد صديق محمد360555

ي سعيد93129
 
93إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرفاضل باق

ى سليم محمد358503 1دبلوم عالي2جكرخوين12232دهوكذكرمه تير

2دبلوم عالي2جكرخوين12232دهوكذكرريناس كرم اسماعيل444030

ى93493 3بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرهفال علي حسير

4بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرسهاد عثمان شعبان103201

ى محمدسعيد93428 5بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرهكار تحسير

6بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشينوار علي يوسف171506

7بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرادريس صالح يونس171446

8بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكروارهيل رجب مصطفى126605

9بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرجكر صالح عبدهللا347558

زاد احمد عبدالغفار347952 10بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشير

11بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكروارهيل خالد عمر358666

12بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرعثمان محمد حسن125710

13بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكراراز حسن سعيد481870

14بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرهيمن صديق خليل90870

15بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربلند مروان عثمان173236

16بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرمحمد غازي سليم189647

17بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربيشوار عادل سعيد359805

18بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرزيور فاروق محمد90666

ى172558 ى عبابكر حسير 19بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرسفير

ى126076 20بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرريمان جاسم حسير

21بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرنشوان عبدالقهار اسماعيل189712

22بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربهدين عبدالجليل سليمان347871

23بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرروزهات كمال عبدالرحمن347423

24بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرساالر وحيد اسماعيل171682

25بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرجةكةر محمد خليل358386

يف يحبر347955 26بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكراحسان محمدرسر

ا عبدالستار سليم93240 ى 27بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرهير

28بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكردلكش محمد عبدهللا359619

29بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرسكفان تمر احمد360260

30بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرئه لند مروان عثمان172232

31بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرزيوار حبيب حسن189805

32بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرممدوح عدنان ممدوح126872

33بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشاكر بالل محمد358481

ى احمد189845 34بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربرزار ياسير

35بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرنزار نرصالدين سعيد358771

36بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكررسمد سالم عبدالرحمن172493

ى صالح90590 37بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرروندك حسير

ى طيب347638 38بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشاكر حسير

39بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشفان حميد عمر93437

فان فخري حسن189828 40بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرنيجير

41بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرزنار زبير علي126447



42بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكركاروان يارس محمد90779

ى366124 43بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكراري عبدالكريم حسير

44بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرريان جمعة ابراهيم93335

 علي90800
ى 45بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرعلي حسير

46بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرنزار ابوزيد عيىس104895

47بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرئوميد هشيار حسن93520

48بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرزي  هات فاروق محمد126024

ي189760
 
49بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرهوار يونس عبدالباق

50بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرازاد وحيد طاهر189772

هات كمال عبدالرحمن358182 51بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربير

ى ابراهيم173359 52بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرزيكر حسير

53بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرئوميد شعبان احمد189757

54بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرهونةر محمد خليل127112

55بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكررزكار عتم علي172297

56بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكردلوفان ابراهيم مصطو443897

ار بدل محمد90544 ى 57بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكربير

58دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرحسن شاكر حسن90940

ي عبدهللا189849
 
59دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكررزدار باق

60دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرباور امجد طاهر104152

61دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرداخاز علي مصطفى178726

62دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكركاروان عبدالخالق تيلي27828

ين علي طاهر104080 63دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكردلي 

ي طارق محمد357593
64دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكراشب 

65دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرباريفان محمدحسن محمدطاهر126201

66دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرجكر محمد عزالدين347529

67دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكربيوار صبجي حسن103793

68دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكركوردمان ابراهيم طيب347672

69دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرميفان جبار موس347901

70دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرسالم محمد ابراهيم90997

71دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرهاريوان جبار موس347887

72دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرالوين محمد احمد127437

73دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكربرلمان عبدالعزيز عبدالخالق347542

74دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرمحمد عمر طيب444178

75دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرهوار عزت صديق126243

وان وحيد اسماعيل189818 76دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرشير

ى127317 77دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرزيندان قاسم حسير

يف360145 78دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكربريار حميد رسر

79دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرباران سامي جاسم189672

ي189619
 
80دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرقهرمان يونس عبدالباق

81دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرزيكر سليمان احمد359882

ي103145 ي حاج  82دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكربيار نب 

83إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرسامان وحيد اسماعيل189825

84إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكركفنةوار احمد جندي127188

85إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرنفيد هشيار حسن124622

86إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرمسعود يوسف علي125502

ان فرهاد صالح90809 ى 87إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكربارتير

88إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرروزهات شكري حسن189839



89إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكراسامة سيف الدين عمر189705

90إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرصالح رشيد صالح360254

ي عبدهللا189857
 
91إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرريبوار باق

92إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكردومان واحد محمد124816

93إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكراحمد هالل محمود189678

94إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرالند جمعة مصطفى104226

ى347474 95إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرمحمد جالل حسير

96إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرالند جولي محمد125777

ي90715 97إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرمحمد احمد حاج 

98إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكربرفان احمد عبدهللا189625

99إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرهوكر طاهر عبدهللا125825

100إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرنيوار محمد عيىس189837

101إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرنوزدار جمال مصطفى105831

102إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرنوزدار رافع سعيد173277

103إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكروليد خالد ابراهيم105462

104إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكردلزار محمود حسن359780

105إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرئه لند حيدر معروف103703

106إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرجيهاد مسعود احمد171428

107إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرمحمد فخرالدين فريق127338

ي سامي محمد106031 108إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرهمب 

 علي126584
ى 109إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكربيام حسير

ي189796 110إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرنزيار محمد حاج 

ي189790 111إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكربشار مهدي حج 

ي عبدهللا359218 112إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكراوميد حاج 

113إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرنيهاد مسعود احمد171408

114إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرفرهاد محمد خليل359206

115إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكردادفان شفان توفيق481884

116إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرئاريان محمد احمد127452

117إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكراوزيد سيفالدين عمر189708

118إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرايمن حسن محمد359072

موس خالد103332 119إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرجكرخوين بير

120إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرهرمان جعفر حسن172096

121إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرسوزدار احمد سعيد127266

122إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرئوميد اسماعيل علي106075

123إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكردلشاد مصطفى حسن358828

124إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرعلي ابراهيم علي358360

125إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرخبير سعيد صديق360485

126إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرئاراز حامد صالح90957

127إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكراوميد سيابند محمد359186

128إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرهفال خالد عمر347843

ي189623 129إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرمردان مهدي حج 

130إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرهكار اكرم عبدهللا124766

هات دلير محمدعلي189775 131إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرشير

132إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرحسن جعفر حسن172119

133إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكربرفان محمد محمدحسن105229

134إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرروان ادم رمضان104172

135إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرهونر ابراهيم طيب360376



136إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكربارزان فرهاد صالح126300

137إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرصابر عبدهللا عيىس104040

138إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكررمضان بهجت محمدطاهر360602

ى سليمان93099 139إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرردوان حسير

140إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرريان محمد علي126233

141إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرسليمان مهدي رشيد125741

142إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكركةلفان صادق محمد189667

143إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرعرفات ادريس حسن347506

144إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكرريان ادم رمضان104103

145إعدادية2جكرخوين12232دهوكذكررمضان طاهر عبدهللا359867

ى محمد125942 146بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرشفان حسير

147بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكذكرزياد محمدسعيد حسن189638

148دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرشعبان حسن احمد105981

149دبلوم2جكرخوين12232دهوكذكرابراهيم بابير احمد360219

1ماجستير2جكرخوين12232دهوكأنبىغيداء عادل عبدالقادر359554

ى طيب358037 2بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبهار حسير

3بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهناء عبدالجبار احمد127304

ي189701 فاطمة صالح نب 
4بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

ى189609 5بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىخالدة محمدصالح امير

6بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىسعاد محمدسعيد حسن172588

يفان عبدالحميد علي124685 بير
7بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

8بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىجميعة احمد رشيد93498

9بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىشلير كمال مجيد105118

10بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبروين حسن بدل189813

11بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبرزين حسن بدل93264

12بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىجيمن ميكائيل رمضان171483

13بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىريزان يوسف سعيد127367

ى172513 14بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىروناك حميد حسير

دلخاز علي محمد173576
15بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

16بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىفائزة سعيد عمر347450

17بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىشيماء فكرت محمد347827

ين عابد محمد102585 18بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىرسر

19بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىشيالن محمد خليل357899

20بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهرزين احمد محمد127225

21بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىاالء طارق محمد499931

ي محمد105811 22بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىجنار صي 

23بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىكازين محمد مصطفى347309

24بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبزيان عادل سعيد444065

ى احمد125975 25دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىنجاح امير

26دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىطاريقة طاهر صالح420851

بريفان علي عمر93278
27دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبى

28دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىشفيقة حسن محمود126495

29دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىايمان محمد صالح173502

30دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىاسماء صادق عبدهللا358587

31دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىاسية محمد عبدهللا104265

32دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىحربية سعيد صالح173598

ى93415 33دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىناهده حميد حسير



ي عبدالكريم عمر348063
34دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهيفى

35دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىدلخواز رشيد حسن189685

36دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىزوزان جميل طاهر126150

37دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىرحان خليل عبدهللا189794

ى يوسف عبدالعزيز127254 مير 38دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىرسر

39دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىزفان شوكت عبدالقادر90771

40دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىحليمة حسن طيب93598

41دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىاواز صالح قاسم172649

ى محمد خليل90933 42دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهلبير

43دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىاواز عبدالرحمن عبدالرزاق126526

ة ابراهيم رسحان347730 44دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىسمير

زوزان عبدالحميد علي93141
45دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبى

ى طاهر عمر189663 46دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىافير

47دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىجيهان محمد عبدهللا347573

48دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىشيماء جمعة عبدهللا127204

ى عبدالسالم صالح347383 49دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىافير

50دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىجيمن فخري حسن189827

51دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىنارين عثمان شعبان90917

ى171563 ي حسير ى حج  52دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىدلفير

ى347440 ي حسير ى حج  53دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىافير

54دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىسالمة محمد احمد171387

55دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىزيان مصطفى عثمان347407

ى محمد احمد189649 56دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىكاهير

57دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىدلمان مصطفى محمد499946

58إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىزوزان حامد محمد360800

59إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىامينة عبدهللا يحبر125802

60إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىشيماء صالح مصطفى357457

ى حميد عمر105960 61إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىرفير

1بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىجواهر صباح حسن93216

2بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىغزال محمد حسن358732

3بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىروزان طاهر عبدهللا358066

ى ابراهيم173406 ى حسير 4بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىزفير

5بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىشاهي يحبر عبدهللا357544

ى444092 نيدار علي حسير
6بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

7بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىجريسك محمود محمدسليم126535

8بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىروندك مجيد سعيد359760

وز شكري حسن189843 9بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىنير

10بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىخولة شكري سلمان347743

ى كمال عبدالرحمن358232 11بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىدلفير

12بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىفزين كمال عبدالرحمن358215

13بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىكوالف خالد عبدهللا124383

ي126957 شيماء شفان نب 
14بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

15بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبارين عباس ابراهيم90791

ى محمدصالح بكر126011 16بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىنشمير

17بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىزيان خليل عبدهللا190050

18بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىروزان محمود حسن347605

19بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىروزين حميد عبدهللا189715



ى عبدالرحمن171958 20بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهدار حسير

21بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىزوزان حسن ايوب171795

22بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهيفدار طاهر عبدهللا358157

23بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىريزان بابير عبدالعزيز347326

24بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهيمان كمال خليل172621

25بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىداستان شفان توفيق189885

26بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىسناء يونس محمد104664

وز شاكر حسن90850 27بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىنير

ى سليم189786 28بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىامل حسير

سارة زكي يوسف360162
29بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

30بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىجنار صديق سعيد189835

31بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىاواز نافخوش محمد126574

ى عبدالرزاق صالح90611 32بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىوارفير

33بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبنار الوكو عمر172277

34بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىارساء عبدالخالق محمد189693

ي مدحت عبدالرحمن93316
35بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىخوسر

ي مجيد سعيد359708
36بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهيفى

ي عمر189814 37بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىميديا حاج 

38بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىدلخاز صالح محمد93368

39بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىسدراء خالد عبدهللا124311

40بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىحليمة احمد عبدالغفار347935

شيالن علي خلف93182
41بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

42بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىشيماء عمر احمد360086

ى104626 كلستان علي حسير
43بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

44بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىارساء نوري عمر103555

45بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىروزان خالد ابراهيم189765

46بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىسدرة مسعود جميل172073

47بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىاواز اسماعيل حسن93477

ي صالح189631 48بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبيمان حج 

49بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىاخينك حسن خالد90967

50بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىايهان مجيد صالح360939

ى غازي تاجدين189788 مير 51بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىرسر

52بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىناهدة محمد خليل358432

53بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىجيالن خالد سليمان103847

54بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىزيمان جعفر حسن93253

55بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىديزين احمد طه90738

56بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبيان مجيد صالح360887

57بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىدلخاز مصطفى محمد126662

58بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبفرين صباح حسن348013

ى104477 اسماء علي حسير
59بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

ين محمد احمد127426 60بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىسي 

61بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىسارا خليل عبدالقادر360454

62بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىجوان هالل محمد481750

63بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهيوى محمدطاهر كاكل172456

ة خالد سعيد124323 64بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىامير

يف126282 ي محمدرسر 65بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهناء صي 

66بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىفزين جعفر حسن347141



67بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهرزين عمر سليمان90748

ى خالد ابراهيم189769 68بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىنخشير

69بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىورين سليم محمد347495

70بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىمبى محمدسعيد حسن360352

71بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهيالن حميد سليمان189634

72بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىسلوى صالح يونس443945

وان عبدالقادر360411 73بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىتارا شير

74بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىزيان محمد فندو347616

75بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىايمان عبدالخالق محمد172540

76بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىدلمان احمد يونس357772

ى104505 زكية علي حسير
77بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

78بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىاواز احمد حسن90897

79بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىبزيان يوسف علي189606

80بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىلوالف رجب صالح347916

81بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىسهام حميد مجيد347272

82بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىزنار صديق سعيد93090

ى محمد خليل347591 83بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىكشبير

ي358312 84بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىهينكا خالص حج 

85بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىئارين ادم رمضان93153

86بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىايمان رمضان ابابكر127495

87بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىسوزان نافخوش محمد126556

ى444126 88بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىاخرت سليمان حسير

89بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىشوخان محمدجزا اسعد500031

ى محمدصالح بكر552472 90بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىافير

91بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىوارين عابد صديق358646

جيمن ابراهيم محمدعلي347859
92بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبى

93بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىنور احمد ذنون93112

94بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىليل انور صالح189710

95بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىالهام محسن مصطفى443893

96دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىاواز صديق محمد124420

بيمان وحيد علي444103
97دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبى

ة محمد احمد189697 98دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىمنير

99دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىرقية شكري شعبان127482

ي171846 كوردستان زكي حاج 
100دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبى

ى189753 101دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىمنال ايوب حسير

102دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىزفان ابراهيم محمد93460

103دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهدى نزار حسن105309

ين هاشم محمد124273 ى 104دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهير

ى طيب347344 105دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىشكرية حسير

106دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىبيمان رشيد جميل126261

107دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىبريفان ابراهيم خليل91032

108دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىزوزان صديق محمد124393

109دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىسيبل رجب صالح93285

ي189887 110دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىنازدار محمد حاج 

ى سليم احمد172156 111دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىرفير

خان93075 112دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىوالء بزار مير

113دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىبيمان محمدسعيد حسن91024



ى ابراهيم189703 ى حسير 114دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهلبير

115دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىزيان حسن خالد124508

ى سليم171523 116دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىروزان حسير

117دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىشيالن لقمان يونس171368

118دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىبزيان احسان عبدالرزاق124453

ى171753 ي حسير 119دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىروزين حج 

120دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىفكرية احمد حسن126063

121دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىبريفان سيتو قادر105877

122دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىماوىء رشيد صالح360325

ى347654 123دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىزانست عيدالكريم محمدامير

ان زك سعيد359919 ى 124دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىلير

هوزان علي محمد189752
125دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبى

ى جميل ابراهيم171649 126دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىافير

127دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهيمان عبدالخالق محمد189646

128دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىديمن محمدصالح طه358883

129دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىفاطمة فكرت محمد358679

130دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىحربية اسعد عبدهللا190053

131دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىنيدار شكري سعيد171909

وز درباس محمد481728 132دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهير

133دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهوزين عمر سليمان90729

ى347996 ى حسير 134دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىسوالف تحسير

135دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهزين حبيب حسن443882

ي189792 136دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهدار مهدي حج 

االء علي عمر93402
137دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبى

138دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىبيناهي يوسف حسن189763

139دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىشيالن محمد اسماعيل359746

ى احمد محمد172201 140دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهةلبير

ى سليمان93118 141دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىلوزان حسير

142دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىروزين هاشم محمد124285

143دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىئيفان خرصى احمد189641

144دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىجوان محمدصالح بهاءالدين103992

145دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهدى شكيب محمداديب93224

146دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىكازين هشيار محمد189652

147دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىايمان خالد ابراهيم189770

ى طيب347365 148دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىخوله حسير

149دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىبيان جاسم عمر125005

150دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىنورا شعبان احمد102611

ي شعبان سعيد93587
151دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىهيفى

152دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىكيمان خالد عمر347984

153دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىرمزية يارس محمد105898

154دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىنارين محمد مصطفى358602

155دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىجوان جميل يونس105270

156إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىشكرية عبدالمجيد محمد126329

157إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهالت احمد نوري93324

158إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهوزان طاهر عبدهللا125914

159إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىدنيا سليمان احمد360132

160إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىكازين حسن خالد124575



161إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىسيدرا صادق محمد104680

162إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىنارين سليم احمد189616

ى خورشيد تمر189787 163إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىدلفير

164إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىسدرة جالل مجيد93299

ى سعيد444086 165إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىديانا حسير

166إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىافا اياد صالح347719

ين عباس ابراهيم105950 167إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىستير

168إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىكرس عبدالرحمن عبدالواحد105628

ي501916 169إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىجيمن عبدهللا حاج 

بروين ابراهيم علي552465
170إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبى

171إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىبارين كاوة محمد189793

 علي مصطفى105428
ى 172إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىجنير

كز شعبان حسن93444 173إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىنير

 علي مصطفى105598
ى 174إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىكفير

175إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىفاطمة محمدطاهر حسن127281

176إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىبيداء توفيق حسن93483

ي358565
 
177إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىنيشتمان شفان صدق

178إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىنازدار احمد حسن125990

179إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىسيدرا هشيار رمضان127354

ي عمر124652
 
180إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىوداد صدق

181إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىدريا شمال جميل359423

182إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىسوسن جهور عبدالرحمن189853

183إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىكازين عرفات جمال105748

ى زبير محمدجميل104729 184إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىدلفير

185إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىبيمان خازي عادل359466

186إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىنورهان عبدهللا محمد93377

ى358963 187إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىروندك عبدالجليل ياسير

188إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىزيمان عبدالمجيد محمد189803

189إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىئاال وحيد اسماعيل189822

اسيا تيلي علي358748
190إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبى

ى شكري ذكرى358923 191إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىخه ملير

192إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهلز حسن عبيد104432

193إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىلوالف حكيم عادل444039

خان443969 194إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىنورا رسدار مير

روزان سليمان محمدعلي443992
195إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبى

196إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهيام اسعد عبدهللا444020

197إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىلينا نزار احمد90759

ى كمال محمد189802 198إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىئالير

ى189628 199إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهوزان اسماعيل حسير

ى اكرم عبدهللا189783 200إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهلفير

201إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىحمائل ادريس سيابند172318

202إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىسيالف جهور عبدالرحمن189664

203إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىفينا نزار احمد90635

ى مصطفى حسن358759 204إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىسولير

205إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىخالت رمضان سليمان106157

كز فارس طاهر347204 206إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىنير

ى189784 207إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىدوعاء عبدالرحمن حسير



208إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىسيبان محمد خليل126405

209إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىسيدرا شعبان احمد189758

210إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهيمان رشيد جميل124595

211إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىروندك محمد خليل357854

212إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىزيان عبدهللا احمد358342

213إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىبيام عيىس سلمان103093

214إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىالنة عصمت حسن358989

215إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىئافان حيدر معروف103735

216إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىزيان يوسف علي359385

ي تي 93358 217إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىكردستان حاج 

218إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىلوالف محمد اسماعيل105843

219إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىئارين محمد احمد127461

ى189781 220إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىدنيا عبدالرحمن حسير

221إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىكوالف جهور عبدالرحمن189847

222إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىايمان جالل حبيب105927

ية حميد عبدهللا126129 223إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىخير

ى124432 ى محمد حسير 224إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىاهير

225إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىروندك فاخر نظير359528

226إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىروزين مسعود محمد189832

227إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىايمان شعبان حسن93454

ئاال سامي يوسف189789
228إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبى

229إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىئاواز محمدطاهر جانكير171932

ى نزار حسن126997 230إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهلبير

231إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىئافان عبدهللا سعيد90598

 سالم علي347155
ى 232إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىكفير

233إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىدلزين ابراهيم محمد357687

234إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىمنتىه سمير قادر105155

235إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىزيان عمر سليمان189657

236إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىبيمان عمر احمد360045

يفان حميد عمر357941 237إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىبير

238إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىديمةن صديق خليل102553

239إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىبه روين عمر يونس105343

ى محمد حسن358803 240إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىئةفير

وان عبدالقادر360990 241إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىشارا شير

ى اكرم عبدهللا124717 242إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهيلير

243إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىنهلة عثمان شعبان126037

ايمان عبدالقادر علي102570
244إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبى

245إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىديالن واحد محمد124797

ى عصمت حسن189613 246إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىهلبير

خان444010 247إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىسيدرا رسدار مير

248إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىوارين محمد احمد106061

ي361017 249إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىخولة قاسم صي 

250إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىامل ايمن محمدصالح189776

251إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىئاخينك خورشيد تمر189681

252إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىزيان صديق حيدر90698

ى189626 253إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىجنار اسماعيل حسير

ي عمر104194
 
254إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىميالد صدق



ى366133 ى عبدالكريم حسير 255إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىفير

ى جمال بابكر189811 256إعدادية2جكرخوين12232دهوكأنبىدلفير

 علي سعيد359045
ى مير 257بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىرسر

ي عبدهللا يونس189766
258بكالوريوس2جكرخوين12232دهوكأنبىزيبى

259دبلوم2جكرخوين12232دهوكأنبىبسنا صديق صديق126644

ى329078 1ماجستير2ميديا12233دهوكذكرشفان نوزاد حسير

2ماجستير2ميديا12233دهوكذكردلشاد عبداالمير كامل476877

3ماجستير2ميديا12233دهوكذكرنوزاد علي محمد476747

4دبلوم عالي2ميديا12233دهوكذكركهدار مصطفى حسن329137

5بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكريزدين صالح ابراهيم202791

6بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكررمضان عبدالكريم عمر202798

7بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرازاد علي محمد329180

8بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرعبدالمجيد عادل يزدين329782

9بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرنوزاد مصطفى حسن482007

ي احمد صالح49609 10بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرناج 

ى محمد56732 ى حسير 11بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرامير

12بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرشكري حسن عبدالرحمن49420

13بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرساالر صالح سليم57103

ي سمو202691 14بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرعصمت نب 

يف202472 15بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكريوسف احمد رسر

16بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرعثمان ابراهيم سليمان49487

17بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرالئق فريق سليمان476860

18بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكررمزي عبدهللا احمد202809

19بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرفيصل ابراهيم محمدرشيد202740

20بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرنوزت يونس حسن56936

21بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرباريفان نجمالدين سليمان202796

ى رمضان482111 22بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرجلنك محمدامير

23بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرابراهيم ايوب ابراهيم476734

ى سليم60830 24بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمؤيد حسير

25بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرشوكت شعبان عبدالكريم499469

زاد عمر سلمان202786 26بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرشير

27بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمراد نايف حسن49602

28بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرزنار عبدهللا احمد71048

ى202700 29بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرسكفان طيب يسير

30بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمحمد عمر سليمان56915

31بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكربرور عبدالعزيز رمضان328847

32بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكررسدار يوسف عمر61009

33بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرخبات ويىسي سليمان57066

34بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكريوسف جعفر صالح57009

ي عبدالجبار49316 35بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرنشوان حج 

36بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرخرصى ديوال عبدهللا50127

37بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكراراز رمضان صالح499398

38بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكررسبست احمد محمد499433

39بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمحمد صديق حسن50123

40بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرنزار مجيد سفر329063

41بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرنشوان يحبر طاهر202694

ار علي محمد499402
ى 42بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكربير



43بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرئاريان عبدالكريم حسن70645

44بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكربارزان حمزة بونس57372

45دبلوم2ميديا12233دهوكذكرمحسن رشيد محمد202830

ى50115 46دبلوم2ميديا12233دهوكذكرنشات عابد امير

47دبلوم2ميديا12233دهوكذكرارسالن محمد خليل329964

48دبلوم2ميديا12233دهوكذكراحمد اسالم نعمت476895

49دبلوم2ميديا12233دهوكذكرنزار حسن عبدهللا202802

ى49310 50دبلوم2ميديا12233دهوكذكرشفان ابراهيم حسير

51دبلوم2ميديا12233دهوكذكربيوار محمد محمد56785

52دبلوم2ميديا12233دهوكذكربيار محمدعلي رمضان69265

53دبلوم2ميديا12233دهوكذكراحمد محمدصالح ابراهيم50042

54دبلوم2ميديا12233دهوكذكرمحمد همزة همزة61711

55دبلوم2ميديا12233دهوكذكرديار عمر علي49193

ي حسن329525
56دبلوم2ميديا12233دهوكذكرقهرمان خوشفى

57دبلوم2ميديا12233دهوكذكرنعمت عثمان سعيد57024

58دبلوم2ميديا12233دهوكذكرنزار خورشيد احمد58832

59دبلوم2ميديا12233دهوكذكركاوار حامد حامد499356

60دبلوم2ميديا12233دهوكذكرصبجي احمد محمود476758

61دبلوم2ميديا12233دهوكذكرعبدالستار ابراهيم مصطفى202807

62دبلوم2ميديا12233دهوكذكرماجد عادل يزدين329817

63دبلوم2ميديا12233دهوكذكرعالء غازي عيىس482017

64دبلوم2ميديا12233دهوكذكرريي  احمد سليمان49573

65دبلوم2ميديا12233دهوكذكرنيجرفان حسن عبدهللا49698

66دبلوم2ميديا12233دهوكذكرريي  اسماعيل سعيد202708

ي329360
67دبلوم2ميديا12233دهوكذكرزيرفان صالح فف 

68إعدادية2ميديا12233دهوكذكراكرم مصطفى عيىس56951

ى57952 69إعدادية2ميديا12233دهوكذكراسماعيل حسن محمدامير

70إعدادية2ميديا12233دهوكذكرابراهيم عبدالعزيز صالح49770

ى202587 71إعدادية2ميديا12233دهوكذكرقادر حامد ياسير

72إعدادية2ميديا12233دهوكذكرمحمد احمد محمد202847

73إعدادية2ميديا12233دهوكذكرابراهيم علي درباس56868

74إعدادية2ميديا12233دهوكذكردلشاد خليل علي329119

75إعدادية2ميديا12233دهوكذكرهلبست عبدالسالم عمر330611

ى حليم57489 1ماجستير2ميديا12233دهوكذكراحمد حسير

2ماجستير2ميديا12233دهوكذكربرور عبدالعزيز عمر61171

ى فخري عصمان202773 3بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمتير

4بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرطارق طاهر محمد476741

5بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرعبدهللا مقداد عبدهللا501901

ى طه329412 6بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرهيمن محمدامير

7بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرفرهنك حميد عبدهللا202683

8بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمروان محمدسليم صالح502858

9بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمهدي صالح مصطفى202710

10بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرسه رهنك سامي محمد49331

11بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمصطفى موفق فاضل330027

12بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرايفان سفر جعفر57403

13بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرازاد صديق حسن50100

14بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرابوبكر عادل عبيد153556



15بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرجمعه كمال سلمان330254

ي482026
 
ى عبدالغفار باق 16بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرنشمير

17بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكربرهان صالح مصطفى57356

18بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكربزار صديق عمر49208

19بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكراحمد ريي  اسماعيل57458

20بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرعماد ابراهيم محمدرشيد202738

ان نايف330792 21بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمحمد كامير

ى عبدالكريم202829 22بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكربيار امير

23بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكركوفان احمد حسن50135

24بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرسفر عبدالرحمن رشيد202868

25بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرزانا دلشاد حسن476964

26بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرنيوار جمال سليمان202782

27بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكردانا دلشاد حسن476939

28بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرعمر عبدالرحمن رشيد202832

29بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرزمان احمد خليل56854

30بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكركارة خالد صالح328861

ى329159 ى حسير 31بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكربارزان بنيامير

ى نادر ابراهيم202749 32بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكروارهير

33بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكربهزاد فتاح صديق331248

34بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرامير حميد مصطفى329751

35بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرعامر نهاد يحبر476820

36بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرازاد عمر سلمان329729

37بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرئافان نشأت عابد50068

ى يوسف202446 38بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرمحمد حسير

39بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرهاريوان طه عبدالحميد202462

40بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكراراز عمر سلمان329389

41بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرره فند زيد محمدنظيف57991

42بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكركازين داخل سليمان202676

43بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرخالد فريق سليمان476911

ى329427 44بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكربيار ميكائيل حسير

45بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرانس رجب محمد329370

46بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرريزدار عوان كريم خان329499

47بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكراوميد صالح محمد202789

48بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرايفان رمضان حسن202831

49بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكريوسف علي سليم61633

ى56979 50بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكروليد عزيز حسير

51بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرهكار خالد عمر329089

52بكالوريوس2ميديا12233دهوكذكرالوين حميد محمد329564

53دبلوم2ميديا12233دهوكذكرعبدهللا ايوب عبدهللا501843

ي عبدالعزيز احمد57278 54دبلوم2ميديا12233دهوكذكرنب 

55دبلوم2ميديا12233دهوكذكرسيداد خورشيد سليم330914

56دبلوم2ميديا12233دهوكذكرفهيل ميكائيل عبدهللا49351

57دبلوم2ميديا12233دهوكذكرعامر عادل عبدهللا178350

58دبلوم2ميديا12233دهوكذكردلير سيتو محمد202788

59دبلوم2ميديا12233دهوكذكرمرين عوان كريمخان330806

60دبلوم2ميديا12233دهوكذكرسفر رشيد سفر202727

61دبلوم2ميديا12233دهوكذكرريكفت عارف علي330223



62دبلوم2ميديا12233دهوكذكريونس صكبان احمد482040

63دبلوم2ميديا12233دهوكذكرزيكر سليمان عبدهللا202824

64دبلوم2ميديا12233دهوكذكرريان عادل فهمي329764

65دبلوم2ميديا12233دهوكذكرهرمان عبدالحميد احمد476787

66دبلوم2ميديا12233دهوكذكرقيدار نادر سعدهللا56810

67دبلوم2ميديا12233دهوكذكرعمر شكري عمر482045

ا غانم محمد202769 ى 68دبلوم2ميديا12233دهوكذكرهير

69دبلوم2ميديا12233دهوكذكررسور سعيد علي329997

70دبلوم2ميديا12233دهوكذكرهلكفت قادر علي501904

ى ابراهيم330078 71دبلوم2ميديا12233دهوكذكراياس محمدامير

ائيل ميكائيل202450 72دبلوم2ميديا12233دهوكذكربالل جي 

ى329857 73دبلوم2ميديا12233دهوكذكراركان علي حسير

74دبلوم2ميديا12233دهوكذكرحسن دلشاد حسن501906

75دبلوم2ميديا12233دهوكذكرزنار عدنان عبدالرحمن202420

76دبلوم2ميديا12233دهوكذكرسيهاد خورشيد سليم329221

77دبلوم2ميديا12233دهوكذكرفكير عبدالكريم حميد330048

78دبلوم2ميديا12233دهوكذكرباور طاهر سعدهللا476956

79دبلوم2ميديا12233دهوكذكرصالح رمضان محمد58691

80دبلوم2ميديا12233دهوكذكراسيل جمال جمعه202837

81دبلوم2ميديا12233دهوكذكراسماعيل عادل يزدين329799

ى552487 ى جالل حسير 82إعدادية2ميديا12233دهوكذكرحسير

83إعدادية2ميديا12233دهوكذكرمحمد وليد محمود49374

84إعدادية2ميديا12233دهوكذكرروز احمد خليل56862

85إعدادية2ميديا12233دهوكذكرهونر احمد صالح329069

ى330367 86إعدادية2ميديا12233دهوكذكرطاهر جالل حسير

87إعدادية2ميديا12233دهوكذكرعمار نهاد يحبر330714

 علي57038
ى 88إعدادية2ميديا12233دهوكذكرازاد حسير

ى طه329393 89إعدادية2ميديا12233دهوكذكراراز محمدامير

90إعدادية2ميديا12233دهوكذكرريان صديق حسن61666

91إعدادية2ميديا12233دهوكذكرباور اكرم محمد202547

92إعدادية2ميديا12233دهوكذكربزار صالح احمد329056

93إعدادية2ميديا12233دهوكذكرانس احمد محمد202863

94إعدادية2ميديا12233دهوكذكردلير جمال عبدهللا330039

ى عصمت هاشم476458 95إعدادية2ميديا12233دهوكذكرامير

ي محمدحسن49677
96إعدادية2ميديا12233دهوكذكردارا كيفى

97إعدادية2ميديا12233دهوكذكرسنكر عمر عبدهللا202825

ى202723 ي شمدين حسير 98إعدادية2ميديا12233دهوكذكرحاج 

99إعدادية2ميديا12233دهوكذكرمهفان احمد محمد202861

100إعدادية2ميديا12233دهوكذكرعبدالصمد عثمان سعيد57683

101إعدادية2ميديا12233دهوكذكربيوار صالح عبدالرحمن501894

102إعدادية2ميديا12233دهوكذكراحمد ويىسي سعيد202337

103إعدادية2ميديا12233دهوكذكرعابد نشأت عابد61783

104إعدادية2ميديا12233دهوكذكرريان نشأت عابد50086

105إعدادية2ميديا12233دهوكذكرباور هشيار محمدعلي202458

106إعدادية2ميديا12233دهوكذكرسليمان خالد عبدالعزيز202524

107إعدادية2ميديا12233دهوكذكرفرهاد رشيد محمد329166

108إعدادية2ميديا12233دهوكذكرهةزي مصلح فهمي330585



109إعدادية2ميديا12233دهوكذكرفهيل محمد محمد70996

110إعدادية2ميديا12233دهوكذكرئه حمه د اياس صالح330316

ى زياد محمدطاهر58449 111إعدادية2ميديا12233دهوكذكرمتير

ي حيدر يوسف202408
 
112إعدادية2ميديا12233دهوكذكرصدق

1ماجستير2ميديا12233دهوكأنبىكازين فخري عصمان49299

2دبلوم عالي2ميديا12233دهوكأنبىباران ابراهيم محمدرشيد202736

3بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىكازين ويىسي سعيد60218

ي يوسف331120
4بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىمريم خاسب 

ي سمو202755 شكرية نب 
5بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبى

ي سمو202690 ديانا نب 
6بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبى

ائيل ميكائيل56712 7بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىلوالف جي 

8بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىمهرجان عابد صادق56694

9بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىدلمان عبدهللا يوسف329884

ى499924 10بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسوزان عبدالرحمن ياسير

ين محمدصالح سعيد57091 11بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىشير

يفان عادل حسن476754 12بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبير

13بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهوزان سعيد عبابكر202478

14بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبهرة عمر سالم57641

ة جميل حسن172645 15بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىامير

16بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبداية اسماعيل حسن49494

17بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنركز عابد صادق202818

ا صديق حسن49947 ى 18بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهير

ى احمد329514 ى ياسير مير 19بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىرسر

20بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىتاران شوكت محمد69441

21بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىايهان سليم خالد499497

22بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىجنار حسن مصطفى202833

ين احمد سليمان330066 23بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىرسر

باكزه رشيد علي202739
24بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبى

ين صديق طاهر202793 25بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىرسر

26دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىنهاية اسماعيل حسن202490

27دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىناريمان اسماعيل حسن57717

28دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىبروين محمدطاهر سعيد202797

29دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىبدرية عمر محمود329542

30دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىبروين طاهر ابراهيم329612

31دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىنارين محمدطاهر عبدهللا202728

شيالن عمر علي61083
32دبلوم2ميديا12233دهوكأنبى

ى50155 33دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىفيان عبدالرحمن ياسير

هيفيا عارف علي202761
34دبلوم2ميديا12233دهوكأنبى

35دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىسوزان صديق حسن49963

36دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىحمدية صديق عمر329099

37دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهالت احمد رشيد56926

ى57149 38دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهوزان طيب حسير

39دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىاسمر محمد شعبان499910

40دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىبيان نذير الوند328783

41دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىزهراء احمد مصطفى202805

ى زبير202361 وز ياسير 42دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىفير

43دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهوزان صديق حسن49973



44دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىسيي  نشأت عابد328780

45دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهدار سليم سعيد57082

ى عبدهللا49931 ين حسير 46دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىرسر

47دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىشهالن احمد سليمان329240

48إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىبفرين محمدطاهر عبدهللا202864

49إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىكزين ذكري عباس202867

50إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهدار كستهم مجي56696

ار عادل عبدهللا60024 ى 51إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىبير

مريم سعيد علي499413
52إعدادية2ميديا12233دهوكأنبى

1دبلوم عالي2ميديا12233دهوكأنبىبارين عدنان عبدالرحمن202398

2بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهدى نجم محمد476811

3بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبفرين حميد مصطفى329742

ى60053 4بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىديالن ازاد حسير

5بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىفانيا عثمان رجب328759

6بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبيمان عبدالكريم سفر49914

ى حسن57126 ى حسير 7بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىوارفير

ي202703
ى
8بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنور حسن صوق

ى خورشيد56709 9بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىاواز شاهير

10بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىمنال عمر سلمان329379

11بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىروندك عزت عبدهللا61491

12بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهالت كمال فيصل49198

ى عمر خالد202757 13بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىدلفير

 علي202416
ى 14بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىاحالم حسير

15بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىدنيا شوكت جادر329932

ى ابراهيم202454 16بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىامل محمدامير

17بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىدنيا احمد محمد331207

18بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسمية رمضان عمر56798

 احمد علي328980
ى 19بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبرفير

ان حميد محمد330496 ى 20بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىلير

21بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىشيالن ميكائيل عبدهللا57469

22بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهدى محمد عبدهللا49500

23بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنهلة احمد سليمان329249

24بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبيمان شوكت محمد202381

25بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىامينة عصمت هاشم475993

26بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنارين نزار محمدصالح328904

27بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبيمان عبدي زبير56997

28بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهه لزين عدنان سعدي330010

29بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىجوان حميد موس202698

30بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبفرين عبدهللا عبدالرحمن482037

31بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىريزين يزدين صالح202792

ى بشير صالح202812 32بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىرابير

33بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىايمان ويىسي سعيد202341

34بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىافيفان رمضان حسن481965

ي صالح سمو202866
35بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهيفى

ن ميكائيل عبدالرحمن329109 ى 36بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنير

37بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىانتصار صالح مصطفى202711

38بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنورهان لبنان محسن329401



39بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسارة حميد موس330469

االء احمد علي328992
40بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبى

41بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهزين عبدالقادر عثمان329210

ي202453 42بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىدلخاز فرهاد صي 

ى محمدصالح عمر202733 43بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسولير

44بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىشهريفان عبدالرحمن خالد202859

45بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنادين مجيد محمد57295

 احمد علي328965
ى 46بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىدلفير

ى مشير محمدصالح202779 47بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىدلفير

فان نجمان328738 48بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىكلستان نيجير

وز محمدسليم صالح330745 49بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنير

50بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىفزين سفر خرصى329507

51بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسهام صالح سمو202404

ي طاهر328888 52بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىديالن حاج 

ي محمود56701 53بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىديمن حاج 

ى داخل سليمان202672 54بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىكاهير

55بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىروندك جاسم محمد328710

56بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىجيمن محمد عبدالرحمن202729

57بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهدى عبدالجليل طه57771

58بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنجاة سليم موس49305

59بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنازدار شعبان عبدالكريم49473

60بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهاريفان مهدي شفيق552477

61بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىايمان شوكت محمد202394

62بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىشيماء عبابكر سعيد202849

ى عبدالرحمن202821 63بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسارة ياسير

ى56748 ى حسير 64بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىخالت امير

65بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىليل جمال عبدهللا329871

ى احمد سليمان329232 66بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنرمير

ى نادر ابراهيم476850 67بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهيلير

68بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىشيماء جميل صالح477002

زا49214 69بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنورا رشيد مير

70بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىزوزان اسماعيل محمد328679

71بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسارة عبدالرحمن محمود330532

سيبل محمود علي61123
72بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبى

73بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبرزين محمد شكري57114

74بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىديمن طه محمد202503

ى343142 75بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىريزين طيب ياسير

76بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىشهد مقداد طه49404

77بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىابتسام حسن ابراهيم56686

78بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىنداء طه محمد57048

79بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهنار بدرخان عبدالحميد202836

80بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىرسوة محمد صالح202344

ى محمد شكري61581 81بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىكافير

ي49716
ى
82بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىجنان احمد صوق

83بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىروزين احمد محمد331190

ى49280 84بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسوسن سعيد امير

ى202851 85بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىريزين محمد حسير



ى202455 86بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهدار جالل حسير

87بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىريزين هيهات يوسف328915

88بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىشهيان عزت ابراهيم202865

89بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىروندك حسن محمد329922

ي329955
ى
90بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىمنتىه احمد صوق

91بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىبيمان ادريس موس328728

92بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىشيالن حسن احمد202827

ى ازاد عبدهللا58579 93بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىهه لبير

ي نشأت عابد50076 94بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىجير

95بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىزهراء جمعة عمر202858

ى202846 96بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىكرنزين صبجي حسير

97بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسيالف جمال سليمان202780

ين عيىس مصطفى329191 98بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىرسر

ائيل ميكائيل202828 99بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىجيالن جي 

ى330630 100بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىزيان صالح حسير

ى رمضان حسن476723 101بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىافير

102بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىطهران عبدالرحمن خالد202860

ى محمد احمد202838 103بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىوارفير

104بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىلوالف جمال عبدهللا330759

105بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىديزين عدنان سعدي329981

106بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسعاد عبدالجليل طه49443

107بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىريزين جالل سليم61810

108بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىديزين نظيف عبدالقادر330829

109بكالوريوس2ميديا12233دهوكأنبىسيبان محمدطاهر صالح58167

110دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىايمان اكرم محمد202840

111دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىديمه ن محمد احمد60916

ي محمود56702 112دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىكازين حاج 

113دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىسوالف فريق احمد57508

114دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىفزين حسن سعدون57059

ى توفيق احمد500050 115دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىبيفير

116دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىجيمن رمضان ابابكر202713

117دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىروزان اسماعيل محمد328700

118دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىايمان حسن احمد202705

119دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىلوالف ايوب سليمان202776

ي صبج طاهر202714
120دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىكفى

ى جميل329009 121دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىريزين امير

122دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىعزيزه ابراهيم سليمان49459

ى56966 123دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهوزان عزيز حسير

124دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىجوان يوسف اسالم202730

ى202852 ى محمد حسير 125دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىوارهير

ي202816 126دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىنازدار جمعة صي 

ين مصطفى محمد476887 127دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىرسر

128دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىاشورينا يوسف داوود500058

129دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىساهره رمضان محمد57347

130دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهزين محمد يوسف501833

131دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىاواز احمد عبدالرحمن49994

روزين ديوالي ابراهيم331338
132دبلوم2ميديا12233دهوكأنبى



133دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىكوزين يونس علي329259

هدى عبدالعزيز علي202819
134دبلوم2ميديا12233دهوكأنبى

135دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهوزان سيتو محمد202384

136دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىزيمان عمر سلمان329347

137دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىشيماء فوزي قادر49544

138دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىروزين مصلح عبدهللا202517

139دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهيام صالح سمو202447

140دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىسيبان بدرخان عبدالحميد202456

141دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىدلمان مراد عثمان61843

142دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىاواز فخري زيرو50033

143دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىروناهي يوسف عمر202764

ى ويىسي سعيد60331 144دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىرفير

145دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىندى محمد عبدهللا49510

ى جميل330191 146دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىكةوزين امير

ى60973 147دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهلز ميكائيل حسير

ين عبدالرحمن رشيد202862 148دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىرسر

149دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىسيي  احمد توفيق202767

فان نجمان328749 150دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىفيان نيجير

ى عيىس مصطفى329481 151دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىدلفير

152دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىفاطمه واحد سفر202706

153دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىازين جالل محمد49291

ين شيخو اسماعيل202668 154دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىشير

155دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىبزيان هيهات يوسف328931

156دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىريزان حميد عيدالرحمن50015

157دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىسيبل فريق احمد330945

158دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىراضية يوسف عمر202842

159دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىهلز ابراهيم حسن56844

 ديوالي69047
160إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهافار خرصى

161إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىديرين جمال محمد202744

162إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىشيالن رمضان عمر59930

163إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىسنور رمضان عبدالكريم202371

ى202725 164إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىكردستان شمدين حسير

ي61525 165إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىايات فرهاد صي 

166إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهيمان شعبان اسماعيل202357

ى فخري عصمان202772 167إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىوارفير

ي طالب آدم331226
168إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهيفى

169إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىزهراء صادق طاهر58053

170إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىاالء محمدسليم صالح330670

171إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىمريم محمد نوري57924

172إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىفاطمة اياس صالح329128

ي482034
 
ى عبدالغفار باق مير 173إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىرسر

 زكي ابراهيم330142
ى 174إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهلبير

175إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىبسمة طاهر محمد481992

ي حيدر202759
 
ى صدق 176إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىزانير

177إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىخديجه ابراهيم محمدرشيد202734

178إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىجوان طاهر سعدهللا476934

كز صادق طاهر58021 179إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىنير



180إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىشيالن اكرم محمد202543

181إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىجوان رشيد طاهر202835

ي طاهر331288 182إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىنارين حاج 

بيمان رمضان علي476511
183إعدادية2ميديا12233دهوكأنبى

184إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىاريزان شعبان محمد49558

ى احمد توفيق476826 185إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىشه رمير

186إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىسوزفان بشار مصطفى329437

187إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىشيالن سيتو محمد202377

188إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىسيدرة فيصل فتاح330564

189إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىكازين كمال سلمان329591

ي56769
190إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهه يمان حسام حسبى

191إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهيالن غانم محمد202444

ي202468
ى
192إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهدى حسن صوق

193إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهيالن محمد ابراهيم58121

194إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىدلمان جمعة عيىس70379

195إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىسيبل يونس عبدالقادر71453

196إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىبفرين فائق حسن330774

197إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهدار حسن مصطفى476802

198إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىدارستان غازي حامد202460

199إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىخالدة خالد عمر57329

200إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىخولة سليم موس57617

ى احمد70006 201إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىكازين امير

202إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىنرسين نظيف عبدالقادر330849

ى زيد محمدنظيف57899 203إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهير

حمدية دلدار محمدعلي69344
204إعدادية2ميديا12233دهوكأنبى

205إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىبيمان كريم طاهر202512

206إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىدلخاز عبدالستار عكيد330273

ى ابراهيم202486 ى حسير 207إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىافير

208إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىدريا جمال محمد202697

ى مقداد عبدهللا501884 209إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىسولير

210إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىشلير جميل صالح482051

ى57536 211إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىزيان صالح يسير

ى202719 212إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىامينة شمدين حسير

213إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىبفرين حسن سعدون202413

214إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىرازان عبدهللا مصطفى57307

ي56720
215إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىبه روين حسام حسبى

216إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىزهره رمضان محمد49188

217إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهوزان احمد عبدالرحمن58739

دالل عادل ديوالي202449
218إعدادية2ميديا12233دهوكأنبى

ى329628 ى رمضان شاهير 219إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىافير

ى نزار اسماعيل202401 220إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىئالير

221إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىبزيان ابراهيم محمدرشيد202741

222إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىاالء محسن رشيد202533

ائيل ميكائيل70331 223إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىجيهان جي 

224إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىبروين وحيد اسالم202350

225إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىشيالن نزار محمدصالح331258

226إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىهوزان عمر عبدهللا202857



ى عبدهللا202463 227إعدادية2ميديا12233دهوكأنبىفريدة حسير

228دبلوم2ميديا12233دهوكأنبىوفاء عمر سليمان202854

1دكتوراه2دهوك12234دهوكذكرامجد عبيد محمد88983

2دكتوراه2دهوك12234دهوكذكرديندار شمسالدين بري155019

موس154648 ى احمد بير 3ماجستير2دهوك12234دهوكذكرحسير

4ماجستير2دهوك12234دهوكذكرشعبان رجب شعبان339716

5ماجستير2دهوك12234دهوكذكرهجر طاهر علي336405

6ماجستير2دهوك12234دهوكذكرشكري خالد عبدالقادر481744

7بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشوكت فتاح عبدالقادر336572

8بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهاشم عزيز همزو90180

9بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكررسبست نادر رشيد188834

10بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرفرست يوسف عمر339953

11بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشعبان حسن عثمان156386

يف156751 12بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعبدالخالق احمد رسر

13بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرحميد داود موس154634

14بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراحمد محمد سعيد156111

ي محمدسليم336608 15بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرخليل حاج 

ى محمد سعيد340256 16بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرحسير

17بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنوزاد تي  يوسف88489

18بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمامون احمد سليم129687

19بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمصطفى محمد سعيد336720

ي رمضان شكري89702 20بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرناج 

21بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشاهر احمد علي130576

22بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكركمال جمال توفيق89486

23بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكركاروان عبدالعزيز عبدالرحيم130209

ى154609 24بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنياز جمال حسير

25بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهادي ابراهيم هادي336742

26بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراسعد بهاءالدين احمد188832

27بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعمران اسماعيل مصطفى336351

28بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشمسالدين حسن محمدعلي338464

29بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكروليد عبدي يونس337097

30بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرصالح مراد شهباز154913

ى محمدصالح عبدالرحمن336546 31بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرحسير

32بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنزار جمال توفيق89481

33بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمحمدرشيد محمدطاهر عبيد188414

34بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعبيدهللا حفظ هللا عبداللطيف481735

35بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرجمعة مصطفى عبدهللا89590

36بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرصديق محمد صادق128681

ى حم339562 37بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشمال حسير

38بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكركامل شوكت قاسم89555

39بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربهاءالدين حيدر يوسف90278

40بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمجيد عبدهللا افدال337102

41بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعماد صالح حسن481738

42بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرسامي سليم معروف89466

43بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكردلير عبدهللا فتاح417813

44بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرميفان طه احمد154763

ي ابراهيم156791 45بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعالء حاج 



46بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرريي  رشاد حميد336480

47بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكررسدار جاسم حسن336562

48بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعماد عثمان عزيز337118

ى حسن88968 49بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرسليم حسير

50بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكركمال عارف رشيد336740

51بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرفوزي حسن درباز340888

52بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراحمد عادل مراد89039

53بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرسفر رجب محمد156631

ى156731 54بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربشير عمر حسير

55بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراراز عبدالجبار اليخان336513

56بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشفان جميل علي89642

57بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربيوار عبدالخالق عكيد156699

ي338318 58بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرفريق احمد حج 

59بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكروليد سعيد عبدالرحمن88880

ى131398 60بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرحسن احمد حسير

ي طاهر337108
 
61بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعزت صدق

62بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربشار عادل مراد89458

63بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعدنان مرتيخان شكر470470

64بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرجمعة عثمان عبدالرحمن337337

65بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرجالل سليمان محمدعلي337201

66بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكركاروان جميل احمد339929

67بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرزيرفان ابراهيم حسن88462

68بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهوزان ثوري حسن470464

ى154732  محمدامير
69بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكررمضان مصطفى

70بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهومان سلمان ابراهيم90241

71بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعلي ويىسي خالد339901

72بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراحمد طاهر احمد499306

ى موس336542 73بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرقادر حسير

74بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهيوار عبدالرحمن علي90042

75بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمهدي احمد سليمان337278

76بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعامر عبدهللا مصطفى336442

77بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربيار طاهر محمد156500

ى88667 78بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرريي  مهدي حسير

79بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهكار رشيد لوند337153

80بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرامير رشيد علي89723

ي طاهر156143
 
ي صدق

81بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكركةيفى

82بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنهاد سعيد عرب188480

83بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربهجت خليل حميد89768

ى89737 84بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكركهدار سليمان حسير

85بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربهدين شكري اسماعيل89676

86بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرريوار سعيد طاهر154896

87بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنشأت نجم سعيد88693

88بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرامد زبير محمدسليم154656

 علي156758
ى 89بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمحمد حسير

90بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهوكر عبدالرحمن ابراهيم130114

91بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرئاوار زبير محمدسليم337190

92بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرغازي طاهر محمد339667



93بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربيشوار نائف محمود156557

94بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهوكر مجيد محمد337312

يف89546 ي رسهان محمدرسر 95بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكروهب 

96بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرطه مراد محمد336827

97بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهفال جمال توفيق88919

98بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرفائز شمس اسماعيل188757

ى337272  ياسير
99بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعكيد مصطفى

100بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعمر عبدهللا عمر156911

ى محمد طاهر339845 101بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرياسير

102بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرريي  سليم محمد89889

103بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعبدهللا فتاح نعمان499298

104بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنورمحمد عزت نوري337307

105دبلوم2دهوك12234دهوكذكرلومان شوان عبدالحميد156583

106دبلوم2دهوك12234دهوكذكرنعمت صالح عمر513360

وان زينالعبدين حسن156798 107دبلوم2دهوك12234دهوكذكرشير

108دبلوم2دهوك12234دهوكذكركامل عزو عبدهللا156827

109دبلوم2دهوك12234دهوكذكرمجيد حسن احمد156266

110دبلوم2دهوك12234دهوكذكرفاروق احمد عبدهللا90205

111دبلوم2دهوك12234دهوكذكرهاريوان داود احمد339584

ى337209 112دبلوم2دهوك12234دهوكذكرجوزل عبدهللا ياسير

ى عبدالكريم499260 113دبلوم2دهوك12234دهوكذكركاوة محمدامير

114دبلوم2دهوك12234دهوكذكرنعمان سعدي عبدالقادر88699

115دبلوم2دهوك12234دهوكذكرلقمان حسن علي340218

116دبلوم2دهوك12234دهوكذكرهشيار موس موس88526

117دبلوم2دهوك12234دهوكذكرعلي سليمان عمر89150

118دبلوم2دهوك12234دهوكذكرهرمان محمود محمد338401

ي رؤوف صديق89863
119دبلوم2دهوك12234دهوكذكرهيفى

ى188830 ي ياسير 120دبلوم2دهوك12234دهوكذكرهفال صي 

121دبلوم2دهوك12234دهوكذكرعلي عمر علي154827

122دبلوم2دهوك12234دهوكذكروالت مولود بارم88481

123دبلوم2دهوك12234دهوكذكرصالح مصطفى احمد89592

124دبلوم2دهوك12234دهوكذكرريزان عبدالخالق عبدالقدوس156939

ى عبدهللا337367 125دبلوم2دهوك12234دهوكذكراحسان حسير

126دبلوم2دهوك12234دهوكذكررمزي احمد علي88800

127دبلوم2دهوك12234دهوكذكرطه عمر علي131548

128دبلوم2دهوك12234دهوكذكرعبدالرزاق محمد طاهر499251

129دبلوم2دهوك12234دهوكذكرجالل عبدهللا احمد337393

130دبلوم2دهوك12234دهوكذكرجهاد عثمان عزيز337295

131دبلوم2دهوك12234دهوكذكروجدي كامل محمد336715

132دبلوم2دهوك12234دهوكذكرصباح صالح محمد130505

133دبلوم2دهوك12234دهوكذكرمهفان عابد احمد481724

134دبلوم2دهوك12234دهوكذكرطالب كريم سليمان155968

ي155948 135دبلوم2دهوك12234دهوكذكرنيوار طاهر حاج 

136دبلوم2دهوك12234دهوكذكربيوار جاسم محمد188417

137دبلوم2دهوك12234دهوكذكرشفان اسماعيل سعيد156922

138دبلوم2دهوك12234دهوكذكرادريس رشيد سليمان88990

139دبلوم2دهوك12234دهوكذكرهوكر ازاد محمدحسن156705



140دبلوم2دهوك12234دهوكذكررنجي  حازم محمد188718

141دبلوم2دهوك12234دهوكذكرجليل سعدهللا عبدهللا156005

142دبلوم2دهوك12234دهوكذكرعلي جميل علي339548

ي499245 143دبلوم2دهوك12234دهوكذكركاوار حسن نب 

زاد عبدي موس337264 144دبلوم2دهوك12234دهوكذكرشير

145دبلوم2دهوك12234دهوكذكردلوفان ابابكر سلمان338312

146دبلوم2دهوك12234دهوكذكرحسن عثمان عبدالرحمن188728

147دبلوم2دهوك12234دهوكذكرزيرفان سعدي صالح154701

148دبلوم2دهوك12234دهوكذكرشورش احمد رمضان89757

149دبلوم2دهوك12234دهوكذكرمحسن حسن صالح154736

ي سليمان339575
 
150دبلوم2دهوك12234دهوكذكررسبست صدق

151دبلوم2دهوك12234دهوكذكرشفان جمعة يونس89172

ي حسن154667 زاد حج  152دبلوم2دهوك12234دهوكذكرشير

ى عبدالجبار مصطفى89138 153دبلوم2دهوك12234دهوكذكرتحسير

154إعدادية2دهوك12234دهوكذكرادريس علي عمر338388

155إعدادية2دهوك12234دهوكذكرفاضل جميل عمر156022

ى188537 156إعدادية2دهوك12234دهوكذكربيوار نوري حسير

ي عزيز131501 157إعدادية2دهوك12234دهوكذكرسيفالدين حج 

ي حسن155073 158إعدادية2دهوك12234دهوكذكرنهاد حج 

159إعدادية2دهوك12234دهوكذكرشهاب احمد علي129745

160إعدادية2دهوك12234دهوكذكروليد عبيد حسن337411

ى336772 1دبلوم عالي2دهوك12234دهوكذكرديار نجيب محمدامير

2بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرزيكر يوسف عمر338383

3بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنيوار حامد حسن336708

ي فتجي عبدهللا155049
4بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراشب 

ى156615  محمدامير
ى مصطفى 5بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرامير

6بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرجمعة طاهر سفر89936

7بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعمر احسان عبدهللا336508

8بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكركاوار اسماعيل بازيد64632

9بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراالن سمير اسعد481743

10بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكررزكار اسالم رمضان188845

11بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرالند صالح حسن131349

12بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمجيد غازي مجيد156433

ى338747 13بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشفان زبير ياسير

14بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرايفان شكري سلمان89534

15بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمحمد غازي محمدحسن88891

16بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربيار فتاح عبدالقهار337082

17بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنوزدار اسماعيل نوري88474

18بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرعمر محمد عمر156105

19بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمحمد محمدطاهر كاكل481734

20بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكررزفان فرست يوسف337069

21بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكردلوفان شعبان محمد337255

22بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرادريس زبير طاهر337179

23بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمحمد احمد حسن399111

24بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهفال باسل سيدمحمد156889

25بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكررسدار صالحالدين سعيد188857

26بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراوميد محمد نجمان88677



27بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرريباز سعيد طاهر156087

28بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرميهفان عثمان عبدهللا337057

وان عبدهللا337336 29بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراياد شير

30بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمهدي شكري اسالم188442

وان عبدهللا337374 31بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراري شير

32بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكررسكفت نارص خليل155881

33بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرزيرفان محمد رسول89411

34بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرجيكر احمد عمر88627

35بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرواركر ماهر محمد89520

36بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمسعود مهدي خليل89499

ان عبدالكريم ابراهيم481732 37بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكركامير

38بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرافراز عكيد عثمان154622

39بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربريندار عادل اسالم340173

40بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراالن نوزت احمد336531

41بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشعبان محمدعلي محمد156952

42بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشفان احمد علي156874

43بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنزار صالحالدين حسن89917

ى89687 44بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمسلم نازي حسير

45بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكررمضان ابراهيم علي338629

46بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرفارس عباس حسن128562

47بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرزيرك احمد حسن154688

ز سعيد طاهر154931 48بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرريي 

49بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرهيهات نورالدين عبدالرحمن129955

50بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكررزفان عبدالرحمن محمد337383

51بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراحمد عصمت صديق188638

52بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربروار كوهدار مصطفى130387

53بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرجوتيار شعبان فتاح131317

54بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرزيور رجب احمد88924

55بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكراالن جمعة عبدالغفير154979

ي بيل فاروق احمد340523
56بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربى

ي حسن481730
57بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرالند ذاب 

58بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكردلدار جميل محمد337325

59بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربركار محمدسليم محمود336454

فان لقمان حسن338274 60بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرنيجير

61بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرفرهاد عثمان عزيز336687

يف188659 62بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرريمان فوزي محمدرسر

وان موس علي336735 63بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرشير

64بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكربختيار جمال توفيق89052

65بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكردزوار عبدالخالق عكيد337235

66بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرزي  هات حسن جرجيس337073

67بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرزي  هات حكيم محمود129806

ى بديع صالح88598 68بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرمتير

69دبلوم2دهوك12234دهوكذكرفريد يوسف شكري156493

70دبلوم2دهوك12234دهوكذكراياد فاضل بهاالدين155907

71دبلوم2دهوك12234دهوكذكرسيار عماد عبدالرزاق337251

72دبلوم2دهوك12234دهوكذكرجمعة سلمان شكري155956

73دبلوم2دهوك12234دهوكذكرميهفان عبدالحميد عبدهللا339703



74دبلوم2دهوك12234دهوكذكرصالح عبدالرحمن فتاح154836

از شهاب احمد89493 75دبلوم2دهوك12234دهوكذكرشير

76دبلوم2دهوك12234دهوكذكرريي  عبدالحميد عبدهللا336493

77دبلوم2دهوك12234دهوكذكرباور محمدمهدي علي89406

ةو شعبان حسن155978 78دبلوم2دهوك12234دهوكذكربيرسر

79دبلوم2دهوك12234دهوكذكرطارق حميد ظاهر89371

80دبلوم2دهوك12234دهوكذكرهوكر سليم يوسف481875

81دبلوم2دهوك12234دهوكذكرباور شوان عبدالحميد129282

82دبلوم2دهوك12234دهوكذكرزيرفان احمد نزير156031

83دبلوم2دهوك12234دهوكذكرغازي وليد خالد131687

ي حسن336526
84دبلوم2دهوك12234دهوكذكرريكار وصفى

85دبلوم2دهوك12234دهوكذكراوميد فاضل بهاءالدين337301

86دبلوم2دهوك12234دهوكذكربايز يوسف حسن188731

87دبلوم2دهوك12234دهوكذكركوفان صبجي عبدالعزيز188679

88دبلوم2دهوك12234دهوكذكرشفان احمد طاهر337182

89دبلوم2دهوك12234دهوكذكربيشكفت عيىس نادر89128

90دبلوم2دهوك12234دهوكذكروليد شفيق عرب481740

وان محمد فارس89391 91دبلوم2دهوك12234دهوكذكرشير

ى337352 92دبلوم2دهوك12234دهوكذكرعبدالحميد زبير ياسير

93دبلوم2دهوك12234دهوكذكرنهاد لقمان صالح337122

94دبلوم2دهوك12234دهوكذكرزانا خالد عباس339625

95دبلوم2دهوك12234دهوكذكراحسان محمد فارس89382

ى فريق حسن156059 96دبلوم2دهوك12234دهوكذكرمتير

97دبلوم2دهوك12234دهوكذكررمضان محمد حسن188456

98دبلوم2دهوك12234دهوكذكرازاد فريق سعيد188771

99دبلوم2دهوك12234دهوكذكرنوزدار طه عبدالعزيز156473

ى محمدصالح336549 100إعدادية2دهوك12234دهوكذكرالند حسير

ى188552 101إعدادية2دهوك12234دهوكذكرهيمان خالد حسير

ى89157 102إعدادية2دهوك12234دهوكذكركوفان سالم حسير

103إعدادية2دهوك12234دهوكذكرهيثم علي سعيد338821

104إعدادية2دهوك12234دهوكذكراحمد محمد سليمان188993

105إعدادية2دهوك12234دهوكذكربيار عيىس عبدالحميد188721

106إعدادية2دهوك12234دهوكذكربزار رسول يوسف129521

ل طاهر احمد89783 ى 107إعدادية2دهوك12234دهوكذكرهير

108إعدادية2دهوك12234دهوكذكرفرهاد احمد محمد339080

109إعدادية2دهوك12234دهوكذكرمراد زهير محمدسعيد130762

110إعدادية2دهوك12234دهوكذكرسفيان رمضان صادق129174

وز عيىس صديق129537 111إعدادية2دهوك12234دهوكذكربير

112إعدادية2دهوك12234دهوكذكرريناس سفر عبدهللا156570

ي جمعة محمد130310
113إعدادية2دهوك12234دهوكذكرئاشب 

ي احمد128470 114إعدادية2دهوك12234دهوكذكرابراهيم حرب 

ي حبيب سعيد129377
115إعدادية2دهوك12234دهوكذكرراسب 

116إعدادية2دهوك12234دهوكذكراحمد صديق حسن188566

117إعدادية2دهوك12234دهوكذكرالند سكفان قادر129758

ى339564 118إعدادية2دهوك12234دهوكذكروارين عماد حسير

119إعدادية2دهوك12234دهوكذكرسيابند سعيد علي188489

120إعدادية2دهوك12234دهوكذكرهوكر فتجي علو339739



121إعدادية2دهوك12234دهوكذكربريسك كامل عزو188473

122إعدادية2دهوك12234دهوكذكرعمر نوزاد رشيد188500

123إعدادية2دهوك12234دهوكذكررسبست سالم سعدهللا336793

124إعدادية2دهوك12234دهوكذكريوسف محمد عمر188793

125إعدادية2دهوك12234دهوكذكربيوار سعيد سليم129066

126إعدادية2دهوك12234دهوكذكرهونر مجيد سعيد339834

ي حسن481729
127إعدادية2دهوك12234دهوكذكراحمد ذاب 

128إعدادية2دهوك12234دهوكذكربيار سفر عبدهللا188468

129إعدادية2دهوك12234دهوكذكراوميد نوزت احمد339617

130إعدادية2دهوك12234دهوكذكراوميد جاسم عبدالكريم128618

131إعدادية2دهوك12234دهوكذكرئه لند صديق موس156777

132إعدادية2دهوك12234دهوكذكرباوان حكمت مصطفى129430

133إعدادية2دهوك12234دهوكذكرنوزدار نوزت احمد88742

134إعدادية2دهوك12234دهوكذكربيوار هشيار محمود130867

135إعدادية2دهوك12234دهوكذكرئلند جعفر ابوزيد89097

136إعدادية2دهوك12234دهوكذكرنيوار محمد نجمان88506

137إعدادية2دهوك12234دهوكذكربلند شعبان عادل129994

138إعدادية2دهوك12234دهوكذكرازاد عبدالجبار مصطفى188767

139إعدادية2دهوك12234دهوكذكردوستان عدنان حسن338352

ي عمر339589
 
ان صدق 140إعدادية2دهوك12234دهوكذكركامير

141إعدادية2دهوك12234دهوكذكرحسن محمدطاهر رمو173142

142إعدادية2دهوك12234دهوكذكرعامر محمد عبدهللا338939

143إعدادية2دهوك12234دهوكذكربيار كوهدار مصطفى188702

144إعدادية2دهوك12234دهوكذكربيشوار سفر عبدهللا188861

يف338920 145إعدادية2دهوك12234دهوكذكرريان هاشم رسر

ى اوسمان حسن339629 146إعدادية2دهوك12234دهوكذكرحسير

147إعدادية2دهوك12234دهوكذكرالوين داخاز عبدهللا188514

ي130916 زاد حامد حاج  148إعدادية2دهوك12234دهوكذكرشير

149إعدادية2دهوك12234دهوكذكرطاهر خالد عبدهللا338606

150إعدادية2دهوك12234دهوكذكرهيوا حسن رشيد188738

151إعدادية2دهوك12234دهوكذكررسود مسعود محمد338263

152إعدادية2دهوك12234دهوكذكرمحمد طه احمد188430

153إعدادية2دهوك12234دهوكذكرارام عبدالخالق عثمان131335

154إعدادية2دهوك12234دهوكذكرنعمان زوزك نعمان189056

وان عبدهللا337342 155إعدادية2دهوك12234دهوكذكراماد شير

ي188460 156إعدادية2دهوك12234دهوكذكرميالد سليم صي 

157إعدادية2دهوك12234دهوكذكرحسن صديق حسن188420

ي339874 158إعدادية2دهوك12234دهوكذكرزنار خليل حاج 

159إعدادية2دهوك12234دهوكذكررسمد كامل محمد336482

160إعدادية2دهوك12234دهوكذكرايمان حامد احمد340158

161إعدادية2دهوك12234دهوكذكرهفكر كريم محمد337176

162إعدادية2دهوك12234دهوكذكرابراهيم عبدهللا حميد129982

ي129397 163إعدادية2دهوك12234دهوكذكررسبست رشيد حاج 

زاد طاهر محمد339681 164إعدادية2دهوك12234دهوكذكرشير

165إعدادية2دهوك12234دهوكذكرزيرفان احمد عبدالرحمن188783

ش شهوان محمد339594 166إعدادية2دهوك12234دهوكذكرهير

ى156808 167بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكردلوفان احمد ياسير



168بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرسالم سليمان مصطفى339697

ي محمد علي338347 169بكالوريوس2دهوك12234دهوكذكرحاج 

170إعدادية2دهوك12234دهوكذكراكرم محمدصالح عبدالرحمن156066

171إعدادية2دهوك12234دهوكذكرفاضل محمدصالح عبدالرحيم88715

1ماجستير2دهوك12234دهوكأنبىامنة فريق صالح154715

ى سعيد طاهر156783 2ماجستير2دهوك12234دهوكأنبىفمير

3بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىخبات محمد يوسف156441

ى337214 4بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجنار احمد محمدامير

5بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسوسن سليم احمد338338

ى عارف338874 6بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزوزان تحسير

7بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشلير عمر يونس154968

8بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىرمزية رشيد محمد155159

9بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىخديجة غفار محمدسليم434534

10بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشيماء محمد رسول336476

11بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىدلمان جميل محمد336602

12بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهالت رشيد محمود481948

ى88908 13بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنجاة احمد حسير

14بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهيفاء محمد سعيد89598

15بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنهات فاضل حسن90258

16بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهوزان مصطفى احمد89696

17بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشيماء محمد صادق89838

شيالن احمد علي130047
18بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

فائزه علي فخرالدين89956
19بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

ى340191 20بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهالت ميكائيل حسير

21بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهالت عبدهللا علي336437

ى سعيد طه89560 22بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىدلفير

23بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىصابرين محمدصالح احمد188687

24بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىفرمان محمد سعيد499309

ي علي515938 25بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىديمن عبدالرحمن حاج 

ى طيب عبدهللا156134 26بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىافير

ى ابراهيم سليم89366 مير 27بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىرسر

28بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىدنيا كاظم حمزه89109

29بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهناء محمدطاهر عبيد156122

30دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىسلوى محمد ويىسي89819

31دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىوداد حسن رشيد337418

ناهده ديوالي محمد155044
32دبلوم2دهوك12234دهوكأنبى

ى حمو337320 ى ياسير 33دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىبرسر

34دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىوالت محمد طه338481

ى333315 ي سلمان حسير
35دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىهيفى

36دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىجازية حفظاهلل شينو130630

37دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىخديجة مصطفى محمد336596

ين خليل سعدهللا155034 38دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىرسر

ى131846 39دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىرسكول جهان بخش حسير

40دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىمبى سيدابابكر سفر88533

41دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىبيان رمضان خليل155991

ين محمد سعيد336712 42دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىشير

43دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىصبحه محمد طه339660



44دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنرسين عبدهللا ظاهر154755

ى337006 ى حسير 45دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىجهان تحسير

ى احمد ابوبكر89284 46دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىافير

47دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىايمان احمد يوسف89122

48دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىجيهان رمضان عبدهللا156211

49دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىسعادة سليمان جمو336589

50دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىوداد عبدال احمد188806

ي337224 كازين محمدسعيد شمب 
51دبلوم2دهوك12234دهوكأنبى

ين عبدالرزاق محمد130536 52دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىشير

ان محمد499235 53دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىجوان كامير

54دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىجوان مصطفى محمود129212

55دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىفريد حسن عثمان552715

زوزان سعيد علي154952
56دبلوم2دهوك12234دهوكأنبى

ي سليم339552 ى حج  57دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىبرسر

58دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىزيان يونس سليمان88726

59دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىامل قاسم عبدالرحمن129235

60دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىهالت حسن خالد156404

ى محمد481737 61دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىخالت حسير

ة توفيق طاهر130228 62دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىامير

63دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىخالت سليمان عبدالكريم481725

64دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنركز سعيد عمر336361

65دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىلوزان سليم خالد155935

ى336885 ي حسير ية ناج  66دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىصي 

67دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىبيداء مصطفى محمد89082

68دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىهيمان محمد احمد481742

ى336592  ياسير
69دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىرزفان مصطفى

ة معاز صالح339774 70دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىامير

بةيمان سالم علي337358
71دبلوم2دهوك12234دهوكأنبى

72دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىديزين احمد عبدهللا154681

ى340231 73دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىايمان طه ياسير

74إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىمدينه احمد حامد339608

75إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىنذيرة محمد احمد336465

 علي188880
ى 76إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىعزيزه محمدامير

هوزان سليمان علي336431
77إعدادية2دهوك12234دهوكأنبى

ى336682  ياسير
1دبلوم عالي2دهوك12234دهوكأنبىزيمان مصطفى

2بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزي  هات كريم محمد338906

ي89633 3بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىبروين رشيد حاج 

ى عادل عبدالرحمن155999 4بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسولير

5بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىكىهي عثمان محمد188750

6بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىالهيجان فريق صادق156861

7بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزيمان دلدار سعيد338493

8بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىدلمان اسماعيل محمد89352

9بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىامينة اكرم قرمز336874

ي336758 10بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنارين اسماعيل حج 

11بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجنان شكري يونس89346

12بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىبيام جميل محمد336801

13بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىاخينك صالح الدين سعيد155191



14بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىالمان زرار عادل89625

15بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجيهان حبيب شعبان155095

ي احمد128505 كز حرب  نير
16بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

17بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسوزدار خورشيد عثمان90196

ى نوزاد رشيد155061 18بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهيلير

19بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهيالن مصطفى احمد89700

ي336652 ة عابدي حج  20بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىامير

21بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجيهان جمال تمر336458

22بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىماوى عبدالقادر محمد337043

23بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهوزين جميل محمد336627

24بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىكازين رمضان حسن88609

ي علي89059 25بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىايران حج 

26بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسوالف رجب احمد89474

27بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزين جمال تمر336566

ى طه عبدالعزيز189015 28بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنخشير

29بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىفيان عبدالواحد يوسف89872

30بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىريان هيوا رمزي128598

31بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجيالن جمعه عبدالغفير154975

ى احمد88944 32بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنهار حسير

ى عبدهللا337184 33بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىليل حسير

34بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهندرين عمر محمد339001

ى337338 35بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنازدار عبدهللا حسير

36بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىكازين محمد نرصالدين89508

37بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىايمان خالد بابير337316

ي501857
38بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزين احمد حسبى

39بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىفزين جالل مصطفى500065

40بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىداريفان مهدي احمد338967

41بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزينب علي موس481739

ين سمير اسعد188496 42بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشير

ي339039 43بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشلوفة فرست صي 

44بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىروزين جالل مصطفى88453

ى336668  ياسير
45بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزيان مصطفى

ى89655 46بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىاخينك مهدي حسير

ى88849 47بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىداخاز ادريس امير

48بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىلوالف فيصل عرفات89115

49بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشلوفة شوكت نوري129153

ى188409 50بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىديزين عبدهللا حسير

بيان ديوالي محمد89777
51بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

بارين محمدعلي عبدهللا188486
52بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

53بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىفائزة يوسف حسن188633

ى جهاد عمر337330 54بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشفير

ي احمد128537 ي حرب 
55بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىكفى

56بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىكفرين غازي مجيد336852

57بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزيان عبدالمناف عمر154822

ى131428 58بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجوان عبد شاهير

59بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىبةيان صالح عمر337204

ي131474 كز سيفالدين حج  60بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنير



61بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىريزان محمود محمد339886

ى90168 62بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىبرزين عبدالكريم حسير

63بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىديزين سعيد طاهر337402

بيويزان علي جميل339557
64بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

زه زهير علي336919
65بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

66بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهيفيدار عصمت ديوالي89609

67بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىتوفان رجب محمد156645

68بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىرونق عيىس نادر89103

69بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهوزان شوان عبدالحميد89358

70بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىئافان صالح ايوب128263

ى89682 71بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىايمان نازي حسير

72بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىوالء جميل ويىسي188709

73بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىفاطمة محمد صديق338740

74بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزيان بابير احمد129494

75بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىروندك عادل عبدالرحمن156013

76بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشوين رمزي محمد133009

دلمان علي فتاح156900
77بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

78بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىديزين صبجي عبدالعزيز188665

ى188743 79بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىفضيلة عبدالحكيم امير

ى336662 ى وحيد حسير 80بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىافير

ى احمد سعيد338282 81بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىصولير

82بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنركز سعدهللا علي336785

ي89543 ين رشيد حاج  83بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشير

84بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىالرا عبيدهللا حفظ هللا502569

85بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىدارستان فريق صادق156848

ي سليمان337048
 
86بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىساهرة صدق

ى محمد نعمان156411 87بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهلبير

88بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىروزان عدنان حسن336421

89بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىميديا عبدي عرفات188624

90بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىبيشنك دليل خليل336581

91بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىايمان صالحالدين حسن89910

92بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسةرفراز احمد سليمان336503

93بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىكل جميل احمد337171

94بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىدنيا خورشيد عزيز88752

ى188822 95بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىاواز محمدسعيد محمدامير

يفان عبدالقادر محمد339812 96بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىرسر

ى زيدان ابراهيم155896 97بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىوارفير

98بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىمريم زبير محمود156377

ى خورشيد عثمان89898 99بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسولير

100بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىامينة جميل محمد336820

101بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىبيناهي احمد صالح156367

102بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىكريسك كامل عزو156970

ين مصطفى محمد337298 103بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىرسر

ى128580 104بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىاواز ادريس امير

هلز علي محمد154946
105بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

هلز جميل علي130681
106بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

107بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجيالن اسماعيل حسو336555



ى انور89399 108بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىناريمان حسير

ى طه عبدالعزيز154813 109بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهافير

110بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىخانم طاهر درباس336450

وز عبدالعزيز مجيد155037 111بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىفير

112بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنوروز نعمان حسن130340

113بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهوزان نوزت احمد336535

ى88649 114بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجورين شكري حسير

115بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزوزان محمد سعيد129785

116بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىداريزان اسماعيل نوري130796

ى128279 117بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىبفرين يونس امير

118بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىبيمان عابد سليمان188693

119بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىافيفان احمد صالح156313

كز عمر محمد339691 120بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنير

ي علي89074 121بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىكلثوم حج 

122بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهزين محمد رشيد529542

123بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىفاطمه طاهر سفر89929

هالت علي عمر481745
124بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

ي336762 125بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىارين اسماعيل حج 

ى89044 126بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىبيمان جمعة حسير

127بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهلز جميل محمد338887

128بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىديزين بهجت حفظ هللا336425

129بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسارة يوخنا اوشانة88618

130بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسوزان فاضل حسن337292

ى فرست يوسف338423 131بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىدلبير

كز صالح احمد337240 132بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنير

ى اسالم محمد155141 133بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىشةرمير

134بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجنار فاضل حسن337230

135بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىميديا فريق حسن156039

136بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزيمان عبدهللا حميد90336

137بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىاسياء جاسم اسالم188732

138بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهونر مجيد سليم336468

139بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجرا شهوان محمد336516

140بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىروندك محمد محمدطاهر336807

141بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىزيان عبدهللا حميد89674

ى156393 142بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنورا سليمان حسير

143بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنورا جاسم عزيز90311

ى هادي ابراهيم336889 144بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسولير

145بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىهدار خورشيد عثمان89905

146بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىلوالف عبيدهللا حفظ هللا481736

هند علي قاسم481901
147بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبى

148بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسوزان عمر طاهر337113

ى جبار محمود130276 149بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىسولير

150بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنشتيمان عبدهللا مصطفى154746

151بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىجورين محمد سعدهللا156049

152بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىنازك عزت جاسم340246

ين حسن ابراهيم338560 153دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىرسر

ين حسن خالد129797 154دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىشير



ى رجب شعبان339910 155دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىهلبير

156دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىفيى عبدالسالم موس188730

157دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىروزين سليمان محمد337159

158دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىفائزة دهام نايف88974

159دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىرويدة رمضان سليمان337162

160دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنازك صالح الدين سعيد155864

ين محمد حامد156450 161دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىشير

ى89528 162دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىدلخاز ادريس امير

ي ابراهيم156273 163دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىزيمان حج 

164دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىئافان جياي احمد129852

ى337266 165دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنهلة ادريس حسير

يك قاسم احمد336897 ى 166دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنير

167دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىروزان محمد محمدطاهر336812

168دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىاسماء محمد طاهر336859

169دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنازدار عباس حسن129303

170دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىفيان محمدصالح سعيد155081

171دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىبيالن مهدي عزيز89567

172دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىروندك حسن رشيد337187

يفان عادل عمر337023 173دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىبير

روناك فوزي محمدعلي337195
174دبلوم2دهوك12234دهوكأنبى

ي حسن156162 175دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىكازين حج 

176دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىريحان يونس خرصى131581

ى صالح155890 177دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىروزين لزكير

شهريفان علي سليمان89207
178دبلوم2دهوك12234دهوكأنبى

179دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىاواز موس علي336491

يفان صالح ايوب129262 180دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىبير

181دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىجوان باسل سيدمحمد156606

182دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىهند مصطفى محمد336731

183دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىزيان يحبر عمر188725

184دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىامل نزار فريق156517

ى336646 ى وحيد حسير 185دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىهافير

ي حسن156171 186دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىزيمان حج 

187دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىجنار انور عبيد336537

ى طيب155027 188دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىكلستان ياسير

ى جالل حسن481733 189دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىهيلير

190دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىزيان نعمان حسن188851

191دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىبارين سعدي عبدالعزيز188446

192دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىكرس موس رشو154996

ى481726 193دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىبريفان زبير ياسير

194دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىامل عصمت صديق154942

ي شعبان يونس336865
195دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىكفى

ى337269 196دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىشةونم غازي حسير

197دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىهلز هاشم احمد336880

198دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنرسين علي عمر481746

ي337389
199دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىسوسن سعدهللا حسبى

200دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىجنار عيىس نادر89828

201دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىشمىسي محمد مصطفى481741



202دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىشيالن داود موس156524

يفان علي عبدي189004 بير
203دبلوم2دهوك12234دهوكأنبى

204دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنيدار رسدار علي128432

ى كريم سليم336397 205دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىافير

كز عادل عمر337036 206دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنير

207دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىجوان عبدالمناف عمر188958

ي336498
 
ى طيب صدق 208دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىوارفير

ى جميل محمد336818 209دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىدلير

ى صالح155872 ى لزكير مير 210دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىرسر

211دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنرسين حامد سليم156813

ي احمد340093 212دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىروزهات حاج 

هالت رمضان علي338583
213دبلوم2دهوك12234دهوكأنبى

ى ابراهيم88540 214دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىكوثر حسير

215دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىروندك صالح صالح89612

ي صالح89142 ى صي  216دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىرفير

217دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىامل طيب عبدهللا336552

218دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىنيدار سليمان عبدالحميد156769

219دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىهيالن طاهر سفر337246

ى502295 وز جادر ياسير 220إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىنير

221إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىلوالف فتاح محمد339601

ى339757 يفان عبدي امير 222إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىئير

223إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىسدرة محمدرشيد محمدطاهر188799

224إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىداريفان اسماعيل نوري131209

225إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىجيمن جميل حسن188607

226إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىمينا قاسم يوسف188647

ى حامد احمد337089 227إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىنقشير

ى130130 ى صالح جافشير 228إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىشفير

229إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىبروين يونس سليمان338844

ي339023 ى محمد حج  230إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدلفير

231إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىئادار زبير محمدسليم188827

ى188779 232إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدلزين عبدهللا حسير

233إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىنهال عيىس موس188735

234إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىنارين فتاح عبدالقهار340103

235إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىعائشة عبدهللا داود338396

ي صديق129965
236إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدلي  اشب 

ي عبدالرحمن129725 ى حج  237إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىوارفير

238إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىشيالن سعيد عثمان88639

239إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىزيمن شعبان محمد340118

ى130662 240إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدلسوز عبدالكريم حسير

ى89744 241إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىنوروز ادريس امير

ي كوفان محمد336779
242إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىكفى

243إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىبرزين سعيد طاهر188885

ي129338 بارين رمضان نب 
244إعدادية2دهوك12234دهوكأنبى

245إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىشيماء احمد ابوبكر129018

246إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىايمان جاسم عبدالكريم128302

ى188483 247إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىلورين ميكائيل حسير

ى ابراهيم131369 248إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدنيا حسير



نوال ابراهيم علي338685
249إعدادية2دهوك12234دهوكأنبى

250إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىليل عبدالرحمن عمر188818

251إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىزهرة شهوان محمد339596

252إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىامينة شفان قهرمان338720

253إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىكارين حكمت مصطفى129417

254إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىهيالن صديق حسن188588

ى صالح عمر339067 255إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىنالير

256إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىكازين احمد صالح339799

257إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىليل عبدالرحمن مراد131454

ى خورشيد عثمان130603 258إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىهلير

يف188764 259إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىشةهيان هاشم رسر

ى اسماعيل طاهر337051 260إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىمافير

261إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىشةهناز شهاب احمد188502

ى احمد154638 262إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىسدرى حسير

263إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىهوزان عادل عبدالرحمن188875

264إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدلزين صالح قاسم188963

265إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىسوزدار سليمان عبدالحميد156762

266إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىكازين احمد عمر131281

ي339033 ى محمد حج  267إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىهافير

ي حسن156202 268إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدنيا حج 

269إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىبيان عزيز محمد130726

270إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىفاطمة جاسم محمد131412

271إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىزيتون احمد صالح188869

ى صالح قاسم36260 272إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدلير

273إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىرةوشةن رشيد عبدالرحمن131949

274إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىبارين صالح عمر339058

ين احمد صالح156336 275إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىرسر

276إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىديالن خالد بابير338927

277إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىليل جاسم اسالم129920

278إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىسوزان تي  يوسف188543

ى339053 279إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدلخاز مراد حسير

280إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىهوزان محمد طاهر89460

ى انس محمد129186 281إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىهيلير

282إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىفاطمة محمدسليم طيار337347

ى ابراهيم خالد339763 283إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىافير

ي حسن156178 284إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىفيان حج 

285إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىنازك عبيد طاهر338865

286إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىزين زيد محمدنظيف57572

287إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىبه يام شعبان حسن188747

ى337395 ى فهمي امير 288إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىمزكير

ي جميل محمد338879
289إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىهيفى

ى عمر تريخان188472 290إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىدلفير

ى130078 291إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىشكرية ادريس امير

292إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىروندك مصطفى صالح130175

برزين ديوالي محمد130245
293إعدادية2دهوك12234دهوكأنبى

ى فاضل احمد188982 294إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىهافير

295إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىتاالن جمال ابراهيم339538



296إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىشيالن طاهر سفر481731

297إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىبروين بهجت خالد129445

298إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىروزين مصطفى صالح130166

299إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىنازدار سعيد طه131262

ى89648 300إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىروندك مهدي حسير

301إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىسيدرى سيفاهلل شمسالدين445002

302إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىارين اسالم رمضان338832

303إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىسوزان سكفان قادر129837

304إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىفاطمة دلوفان رمضان128395

305بكالوريوس2دهوك12234دهوكأنبىخالدة خالد يونس336869

ى احمد حسن156509 306دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىافير

ى336695 307دبلوم2دهوك12234دهوكأنبىزيان طه ياسير

308إعدادية2دهوك12234دهوكأنبىهوزان صديق طاهر337093

ى25188 ى حسير ى محمدامير 1ماجستير2زاويتة12235دهوكذكرحسير

فان حسن علي499134 2بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرنجير

3بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكراحمد عمر رشيد25170

4بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكراسماعيل عبدهللا صالح25177

5بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكررسدار توفيق سليمان25184

ي محمد25206 6بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرميفان صي 

7بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرقهري يوسف فتاح365534

8بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرطالب احمد صالح25195

ي طاهر365110
 
9دبلوم2زاويتة12235دهوكذكرهادي صدق

10دبلوم2زاويتة12235دهوكذكررشيد محمود سليم365907

ي محمد159512 11دبلوم2زاويتة12235دهوكذكرهشيار صي 

12دبلوم2زاويتة12235دهوكذكررزكار محيالدين بشير365447

1بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرميهفان سعدهللا حميد365737

ي يونس25067 2بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرمحمد حاج 

3بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكريونس عبدهللا علي25105

4بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكربرهان محمود رشيد365953

5بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرجرا زيدان حازم355383

6بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرريكفت ميكائيل محمد443026

ي محمد25201 7بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرديار صي 

و يوسف حميد443002 8بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكربيرسر

ى مجيد صالح365391 9بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرمتير

10بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرسامان محمد مجيد25054

11بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرهمزة احمد صالح159520

12بكالوريوس2زاويتة12235دهوكذكرجيهاد عكيد رشيد365864

13دبلوم2زاويتة12235دهوكذكرريناس ابراهيم احمد442977

14إعدادية2زاويتة12235دهوكذكربارزان محمد حسن159727

15إعدادية2زاويتة12235دهوكذكرسداد صديق سعيد443009

16إعدادية2زاويتة12235دهوكذكركارة مجيد صالح365418

17إعدادية2زاويتة12235دهوكذكرزانا كاظم محمد365985

ي ازاد عمر25090
 
18إعدادية2زاويتة12235دهوكذكرصدق

ى احمد رشيد159531 19إعدادية2زاويتة12235دهوكذكرامير

20إعدادية2زاويتة12235دهوكذكربيار يزدين ابراهيم442529

21إعدادية2زاويتة12235دهوكذكراحمد ايوب صالح365926

22دبلوم2زاويتة12235دهوكذكرزيدار نائف طاهر25215



1بكالوريوس2زاويتة12235دهوكأنبىناريمان رجب زبير442516

2دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىجوان صالح سليم365730

ى سليمان365913 3دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىمهدية محمدامير

4دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىوارزين ايوب صالح365720

5إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىبيمان سعدهللا حميد366021

1بكالوريوس2زاويتة12235دهوكأنبىخناف احمد محمد365543

2بكالوريوس2زاويتة12235دهوكأنبىمريم ابراهيم احمد365667

3بكالوريوس2زاويتة12235دهوكأنبىهالت عثمان احمد25139

يفان يزدين ابراهيم442990 4بكالوريوس2زاويتة12235دهوكأنبىبير

5بكالوريوس2زاويتة12235دهوكأنبىتورين اكرم رشيد365972

6بكالوريوس2زاويتة12235دهوكأنبىبيشنك سعدهللا حميد366031

7بكالوريوس2زاويتة12235دهوكأنبىامينة ايوب صالح365566

8دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىامنة عبدهللا علي25110

ي محمد25212 9دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىسيبل صي 

10دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىزريان نزار محمد365402

ى25145 11دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىكازين يونس جافشير

ي جمبلي عمر25157
12دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىهيفى

13دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىلوالف زياد عبدهللا25116

14دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىبزيان ابراهيم احمد365705

15دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىبارين حسن خالد25133

16دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىالهيجان عدنان عمر25160

ي عمر25154
 
17دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىدلسوز صدق

18دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىزوزان ابراهيم احمد365656

ى365930 19دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىكفوت جالل حسير

20دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىكارين قسيم نائف365712

21دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىديار يوسف حميد365651

ي عمر25166
 
22دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىخالت صدق

23دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىهلز طاهر جرجيس25220

24دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىهوزان ابراهيم احمد365690

ى ايوب صالح365551 25دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىوارفير

26دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىهالت عبدهللا محمد25125

27دبلوم2زاويتة12235دهوكأنبىجواهر عبدهللا محمد25150

28إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىكفرين كاظم محمد366012

ى يوسف159525 29إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىاسماء محمدامير

30إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىنارين ازاد عمر25097

ى مجيد صالح443019 31إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىبيفير

32إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىزيالن نزار محمد365409

33إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىسعدية رمضان احمد365918

34إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىخوزيك رشيد محمود365895

35إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىكرين ذكري صالح442982

36إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىزي  هات زيدان حازم355394

ى مجيد صالح365430 37إعدادية2زاويتة12235دهوكأنبىمافير

ى كلو قاسم80013 1دكتوراه2سميل22236دهوكذكرامير

2ماجستير2سميل22236دهوكذكرجياي صالح عجاج79952

3ماجستير2سميل22236دهوكذكرعبدالعزيز حسن محمد179050

4بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردلشاد رمضان حلو325432

5بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرداهر محمدطاهر احمد325394



6بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمعاذ عيىس طيب80206

7بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرنشوان علي سمايل324517

8بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرجمعة رمضان درباس324525

9بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرحمدي مصطفى عبدالغفور324757

ى نارص80009 10بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمد الزكير

11بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرشاكر ايوب محمود325820

12بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرزبير عبدي زبير101110

13بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرغريب محمد عمر325389

ي موس325035 14بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرنيوار صي 

15بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرتيسير بيبو درويش179449

16بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعادل ابراهيم صالح325258

17بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرصالح محمد خرصى80097

18بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعبدالكريم وضبان عبدالكريم80447

19بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرريي  علي يحبر179151

20بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرصالح الدين فاضل دولت79972

21بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرجمال نارص محمد80201

22بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرنهاد عمر عبدي326057

23بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرشمال نارص محمد80183

24بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرايوب هاشم محمد99850

25بكالوريوس2سميل22236دهوكذكررافت بهجت يوسف179586

26بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرهوار جهانكير سلو96637

27بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرسعيد جميل علي324646

28بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرصديق تي  درباس325328

زاد علي محمد80443 29بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرشير

30بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرصدام حسن اسماعيل99969

31بكالوريوس2سميل22236دهوكذكربيار محمدطاهر سعدي179049

32دبلوم2سميل22236دهوكذكربهزاد زينل رشيد80350

33دبلوم2سميل22236دهوكذكرمصطفى عمو عبدي325115

ى احمد خلف179215 34دبلوم2سميل22236دهوكذكرحسير

ي179290 35دبلوم2سميل22236دهوكذكرعمر محو حاج 

36دبلوم2سميل22236دهوكذكرشيخ موس دهام اسماعيل324715

37دبلوم2سميل22236دهوكذكرخالد عبدالجبار مصطفى324443

38دبلوم2سميل22236دهوكذكرماهر محمدطاهر احمد325335

39دبلوم2سميل22236دهوكذكرمهوان طه حسن325160

40دبلوم2سميل22236دهوكذكربشير احمو ايبو179355

41دبلوم2سميل22236دهوكذكروليد اسماعيل خالد179046

42دبلوم2سميل22236دهوكذكرابراهيم صالح يوسف325230

43دبلوم2سميل22236دهوكذكرخالد سليمان اسماعيل325121

44دبلوم2سميل22236دهوكذكرمحمد حميد محمد179163

45دبلوم2سميل22236دهوكذكررسبست شيخو عبدو80365

46دبلوم2سميل22236دهوكذكرغريب محمد اسماعيل98586

47دبلوم2سميل22236دهوكذكرهفال يعقوب يوسف324939

48دبلوم2سميل22236دهوكذكرمصطفى قادر حمو179082

49دبلوم2سميل22236دهوكذكرمحمد ابراهيم اسماعيل80038

50دبلوم2سميل22236دهوكذكردلشاد يونس محمود325425

51دبلوم2سميل22236دهوكذكرديندار سليمان محمد325967

52دبلوم2سميل22236دهوكذكرصالح خليل صالح179365



53دبلوم2سميل22236دهوكذكربرفان عمر اسماعيل80351

54دبلوم2سميل22236دهوكذكرماهر احمد عمو80341

55دبلوم2سميل22236دهوكذكرشفان يوسف رشيد79988

ي عمر80276 56دبلوم2سميل22236دهوكذكرمخلص حاج 

57دبلوم2سميل22236دهوكذكردلدار رمضان حلو324816

58دبلوم2سميل22236دهوكذكرلقمان صالح فندي179433

59دبلوم2سميل22236دهوكذكرخالد محمد موس324478

60دبلوم2سميل22236دهوكذكرعماد نذير محمد324869

61دبلوم2سميل22236دهوكذكرعبدالرزاق حسن رشيد324845

62دبلوم2سميل22236دهوكذكريارس عبدالمجيد صالح80423

63دبلوم2سميل22236دهوكذكرصباح محمود احمد239957

64دبلوم2سميل22236دهوكذكرمسعود محمد اسماعيل324451

ي يوسف79945 65دبلوم2سميل22236دهوكذكرنشوان صي 

ى80249 66إعدادية2سميل22236دهوكذكرعبدالعزيز انور حسير

67إعدادية2سميل22236دهوكذكردلشاد مصلح محمد179068

68إعدادية2سميل22236دهوكذكررجب عبدهللا سليمان326507

69إعدادية2سميل22236دهوكذكرشعبان محمد عمر80366

70إعدادية2سميل22236دهوكذكرحمو نارص سلي325441

71إعدادية2سميل22236دهوكذكرخالد علي ابراهيم325011

72إعدادية2سميل22236دهوكذكرنوزاد كرو حسن179381

73إعدادية2سميل22236دهوكذكرجمال محمود رشيد80281

74إعدادية2سميل22236دهوكذكرعبدالرحمن صالح بحرو79994

75إعدادية2سميل22236دهوكذكرنديم عيىس طيب80337

ي عمادين80105 76إعدادية2سميل22236دهوكذكرقادر صي 

ى فرحان جميل96913 77إعدادية2سميل22236دهوكذكرحسير

1ماجستير2سميل22236دهوكذكربيوار سليمان عبدي324664

2بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعبدالعزيز رشو علي79919

3بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعمر سليمان حسن79979

4بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرخليل ابراهيم خليل179407

5بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرازاد نظير احمد325024

6بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرنوروز عبدالرزاق محمد80011

7بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردلشاد ديوالي سعيد100141

8بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمد عفدو محمد80065

9بكالوريوس2سميل22236دهوكذكررمضان عبدالرحمن عبدالكريم100113

10بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعبدهللا محمد عبدهللا240460

11بكالوريوس2سميل22236دهوكذكراياد عجيل صالح80302

ي179371 12بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردلوفان اسماعيل غرب 

13بكالوريوس2سميل22236دهوكذكربارزان احمد تي 324988

14بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعزت عبدالباسط احمد79914

15بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرزي  هات محسن عجيل80314

ي ابراهيم325007 16بكالوريوس2سميل22236دهوكذكررسدار صي 

17بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرشمال صالح احمد96505

18بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعبدالقادر سعيد رشيد324877

19بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرماهر نظير علي179321

20بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرادريس خدر عبدي324405

21بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمهور جاسم نعمو179278

22بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرفيصل معاوي برو325112



ى نارص179429 23بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرسليمان الزكير

24بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرخالد محمد خلف179457

ى97929 فان اسماعيل حسير 25بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرنيجير

ى احمد80216 26بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمد حسير

27بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرئازاد بلنك رشو324774

ي خالد239828
28بكالوريوس2سميل22236دهوكذكربارزان حسبى

29بكالوريوس2سميل22236دهوكذكراحمد رشيد عبدي324483

30بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرروزهات عبدالرحمن حيدر324494

31بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرنيجرفان ابراهيم عبدالكريم79932

فان يوسف رشيد80364 32بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرنيجير

33بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمود محمد خرصى80088

34بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمد رجب عبدهللا325046

35بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعزيز فرحو تحلو325316

ي80286 36بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرديار محو حاج 

37بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردلشاد حسن محمد240531

38بكالوريوس2سميل22236دهوكذكراياد يزدين اسماعيل324377

39بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرصالح جعفر عرب80058

40بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرايوب شعبان محمد80370

41بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردلوفان بشير عمر80002

42بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعلي جهانكير سلو179101

43بكالوريوس2سميل22236دهوكذكراسماعيل محمد خرصى80399

ي100555 44بكالوريوس2سميل22236دهوكذكروليد خالد صي 

45بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردليار عيىس احمد324967

46بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمد صادق عمر179294

47بكالوريوس2سميل22236دهوكذكراحمد عصمت احمد325081

48بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرميالد مراد شاهر324976

ان احمد اسماعيل179058 ى 49بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرلير

50بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردزوار محسن علي324527

ى فاضل179588  ياسير
51بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمصطفى

52بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرجاسم عيدان هاشم80456

53بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرنيوار احمد عمر80019

ى محمد خرصى80086 54بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرياسير

55بكالوريوس2سميل22236دهوكذكربلند جاسم رمضان240709

ى طه80199 56بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمد حسير

57بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعماد هاشم محو179310

58بكالوريوس2سميل22236دهوكذكراسعد مصطفى كريم240038

59بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعمر محمد موس179249

خان ادم80080 60بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرملت مير

61بكالوريوس2سميل22236دهوكذكررسدار علي عبدهللا324828

62بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردلشاد عجيل صالح80304

63بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعلي محمود طه325864

ي يوسف79943 وان صي  64بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرشير

65بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرهيدار محمد عمر179526

66بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرسعد خليل محمد326356

67بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردلشاد زيبار صالح324433

68بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحسن فيصل يونس179573

69بكالوريوس2سميل22236دهوكذكردلير بشير طه80381



70بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرزيرفان ابراهيم عمر326190

71بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمود محمد عمر325382

72بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعبدالحميد هاشم محمود325877

يف جميل325420 73بكالوريوس2سميل22236دهوكذكركازين رسر

ى احمد80053 74بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعلي حسير

75بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمروان زياد عتو326034

76بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرزياد صالح عبدهللا179302

77بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرهرمان نظير علي179337

78بكالوريوس2سميل22236دهوكذكربشير محمد خرصى80391

79بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعبدالهادي رمضان احمد179259

يف سعيد325214 80بكالوريوس2سميل22236دهوكذكررمضان محمدرسر

ي324751 81بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمسعود يونس حاج 

82بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرحسن احمد قادر80046

83بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعمر محمود علي80048

84بكالوريوس2سميل22236دهوكذكررزكار صالح عجاج79955

85بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرعبدهللا سليم عبدهللا80467

86بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرفراس فارس فندي324363

ى سمو ابراهيم324770 87بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرحسير

88بكالوريوس2سميل22236دهوكذكركهدار يوسف بدير80253

89بكالوريوس2سميل22236دهوكذكراوميد جمعة عمر324534

90بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرايوب رسحان محو552207

ى عمر80385 91بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرروزهات ياسير

ى80204 ى حسير ى شاهير 92بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرحسير

ى179292 93بكالوريوس2سميل22236دهوكذكريوسف احمد حسير

94بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمود رمضان احمد179263

95بكالوريوس2سميل22236دهوكذكراراز خلف عمو325107

96بكالوريوس2سميل22236دهوكذكربدران سليمان حسن179387

97بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرلقمان محمود جعفر99531

98بكالوريوس2سميل22236دهوكذكربيوار نارص محمد80202

99بكالوريوس2سميل22236دهوكذكرمحمد عيىس احمد476919

100دبلوم2سميل22236دهوكذكرعصمت رشيد سمو179339

101دبلوم2سميل22236دهوكذكرفهمي حيدر عثمان80119

102دبلوم2سميل22236دهوكذكرمسعود حيدر عثمان80133

103دبلوم2سميل22236دهوكذكرصالح زكي محمد324676

104دبلوم2سميل22236دهوكذكرخالد محمد اسماعيل240437

105دبلوم2سميل22236دهوكذكراحمد صالح بحرو79983

106دبلوم2سميل22236دهوكذكرنديار شعبان علي324398

107دبلوم2سميل22236دهوكذكراوميد محمد اسماعيل179281

108دبلوم2سميل22236دهوكذكرمحمد عبدهللا علي80107

109دبلوم2سميل22236دهوكذكرمحمد احمد رمضان325378

110دبلوم2سميل22236دهوكذكررسدار خليل صالح80113

111دبلوم2سميل22236دهوكذكرازاد نظير علي325409

ي79938
ى
112دبلوم2سميل22236دهوكذكروالت عبدالرحمن صوق

113دبلوم2سميل22236دهوكذكرهشيار صالح عبدهللا325155

114دبلوم2سميل22236دهوكذكراسماعيل حميد صديق179498

ى حمو80283 115دبلوم2سميل22236دهوكذكريوسف حسير

116دبلوم2سميل22236دهوكذكرمحمد عبدالجبار محمدعلي80403



ى324475 117دبلوم2سميل22236دهوكذكربرزين محمد حسير

118دبلوم2سميل22236دهوكذكراسماعيل رمضان حلو324926

119دبلوم2سميل22236دهوكذكرشفان علي ابراهيم179075

ى احمد80049 120دبلوم2سميل22236دهوكذكرستار حسير

121دبلوم2سميل22236دهوكذكربارزان سليمان حسن325246

122دبلوم2سميل22236دهوكذكرخالت فرحو تحلو325308

123دبلوم2سميل22236دهوكذكربهاء عبدهللا حسن100045

124دبلوم2سميل22236دهوكذكرخلف حيدر عثمان99994

زاد خالد325050 125دبلوم2سميل22236دهوكذكررزفان شير

126دبلوم2سميل22236دهوكذكرجيمن محمد يحبر325125

ى نارص80123 127دبلوم2سميل22236دهوكذكرخالد الزكير

128دبلوم2سميل22236دهوكذكراسعد محمود اسعد324633

129دبلوم2سميل22236دهوكذكرمحمد حيدر عثمان80128

130دبلوم2سميل22236دهوكذكراحمد جهاد احمد99431

زاد شيخو عبدو79957 131دبلوم2سميل22236دهوكذكرشير

ي101162 132دبلوم2سميل22236دهوكذكرنديار احمد حاج 

133دبلوم2سميل22236دهوكذكرعزيز شكر خواجة461592

134إعدادية2سميل22236دهوكذكرايوب عبدهللا خالد80138

135إعدادية2سميل22236دهوكذكرازاد عبدهللا احمد326684

136إعدادية2سميل22236دهوكذكراحمد محمد خلف179490

137إعدادية2سميل22236دهوكذكرهارون رشيد علي325938

138إعدادية2سميل22236دهوكذكرسهمي محمد يوسف326734

زاد ابراهيم صالح240582 139إعدادية2سميل22236دهوكذكرشير

140إعدادية2سميل22236دهوكذكرعبدالموجود حميد خالد98614

141إعدادية2سميل22236دهوكذكررمزان محمد علي325042

142إعدادية2سميل22236دهوكذكردلكش يوسف حسو326483

ي خمو240446 143إعدادية2سميل22236دهوكذكرمحمد صي 

144إعدادية2سميل22236دهوكذكرجيهاد عبدالعزيز عجيل239697

145إعدادية2سميل22236دهوكذكرانس سليمان عمر80062

146إعدادية2سميل22236دهوكذكرفيصل داود درويش240335

147إعدادية2سميل22236دهوكذكرعمر سليمان علي179094

148إعدادية2سميل22236دهوكذكروليد رجب عبدهللا325039

149إعدادية2سميل22236دهوكذكرريي  ديندار محو325361

ى محمد100279 150إعدادية2سميل22236دهوكذكررسور حسير

151إعدادية2سميل22236دهوكذكرسيداد علي احمد240120

152إعدادية2سميل22236دهوكذكرارام سعيد حمو96548

ي98303
ى
ي عبدالرحمن صوق

ى
153إعدادية2سميل22236دهوكذكرصوق

154إعدادية2سميل22236دهوكذكرمهند محمد خرصى97491

ي خالد80178
155إعدادية2سميل22236دهوكذكرديار حسبى

ي80141 156إعدادية2سميل22236دهوكذكرهلز ياقوب حاج 

ى كمال صالح324497 157إعدادية2سميل22236دهوكذكرمتير

158إعدادية2سميل22236دهوكذكركاوة مشير اسماعيل239804

ى احمد239831 فان امير 159إعدادية2سميل22236دهوكذكرنيجير

160إعدادية2سميل22236دهوكذكرجمال خالد محسن325783

161إعدادية2سميل22236دهوكذكربارزان رشيد عبدي100826

ي179469 162إعدادية2سميل22236دهوكذكرهكار خالد حاج 

163إعدادية2سميل22236دهوكذكرسالم صالح سالم324803



164إعدادية2سميل22236دهوكذكرسهام غانم رمضان179402

ى97165 165إعدادية2سميل22236دهوكذكرسامان جالل حسير

ي خمو240282 166إعدادية2سميل22236دهوكذكراحمد صي 

167إعدادية2سميل22236دهوكذكراندرو مرقس شمعون98163

168إعدادية2سميل22236دهوكذكرعبدالقهار رسحان محو552443

خان ادم80334 169إعدادية2سميل22236دهوكذكررسهنك مير

170إعدادية2سميل22236دهوكذكراحمد خدر عبدي325995

171إعدادية2سميل22236دهوكذكرمحمد عبدالواحد محمد79918

ى يعقوب80306 172إعدادية2سميل22236دهوكذكركمال بنيامير

 علي98402
ى 173إعدادية2سميل22236دهوكذكردلدار حسير

ي رمضان احمد326119
 
174إعدادية2سميل22236دهوكذكرعبدالباق

175إعدادية2سميل22236دهوكذكرمحمد صالح احمد326320

ى80394 176إعدادية2سميل22236دهوكذكرايوب اسماعيل حسير

177إعدادية2سميل22236دهوكذكربزار عبدالجبار محو100076

178إعدادية2سميل22236دهوكذكرريدار محمد عبدهللا100446

ى عبدالرحمن حسو99342 179إعدادية2سميل22236دهوكذكرحسير

ان احمد عمر83967 ى 180إعدادية2سميل22236دهوكذكربارتير

181إعدادية2سميل22236دهوكذكرريان موس عبدهللا80160

يف جميل326668 ى رسر 182إعدادية2سميل22236دهوكذكركهير

183إعدادية2سميل22236دهوكذكرصباح جندي صالح325251

184إعدادية2سميل22236دهوكذكرسيبان صالح يوسف179464

ى طه80433 185إعدادية2سميل22236دهوكذكروليد حسير

186إعدادية2سميل22236دهوكذكرمحمود محمود يونس80453

187إعدادية2سميل22236دهوكذكراياز طاهر عبدالرحمن179266

188إعدادية2سميل22236دهوكذكريوسف غياث محمد239756

189إعدادية2سميل22236دهوكذكرعلي ايسف مشكو326652

190إعدادية2سميل22236دهوكذكريارس نارص احمد179114

ى احمد179578 191إعدادية2سميل22236دهوكذكركارزان امير

192إعدادية2سميل22236دهوكذكرمحمد سليمان محو80355

193إعدادية2سميل22236دهوكذكررسول فرمان عبدهللا96365

ى97222 194إعدادية2سميل22236دهوكذكرسالم جالل حسير

195إعدادية2سميل22236دهوكذكرنزار عبدالجبار محو100265

196إعدادية2سميل22236دهوكذكراحمد عيىس احمد325436

197إعدادية2سميل22236دهوكذكرروزهات مامون احمد239679

198إعدادية2سميل22236دهوكذكرفرست هادي قنجو179234

199إعدادية2سميل22236دهوكذكرهارون عبدي تمر324502

200إعدادية2سميل22236دهوكذكرنارص ابراهيم نارص80109

201إعدادية2سميل22236دهوكذكريوسف احمد يوسف179318

202إعدادية2سميل22236دهوكذكريحبر احمد هاشم100130

203دبلوم2سميل22236دهوكذكرسكفان محمد يوسف179331

204إعدادية2سميل22236دهوكذكرمرقس شمعون موس98219

1بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىفاطمة اسماعيل عبدهللا80396

2بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىوشيان خديدا اومو325004

3بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبيمان كمال اسماعيل324840

4بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىقدرت خالد حامد324811

5بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزيان حسن سعدي80145

6بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشيماء ابراهيم جمعة179346



ليالف محمد علي100620
7بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

ى سمو100087 8بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىخيال حسير

9بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىآواز حسن محمد97985

ى ابراهيم324462 10بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشيالن حسير

فيان محمد علي326425
11بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

ى عبدالجبار محو240643 12بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىافير

13دبلوم2سميل22236دهوكأنبىفاطمة اسماعيل خمو325400

ى حميد طاهر179424 14دبلوم2سميل22236دهوكأنبىدلفير

15دبلوم2سميل22236دهوكأنبىكريمة محمد حسن80149

16دبلوم2سميل22236دهوكأنبىفوزية حسن شهاب79996

ى شهوان حسن324998 17دبلوم2سميل22236دهوكأنبىافير

18دبلوم2سميل22236دهوكأنبىجوليت شمعون موس80015

ى عمر احمد325953 19دبلوم2سميل22236دهوكأنبىهلبير

ي محمد324418 20دبلوم2سميل22236دهوكأنبىنوزين حاج 

ي80101
ي جالل كوب 

21دبلوم2سميل22236دهوكأنبىحزبى

22إعدادية2سميل22236دهوكأنبىليلو ورده خوشه99954

1دبلوم عالي2سميل22236دهوكأنبىنازدار رمضان بكر80311

2بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهندرين محمود احمد179360

بسنة علي كريم96977
3بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

4بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهدار هادي قنجو80005

ق محمود طه179462 5بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىاستي 

6بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهدار حسن عبيد324470

يفان ابراهيم محو80175 7بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبير

8بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزمريدة فرمان عبدهللا97120

9بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهرمان ابراهيم عمر326255

10بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىخديجة لقمان صالح80210

11بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبيان محسن محمود100167

ى جميل80208 12بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبيام حسير

13بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىاسيا محمد رسول179088

14بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىاسيا سليم جميل324954

15بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىندى فيصل يونس241295

ى عمر80462 ى ياسير 16بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىافير

17بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىمرق صادق عمر326007

ى نارص موس325290 18بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىافير

19بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىايمان رمضان عبدالقادر241273

20بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىديمان محمد ابراهيم80164

يفان عبدالرحمن سليمان97313 21بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبير

22بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىنجالء محمود جعفر99559

23بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىخبات حكمت حمو80259

24بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزوزان طاهر تي 80056

25بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىايريفان عبدالرحمن حسو179529

26بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبسنة جوهر رشيد179454

ي علي326171
ى
27بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىعاصمة محمد صوق

وز شعبان محمد80367 28بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبير

ى324855 ليل علي حسير
29بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

30بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشيالن سمو ابراهيم326162

31بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىفلك فرحو تحلو325305



32بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىفاطمة عبدالرحمن عبدالكريم443241

33بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىايمن شكر محمد326383

34بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزاهدة احمد حامد324392

35بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىفيان عمر اسماعيل80257

ى179053 36بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىسمية جرجيس حسير

ى179224 37بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىسلم عبدهللا حسير

زيان علي صالح324780
38بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

39بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزهرة جهاد احمد100196

40بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىكريمة عبدي صالح326592

41بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبيمان صباح عبدو240021

ان مال حمو80402 42بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىسير

ي325264 43بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىحمائل عبدالحميد حاج 

فلك رشو علي80282
44بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

45بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبفرين بركات خلف324513

ماهرة نظير علي179319
46بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

47بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىالنا عبدالعزيز احمد179367

48بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىفيان يونس يوسف324765

49بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىايمان سليمان محو96760

 ابراهيم علي179146
ى 50بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىسولير

51بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىناريمان كيالن قادر325239

ى حميد محمود325341 52بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشفير

ى80037 53بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبيان محمد شاهير

54بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىروندك اسماعيل زبير96810

55بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىحمدية شكر عتو324964

56بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىالهام عيدو الياس179568

57بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىاواز جمال بحري326071

58بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىسازان رسحان دينو325098

ى خالد احمد324744 59بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىافير

60بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزيمان محسن عجيل80309

ى وليد خالد179343 61بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىوارفير

62بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىناريمان عصاف حمو80083

63بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزيمن حربو عمر99926

64بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهيفيدار محمد موس179109

65بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهدى فيصل يونس179477

ي179104 66بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىباهرة رمضان صي 

67بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشكرية محمود جعفر240653

ى79934 68بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىحمائيل رمضان حسير

69بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزكية حسن احمد100536

كازين محسن علي80459
70بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

ى179329 ى شاهير وز حسير 71بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىنير

خمري علي صالح326477
72بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

73بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزيمان ابراهيم صالح179097

74بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشيماء طاهر ابراهيم80374

ى احمد80465 75بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزينه حسير

ي نذير يوسف179078
76بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهيفى

77بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبهية مهدي محمد179244

ى79922 خالدة علي شاهير
78بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى



ي80261 79بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىروزان محو حاج 

80بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىكرس فرمان عبدهللا80263

ى احمد241285 81بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىفاطمة امير

ى جميل80209 82بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىديالن حسير

83بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىسوسن حسن احمد100236

84بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبيمان طه حسن325272

85بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىارساء محمود جعفر99544

كوردزين علي اسماعيل80288
86بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

87بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهوزان عمر عبدهللا80360

88بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىنيشتمان جمال سعيد179541

ي324344 89بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهزين عمر حاج 

ى طه80388 90بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىمريم حسير

دلمان شعبان علي324404
91بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

92بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىداخاز خورشيد عتو324504

يف جميل325413 ى رسر 93بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىكافير

ى محمد239981 94بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىناهدة بنيامير

95بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىملز درويش حمو80287

96بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىتورين جاسم نعمو179298

زا جوزل325077 97بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىروزيان مير

98بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىسوزان غانم رمضان179405

كز موس عمر324821 99بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىنير

 علي صالح80030
ى 100بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىدلفير

101بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهرزين عيىس احمد324996

102بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىكازين حسن خليل179155

103بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىرويدة محمد احمد100425

ساهرة علي صالح325235
104بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

ى179565 105بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىاواز محمد امير

106بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىفيان رمضان احمد100795

ى محمود احمد324353 107بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىافير

108بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبيهيجان رشيد عبدي179553

109بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشيماء عبدالعزيز نومان79927

110بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىفاطمة خليل محمد79925

ين صباح محمود80157 111بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشير

112بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىحزرت ايسف مشكو325365

113بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىنورا مرقس شمعون80450

114بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهوزان يوسف رشيد179377

115بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىخالت جاسم رمضان473885

و خمو414274 116بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىجيمن رسر

117بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىجيهان احمد رمضان326535

118بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزيان طاهر تي 99571

ى324886  حسير
119بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىبيمان مصطفى

120بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىناهدة خالد محسن240346

ين ايوب محمود240371 121بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشير

ا جاسم محمد179473 ى 122بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهير

زيان علي سليمان97557
123بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

ي علي326334
ى
124بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىنذيرة محمد صوق

125بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهدية محمد موس324413



جوان محمد علي326402
126بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبى

127بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشيماء عبدهللا مصطفى179316

128بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهاجر محمد عمر325321

129بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهيالن سليمان تي 179501

ى179120 130بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىكوثر احمد حسير

131بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىزانيار جاسم محمد80362

132بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىشاهينه فاروق خديدا79990

133بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىرؤيا عدنان جعفر99586

134بكالوريوس2سميل22236دهوكأنبىهوزان شكري طيار79987

135دبلوم2سميل22236دهوكأنبىنورا داهر محمد325223

136دبلوم2سميل22236دهوكأنبىشيماء شكري طيار100725

ى احمد179398 137دبلوم2سميل22236دهوكأنبىحمائيل امير

ي99867 138دبلوم2سميل22236دهوكأنبىروناهي ريي  صي 

139دبلوم2سميل22236دهوكأنبىروزين درباس رمضان80267

140دبلوم2سميل22236دهوكأنبىدلمان موس عيىس324694

141دبلوم2سميل22236دهوكأنبىاخالص رمضان حسن80372

142دبلوم2سميل22236دهوكأنبىحليمة رمضان يونس241281

ى عبدالجبار محو101027 143دبلوم2سميل22236دهوكأنبىدلفير

وز تي  درباس324849 144دبلوم2سميل22236دهوكأنبىبير

ى خالد يوسف179041 145دبلوم2سميل22236دهوكأنبىكاهير

146دبلوم2سميل22236دهوكأنبىهدى ملك محمد325153

147دبلوم2سميل22236دهوكأنبىزبيدة حسن احمد98802

148دبلوم2سميل22236دهوكأنبىكرس سامي عبدالرحمن324658

149دبلوم2سميل22236دهوكأنبىهوزان فرمان بيبو326155

ى97081 150دبلوم2سميل22236دهوكأنبىدالل جالل حسير

151دبلوم2سميل22236دهوكأنبىشيالن رمضان صادق461756

152دبلوم2سميل22236دهوكأنبىنازك جمال بحري80168

153دبلوم2سميل22236دهوكأنبىكلستان ابراهيم محو80166

154دبلوم2سميل22236دهوكأنبىهيبت محمد احمد100867

ى طاهر عبدالرحمن179270 155دبلوم2سميل22236دهوكأنبىافير

156دبلوم2سميل22236دهوكأنبىفمان صباح عبدو179208

157دبلوم2سميل22236دهوكأنبىباسمة سليمان نارص324458

158دبلوم2سميل22236دهوكأنبىاواز مصطفى كريم241278

159دبلوم2سميل22236دهوكأنبىكفيك عزيز خليل324948

160دبلوم2سميل22236دهوكأنبىوطفة نعمت عبدي239936

161دبلوم2سميل22236دهوكأنبىديزين جالل رشيد324875

162دبلوم2سميل22236دهوكأنبىخبات عبدالعزيز مجيد324439

ي179413 163دبلوم2سميل22236دهوكأنبىزهرة احمد حاج 

164دبلوم2سميل22236دهوكأنبىلوال حسن محمد240216

165دبلوم2سميل22236دهوكأنبىبرزين خالد حامد172977

166دبلوم2سميل22236دهوكأنبىميان عبو احمد179443

167دبلوم2سميل22236دهوكأنبىكوردستان اكرم عبدالكريم80376

168دبلوم2سميل22236دهوكأنبىمليكة قاسم عيىس97271

169دبلوم2سميل22236دهوكأنبىسعاد محمد حسن80317

170دبلوم2سميل22236دهوكأنبىايمان ابراهيم اسماعيل80274

171دبلوم2سميل22236دهوكأنبىايريفان صالح يونس239922

172دبلوم2سميل22236دهوكأنبىندى فرهاد احمد80343



ى179322 173دبلوم2سميل22236دهوكأنبىديزين شعبان حسير

174دبلوم2سميل22236دهوكأنبىايمان حسن احمد100921

ى عبدالستار حسن80378 175دبلوم2سميل22236دهوكأنبىدلفير

كازين علي اسماعيل80357
176دبلوم2سميل22236دهوكأنبى

177دبلوم2سميل22236دهوكأنبىهزيان سليم جميل179286

178دبلوم2سميل22236دهوكأنبىليل عيدو الياس240468

179دبلوم2سميل22236دهوكأنبىسيي  كردو رشيد326457

180دبلوم2سميل22236دهوكأنبىفمان ابراهيم حسن179207

181دبلوم2سميل22236دهوكأنبىهوزان صديق طاهر179070

ي برو179305 182دبلوم2سميل22236دهوكأنبىسالينه حج 

183دبلوم2سميل22236دهوكأنبىروباك عمر جميل179560

زيان علي صالح80027
184دبلوم2سميل22236دهوكأنبى

185دبلوم2سميل22236دهوكأنبىنوهاد خدر خديدة324683

186دبلوم2سميل22236دهوكأنبىرمزية مصطفى عبدي324799

187دبلوم2سميل22236دهوكأنبىكوجر جمعة عمر80092

188دبلوم2سميل22236دهوكأنبىبزيان سليم جميل79929

نيسان رشيد علي324383
189دبلوم2سميل22236دهوكأنبى

يفان سلمان عيىس324488 190دبلوم2سميل22236دهوكأنبىبير

ي برو240226 191دبلوم2سميل22236دهوكأنبىهالينا حج 

192دبلوم2سميل22236دهوكأنبىدلمان ابراهيم اسماعيل80042

193دبلوم2سميل22236دهوكأنبىاخينك عبدالرحمن محو80440

ي324539 194دبلوم2سميل22236دهوكأنبىشيماء كريم حج 

ي80272 195دبلوم2سميل22236دهوكأنبىساهرة محمد حاج 

196دبلوم2سميل22236دهوكأنبىريزان طاهر احمد80384

197دبلوم2سميل22236دهوكأنبىجوان سليمان عمر101001

198إعدادية2سميل22236دهوكأنبىمريم احمد رمضان325371

مائدة علي عبدي239778
199إعدادية2سميل22236دهوكأنبى

200إعدادية2سميل22236دهوكأنبىسيالف حسن محمد240171

ين داود عبدالحميد239845 201إعدادية2سميل22236دهوكأنبىرسر

202إعدادية2سميل22236دهوكأنبىبناز رمضان احمد325279

203إعدادية2سميل22236دهوكأنبىساره صباح محمود179229

204إعدادية2سميل22236دهوكأنبىاالء عبدالعزيز انور97029

205إعدادية2سميل22236دهوكأنبىرانية عثمان عبدهللا80115

ي98335
ى
206إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهلز عبدالرحمن صوق

207إعدادية2سميل22236دهوكأنبىبهية محمد عبدهللا100019

ى عمر98100 ى ياسير 208إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهلبير

209إعدادية2سميل22236دهوكأنبىسيالف رسحان محو552203

ى خليل محمد98051 210إعدادية2سميل22236دهوكأنبىسولير

211إعدادية2سميل22236دهوكأنبىروناك عمر جميل239626

212إعدادية2سميل22236دهوكأنبىشيماء نرصالدين مصطفى179252

213إعدادية2سميل22236دهوكأنبىجوان عبدالعزيز انور97048

214إعدادية2سميل22236دهوكأنبىناريمان صباح محمد98713

ى محمد101053 215إعدادية2سميل22236دهوكأنبىسيبل حسير

216إعدادية2سميل22236دهوكأنبىشاناز داود سليمان98466

217إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهوزان عادل شيخو80255

218إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهوزين احمد جميل179545

ائيل179086 219إعدادية2سميل22236دهوكأنبىاحالم صالح جي 



220إعدادية2سميل22236دهوكأنبىدلزين عبدالستار حسن80383

نجالء سعيد علي324935
221إعدادية2سميل22236دهوكأنبى

ى عيىس حسن179072 222إعدادية2سميل22236دهوكأنبىدلفير

يف جميل326677 223إعدادية2سميل22236دهوكأنبىفزين رسر

224إعدادية2سميل22236دهوكأنبىميديا احمد رمضان325284

225إعدادية2سميل22236دهوكأنبىفيان مسعود ابراهيم100668

ي179487 226إعدادية2سميل22236دهوكأنبىزيان خالد حاج 

227إعدادية2سميل22236دهوكأنبىحياة حسن احمد100216

228إعدادية2سميل22236دهوكأنبىايمان صالح عجاج100636

نادره سليمان علي240495
229إعدادية2سميل22236دهوكأنبى

 علي98380
ى 230إعدادية2سميل22236دهوكأنبىديمن حسير

231إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهدى جهاد احمد240422

232إعدادية2سميل22236دهوكأنبىله يال جان احمد جميل179556

ي خمو100743
233إعدادية2سميل22236دهوكأنبىلورين حسبى

234إعدادية2سميل22236دهوكأنبىنعيمة رمضان يونس239785

235إعدادية2سميل22236دهوكأنبىندى محمد خلف179493

236إعدادية2سميل22236دهوكأنبىنادية محمد خرصى97378

237إعدادية2سميل22236دهوكأنبىزيمان كيالن قادر326705

238إعدادية2سميل22236دهوكأنبىوالت جاسم رمضان240691

239إعدادية2سميل22236دهوكأنبىامل يونس عمر100646

240إعدادية2سميل22236دهوكأنبىشيماء رمضان يونس239990

241إعدادية2سميل22236دهوكأنبىمريم رمضان احمد79991

242إعدادية2سميل22236دهوكأنبىارساء صباح عبدو240006

ى محمد239962 243إعدادية2سميل22236دهوكأنبىامل بنيامير

زا اسالم101172 244إعدادية2سميل22236دهوكأنبىافان مير

245إعدادية2سميل22236دهوكأنبىاحالم عبدهللا خرصى98021

ي خالد240101
ى حسبى 246إعدادية2سميل22236دهوكأنبىوارفير

ى احمد100515 247إعدادية2سميل22236دهوكأنبىنازك حسير

ي برو240254 248إعدادية2سميل22236دهوكأنبىليناف حج 

ي عبدي96446 ى حاج  249إعدادية2سميل22236دهوكأنبىافير

250إعدادية2سميل22236دهوكأنبىاحالم عبدالعزيز محمد98685

251إعدادية2سميل22236دهوكأنبىمريم سعيد بلنك326517

252إعدادية2سميل22236دهوكأنبىآروس حكمت حمو97878

ى صالح عبدي239819 253إعدادية2سميل22236دهوكأنبىشفير

254إعدادية2سميل22236دهوكأنبىديمن شوكة سليمان98127

255إعدادية2سميل22236دهوكأنبىنادرة فرمان حسن179333

256إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهيفاء كرو حسن179418

257إعدادية2سميل22236دهوكأنبىرمزية طاهر عيىس97851

258إعدادية2سميل22236دهوكأنبىجيمن حربو عمر80152

259إعدادية2سميل22236دهوكأنبىمخابن خلف عمو325105

260إعدادية2سميل22236دهوكأنبىروناهي داود سليمان98436

261إعدادية2سميل22236دهوكأنبىزاهدة فرمان عبدهللا97727

262إعدادية2سميل22236دهوكأنبىكرس شوكة سليمان98143

263إعدادية2سميل22236دهوكأنبىاسماء خليل محمد100595

264إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهوزان احمد اسماعيل179061

265إعدادية2سميل22236دهوكأنبىبيبون جالل رشيد326494

266إعدادية2سميل22236دهوكأنبىجميعة فرمان محو99485



267إعدادية2سميل22236دهوكأنبىجيالن صالح عجاج100400

268إعدادية2سميل22236دهوكأنبىنرسين جمعة عمر179536

269إعدادية2سميل22236دهوكأنبىكلستان كريم برو326501

270إعدادية2سميل22236دهوكأنبىناريمان طاهر عبدالرحمن179275

271إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهوزان سليمان تي 239716

ى ابراهيم قادر325297 272إعدادية2سميل22236دهوكأنبىدلفير

273إعدادية2سميل22236دهوكأنبىريم محمود طه98858

274إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهلز ديندار محو325347

ى ابراهيم اسماعيل96393 275إعدادية2سميل22236دهوكأنبىافير

276إعدادية2سميل22236دهوكأنبىخمي عبدالرحمن سليمان97285

ي جمعة عمر239731
277إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهيفى

 علي صالح80023
ى 278إعدادية2سميل22236دهوكأنبىافير

279إعدادية2سميل22236دهوكأنبىافان كمال اسماعيل325405

280إعدادية2سميل22236دهوكأنبىديانا عبدالرحمن سليمان80346

 فاضل علي100388
ى 281إعدادية2سميل22236دهوكأنبىافير

282إعدادية2سميل22236دهوكأنبىوفاء عمر سليمان99369

283إعدادية2سميل22236دهوكأنبىسدرة عبدهللا مصطفى240184

ي درويش حمو79949
284إعدادية2سميل22236دهوكأنبىعيىسر

وز مسعود ابراهيم100695 285إعدادية2سميل22236دهوكأنبىنير

286إعدادية2سميل22236دهوكأنبىبهار عبدالرحمن عبدالكريم239794

يفان لقمان صالح80218 287إعدادية2سميل22236دهوكأنبىبير

288إعدادية2سميل22236دهوكأنبىامل لقمان صالح179437

289إعدادية2سميل22236دهوكأنبىايمان خليل محمد100583

ي79998 يفان بشير حاج  290إعدادية2سميل22236دهوكأنبىبير

ي79997 291إعدادية2سميل22236دهوكأنبىرحان بشير حاج 

292إعدادية2سميل22236دهوكأنبىديانا محمود جعفر240553

293إعدادية2سميل22236دهوكأنبىنداء محمد خلف179478

ي179481 294إعدادية2سميل22236دهوكأنبىجيهان خالد حاج 

295إعدادية2سميل22236دهوكأنبىنجالء فتجي خرصى98071

296إعدادية2سميل22236دهوكأنبىسيي  ديندار محو325358

297إعدادية2سميل22236دهوكأنبىكه فرين رسحان دينو326638

وفاء زكي محمد326097
298إعدادية2سميل22236دهوكأنبى

299إعدادية2سميل22236دهوكأنبىهالت مرعان اسماعيل97630

300إعدادية2سميل22236دهوكأنبىشونةم داود سليمان98507

301إعدادية2سميل22236دهوكأنبىشيخة ابراهيم خرصى98276

302إعدادية2سميل22236دهوكأنبىمريم ايوب محمود325926

303إعدادية2سميل22236دهوكأنبىحوري داود درويش324860

304إعدادية2سميل22236دهوكأنبىخاتون جندي صالح325070

305إعدادية2سميل22236دهوكأنبىشيماء عبدهللا حسن80035

ي شمو324547
306إعدادية2سميل22236دهوكأنبىريمان كبى

ديزين محسن علي98287
307إعدادية2سميل22236دهوكأنبى

1ماجستير2عمادية12237دهوكذكرعامي جيجو مبارك444861

ائيل ابراهيم374400 2ماجستير2عمادية12237دهوكذكرصابر جي 

3بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشكري يوسف ميكائيل184632

4بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهاشم خورشيد جهانكير184716

5بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمهدي محمدسعيد اسالم184704

6بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرستار خورشيد تي 184760



7بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراحمد عبدالخالق محمد184736

8بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمراد احمد علي184610

زا184626 9بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرنيهاد عبدالقادر مير

ي342391 ي حج 
10بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراسكان مشخب 

11بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرلقمان تتو تمرخان185011

12بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرامير حسن محمد33896

13بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشمدين محمدطاهر شمدين342626

و498583 14بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرافراز عزيز طير

15بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرجكر تمر محمدرشيد342883

16بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشفان سليمان تازدين444972

ى فارس34766 17بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرازاد حسير

18بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرولي تمر فارس374416

 علي عبدهللا343389
ى 19بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررابير

20بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرجبار عبدالحميد صالح330624

21بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرابراهيم همزة همزة185092

22بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربابكر محمد جندي342872

ى34318 23بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرلقمان عثمان سير

24بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرريكر لطيف زياب342071

25بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررائد مجيد محمدصالح374420

26بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربزار فريق محمد34752

27بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرريدار اسماعيل موس34888

28بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمحمد رمضان احمد330215

ى35598 29بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررسوان علي امير

ي يوسف444961 30بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهزار حج 

31بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرزي  هات صبجي تيلي330612

32بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررزكار اسماعيل موس185021

ي330043 ي حج 
33بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشعبان مشخب 

34بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربهدين طه محمود184643

35بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررزفان عبدالخالق محمد185060

36بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرنيبار عزت ابراهيم184596

37بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكردلكش صبجي تيلي33815

38بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراحمد صادق صادق34076

39بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرسكفان موس سليم374411

40بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربندوار طاهر محمد33835

زا محمدطاهر علي398294 41بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمير

42بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرادريس همزة همزة184766

ي كريم330327 43بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرخرسو هاب 

ي عيىس329676 44بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرعبدالستار حج 

45بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرعبدي صادق سعدي330440

46بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكريوسف احمد رشيد184645

47بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكركارزان عزيز رشيد185081

48بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمحمد عزو طيب330480

ى35587 49بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررسهنك علي امير

50بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراري علي عبدهللا330152

ي سعيد184631
 
51بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرنيكار صدق

52بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربريار فريق محمد37856

53بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررايد لطيف زياب184570



54بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربارز فيصل طاهر184640

55بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكروارهيل سعدهللا اسالم374331

56بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربرفان ابراهيم علي329617

ي يوسف342833 57بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرنزار حج 

58بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرنفروز رمضان عبدهللا444946

59بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكردزوار حسن يسن330733

60بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهمزة محسن مصطفى330586

61بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهاشم محمد نجمالدين470368

ى34063 62بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرنزار عبدالعزيز محمدامير

63بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرديزين سيفالملوك برو374336

و اسعد ابراهيم330765 64بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربيرسر

65دبلوم2عمادية12237دهوكذكررسكون نونا يوسف33861

ي185038 66دبلوم2عمادية12237دهوكذكرفهيل صالح حاج 

67دبلوم2عمادية12237دهوكذكرجبار محمد صالح33945

و184666 68دبلوم2عمادية12237دهوكذكراكرم رشو سير

69دبلوم2عمادية12237دهوكذكررزكار صديق محمد184641

ى29886 70دبلوم2عمادية12237دهوكذكرنادر احمد ياسير

71دبلوم2عمادية12237دهوكذكرستار كامل سعيد34896

72دبلوم2عمادية12237دهوكذكرشاول توما ايرميا329854

73دبلوم2عمادية12237دهوكذكرمحمد عثمان محمد330174

ي طاهر محمد37662
74دبلوم2عمادية12237دهوكذكرعبدالغبى

ي حميد جميل330607
75دبلوم2عمادية12237دهوكذكرعبدالغبى

ى33899 76دبلوم2عمادية12237دهوكذكرريي  حكيم امير

ي سلمان329558
 
ي صدق 77دبلوم2عمادية12237دهوكذكرخير

78دبلوم2عمادية12237دهوكذكرخورشيد موس احمد372139

79دبلوم2عمادية12237دهوكذكرعلي سليم يسن343392

80دبلوم2عمادية12237دهوكذكرفهمي ديوالي محمد330755

ى عزم342900 81دبلوم2عمادية12237دهوكذكرشفان مشختير

ى عزم330633 82دبلوم2عمادية12237دهوكذكرمهفان مشختير

ائيل35393 83دبلوم2عمادية12237دهوكذكربيار نائف جي 

ى عزم330628 84دبلوم2عمادية12237دهوكذكركاروان مشختير

85دبلوم2عمادية12237دهوكذكررشيد سلمان علي444818

86دبلوم2عمادية12237دهوكذكركهدار عبدالمناف زياب444759

87دبلوم2عمادية12237دهوكذكرعميان انور كريم37835

88دبلوم2عمادية12237دهوكذكرنهشت محمد خدر342270

يف184613 89دبلوم2عمادية12237دهوكذكرشمال رسهان محمدرسر

90دبلوم2عمادية12237دهوكذكركارزان نوزاد ابراهيم498593

91دبلوم2عمادية12237دهوكذكربالل مهدي محمد374247

92دبلوم2عمادية12237دهوكذكرادم ملحم حم184665

زا34977 93دبلوم2عمادية12237دهوكذكرجنيد عبدالقادر مير

94دبلوم2عمادية12237دهوكذكرمصطفى رمضان احمد330743

95دبلوم2عمادية12237دهوكذكرهزار عبدالخالق محمد185048

96دبلوم2عمادية12237دهوكذكربهزاد مصطفى خرصى33842

ى كمال احمد330664 97دبلوم2عمادية12237دهوكذكركاهير

98دبلوم2عمادية12237دهوكذكرنيهاد عبدالستار محمد330141

99دبلوم2عمادية12237دهوكذكربيوار صديق عبدهللا372524

100دبلوم2عمادية12237دهوكذكرنفروز حسن يونس444931



101دبلوم2عمادية12237دهوكذكرامير موس موس330497

102دبلوم2عمادية12237دهوكذكرهوار مجيد حامد330384

ى342427 103دبلوم2عمادية12237دهوكذكركوندى خليل امير

ائيل33983 104دبلوم2عمادية12237دهوكذكربهزاد اسماعيل جي 

105دبلوم2عمادية12237دهوكذكربيشوار موس سليم35569

106إعدادية2عمادية12237دهوكذكرديندار عزو علي35121

107إعدادية2عمادية12237دهوكذكرنزار كاظم فاخر184594

108إعدادية2عمادية12237دهوكذكرهكار صديق عثمان185045

109إعدادية2عمادية12237دهوكذكررفند موس سيدو184884

110إعدادية2عمادية12237دهوكذكرجالل حسن صالح444981

1ماجستير2عمادية12237دهوكذكرمهدي ديوالي محمد330752

2بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكركالو هاشم سعيد329778

3بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرجروان فيصل يوسف34237

4بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرسفر احمد خورشيد38031

5بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهيفيان نجم الدين عبدهللا34339

 سيعدين473340
 
6بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرصباح صدق

7بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكركاوار علي عبدهللا184701

ي زياب184655
 
8بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشفكير صدق

9بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرجي  عصمت محمد33864

10بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشفان عبدهللا علي185057

11بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكريوسف عبدهللا يوسف330506

12بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهكر تمر محمدرشيد342553

ى احمد ابراهيم342544 13بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمتير

14بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشورش محسن محمدسعيد329865

ي نورالدين حسن343553
15بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربارابى

16بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراياز سفر ابراهيم37577

17بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهيار علي رشيد374372

ان عبدالقادر ابراهيم184607 18بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكركامير

19بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرفهيل سعيد اسالم342807

20بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرتفراز فاخر سلمان33811

ي184924 21بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمحمد شوكت حج 

22بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكركاوار عباس محمدعلي34944

23بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراحمد صالح طاهر36429

24بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربرهان محمد عبدهللا184644

ى329724 25بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهشيار عبدالعزيز محمدامير

26بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرزيرفان نورالدين محمد185058

27بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشيمال سنار عمر184921

28بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرروزهات ابراهيم ذياب342349

يف شيخمر185093 29بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمحمد رسر

30بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشينوار شكري زياب330241

31بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرسنور عدنان اسالم330653

32بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررمضان سالم احمد35618

33بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراراس جاسم عزو342022

ي37980 34بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرميهفان جارهللا صي 

ى محمد34805 هات لزكير 35بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربير

36بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهوشمند نجيب خالد330741

37بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراياس قادر عبدهللا37927



ى قادر جيجو343044 38بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررامير

39بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراسكان طاهر حسن342030

ي كريم185068 40بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرزيرفان هاب 

41بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررسكفت عبدهللا خرصى342402

42بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشفان عبدالقادر محمد184682

43بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمللت بابير علي185019

44بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررجب محمدطاهر عبدهللا330091

45بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراحمد سهل احمد329585

ى سعدي516742 46بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرسعدي تحسير

47بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهلكفت رسول صالح343256

48بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرفهيل سعدهللا اسالم34739

49بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكردلكش مصطفى تمرخان329968

50بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكردلشاد محمد روستم343565

51بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرمهفان توفيق اسماعيل374382

52بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكركاوار جاسم صالح184770

53بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراياز كريم حفظاهلل184721

54بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكركامان علي عبدهللا444781

55بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرزعيم عبدهللا عمر341999

56بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراحمد محمدطاهر عبدهللا343404

ى185073 57بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرعمران فرهاد حسير

ي عزيز184652  نب 
ى 58بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرسفير

59بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكركامان نجم الدين عبدهللا34348

60بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهيلوا نعمتاهلل صديق34229

61بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرنيوار عباس محمدعلي34951

ى محمد330199 62بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكردلشاد لزكير

ى شكري184662 63بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرصالح حسير

64بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرحكيم بكر شهاب329890

65بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرهوشنك موس موس329548

66بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرنيهاد نزار صديق34196

67بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرريزكار عبدالقادر ابراهيم330187

68بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرسامي سليمان تازدين444976

ى35543 69بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرنوزات عثمان سير

70بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرجافري عبدهللا شكري343352

71بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرريدير عبدهللا عثمان34087

72بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرارام جاسم عزو329804

73بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرزادة عبدهللا زاد185039

74بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربيوار احمد حسن330402

75بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرجهاد عبدالستار محمد184871

76بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرساالر حسن يسن329831

77بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرصائب عبدهللا خرصى184636

78بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراحسان صالح جيجو330682

79بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرعبدالوحيد نرصالدين سعيد37613

ى حسن33871 80بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكركاوار تحسير

81بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرميفان احمد يزدين185063

82بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرزانا عبدهللا عثمان34098

83بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرريناس محمد صالح35892

ى185040 84بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرزيدان جانكير سير



85بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرشورش قادر عبدهللا36717

86بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرصهيب هادي شكري374387

87بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربارزان محمدطاهر عبدهللا185036

ى516757 88بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكرريكفت ابراهيم امير

89بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكررضوان سالم احمد185097

90بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكراسامة محسن ابراهيم184657

ى330470 91بكالوريوس2عمادية12237دهوكذكربابير شمسالدين حسير

92دبلوم2عمادية12237دهوكذكرباور حسن خانو342949

93دبلوم2عمادية12237دهوكذكرزرار رمضان خانو342977

94دبلوم2عمادية12237دهوكذكرشينوار فريق بازيد444927

95دبلوم2عمادية12237دهوكذكرريي  برهان عمر342255

96دبلوم2عمادية12237دهوكذكراحسان احمد عبدي34150

97دبلوم2عمادية12237دهوكذكرعماد داود عمر35267

98دبلوم2عمادية12237دهوكذكرهوار عبدالقادر معروف342231

99دبلوم2عمادية12237دهوكذكرشفكير عتم حم342278

ى تازدين470332 ى حسير 100دبلوم2عمادية12237دهوكذكرسفير

101دبلوم2عمادية12237دهوكذكرريدير شوكت شيخمر184659

102دبلوم2عمادية12237دهوكذكرسكفان احمد سعدهللا329943

ي رشيد36543 103دبلوم2عمادية12237دهوكذكرريكر حج 

ي مبارك185100 104دبلوم2عمادية12237دهوكذكرعلي حج 

105دبلوم2عمادية12237دهوكذكرسعدهللا احمد سعدهللا329934

ى35514 106دبلوم2عمادية12237دهوكذكرمردان عثمان سير

107دبلوم2عمادية12237دهوكذكرزي  هات ملحم حم184565

ش قادر عبدهللا36680 108دبلوم2عمادية12237دهوكذكرهير

109دبلوم2عمادية12237دهوكذكرسيبان محمد عبدالعزيز329712

110دبلوم2عمادية12237دهوكذكرارمان فرست محمد36363

ى حسن184690 111دبلوم2عمادية12237دهوكذكرجوتيار تحسير

112دبلوم2عمادية12237دهوكذكرصباح يوسف محمد330266

ي جمال محمد341791
113دبلوم2عمادية12237دهوكذكردشب 

114دبلوم2عمادية12237دهوكذكرسيبان عبدالوهاب علي34143

ى184622 115دبلوم2عمادية12237دهوكذكرسكفان محمد امير

116دبلوم2عمادية12237دهوكذكرفهيل شوكت شيخمر184658

117دبلوم2عمادية12237دهوكذكرسازان علي محمد329950

118دبلوم2عمادية12237دهوكذكروليد ابراهيم عمر35134

119دبلوم2عمادية12237دهوكذكرريباز علي علي35464

هللا طاهر37827 ى  فير
120دبلوم2عمادية12237دهوكذكرمصطفى

ش موس سيدو330762 121دبلوم2عمادية12237دهوكذكرهير

122دبلوم2عمادية12237دهوكذكرجابهات احمد رشيد184619

ى روستم34110 ي حسير
123دبلوم2عمادية12237دهوكذكرئاشب 

ى شمسالدين184676 124دبلوم2عمادية12237دهوكذكرعبدالوحيد تحسير

125دبلوم2عمادية12237دهوكذكرايمان فرست محمد36410

ي342456 126دبلوم2عمادية12237دهوكذكرايهاد شاكر حج 

127دبلوم2عمادية12237دهوكذكربشار صالح محمد36017

128دبلوم2عمادية12237دهوكذكرريناس نوري عرب35283

129دبلوم2عمادية12237دهوكذكرطه رمضان ادم330103

130دبلوم2عمادية12237دهوكذكرعادل خورشيد فاخر33805

131دبلوم2عمادية12237دهوكذكرهلكورد مقداد سليم330230



132إعدادية2عمادية12237دهوكذكرصالح علي علي36794

133إعدادية2عمادية12237دهوكذكركيوركيس اسطيفان مرقس444745

134إعدادية2عمادية12237دهوكذكرهلكفت محمد اسالم500435

135إعدادية2عمادية12237دهوكذكرعارف فائق شعبان444836

136إعدادية2عمادية12237دهوكذكرسنار وحيد ميكائيل342305

137إعدادية2عمادية12237دهوكذكرريان عامي جيجو330287

138إعدادية2عمادية12237دهوكذكرمحمد عارف جيجو374265

139إعدادية2عمادية12237دهوكذكرنينوس صادق يوخنا444751

140إعدادية2عمادية12237دهوكذكردلكش محسن محمدسعيد342156

141إعدادية2عمادية12237دهوكذكرهمراز فرهاد سليم342220

142إعدادية2عمادية12237دهوكذكرئاالن هادي صالح34771

143إعدادية2عمادية12237دهوكذكرباواي يوشيا دانيال330380

هات فائق شعبان444857 144إعدادية2عمادية12237دهوكذكربير

145إعدادية2عمادية12237دهوكذكرخابير سفر احمد342359

146إعدادية2عمادية12237دهوكذكربلند زهير فارس330452

147إعدادية2عمادية12237دهوكذكرسنكر عبدالمناف ذياب330463

 ابراهيم علي343020
ى 148إعدادية2عمادية12237دهوكذكررابير

149إعدادية2عمادية12237دهوكذكررسوان اسعد خالد184947

ى342813 150إعدادية2عمادية12237دهوكذكرهيمان رزكار يسير

151إعدادية2عمادية12237دهوكذكربهزاد عبدهللا قطاس35208

152إعدادية2عمادية12237دهوكذكرموس محمدطاهر علي36276

ى329665 153إعدادية2عمادية12237دهوكذكررسكفت رمضان امير

ان مصطفى عزو444791 154إعدادية2عمادية12237دهوكذكركامير

155إعدادية2عمادية12237دهوكذكرروزهات اديب محمدسليم444921

156إعدادية2عمادية12237دهوكذكرزانا عبدالواحد مصطفى342118

157إعدادية2عمادية12237دهوكذكربارزان عصمت احمد35249

158إعدادية2عمادية12237دهوكذكرميالد طاهر رشيد36107

159إعدادية2عمادية12237دهوكذكرنادر عبدهللا علي184957

نك عسالن محمدعلي185029
ى 160إعدادية2عمادية12237دهوكذكربير

161إعدادية2عمادية12237دهوكذكرزانا احمد محمد184990

162إعدادية2عمادية12237دهوكذكرريزدار بهزاد نوري330703

163إعدادية2عمادية12237دهوكذكركفنار مسيحا موس184661

164إعدادية2عمادية12237دهوكذكرهاشم محيالدين شكر342689

ى185074 165إعدادية2عمادية12237دهوكذكرئورهان فرهاد حسير

166إعدادية2عمادية12237دهوكذكرعلي بختيار عبدالرحمن329790

167إعدادية2عمادية12237دهوكذكرريكر ثوري ميكائيل342292

168إعدادية2عمادية12237دهوكذكراراز سهل احمد330337

169إعدادية2عمادية12237دهوكذكراركان عمر عبدهللا341920

170إعدادية2عمادية12237دهوكذكرنوري شوكت نوري343026

171إعدادية2عمادية12237دهوكذكرريناس داود حامد444876

ي زياب342656
 
172إعدادية2عمادية12237دهوكذكرزياب صدق

وان رشيد سلمان470310 173إعدادية2عمادية12237دهوكذكرسير

وان موس نوح34274 174إعدادية2عمادية12237دهوكذكرسير

175إعدادية2عمادية12237دهوكذكراراز دلوفان محمد330407

176إعدادية2عمادية12237دهوكذكردلشير احمد محمد184984

ي رشيد330513
 
177إعدادية2عمادية12237دهوكذكرسينار صدق

ي احمد محمد184991
ى
178إعدادية2عمادية12237دهوكذكراق



ى واحد همزو36137 179إعدادية2عمادية12237دهوكذكرسفير

180إعدادية2عمادية12237دهوكذكريعقوب اسعد جيجو33884

ي ديوالي محمد184912 181إعدادية2عمادية12237دهوكذكرجيابي

182إعدادية2عمادية12237دهوكذكرهونر تمر محمدرشيد342860

183إعدادية2عمادية12237دهوكذكرسامي سليم سعدي36332

184إعدادية2عمادية12237دهوكذكرريزدار وحيد محمدسليم444904

185إعدادية2عمادية12237دهوكذكرروزان صالح شعبان342597

186إعدادية2عمادية12237دهوكذكردلمان عبدالكريم محمد500444

187إعدادية2عمادية12237دهوكذكركاروز ابراهيم محمد342634

188إعدادية2عمادية12237دهوكذكررزكار عبدالهادي نفروز330260

189إعدادية2عمادية12237دهوكذكرري  هات صابر محمد330025

ي عكيد عرب35168
ى
190إعدادية2عمادية12237دهوكذكرعرق

ى محمد342821 191إعدادية2عمادية12237دهوكذكرعبدالرحيم امير

ي يسن329652 192إعدادية2عمادية12237دهوكذكراوميد حاج 

ي عزيز184650 193إعدادية2عمادية12237دهوكذكرريزان نب 

194إعدادية2عمادية12237دهوكذكرنوروز زكي حسن398192

195إعدادية2عمادية12237دهوكذكرئامد علي رشيد34782

196إعدادية2عمادية12237دهوكذكراوميد موس هادي374352

197إعدادية2عمادية12237دهوكذكرجكدار عبدالمناف زياب184608

198إعدادية2عمادية12237دهوكذكرالند علي كرم500441

و طاهر374396 199إعدادية2عمادية12237دهوكذكرمحمد مير

200إعدادية2عمادية12237دهوكذكرشورش محمود خالد35021

و184993 201إعدادية2عمادية12237دهوكذكرزيرك جمال بير

ي33875
 
202إعدادية2عمادية12237دهوكذكرزيرك سنعان صدق

ى رمضان ادم329915 203إعدادية2عمادية12237دهوكذكرمتير

204إعدادية2عمادية12237دهوكذكرنينوس عوديشو يوخنا342449

1دبلوم عالي2عمادية12237دهوكأنبىجيهان كاظم فاخر343252

ي342536 ي حج 
2بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىخزال مشخب 

3بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىامال لقمان محمدطاهر184590

4بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىشهلة قادر اقبال33793

5بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهوار احمد يزدين185062

6بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىسيالف شوكت شيخمر33849

7بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىميان محيالدين شكر444775

كلستان محمدطاهر علي374368
8بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبى

ى184648 ي يسير ى حاج  9بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىنابهير

زري حسن علي343299
10بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبى

ى330711 11بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىمدينة سلمان ياسير

12بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىدزين عمر مصطفى184623

ان سعيد عبدهللا34761 13بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىسير

14بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىنهلة يوسف قاسم342046

ين كمال نرصهللا330749 15بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىرسر

16بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىحليمة عبدالمجيد حميد329909

17بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىسيبان محمد عزو343072

ي185089 18بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىمعصومة شوكت حج 

ى329925 19دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزليخا طاهر حسير

20دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىدليلة عبدهللا عبدهللا330353

21دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىفيان صبجي تيلي34731



ى طاهر محمد36193 22دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىهلبير

23دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىرمزيه جالل سعدهللا184615

بيان عبدالقادر علي33856
24دبلوم2عمادية12237دهوكأنبى

ى غزاي184629 25دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىميمخان حسير

26دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىبشكوش حسن يونس330637

27دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىهالت احمد مسيحة330366

ى شيخو محمد371473 28دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىدلفير

29دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىدلي  شعبان نادر33802

ى184633 حليمة محمدعلي حسير
30دبلوم2عمادية12237دهوكأنبى

31دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزيان حسن رشيد185053

32دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىبفرين محمد عزو342938

ى حسن342414 33دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكازين تحسير

34دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىساميه شكر طاهر185086

35دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىاخرت ملحم حم330673

ي محمدطاهر عبدهللا185044
36إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىكفى

ي329632 1ماجستير2عمادية12237دهوكأنبىهومان رسبست حاج 

و184618 زاد طير 2دبلوم عالي2عمادية12237دهوكأنبىسيبةر مير

ى مصطفى محمد185078 مير 3دبلوم عالي2عمادية12237دهوكأنبىرسر

ى احمد184628 4بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىخناف لزكير

5بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهبون عبدالواحد مصطفى342105

ى احمد حسن330390 مير 6بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىرسر

7بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىزيان صبجي تيلي329524

8بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىجيهان معاوية محمدسعيد184654

9بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبيمان نورالدين محمد184586

10بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىشيالن شفان خليل184725

11بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىدينة اسطيفان مرقس470249

ى37916 12بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهوزان رشدي حسير

13بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىريسان عبدالواحد مصطفى342133

14بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىيرسى هادي شكري34698

ي رشيد37546
 
15بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىزفان باق

16بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىناديمة نزار صديق34187

ى صنعان حميد330669 17بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىافير

اسيا ديوالي محمد185080
18بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبى

19بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىروندك عبدهللا همزو35526

20بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكازين عبدالرحمن سليم184697

21بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهزيان عزت ابراهيم330715

22بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىشكران صالح عزو185004

23بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىالهام ابراهيم احمد184634

24بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىزيتون محمد عزو342793

ائيل عيىس184930 25بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىجيهان جي 

26بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكل كمال نرصهللا185049

 عزيز علي185088
ى 27بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىشهير

28بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبايز عبدهللا علي184952

29بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىريزين احمد رشيد185025

اب343230 30بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهلز ابراهيم سير

31بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىرويدا عبيد صادق342916

32بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىحواء رمضان عثمان444732



33بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىليل احمد محمد329705

ى342717 34بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهوزان يونس امير

ى329643 يفان رمضان امير 35بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبير

36بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىجيمن فرحان حم34720

37بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىشهري  هان صالح عزو342705

38بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىشار رمضان حافظ36730

39بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىايمان عبدالهادي نفروز341970

40بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبهار ثوري ميكائيل342325

ى نجمالدين علي184584
41بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبرسر

42بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىزكية محمد عزو342923

43بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىرنا خالد عيىس184573

44بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىنارين واحد محمد184905

ي يسن184939 45بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىدلزين حاج 

46بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىميان ابراهيم عمر35150

و185079 47بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىازرين نهاد طير

ي329599 48بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىجومان رسبست حاج 

49بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىريزين عبدالهادي نفروز329765

50بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىسيي  محمد عزو342910

51بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكوفند فهري مرعان330298

ي341739
52بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكالفيش حازم مشخب 

53بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىشيالن سعيد حفظ هللا185076

54بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكازر حسن يسن329818

55بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبهار احمد خورشيد184664

56بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىاخينك اسماعيل محمد184968

ى عبدهللا45750 57بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىسيبل ياسير

ى343517 58بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىلطيفة اسماعيل حسير

59بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىحليمة عبدالخالق محمد34328

ليمون حسن علي35003
60بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبى

كازين هاشم علي185096
61بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبى

62بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهلز غياز احمد330275

ى محمد343532 63بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهناء لزكير

64بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىخم بدل طاهر184741

ي هادي34299
 
65بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىفيان باق

66بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبروين مصطفى عزو342960

ى واحد محمد184982 67بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىشهير

68بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكوبار حسن يسن329843

69بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىزفان محمدطاهر شمدين329685

ى خانو343014 ى حسير مير 70بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىرسر

71بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىشادية زبير فتاح329565

72بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىسوزان رشيد سعيد36859

ى صالحالدين بازيد35058 73بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىنافير

ي زياب342967
 
74بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهوزان صدق

ى محسن محمدسعيد329875 75بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهيفير

ى ادريس محمد184647 76بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىهافير

77بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكهار ميكائيل زيرو35224

78بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىاخينك عمر عبدهللا329743

يفان ابراهيم عمر34712 79بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبير



80بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىوان اسعد ابراهيم330599

81بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىسعاد سليمان عبدال330431

82بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىنزهت نجيب خالد330659

83بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبيمان نوري عرب374378

ى عبدالرحمن احمد37726 84بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكهير

ى بدل طاهر184732 85بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىخملير

نمان محمدطاهر تيلي330304
86بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبى

87بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكوثر احمد محمد184987

88بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىبهار صالح محمد34868

89بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىكرين شفان خليل36516

90بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىسيبل لطيف زياب184600

ينك عسالن محمدعلي185035
ى 91بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىتير

92بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىنكرين جمال محمد341823

93بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىريزين عبدالوهاب كرم185085

94دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكازين واحد حسن33879

95دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىفيدا بديع حسن500425

96دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىروزين احمد موس35042

ى34288 ى ياسير 97دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىسيبان بنكير

98دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىبهار بهجت احمد35486

ين جادر شكر444768 99دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىرسر

ى محمد صالح38024 100دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىلوفير

101دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىخالت ابراهيم حم184850

ى محمد خورشيد34882 102دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكزبير

103دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىدلزين ابراهيم زيرو374211

104دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزفان رشيد سعيد34962

ة عبيد شكر330757 ى 105دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىباكير

ان مهداوي رؤوف36171 106دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىسير

107دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىلوفا اسعد خالد184575

108دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكلستان عبدالحميد صالح330619

ى شكري184895 109دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزيمان حسير

110دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزوزان عبدالمناف زياب343378

111دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىجنار ابراهيم عيىس184709

ى شكري184902 112دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىالهام حسير

113دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىشلير شفان خليل36532

ى بهجت فارس35363 114دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىاخير

115دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىدلزين صالح عزو185037

ى34743 116دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىروندك تمر امير

117دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىفتحية بديع عبدالعزيز330250

118دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىنيناء مصلح انور374393

ى روستم34129 119دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىديندار حسير

ى محمد343086 120دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىديمن لزكير

ى يسن محمد35095 121دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىافير

122دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىشيدا ماجد يوسف37814

123دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىنارين محسن ويىسي185010

124دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىجوان سالم احمد374345

125دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىايمان نوري عرب329515

126دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكازين محمدطاهر عبدهللا34161



127دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزوزان فرحان حم343296

128دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىبيمان مشير سعيد500428

129دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىباران سعيد رمضان330502

ى342946 130دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىجنان صالح محمدامير

131دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىفيان صالح عزو185067

ي329979 132دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىانزار فهمي صي 

ي330413 133دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىايمان حفظاهلل خوشب 

134دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىروندك خالد محمد37986

135دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىغنيمة غزالن سلطان330055

136دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزيمار صالح سعيد343520

137دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىجزيرة زبير فتاح341784

باران علي احمد36086
138دبلوم2عمادية12237دهوكأنبى

ى واحد حسن184621 139دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىهلير

140دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىاورفا عبدهللا زاد185016

141دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىنازدار عثمان عمر342467

ى محمدطاهر عبدهللا185065 142دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكاهير

ي جبار330487 ى ناج  143دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىدلفير

144دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىديوان سيتو محمدصالح330120

ي330292
ا رشيد مشخب  ى 145دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىهير

ى329694 146دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىمرج رمضان حسير

147دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزوزان بدل طاهر184747

148دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىتورين واحد محمد184855

149دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىسعاد محسن مصطفى184685

150دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىليالف عيىس محمود33891

151دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىحنان هادي شكري184780

ائيل36659 152دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىسوالف عزت جي 

ى احمد330645 153دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىسيالف لزكير

154دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىروزين ابراهيم محمد342444

155دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىديزين عبدالوهاب كرم184879

156دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىفينوار بهجت فارس35337

هيالن نازي محمدعلي185072
157دبلوم2عمادية12237دهوكأنبى

158دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزيمان مجيد مصطفى330396

159دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكازين عارف محمد330064

160دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىدنيا بحمد عمر36044

يف شيخمر185084 161دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىفيان رسر

162دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىمللت محيالدين شكر185077

163دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىروزان اسعد جيجو329537

164دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىجنار بحمد عمر34215

165دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىقهرين فرحان حم330416

كز رمضان حسن367944 166دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىنير

ان مصطفى شكر343154 167دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىسير

168دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكلستان انور احمد185094

169دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىنشميل عثمان جاسم33819

170دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىجهان عبدهللا كرم33828

171دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىدلي  محيالدين صالح36156

ى330084 172دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكوفند بشير حسير

و444956 173دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزفان عزيز طير



174دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىهيهات عزت عمر185041

175دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىهلز عبدالرحمن محمدطاهر39869

176دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزيمان نرصالدين حسو185047

177دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىجيهان محمد صالح37566

ي184783 178دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىحليمه شكري حج 

179دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىايمان سيتو محمدصالح330458

180دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىبريشان شوكت احمد330073

181دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىسهام محسن مصطفى330594

182دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىبيمان عمر خورشيد33887

183دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىجهان اسماعيل عبدالخالق342224

184دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىنرسين بهجت خرشيد342285

ي سعيد34876
 
يفان باق 185دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىبير

186دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىزةري حسن رشيد185055

ى تازدين444870 187دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىايران حسير

188دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىشيالن عثمان عمر330446

ي369256 ى حفظاهلل خوشب  189دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىهلبير

ى صبجي عبدالرحمن184582 190دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىنالير

191دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىكوجر محسن ويىسي36056

 عبدالقهار محمدعلي184962
ى 192دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىهافير

193دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىهزيان ملكو سليم329959

194دبلوم2عمادية12237دهوكأنبىليمون محسن محمدسعيد329883

ائيل34253 195إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىشهالء عبدهللا جي 

ى حسن خدر330725 196إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىكزبير

ي خالد184605 197إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىسنجان حج 

198إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهدى اسماعيل محمد184997

ي342190 199إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىديزين محمد حاج 

ى342839 زا ياسير يفان مير 200إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىجير

لورين زكي حسن35296
201إعدادية2عمادية12237دهوكأنبى

ي رشيد35499
202إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىكلستان اشف 

203إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىجنان عبيد عبدهللا34827

ى342855 204إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىايمان ذكري حسير

ى عبدهللا36211 205إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىكرس حسير

شهريفان جمبلي عمر185006
206إعدادية2عمادية12237دهوكأنبى

ي عبيد342986
207إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىحربية اشف 

208إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىمينا بختيار عبدالرحمن329897

209إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىديرسم محمد احمد329734

عائشة عبدالواحد علي35421
210إعدادية2عمادية12237دهوكأنبى

211إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىميديا ماهر مسيحا36308

ى وجيه محمد184866 212إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىمافير

ان محيالدين شكر342956 213إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىجير

بت كهدار اسماعيل184752 214إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىرسر

ى رشيد سلمان470274 215إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىبرسر

216إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىنينوى فيليبوس داود330372

ى سفر احمد184609 217إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىسولير

ى500432 218إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىبخشان مشير حسير

ائيل عيىس184926 219إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىزفان جي 

ى342753 ي مهدي محمدامير
220إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهيفى



221إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىزوزان كمال احمد342869

ي خالد37847 222إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىبخشان حج 

ي342666 223إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىكازين حفظاهلل خوشب 

224إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىنازدار مجيد محمدصالح184936

225إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىباسيمة عبدي خرسو343030

226إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهنار اسماعيل محمد184976

227إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهيما احمد محمد36182

228إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىزاهدة عزيز رشيد34777

229إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهزين صالح محمد34859

ى عابد حامد34135 230إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىرفير

231إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىسينم مقداد سليم330235

232إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىجنار واحد خورشيد330676

233إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىشهريفان شكري زياب342644

234إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىافان حسن عيىس36505

235إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىوارزين ايوب ابراهيم184593

236إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىبييى عصمت ابراهيم342888

237إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهيمان عبدالخالق زياب36612

238إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىامان صابر محمد329993

239إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىبديعة عثمان محمد330546

240إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهوزين حكمت جميل184580

241إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىبروين ايوب ابراهيم184598

242إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهنار واحد خورشيد342683

ى احمد عثمان34176 243إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىكاهير

ى حاتم حسن342171 244إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىئافير

ة وحيد ميكائيل342992 245إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىعشير

ى342847 زا ياسير يفان مير 246إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىبير

247إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىسينم محيالدين صالح35070

ى عزت ابراهيم330731 248إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىسولير

249إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىتركية عبدهللا خرصى342083

ى342489 ى هازم تحسير 250إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهلبير

هنار علي زبير184599
251إعدادية2عمادية12237دهوكأنبى

ى حسن36221 ى لزكير 252إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىوارفير

ى342894 253إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهيام صالح محمدامير

254إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىشيوا ماجد يوسف34788

255إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىساهرة محمد احمد330425

256إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىافان ابراهيم عبدالقادر343436

ى محمد حسن36597 257إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىسولير

ي عبيد330707
258إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىزريفة اشف 

ي خورشيد342582 259إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىبيان حج 

260إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىسوا احسان ابراهيم444886

261إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهوزين نظمي شكري342480

262إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىجنار عبدهللا علي342697

263إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىكيابند عبدالرحمن محمدطاهر342207

ايالن زكي حسن35307
264إعدادية2عمادية12237دهوكأنبى

265إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىكفوت طاهر رشيد36125

266إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىئافزين لقمان محمدسليم444913

267إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىرعنا رضوان محمدطاهر184861



ى محمد343006 268إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىجيمن لزكير

269إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىفمان بهزاد نوري330700

ى36251 270إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىشيالن شمسالدين حسير

ى342865 271إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهوزين رمضان حسير

272إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىبفرين شهيد محمدرشيد342436

273إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىماوى سيفاهلل شمسالدين342781

274إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهيفان احسان ويىسي342148

275إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىخان نوري احمد444866

276إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىهناس عثمان محمدعلي342092

277إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىسحر رضوان محمدطاهر35234

278إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىشاديا شكري حفظاهلل37677

ي330320 ى صي  279إعدادية2عمادية12237دهوكأنبىسمية تحسير

280بكالوريوس2عمادية12237دهوكأنبىسعدية احمد يزدين185061

ي500706 1ماجستير2زاخو22238دهوكذكركوفان نادر صي 

2ماجستير2زاخو22238دهوكذكرماهر سكفان رمزي72175

ي73671
 
3دبلوم عالي2زاخو22238دهوكذكراراز احمد عبدالباق

ي فرحان78201 4بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرسلمان نب 

5بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرادريس عبدالحكيم شعبان497957

6بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرنذير فرمان هاشم457384

7بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكريوسف سليم عبدال93776

8بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكراحمد خليل عبدهللا173717

زاد يوسف احمد173626 9بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرشير

10بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرنزار عبدهللا يوسف76871

11بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرجوزل احسان يوسف72228

12بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكراحمد عمر محو357431

13بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرجمعة اردوان صالح356342

14بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكريوسف احمد يوسف356743

 علي363475
15بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعمر مصطفى

16بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرخالد عثمان فتاح229266

17بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرادريس مصطفى سلمان72584

ى عبدهللا احمد357200 18بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرتحسير

19بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرجالل محمد محمد73903

20بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكربهزاد عبدهللا صالح72164

21بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرنافخوش عبدالعزيز احمد457664

22بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرجمعة عبدالكريم صادق74283

23بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرفتاح عثمان فتاح173844

24بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكردلشاد مهدي مصطفى78218

ى جميل173873 25بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعلي حسير

26بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرسيفاهلل فرمان صالح173588

27بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرصابر عبدالمجيد شكري356756

28بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمحمد نوري خالد357298

29بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكررسدار محمد يحبر356376

ى كوركو357487 30بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمهفان حسير

31بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرناظم قاسم محو73959

ى ويىسي173583 32بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعزالدين محمدامير

ي عرب357399 33بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرشورشفان حاج 

34بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرصديق عادل قاسم357458



ى362772 35بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكريحبر احمد امير

36بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرحميد علي حميد357069

ي173577 37بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرجالل صالح حاج 

38بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمحمود مصطفى سلمان173595

39بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعبدالعزيز مصطفى عبوش173741

40بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكركاروان عزالدين عباس76033

41بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكردلشاد عبدهللا علي356548

42بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرزيرفان فرمان حسن356287

ي74402 43بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرديندار بهنام صي 

اك نيشان بوغوص500682 44بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرشير

45بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكردلير عبدالستار عيىس356537

46بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكردلوفان عبدالستار عيىس356262

47بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكركهدار احمد خالد230673

 علي552214
48بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكراياز مصطفى

ى عبيد173568 49بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرهزار حسير

50بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرسكفان اسماعيل محمد72610

51بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكركاوه ابراهيم سعدهللا74275

52بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرصالح صالح محو93936

53بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرليفون هايكاز بيتو357369

54بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكربيوار يوسف محمد497964

55دبلوم2زاخو22238دهوكذكرفدر محمد اسماعيل363328

56دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمصطفى يوسف مصطو72421

ي حسن74579
 
57دبلوم2زاخو22238دهوكذكرفاخر عبدالباق

58دبلوم2زاخو22238دهوكذكرعبدالكريم مصطفى سيفو356729

59دبلوم2زاخو22238دهوكذكركاروان علي صديق73202

يف474838 60دبلوم2زاخو22238دهوكذكرصباح نظام الدين محمدرسر

ي احمد457515
61دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمحمد فف 

62دبلوم2زاخو22238دهوكذكرسالم تمو حسن73233

ى358930 63دبلوم2زاخو22238دهوكذكربروز جالل حسير

64دبلوم2زاخو22238دهوكذكرعادل عيىس عمر356307

65دبلوم2زاخو22238دهوكذكرعلي صالح علي356501

66دبلوم2زاخو22238دهوكذكركاظم قاسم محو74263

ى عبيد173556 67دبلوم2زاخو22238دهوكذكرداخاز حسير

68دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمسعود يوسف مصطفى72357

ى محمد173917 69دبلوم2زاخو22238دهوكذكردلشاد حسير

70دبلوم2زاخو22238دهوكذكرشفان عبدهللا ويىسي74460

71دبلوم2زاخو22238دهوكذكررمضان عبدالستار محمد357650

72دبلوم2زاخو22238دهوكذكرعادل عباس محمد356270

73دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمهفان ايوب تعبور173489

ى356441 74دبلوم2زاخو22238دهوكذكردلوفان ابراهيم حسير

75دبلوم2زاخو22238دهوكذكرماهر طاهر عبيد475231

ى عيىس357254 76دبلوم2زاخو22238دهوكذكرزيباري حسير

77دبلوم2زاخو22238دهوكذكررشيد سلمان رشيد72106

78دبلوم2زاخو22238دهوكذكرزيرفان عادل سليمان357831

ى عبدالستار72122 79دبلوم2زاخو22238دهوكذكرريي  حسير

80دبلوم2زاخو22238دهوكذكراراز طاهر عبيد74268

81دبلوم2زاخو22238دهوكذكرماهر حسن كريم72365



82دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمحمد مصطفى محمد75975

83دبلوم2زاخو22238دهوكذكرفرهاد حسن صادق357128

84دبلوم2زاخو22238دهوكذكرحكمت احمد محمد363352

85دبلوم2زاخو22238دهوكذكرزيرفان جعفر مصطفى357004

86دبلوم2زاخو22238دهوكذكربيار بهجت كامل356945

87دبلوم2زاخو22238دهوكذكركاروان صالح يوسف356991

ى عيىس77266 88دبلوم2زاخو22238دهوكذكرعيىس حسير

ى محمد357311 ي حسير 89إعدادية2زاخو22238دهوكذكرصي 

ي74542 90إعدادية2زاخو22238دهوكذكراحمد محمد نب 

ي75896 91إعدادية2زاخو22238دهوكذكرمحمد طيب حاج 

92إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعبدالرحمن سليمان عبدهللا362194

93إعدادية2زاخو22238دهوكذكرفيصل عبدالرحمن محمد73121

94إعدادية2زاخو22238دهوكذكرزياد رؤوف عبدهللا357799

95إعدادية2زاخو22238دهوكذكرلقمان نوري احمد76417

يف نارص357096 1ماجستير2زاخو22238دهوكذكرماهر رسر

2دبلوم عالي2زاخو22238دهوكذكرخالد مصطفى خالد72306

3بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرهكاري سالم محمد357555

4بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرهاشم يوسف فرحان356800

ي عبدالرحمن مجي360831 5بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرحاج 

ي77962 6بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرهزار خليل صي 

7بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعصام عيىس صالح72205

8بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرافراز صادق سليم457489

9بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرخالد مسلم احمد356484

ى357630 10بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكراحمد ابراهيم حسير

11بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكررسكفت يوسف فرحان356789

وان عصمت محمد72491 12بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرشير

13بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعمر عصمت محمد72971

14بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرلقمان صديق علي72237

15بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرسيهاد عمر رشيد229436

فان طاهر فتاح173914 16بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرنيجير

17بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرحامد رمضان حامد362709

18بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكركايزاك هايكاز بيتو357380

19بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكربارزان احمد عبيد73883

20بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرهارون رشيد رمضان362652

21بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرهابيل ادريس والي361668

22بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمسعود ابراهيم محمد357546

23بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرانس يوسف عجيل75380

زاد حسن رمضان357359 24بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرشير

25بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمسلم فوزي مجيد72375

26بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرظاهر احمد صالح72344

ى457451 27بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرزيرفان ابراهيم حسير

28بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرنشوان عبدالسالم مرعان357238

 علي361121
ى 29بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرريدير شاهير

ى والت عفدي173854 30بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرريبير

31بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمؤيد شعبان يحبر356768

32بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكركهدار عادل احمد77856

33بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرهوار فتاح ابراهيم500728



34بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرسيداد احمد خالد230722

35بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرسليم محمدطاهر سليم357325

36بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرنوزدار جهور مصطفى73835

37بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرادريس علي صديق72253

38بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرايفان ايشخان ارشاك74204

39بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرزيكر حكمت عمر359040

40بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرهوار شعبان سليمان361502

41بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعماد ايوب علي76005

42بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكراحمد موس احمد230383

43بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمروان موس احمد232331

44بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمحمد علي احمد358798

ى طيب73402 45بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعكيد ياسير

46بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعمر عثمان عمر73350

47بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكروليد مصطفى فارو356360

ي شهباز74299 48بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكررسدار صي 

49بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرصالح برجس علي73682

50بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكردزوار حسن نذير173956

51بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعلي خالد عبدالكريم173723

52بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمسعود بهجت عبيد73864

53بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرعبدهللا سكفان احمد357445

54بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكررسدار حكمت طاهر73386

55بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرافاك نيشان بوغوص76189

56بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرنزار محمد تتو173601

57بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرفائز شعبان شكر173689

58بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكريونس نائف احمد457403

ى76257 ى ابرو شاهير 59بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرمارسير

60بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكراحمد حسن سليم73851

61بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكردلخاز خليل ابراهيم458776

ى356913 62بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرريي  علي امير

63بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكربيوار محمد زبير75829

64بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكركوفان محمد عمر72823

ى357665 65بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكراوميد ابراهيم حسير

66بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرديركفت توفيق رمضان357152

ي75219
 
67بكالوريوس2زاخو22238دهوكذكرارام احمد عبدالباق

68دبلوم2زاخو22238دهوكذكربزار رمضان احمد173371

69دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمحمد محسن عبدالرحمن72803

70دبلوم2زاخو22238دهوكذكرواحد اسكان جاسم356810

71دبلوم2زاخو22238دهوكذكراحمد ماجد محمد73923

ي75879 72دبلوم2زاخو22238دهوكذكركاوة صالح حاج 

73دبلوم2زاخو22238دهوكذكربيار دندار تحلو361330

74دبلوم2زاخو22238دهوكذكرسامان رمضان عثمان77884

ي74961 75دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمحمد حسن حاج 

76دبلوم2زاخو22238دهوكذكرسميان سهمي عمر72691

77دبلوم2زاخو22238دهوكذكرصالح ابراهيم محمد94554

78دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمسعود حسن رمضان356602

79دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمحمد عبدالرحمن رجب173697

80دبلوم2زاخو22238دهوكذكرطاهر احمد صالح72340



ى230309 81دبلوم2زاخو22238دهوكذكراوميد ابراهيم حسير

82دبلوم2زاخو22238دهوكذكرنشوان محسن يعقوب78182

ى عبيد74090 83دبلوم2زاخو22238دهوكذكربيوار حسير

84دبلوم2زاخو22238دهوكذكروالي ادريس والي361631

ي محمد357468 85دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمهفان هي 

ي231091 86دبلوم2زاخو22238دهوكذكرجيا صالح حاج 

87دبلوم2زاخو22238دهوكذكرريفنك مصطفى سلمان73701

88دبلوم2زاخو22238دهوكذكرانس علي صديق72570

ى طاهر عبدال357289 89دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمتير

90دبلوم2زاخو22238دهوكذكرعلي خليل محمود73940

91دبلوم2زاخو22238دهوكذكروالت توفيق سعيد75715

92دبلوم2زاخو22238دهوكذكرعبدالواحد يونس محمود502880

93دبلوم2زاخو22238دهوكذكربارزان نرصالدين عبدالسالم72189

94دبلوم2زاخو22238دهوكذكريوسف جميل يوسف500721

ى عيىس74649 95دبلوم2زاخو22238دهوكذكراياز حسير

96دبلوم2زاخو22238دهوكذكرابراهيم سةروةر زين العابدين72266

97دبلوم2زاخو22238دهوكذكرنوزاد ابراهيم محمد94238

98دبلوم2زاخو22238دهوكذكرعماد عيىس صالح72292

99دبلوم2زاخو22238دهوكذكرسالم توفيق سعيد75742

100دبلوم2زاخو22238دهوكذكرايمن عبدالمجيد شكري73774

101دبلوم2زاخو22238دهوكذكراحمد ابراهيم سعيد72536

102دبلوم2زاخو22238دهوكذكرهيمن محمد حسن74907

ى173735 103دبلوم2زاخو22238دهوكذكرهردم احسان حسير

104دبلوم2زاخو22238دهوكذكركوفان صادق حسن76710

105دبلوم2زاخو22238دهوكذكريونس جاسم رمضان356570

106إعدادية2زاخو22238دهوكذكرهزار سعيد مجي358015

107إعدادية2زاخو22238دهوكذكرمحمد احمد بشار73428

108إعدادية2زاخو22238دهوكذكراياز رمضان عمر94413

109إعدادية2زاخو22238دهوكذكريحبر شعبان يحبر357055

110إعدادية2زاخو22238دهوكذكرفرهاد وليد عبدالعزيز230090

111إعدادية2زاخو22238دهوكذكرشفان فندو تتو76370

ى76755 112إعدادية2زاخو22238دهوكذكرئامد ابراهيم حسير

113إعدادية2زاخو22238دهوكذكرديار محمد عيىس229340

114إعدادية2زاخو22238دهوكذكرمحمد جالل محمد77348

115إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعدنان فرمان صالح362505

116إعدادية2زاخو22238دهوكذكرمحمد جميل يوسف363321

ي231383 117إعدادية2زاخو22238دهوكذكرسالم نازي حاج 

ى76453 118إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعبدالقهار عبدهللا حسير

119إعدادية2زاخو22238دهوكذكرويىسي شهاب احمد94852

120إعدادية2زاخو22238دهوكذكركرم بهجت موس72279

ي457473
121إعدادية2زاخو22238دهوكذكرايمن محمد فف 

ى457508 122إعدادية2زاخو22238دهوكذكرنزيار جالل حسير

123إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعبدهللا مسعود محمود357187

124إعدادية2زاخو22238دهوكذكرحمزة خالد عبدالكريم229206

ى357117 ي حسير ي صي 
125إعدادية2زاخو22238دهوكذكرهابى

126إعدادية2زاخو22238دهوكذكرصديق خليل صديق357570

127إعدادية2زاخو22238دهوكذكرهشيار اردوان صالح356334



128إعدادية2زاخو22238دهوكذكرادريس شكر خلتو458434

129إعدادية2زاخو22238دهوكذكرزفان زمان محمد230362

130إعدادية2زاخو22238دهوكذكرروزهات محسن اسماعيل77910

131إعدادية2زاخو22238دهوكذكرزيرك نزار خلتو458450

132إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعمر حسن عمر173656

133إعدادية2زاخو22238دهوكذكرجمعة علي محمد362561

134إعدادية2زاخو22238دهوكذكرريمان حكمت رمضان173754

ش صالح عيىس76430 135إعدادية2زاخو22238دهوكذكرهير

136إعدادية2زاخو22238دهوكذكرفائز يوسف محمد72785

ي علي76849 137إعدادية2زاخو22238دهوكذكراراس حاج 

138إعدادية2زاخو22238دهوكذكرقاسم محمد قاسم75347

ى جميل357582 139إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعبدهللا حسير

140إعدادية2زاخو22238دهوكذكرازاد عبدالحكيم جانكير230263

141إعدادية2زاخو22238دهوكذكرجيهاد يوسف سليم76564

142إعدادية2زاخو22238دهوكذكراحمد فاضل محمد502864

143إعدادية2زاخو22238دهوكذكرريدير ايوب علي75924

144إعدادية2زاخو22238دهوكذكرسيبان بدل مراد230941

145إعدادية2زاخو22238دهوكذكرشفان خواجة محمود361827

ي جهور77725 146إعدادية2زاخو22238دهوكذكرخبات صي 

147إعدادية2زاخو22238دهوكذكرهيهات وليد عبدالعزيز230050

148إعدادية2زاخو22238دهوكذكرخالد جمال صالح77949

149إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعلي احمد عاصو500724

150إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعلي برجس علي231026

151إعدادية2زاخو22238دهوكذكراورهان برهان سعدهللا457463

152إعدادية2زاخو22238دهوكذكرفرهاد حسن رمضان362606

153إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعدنان رمضان عثمان76541

154إعدادية2زاخو22238دهوكذكركاروان محمد قاسم75368

155إعدادية2زاخو22238دهوكذكرروزدار جهور مصطفى357640

156إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعمران حمزة خلف552213

157إعدادية2زاخو22238دهوكذكريوسف عبدالرحمن عيىس357170

158إعدادية2زاخو22238دهوكذكرالوين عابدين عبدالرحمن231072

159إعدادية2زاخو22238دهوكذكرحسن بشير حسن173895

160إعدادية2زاخو22238دهوكذكرماجد غريب حسن77839

ي76637 161إعدادية2زاخو22238دهوكذكركاروان حسن حاج 

162إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعمر ابراهيم احمد230553

163إعدادية2زاخو22238دهوكذكررسهاد عادل اسماعيل76515

164إعدادية2زاخو22238دهوكذكراوميد مراد جميل357347

ى خليل عمر361067 165إعدادية2زاخو22238دهوكذكرمزكير

ى رمضان عمر94505 166إعدادية2زاخو22238دهوكذكرمتير

ى انور محمد358986 167إعدادية2زاخو22238دهوكذكرمتير

168إعدادية2زاخو22238دهوكذكرهفال عادل حسن361798

169إعدادية2زاخو22238دهوكذكرمحمد سعيد رشو76730

170إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعلي عبدهللا محمد356968

ى93756 171إعدادية2زاخو22238دهوكذكرجمعة محمد حسير

172إعدادية2زاخو22238دهوكذكرافاك اشخان ارشاك76390

ي كلعان72319 173إعدادية2زاخو22238دهوكذكريوسف صي 

ى78220 174إعدادية2زاخو22238دهوكذكررائد غريب حسير



ى357106 ي حسير 175إعدادية2زاخو22238دهوكذكرروزهات صي 

176إعدادية2زاخو22238دهوكذكرصالح بك نذير خالد77932

177إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعبدالسالم حسن محمد361237

178إعدادية2زاخو22238دهوكذكرعبدالحكيم عبدالرحمن جانكير230125

179إعدادية2زاخو22238دهوكذكركوفان محسن عبدالرحمن72513

180إعدادية2زاخو22238دهوكذكرسنار سكفان سليمان229873

ي72558 181دبلوم2زاخو22238دهوكذكرمحمد حسن حج 

ى73157 1ماجستير2زاخو22238دهوكأنبىنرسين جالل حسير

2بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهدى حسن نذير231227

3بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىنوروز حسن محمد357267

ي صالح76773 4بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىنازدار صي 

هللا قاسم173501 5بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىادار خير

6بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىزيتون خالد محمد78210

7بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىارزو محمود يوسف230658

ندى علي محمد232541
8بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبى

9بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىكوفند سكفان سليمان229824

10بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىجوان مهدي محمد72546

11بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىيعقوب يوسف سعيد356523

12بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىالحان سمير محمد72634

ى356389 ى ابراهيم حسير 13بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهلبير

14بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىريزين والت عفدي8210

15بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىكرس ابراهيم انور392215

16بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىسناء محسن محمود228952

17بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىاخينك فاضل عادل173565

18بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىشيماء توفيق سعيد497969

يف363339 ي رسر
19بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىبروين فف 

20بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىناجية حسن الياس357480

يف73137 21بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىحلبشيما محمد رسر

22بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىديمن عبدالحكيم احمد173946

ى انور طاهر457494 23بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهلبير

ايمان حسن علي173357
24بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبى

25بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهالت رشيد رمضان362683

26بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىشيالن شوكت يوسف72599

ى عبدالكريم جندي73284 27بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىافير

28دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىزليخة فتاح اغمير74605

29دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىصبيحه عمر اسماعيل76908

30دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىفاطمة عبدالمجيد اسماعيل77674

31دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىشاهة يوسف بطوش362253

32دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىهيام عبدالكريم سعيد442859

ى قادر خانه363395 33دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىبرسر

34دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىشيالن صالح فارس232447

ي عيىس عبدالرحمن73313
35دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىعيىسر

36دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىفمان محمود عباس72722

37دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىاسيا صالح حسن77976

ى ابابكر357229 38دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىنفل حسير

يف72448 39دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىشورش محمد رسر

ى73212 40دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىمنال ايوب حسير



41دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىهيام نجيب بريندار72151

42دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىجيمن حسن عمر173675

43دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىزهرة محمد درباس356579

عدله خالد علي356528
44دبلوم2زاخو22238دهوكأنبى

45دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىكوثر نجيب هادي73167

46دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىسهام عيىس صالح363311

47دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىسعاد عيىس صالح357728

48دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىدولت عجيل ابراهيم173864

ى363381 ى عبدالرحمن حسير 49دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىهافير

50دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىبيمان ميكائيل اسماعيل361149

ى356405 51دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىروزين ابراهيم حسير

ى356419 ى ابراهيم حسير 52دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىافير

53دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىزيان يوسف سليمان356456

ى مصطفى عبوش363454 54دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىرفير

55إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىجهان نورالدين حسن500701

وز موس علي457437 56إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىبير

57إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىبروين فاضل سعدي497975

58إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىهيمت حازم عبدهللا93817

59إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىشيالن يونس اسماعيل363466

شيدا محمدعلي هادي356559
1ماجستير2زاخو22238دهوكأنبى

2بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىسلم محمود انور357038

3بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىنرسين هاشم حميد173818

4بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىروندك رسدار محمود229587

5بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىرحمة زيدان فرحان358209

6بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىروندك ادريس محمد356467

7بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىسمية سعيد عبدالرحمن72329

8بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىزينب زهير محمد552217

ى عبيد173612 9بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىجيمن حسير

ريزين محمدطاهر علي173650
10بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبى

11بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىاينور رمضان طاهر173794

12بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىصابرين عبدالجبار قاسم173949

13بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىروزين سعيد محو75788

14بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىسوزان عبدهللا احمد500687

15بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىسيدره شفيق رشيد73247

16بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىاديبة اسعد سعيد229890

17بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىاواز صالح موس72987

18بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىزوزان عمر اسماعيل76807

ى عبيد173609 19بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهيفاء حسير

20بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىنازك سعيد رشو74446

ي72213 كوفان محمد نب 
21بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبى

22بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىكرس حسن محمد357082

23بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىاالء عمر مصطفى363490

24بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىاحالم عبدهللا محمد356954

يف يوسف363415 25بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىدلزين رسر

26بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىفاطمه جعفر عبدالحميد173547

27بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىكازين عمر نائف73736

28بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىفائزه حميد رمضان94077



29بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهزين محمدطاهر سليم357339

30بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىدلمان مصطفى يوسف173315

31بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىنورا نزار مجي173785

32بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىسمية محمود انور357023

ى سليمان محمد73370 33بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىرفير

34بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىدلمان محمد عيىس73819

ي77645 35بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىنازي عاصي حاج 

ى مجيد حسن73806 36بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىدلفير

ان75300 ى مهداوي حير 37بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىدارفير

ى احمد173773 38بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىليل لزكير

39بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىفضيلة رشيد عبدالكريم73790

هزين علي محمد458755
40بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبى

41بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىدلناز وليد محمد72380

ى عبدالرحمن سليمان173767 42بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىافير

43بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىكازين محمد طاهر سليم363406

44بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىنازدار جهور جعفر72135

45بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىادار شمو رجب357138

يف يوسف363433 ى رسر 46بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىافير

ي173889 47بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهدى ريي  حاج 

48بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهناء احمد قاسم74219

يف يوسف363446 ى رسر 49بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىدلفير

ار هاشم علي356323
ى 50بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىكلير

51بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىارين مصطفى عباس500715

52بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىديمن سالم محمد457646

53بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىنور محمود احمد561454

و79720 54بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهوزان عبدالحميد بير

ى لقمان انور356898 55بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىسولير

ى173828 ى محمد حسير 56بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهلبير

ى74622 ى فرحان حسير 57بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىروزفير

58بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهيام نعمت جميل74514

59بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىروزين عادل عبدهللا173747

60بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىاالء حسن نذير173939

61بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىسناء صالح صالح94304

ى شكري قاسم72462 62بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىكالفير

63بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىمروة لقمان انور363370

ى عكيد يوسف357538 64بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهافير

دلزين علي محمد356705
65بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبى

66بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىسوسن عثمان خلف363527

67بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىديمن محمد كريم358067

68بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىهيمن نذير اسماعيل356583

69بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىافان توفيق رمضان357160

70بكالوريوس2زاخو22238دهوكأنبىزيروان حكيم حمد502870

71دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىسيي  سكفان رمضان173349

ي72472 ى حاج  72دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىسيي  لزكير

73دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىهيفاء محمد مصطفى357214

74دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىشيماء يوسف احمد229505

ى ويىسي77806 75دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىوفاء ياسير



76دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىكرس ذنون فارس73332

 علي72998
ى 77دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىهيفيدار امير

ى جميل357594 78دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىوارزين حسير

79دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىروناهي محمود اسماعيل73099

ي يوسف74172
80دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىندى عوبى

81دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىبنان عبدالرحمن عثمان362745

82دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىنرسين عبدالعزيز احمد73656

83دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىزيان محمد احمد74307

هرزين محمدطاهر علي173640
84دبلوم2زاخو22238دهوكأنبى

ان يوسف ابراهيم458486 85دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىمير

ى173822 ى محمد حسير 86دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىفهير

87دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىهيام عبدهللا اسماعيل77820

88دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىتاسحة احمد خليل229697

89دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىبريخان صديق محمد72755

90دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىايفة ايشخان ارشاك74191

ى نعمت جميل74483 91دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىافير

ي229541 زيان محمد نب 
92دبلوم2زاخو22238دهوكأنبى

93دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىسندس جعفر عبدالحميد173537

94دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىميديا مسعود صالح357521

95دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىسيي  عمر اسماعيل173905

96دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىهوزان خدر عبدهللا72408

ي72501 97دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىخنساء محمد حج 

98دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىزوزان صالح موس73413

99دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىمريم حسن عمر173661

100دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىدريا فيصل صالح229623

يفان علي خان صالح357606 بير
101دبلوم2زاخو22238دهوكأنبى

102دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىدلسوز نجيب عمر360892

ي72484 103دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىخالت محمد حج 

ى مصطفى يوسف173330 104دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىدلفير

105دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىفيان صالح رشيد173803

106دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىبيمان طاهر محو74252

107دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىامنة هاشم زبير75005

108دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىروناك خدر عبدهللا72435

109دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىديزين خالد موس2402

ي يوسف228977 110دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىروزين حاج 

ى خدر عبدهللا93899 111دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىدلفير

ى75848 112دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىوفاء غريب حسير

113دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىهيالن حميد مصطو230418

114دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىجنار نجيب عمر360859

ين رشيد احمد173618 115دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىرسر

ي شمو رجب173631
116دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىزيبى

ى عيىس173807 117دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىنوروز حسير

118دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىدلمان محمد عمر173876

119دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىايفار حمد مجي73270

يفان فاضل سعدي230347 120دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىبير

وز عباس مصطفى229132 121دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىنير

سوزان صالح علي73181
122دبلوم2زاخو22238دهوكأنبى



123دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىهيام طاهر عبيد74233

ي يوسف173521 ى حاج  124دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىافير

125دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىدلزين محسن سلمان76228

126دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىزكية فيصل صالح173729

ي خليل173859 ال صي  ى 127دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىبير

ين عمر عزيز500677 128دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىشير

129دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىديالن سالم محمد360943

130دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىزوزان سعدي حميد356923

 علي230866
131دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىدلمان عبدالغبى

132دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىسهام محمد عمر173884

ى طيب76209 133إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىشيماء حسير

134إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىناهدة حسن عمر173670

135إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىهيفيدار نايف رمضان77864

136إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىكرس رمضان عمر94351

ى حمد مجي76790 مير 137إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىرسر

138إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىشيماء سليم عفدي75641

يف362424 ى يوسف رسر 139إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىهيلير

140إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىربيعة مصطفى يوسف173338

141إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىجيهان صالح محمود76142

142إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىيمبى ايوب خليل358296

143إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىماريا محمد ابراهيم77014

144إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىادار جهور جعفر78078

145إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىاسمر شمو رجب361470

146إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىبيمان رشيد صادق357280

ي غاندين غازي231014
147إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىامابى

148إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىروندك شعبان يحبر361299

ريزان خالد جولي458526
149إعدادية2زاخو22238دهوكأنبى

ين اسماعيل قاسم93836 150إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىرسر

151إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىهيالن دزوار خالد358415

152إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىديمن حسن عمر76660

153إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىفيان كردي محو229763

154إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىفيان صالح محمود76109

هيام خالد جولي458560
155إعدادية2زاخو22238دهوكأنبى

156إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىدعاء رسدار احمد75047

157إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىميناء احمد خالد230027

158إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىلورين محمود فتاح230597

يف73719 ى زهير رسر 159إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىهلبير

خان احمد75402 160إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىمروة مير

161إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىسعاد يوسف سليم76584

162إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىنوروز محمد هيوبل74828

163إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىهدية رمضان طيب94035

ا مهدي محمد94619 ى 164إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىهير

165إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىدلمان سعيد مجي363639

166إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىهناء عبدالحكيم محمود230898

167إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىجيهان عبدالعزيز سعيد94004

ي عبدهللا94465
168إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىسوالف دشب 

ي جهور77793 ى صي  169إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىكافير



ى صباح نظام الدين361741 170إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىدلير

171إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىسارة اسماعيل جميل361188

172إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىكازين غفار طه72657

ى هشيار محمد77075 173إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىدلير

174إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىاواز رشيد صادق357275

175إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىديمن رشيد محمد78192

ى احمد خالد229959 مير 176إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىرسر

177إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىفمان شاكر طه77921

ى محمد361567 178إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىروزين لزكير

179إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىذكري احمد رمضان75161

180إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىزهرة زهير محمد552212

181إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىميديا فاخر عبدالكريم75260

182إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىهيبت فخري ميكائيل173513

183إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىايمان يوسف احمد231308

184إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىشيماء صديق كامل73301

ى173683 185إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىنجوى ابراهيم حسير

186إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىميديا يونس علي458616

187إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىسوالف سليم مصطفى361431

ي محمود انور357620
188إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىعيبى

ى خواجة محمود361875 189إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىفهير

190إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىدلزين مصطفى يوسف173311

سوز لقمان سامي76084
191إعدادية2زاخو22238دهوكأنبى

هوزان عبدي علي76470
192إعدادية2زاخو22238دهوكأنبى

193إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىنارين سليمان محمود229162

194إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىفائزة هاشم زبير173702

195إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىنورهان طيار محمد173709

196إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىجويره صالح الدين صالح94581

197إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىروزين اسماعيل قاسم93870

يف173778 198إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىزيمان نظامالدين محمدرسر

199إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىزوزان سليم عفدي75593

ي358319 ى عبدهللا حاج  200إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىمزكير

201إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىجنار فتاح ابراهيم77984

202إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىسعاد ذنون فارس75528

203إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىصفا صالح يوسف75683

204إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىفمان سليم عفدي75761

205إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىايه محمود انور357045

206إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىميساء شفيق كريم229465

 علي74857
ى 207إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىنازدار امير

اق معصوم علي178110
208إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىارسر

209دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىافكار عبدهللا محمد356984

ي مصطفى صالح457630
210دبلوم2زاخو22238دهوكأنبىزيبى

211إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىامينة عادل صالح173706

ى جمال سليمان350556 212إعدادية2زاخو22238دهوكأنبىرفير

اشواق علي يوسف561456
213إعدادية2زاخو22238دهوكأنبى

1ماجستير2ديربون22239دهوكذكرابراهيم علي علي8266

2ماجستير2ديربون22239دهوكذكروسام حسن يونس502869

3ماجستير2ديربون22239دهوكذكردلخاز سليم سليمان337480



ي محمد170965 4ماجستير2ديربون22239دهوكذكرايوب حاج 

5بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرفوزي محمد درباس8247

6بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرفرمان حسن سليمان8343

7بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسالم محمد طحلو337349

ي محمد337436 8بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكررمضان هي 

9بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرمحمد احمد عكيد170888

ي عبدالحميد328886 10بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرفرهاد حاج 

11بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرريي  حسن شكري170901

12بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرمجيد حميد حامد170961

13بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرجابر صالح والي170948

14بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرازاد عبدالكريم سعيد171140

15بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرخالت رمضان فندي337194

ي170796
16بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرعبدالرحمن اسماعيل مشخب 

17بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرطه صديق طيب337261

ى كوالن موس7998 18بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرارمير

ي8068  جلب 
19بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرعدنان مصطفى

20بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرهشيار اسماعيل صالح337181

هللا قاسم337066 21بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرعدنان خير

22بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرجميل صالح والي8315

23بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكركاوه رمضان حامد337242

24بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكردلوفان محمد عبدالحميد457037

25بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكراحمد عثمان فتاح337095

ي سيفدين170879
26بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرزيرفان حسبى

27بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرشوان فهمي سامي8201

28بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرمحمد صالح شيخو337346

29بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكراياد جمعة ايوب8418

30بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرمله ت مراد رشيد337285

31بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرهشيار طاهر عمر170673

32بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكربارزان طاهر عبدالمجيد337174

33بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرصالح حسن محمد337276

34بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرصالح فرحان جهور456997

ى337035 وان عبدالرحمن حسير 35بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسير

36بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرزهير عرفان غازي336138

37بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكركاروان مصلح هسام170868

38بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسالم مصطفى ابراهيم171118

39بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرهشيار سعيد علي337404

40بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرمصطفى سليم محو456928

ي مصطو8435 41بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرخالت صي 

ي337391 42بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكردلزار صالح حاج 

43بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرخالد وليد رمضان337166

44بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكراياز نوري الوند8523

45بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرموس ايسف محمد171129

46بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكريوسف فتجي احسان170678

47بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرنجمان احمد محمد498053

ى ادريس يونس498043 48بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرمتير

ي سيفدين محمود337500
49دبلوم2ديربون22239دهوكذكرحسبى

50دبلوم2ديربون22239دهوكذكروالت محمد عمر502878



51دبلوم2ديربون22239دهوكذكرفاضل علي عبدي8273

52دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعلي قاسم عبدالرحمن8319

53دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعادل ايوب محمد337283

ي محمد337409 54دبلوم2ديربون22239دهوكذكرحسن هي 

ى228034  حسير
55دبلوم2ديربون22239دهوكذكرازاد مصطفى

56دبلوم2ديربون22239دهوكذكرداود سلو صالح8221

57دبلوم2ديربون22239دهوكذكراسماعيل محمد اسماعيل337116

58دبلوم2ديربون22239دهوكذكرخالت خالد تمر8063

59دبلوم2ديربون22239دهوكذكرنزار عارف محسن336527

60دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعبدالرحيم محمد عبدالكريم337271

61دبلوم2ديربون22239دهوكذكرنوزاد صالح رمضان337426

62دبلوم2ديربون22239دهوكذكرنزار سعدي عبدالجبار8516

ى337428  حسير
زاد مصطفى 63دبلوم2ديربون22239دهوكذكرشير

64دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعبدالحميد عزت علي8237

65دبلوم2ديربون22239دهوكذكرزيرفان نعمت صالح8361

66دبلوم2ديربون22239دهوكذكراياس يوسف رشيد8278

67دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعبدالكريم عبدهللا عبدالكريم8511

68دبلوم2ديربون22239دهوكذكرفرهاد يوسف حسن170604

69دبلوم2ديربون22239دهوكذكرارا كريكور اكوب8064

70دبلوم2ديربون22239دهوكذكرمحمد طاهر محمدعلي8264

71دبلوم2ديربون22239دهوكذكردلوفان سلمان علي170669

72دبلوم2ديربون22239دهوكذكرخليل كامل علي8518

ى احمد عبدهللا8450 73دبلوم2ديربون22239دهوكذكرامير

74دبلوم2ديربون22239دهوكذكراراس صباح محمد498029

75دبلوم2ديربون22239دهوكذكرريكر سليم عبوش337052

ي مصطفى8441 76دبلوم2ديربون22239دهوكذكراسالم حاج 

77دبلوم2ديربون22239دهوكذكركريم خليل نارص7950

78دبلوم2ديربون22239دهوكذكرمصطفى عيىس حسو170589

79دبلوم2ديربون22239دهوكذكرداود سليمان محمدعلي8453

ى قاسم170609 80دبلوم2ديربون22239دهوكذكرفرست تحسير

81دبلوم2ديربون22239دهوكذكرهوار جمال يونس8172

ي170590
82دبلوم2ديربون22239دهوكذكرهفال اسماعيل مشخب 

83دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعمران علي حسن170709

84دبلوم2ديربون22239دهوكذكراحمد فاضل عبدالرزاق9455

يف عبدهللا228298 85دبلوم2ديربون22239دهوكذكرطاهر محمدرسر

86دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعبدهللا محمد عبدهللا337477

87دبلوم2ديربون22239دهوكذكرمهفان رمضان محمد337233

88إعدادية2ديربون22239دهوكذكرفرست احمد عمر8037

89إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمسلم رمضان ابراهيم337083

90إعدادية2ديربون22239دهوكذكرنذير ابراهيم احمد170803

ى كوالن موس8169 91إعدادية2ديربون22239دهوكذكرارتير

92إعدادية2ديربون22239دهوكذكرحسن رمضان يعقوب8177

93إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمسعود فتجي يونس460684

94إعدادية2ديربون22239دهوكذكرعادل صالح تي 8547

ي محمد337441 95إعدادية2ديربون22239دهوكذكررشيد هي 

96إعدادية2ديربون22239دهوكذكرحميد حسن صادق8304

97إعدادية2ديربون22239دهوكذكرشكري رشيد خالد337199



98إعدادية2ديربون22239دهوكذكرخالد محمد خالد337101

99إعدادية2ديربون22239دهوكذكرجمعة علي محمد9026

100إعدادية2ديربون22239دهوكذكرصادق صديق ايوب171008

101إعدادية2ديربون22239دهوكذكربرفان محمد عبدهللا337467

102إعدادية2ديربون22239دهوكذكراحمد طاهر احمد9284

1ماجستير2ديربون22239دهوكذكرعصام نجم الدين عرب8448

2بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسالم مهدي محمد502908

ي8487 3بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرخالت عبدهللا حاج 

4بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرنزار سالم محمد9079

5بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسعيد حميد حامد7974

6بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرشعبان رمضان سعيد227738

7بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرعمر محمدصالح حسن337265

8بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرحسن احمد حسن9290

9بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكركاروان مجي رمضان337186

10بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرنشوان فرمان حسن8345

11بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكربايز صالح والي337168

12بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكراحمد هاشم فرمان170614

ى7977 ى رمزي حسير 13بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرحسير

14بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكركاوة محيالدين برهان456889

15بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرفرهاد رمضان عمر337128

ى8483 16بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكررجب احمد حسير

ى8467 17بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرشفان حمزة حسير

18بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرجهاد حامد يونس337364

19بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكربارزان عبدالمطلب اوسمان170638

20بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسيهاد حمدي علي7991

21بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرعبدهللا لوند صالح337541

22بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكردلوفان محمد عثمان170924

23بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكردزوار مصلح احمد8265

24بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكروالت خورشيد صالح8914

ى8555 25بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرجهاد حسن حسير

وان عمر محمد8195 26بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرشير

27بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرزيرفان علي عمر170999

28بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرجمال محمد بركات171099

وان محسن يونس502888 29بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرشير

30بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرمحمد رمضان عبدالرحمن8350

ي علو337090 31بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرشفان حج 

32بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرطه محمود صالح8232

33بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرايوب خالد تمر170653

34بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكراراز توفيق صالح227399

35بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرهفال ابراهيم قاسم170832

ى يوسف170601 36بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكررمضان حسير

37بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرادريس سليمان صالح336936

38بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرالوند نوري الوند9417

39بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكربزار مجي رمضان335983

40بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسعيد نظير علي8446

ي سيفدين228124
41بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسعيد حسبى

42بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكررسدار فتجي احسان8561



زا8212 43بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسوزدار حسن مير

44بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرفرهاد احمد هسن227992

45بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكراحمد عبدالستار احمد337135

46بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرباوان عبدالرحمن محمدعلي337119

ى حسن170918 47بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرجمعة ياسير

ي بشار170775 48بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكروالت حاج 

فان فرمان حسن8348 49بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرنيجير

50بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكررسدار احمد عمر9544

51بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكراراس هسن محمد336899

ي337554 52بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكراحمد صالح حاج 

53بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكربيوار عبدالستار هسام335594

54بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرشعبان قادر علي336453

55بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكردزوار جمعة حيدر337072

ي وليد محمد337324
56بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرراسب 

57بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسالم احمد محمود170674

ى عماد كمال337303 58بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرمتير

59بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكريونس حسن يونس337487

60بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرسيابند محمد طاهر335532

61بكالوريوس2ديربون22239دهوكذكرمهدي حسن خالد228662

62دبلوم2ديربون22239دهوكذكربسام رشيد عكيد226858

ي رمضان8321 63دبلوم2ديربون22239دهوكذكرمحمد حاج 

64دبلوم2ديربون22239دهوكذكرسامان رشيد عكيد170929

65دبلوم2ديربون22239دهوكذكرريدير محمد احمد8526

66دبلوم2ديربون22239دهوكذكراوميد نذير يوسف8054

ي بشار457011 ي حاج  67دبلوم2ديربون22239دهوكذكرحاج 

68دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعمر عصمت خمو8214

69دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعبدهللا احمد عبدي170786

70دبلوم2ديربون22239دهوكذكرمسعود محمدصالح علي4774

71دبلوم2ديربون22239دهوكذكراحمد هشيار محمد8171

72دبلوم2ديربون22239دهوكذكراسماعيل مهدي محمد502891

ى8464 ي خورشيد حسير 73دبلوم2ديربون22239دهوكذكرناج 

74دبلوم2ديربون22239دهوكذكرروندك عيىس يوسف170697

75دبلوم2ديربون22239دهوكذكرخليل علي خليل7968

76دبلوم2ديربون22239دهوكذكركوفان سليم مصطفى8022

77دبلوم2ديربون22239دهوكذكرهفال عبدالحميد رشيد8011

78دبلوم2ديربون22239دهوكذكرمسعود نوري رشيد170908

79دبلوم2ديربون22239دهوكذكرسعد سالم مصطو502859

80دبلوم2ديربون22239دهوكذكردلشاد مهدي محمدصالح336211

ى335811 81دبلوم2ديربون22239دهوكذكررسدار عكيد شاهير

82دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعبدالقهار طاهر حسو8425

83دبلوم2ديربون22239دهوكذكرمحمد صالح ابراهيم170684

84دبلوم2ديربون22239دهوكذكرهفال زكي رمضان337493

زاد عبدهللا محمود8243 85دبلوم2ديربون22239دهوكذكرشير

86دبلوم2ديربون22239دهوكذكربارزان خليل جميل336948

87دبلوم2ديربون22239دهوكذكراسالم علي برو170779

ي337154 88دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعلي عبدهللا حاج 

89دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعبدي علي عثمان170968



يف علي336043 90دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعماد محمدرسر

91دبلوم2ديربون22239دهوكذكرماهر محمود رسحان170790

92دبلوم2ديربون22239دهوكذكرزكي شاكر محو337078

93دبلوم2ديربون22239دهوكذكرصالح عبدالرحمن احمد8226

94دبلوم2ديربون22239دهوكذكراكرم سلو صالح8220

95دبلوم2ديربون22239دهوكذكررمزي صالح ابراهيم9055

ى صالح170598 96دبلوم2ديربون22239دهوكذكرسيبان تحسير

97دبلوم2ديربون22239دهوكذكرمهفان غازي عمر9393

ي علي8456 98دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعادل حاج 

99دبلوم2ديربون22239دهوكذكرريفنك عزالدين سعيد8235

100دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعبدهللا شعبان ابراهيم9084

101دبلوم2ديربون22239دهوكذكردلشاد عمر مصطفى336941

ى سليم8506 102دبلوم2ديربون22239دهوكذكرسمير ياسير

ي رمضان227405 103دبلوم2ديربون22239دهوكذكررضوان حاج 

104دبلوم2ديربون22239دهوكذكرساالر صالح سلمان170872

105دبلوم2ديربون22239دهوكذكرابراهيم خليل نعمان335885

106دبلوم2ديربون22239دهوكذكرريان هاشم فرمان170610

107دبلوم2ديربون22239دهوكذكراسالم نوري رشيد170996

108دبلوم2ديربون22239دهوكذكرلقمان غازي خواسب 503120

ى8519 ي حسير 109دبلوم2ديربون22239دهوكذكراحالم صي 

110دبلوم2ديربون22239دهوكذكرجيمن محمود طيب365977

ى7952 111دبلوم2ديربون22239دهوكذكرجكر رمزي حسير

112دبلوم2ديربون22239دهوكذكركوفان صالح علي336958

فان صديق فرمان7993 113دبلوم2ديربون22239دهوكذكرنيجير

ي اسماعيل8058 114دبلوم2ديربون22239دهوكذكرعبدالقادر حاج 

115دبلوم2ديربون22239دهوكذكرشفان فاضل سليمان502855

116دبلوم2ديربون22239دهوكذكرنشوان خليل جميل336998

117دبلوم2ديربون22239دهوكذكردلشاد احمد كندو170665

ى حسن337210 118دبلوم2ديربون22239دهوكذكروالت ياسير

ى اسماعيل8000 119دبلوم2ديربون22239دهوكذكرهوكر حسير

ى توفيق محسن337126 120دبلوم2ديربون22239دهوكذكرامير

121دبلوم2ديربون22239دهوكذكردزوار كريت محمد171002

ى هاكوب بطرس337227 122دبلوم2ديربون22239دهوكذكرفيكير

ى171109 123دبلوم2ديربون22239دهوكذكربزار خليل الزكير

الدين337517 124إعدادية2ديربون22239دهوكذكريوسف صالح خير

125إعدادية2ديربون22239دهوكذكررمضان صالح محمد337161

126إعدادية2ديربون22239دهوكذكركاوا عبدو اسماعيل9504

127إعدادية2ديربون22239دهوكذكرسيبان مهدي علي228096

128إعدادية2ديربون22239دهوكذكردلزار رمضان عبدهللا9370

ى احمد336000 129إعدادية2ديربون22239دهوكذكرصهيب امير

130إعدادية2ديربون22239دهوكذكربخاري ادريس عبدال9549

131إعدادية2ديربون22239دهوكذكركرم ديندار فرحوت336169

132إعدادية2ديربون22239دهوكذكراياز توفيق صالح335831

133إعدادية2ديربون22239دهوكذكرداخاز ديندار فرحوت228326

134إعدادية2ديربون22239دهوكذكررسدار عزالدين علي8438

135إعدادية2ديربون22239دهوكذكرفارس حسن احمد9396

ى337415 136إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمسعود حسن حسير



137إعدادية2ديربون22239دهوكذكرحيدر جمعة حيدر337068

138إعدادية2ديربون22239دهوكذكرالوند خالد تمر170651

ى9472 139إعدادية2ديربون22239دهوكذكرعيىس جمعة حسير

140إعدادية2ديربون22239دهوكذكرنواس خواجة محمد336411

 جانكير عبدهللا336053
141إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمصطفى

142إعدادية2ديربون22239دهوكذكرهونر نذير يوسف8055

ي عزيز335978 143إعدادية2ديربون22239دهوكذكربريندار حاج 

144إعدادية2ديربون22239دهوكذكرسالم عبدالقهار صالح335695

145إعدادية2ديربون22239دهوكذكرجمال عمر محو226809

146إعدادية2ديربون22239دهوكذكرعبدهللا شعبان محيالدين336294

ى قاسم337386 147إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمحمد تحسير

148إعدادية2ديربون22239دهوكذكركروان غازي عمر8503

149إعدادية2ديربون22239دهوكذكرهوار يعقوب طاهر335538

150إعدادية2ديربون22239دهوكذكرستار عبدي هفنت9465

وان فرمان حسن336236 151إعدادية2ديربون22239دهوكذكرشير

152إعدادية2ديربون22239دهوكذكرحسن علي محمود228551

153إعدادية2ديربون22239دهوكذكرجواد غازي خواسب 9423

154إعدادية2ديربون22239دهوكذكررمضان سليم علي227368

155إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمهفان عبدالمطلب اوسمان170641

156إعدادية2ديربون22239دهوكذكربايز جميل نظير336884

157إعدادية2ديربون22239دهوكذكرادم يونس حسن7945

158إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمحمد محمد جانكير7982

وان نرصالدين عبدالجليل226957 159إعدادية2ديربون22239دهوكذكرشير

ي علو337421 160إعدادية2ديربون22239دهوكذكرشعبان حج 

161إعدادية2ديربون22239دهوكذكرجاسم محمد احمد228617

162إعدادية2ديربون22239دهوكذكراوميد حسن رشيد8020

163إعدادية2ديربون22239دهوكذكرعيىس عمر احمد336123

164إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمحمد فاضل عبدالرزاق228725

165إعدادية2ديربون22239دهوكذكرايمن جعفر محمد8502

166إعدادية2ديربون22239دهوكذكرعادل محمد احمد335729

167إعدادية2ديربون22239دهوكذكرجكدار طيار نعمت8954

168إعدادية2ديربون22239دهوكذكرجمال عبدهللا احمد8477

ان عبدالرحمن عبدالقادر8217 169إعدادية2ديربون22239دهوكذكركامير

ى يوسف نعمت335638 170إعدادية2ديربون22239دهوكذكرامير

171إعدادية2ديربون22239دهوكذكراحمد نوري الوند9450

172إعدادية2ديربون22239دهوكذكرعمر محمد احمد336323

173إعدادية2ديربون22239دهوكذكرزيكر اديب قادر337223

174إعدادية2ديربون22239دهوكذكررسحان محمد رسحان227894

175إعدادية2ديربون22239دهوكذكرهاران مصطفى احمد335786

176إعدادية2ديربون22239دهوكذكروليد ابراهيم عبدالستار335937

177إعدادية2ديربون22239دهوكذكرعلي خواسب  عبدهللا228629

178إعدادية2ديربون22239دهوكذكرهمزة صالح حسن336490

179إعدادية2ديربون22239دهوكذكربيار شفان رمضان336512

180إعدادية2ديربون22239دهوكذكراحمد زيدان نرصالدين8489

181إعدادية2ديربون22239دهوكذكرسه ركه ت شفيق عبدي337039

182إعدادية2ديربون22239دهوكذكرحميد لقمان حميد335516

183إعدادية2ديربون22239دهوكذكراسامة داود سلو9386



184إعدادية2ديربون22239دهوكذكرالند خليل محمود9120

زا9066 185إعدادية2ديربون22239دهوكذكرسلمان سالم مير

186إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمهفان صباح يوسف337319

187إعدادية2ديربون22239دهوكذكردلخوش يعقوب طاهر335522

188إعدادية2ديربون22239دهوكذكربرهان خليل جميل336024

189إعدادية2ديربون22239دهوكذكريونس محمد علي337087

190إعدادية2ديربون22239دهوكذكربرهان غازي احمد8353

191إعدادية2ديربون22239دهوكذكراسماعيل احمد محمد9040

ي9463 192إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمحسن سعيد حاج 

193إعدادية2ديربون22239دهوكذكرجمعة بدل مصطفى460704

ي طاهر9170 194إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمهدي حاج 

ي عبدالكريم337293
195إعدادية2ديربون22239دهوكذكررسدار حسبى

ي محمد صالح9252 196إعدادية2ديربون22239دهوكذكرصي 

197إعدادية2ديربون22239دهوكذكرمصلح احمد محو8179

1ماجستير2ديربون22239دهوكأنبىروناك عبدالعزيز مشاباز171102

2بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىليل سليم سليمان456918

3بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىهلز نجم خورشيد170945

زا337250 4بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىقمري محمد مير

5بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىزيان سلمان نارص170630

6بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىجنار احمد محمود170586

7بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىنهار احمد شهباز170594

ي سليم سليمان456970
8بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىهيفى

9بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىشاهي يونس ابراهيم7987

ي ابراهيم170764 10بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىجهان حج 

ى محمد احمد355918 11بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىافير

ي ابراهيم170771 12بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىفةزين حج 

13بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىهيالن حسن رشيد8474

هناء صالح والي8311
14بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبى

15بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىريزان حسن رشيد498061

اسيا ابراهيم علي457052
16بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبى

17بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىروندك رجب طه8251

زا170904 18بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىنجاة محمد مير

يف عبدهللا171127 19بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىدلي  محمدرسر

20بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىبيمان صالح عمر170647

21بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىروزين موس عكيد8500

22بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىشيماء صالح محمد170663

23بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىنارين عبدالقادر عثمان171013

ي226743 و حاج  24بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىغريبة بير

25بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىهالة حسن يونس502851

ي8532 و حاج  26بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىروزين بير

27بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىجهان خليل جميل336993

28دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىزوزان جميل خورشيد336917

29دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىبسنه محمد درباس8239

30دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىبيمان احمد خليل337512

شيماء علي محو170583
31دبلوم2ديربون22239دهوكأنبى

ي170903 ى احمد حاج  32دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىافير

ى صباح رمضان337419 33دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىافير



34دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىشيالن عثمان صالح8480

كلي يوسف صالح336986
35دبلوم2ديربون22239دهوكأنبى

ي337268 36دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىديمن هاشم حاج 

ى337183 37دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىمهاباد عمر حسير

38دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىشيماء عبدهللا عبدالكريم460767

39دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىنيداء حسن يونس502875

40دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىوداد حسن يونس337497

ى8175 ي حسير 41دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهلز حاج 

42دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىكرس احمد يوسف8355

43دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىشيالن اسماعيل اسماعيل8932

وز حمدي علي8415 44دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىنير

45دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىنازدار مراد طاهر8257

46إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىشمسية رشيد خالد337196

47إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىنارين ابراهيم احمد227943

ى سليم سليمان460730 48إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىدلفير

49إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىمهاباد رجب طه7932

50إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىحليمة كامل نايف170941

51إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىنجالء صالح الدين رؤوف227904

ى مصطفى ابراهيم337397 52إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىدلفير

53إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىنوروز محمد طيب8493

1دبلوم عالي2ديربون22239دهوكأنبىهزين لقمان احمد336340

2بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىهلز مهدي محمد صالح2385

ي علي8294 3بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىسيي  حاج 

4بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىامد عزالدين سعيد8541

5بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىماهرة عكيد محمد335755

6بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىجويرة طاهر رمضان337361

7بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىغزالة عبدالواحد حمي228148

8بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىاواز عبدالستار احمد337134

ي علي8300 9بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىلوزان حاج 

10بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىدياري عبدالعزيز مشاباز171113

11بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىسارا عثمان محمد337371

ناهدة ابراهيم علي337451
12بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبى

ي صالح نعمان337213
13بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىاشب 

ى عيىس احمو170691 14بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىدلفير

ى رجب طه8254 15بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىبرسر

16بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىخالت عبدهللا عمر170824

ي سليمان336923 17بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىجيمن حاج 

18بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىهوزان محو جميل8006

19بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىنرسين خالد سليمان8272

ى336967 20بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىجيهان صديق شاهير

21بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىنرسين عثمان عبدي336975

ى يونس جانكير337062 22بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىاهير

23بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىبريشان بشير احمد170889

24بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىدلخاز رمضان عبدهللا8469

25بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىيرسى عبدالرحمن صالح227215

26بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىاسيا تي  رمضان170680

27بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىخولة نعمان صالح336912



28بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىايمان قاسم حسن337327

29بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىجوان محمد صالح337148

يف عبدهللا171121 30بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىسيبل محمدرسر

ى زبير محمد8551 31بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىدلفير

32بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىهوزان نزار شامل228244

33بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىجهان ابراهيم عبدي336930

34بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىهدية ايوب احمد337103

35بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىميان عادل هفند337237

36بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىايمان توفيق محسن8198

37بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىهوزان فرحان رشيد228702

38بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىفيان طاهر رمضان337355

39بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىديالن صالح نعمان337296

40بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىساهرة عكيد محمد337106

41بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىشهل سالم صالح337290

42بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىايمان خورشيد مصطو8250

43بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىخديجة عصمت خمو170801

44بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىفيان جمعة حسن8192

45بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىشكرية عكيد محمد337110

46بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىبلناز اسماعيل صالح337170

47بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىمهاباد معروف رشيد170782

48بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىوفاء صادق درباس9090

ى صالح170822 49بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىزيمان تحسير

ى8530 50بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىشكرية خورشيد حسير

51بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىخديجة ايوب عثمان228751

52بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىريزان محسن يونس502883

جيالن علي احمد337058
53بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبى

زا170913 54بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىنرسين محمد مير

يفان احمد محمد337433 55بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىبير

56بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىاواز خواجة محمد456977

57بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىايمان عمر عبدالكريم8276

ي جانكير170636 58بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىسيي  حاج 

59بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىروندك سالم خمو337456

60بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىمريم محمدصالح حسن8024

61بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىدنيا سالم خمو337381

62بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىخالت مهدي عزو337253

ى احمد8461 63بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىاالء امير

ي يوسف337205 64بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىبدريه حاج 

65بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىروزين سليم سليمان456907

66بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىبيمان بشير احمد170893

67بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىكازين احمد حسن337422

68بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىروندك غياث محمد226915

ة يوسف عمر9304 69بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىسمير

ف حجر337045 70بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىجنار رسر

71بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىفيان صالح صالح337373

ي228274 72بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىامل احمد حاج 

73بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىادار محمد رمضان170658

 والي7957
ى 74بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىادار تحسير



75بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىبسنة صالح خالد456949

76بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىمنال حسن خالد228683

77بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىبييى احمد محمد337444

78بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىغريبة يوسف صالح336988

79بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىسيدرا بايزيد سليمان170954

80بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىصنوبر وليد محمدصالح337234

زا8497 وز عبدي مير 81بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىنير

82بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىشيماء فريد صالح170655

83بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىنوروز عزت سعدي7980

84بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىميديا وليد محمدصالح228610

85بكالوريوس2ديربون22239دهوكأنبىاالء ماهر حسن8307

ي اعزب8539
86دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىنيوار حسبى

87دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهيالن صالح محمد337490

ى170883 مائدة محمدعلي حسير
88دبلوم2ديربون22239دهوكأنبى

شان عبدالرحمن محمدعلي336951
89دبلوم2ديربون22239دهوكأنبى

90دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىحواء رجب طه8253

91دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىسعاد صالح اسالم335499

زا9030 92دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىريزين عبدي مير

93دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىليل جميل نظير336888

94دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىامينة ابراهيم عبدالستار170702

ى محمدصالح محمد336038 95دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىكاهير

96دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهمرين عمر عبدالقادر9095

97دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىجيمن احمد محمود8173

ى شفيق نجمان337047 98دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىافير

99دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىشهريفان رمضان سعيد8540

ى عثمان عبدي336980 100دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىدلفير

101دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىاالء مهدي عزو171025

102دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىبسمله جيان يوسف171145

ى احمد335923 103دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىزينب حسير

ي جانكير170633 104دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىسوسن حاج 

105دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىليل نوري رشيد337274

ى صالح مجيد228430 106دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىسولير

107دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىصبيحة يوسف عيىس8851

زا170835 ى موس مير 108دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىبيبير

وز غياث محمد337177 109دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىفير

110دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىدنيا مجي رمضان337189

111دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىكازين لقمان احمد336358

يفان شفان رمضان337523 112دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىبير

يف عبدهللا171115 ي محمدرسر
113دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىعيىسر

114دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىكوالن فرمان طاهر9221

115دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهيام مصطو محمد8359

ى9521 116دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىايمان مصلح حسير

ى صالح رمضان337145 117دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهافير

ى فرست احمد8040 118دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىدلهير

ة سالم رسحان8308 119دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىسمير

ى مهدي عبدالحميد366492 120دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىافير

121دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىملكة فيصل محو8271



122دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىنيدار عزت اسماعيل8470

123دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىايفار سليمان عمر8193

ى فندي337483 124دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىزليخة حسير

125دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىدلمان نزار شامل228218

ي عبو337202 126دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىديانا صي 

127دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىادار صالح نعمان502901

128دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىزاهدة عمر حامد170616

ي8364 129دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىاواز احمد حاج 

130دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىنورا ايوب حسن8233

ى9540 131دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىبروين صباح الزكير

132دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهدى رجب طه8176

133دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىمائدة داود سلو8223

134دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىالهام سليم ابراهيم170695

135دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىفمان جمعة حسن8191

136دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىيرسى هسن علي335658

ى محمد صالح337151 137دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهلبير

ين عيىس موس170816 138دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىرسر

139دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىزكية عيىس سعدي336907

ي شعبان محيالدين337299
140دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهيفى

ي170687 ى صي  141دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىروزين حسير

142دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىجهان جمعة حسن8188

ى احمد8459 143دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىارساء امير

144دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىشامت عزالدين سعيد8544

145دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىبيمان يونس عبدي336964

146دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىمروة محمد حسن502911

هدى علي عبدهللا456959
147دبلوم2ديربون22239دهوكأنبى

ين صالح احمد337218 148دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىرسر

149دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىكرس نرصالدين عبدالجليل170627

صفاء عادل علي8060
150دبلوم2ديربون22239دهوكأنبى

151دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىمريم محمد ويردي337143

152دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهيام خالد محمد9018

 علي احمد337050
ى 153دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىدلفير

ى امير محمد2403 154دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىافير

155دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىليل ابراهيم شيخو8897

 طاهر محمدعلي8260
ى 156دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىدلفير

157دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىاواز ادريس مال170975

158دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىجيان سليم رشيد8229

زا337343 159دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىنوروز محمد مير

160دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىسعاد نجمالدين رمضان337314

161دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىلوزين عمر شعبان8536

162دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىمهابات ابراهيم قاسم170830

ي8178 163دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهدار عبدهللا حاج 

164دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىنوال حسن خالد228643

165دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىجنار عبدالرحمن صالح227349

166دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىهيالن فرست احمد8181

يفان خليل جميل336945 167دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىبير

168دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىكلستان شفيق نجمان8514



169دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىفيان عمر درويش8049

ية فرمان طاهر9191 170دبلوم2ديربون22239دهوكأنبىصي 

171إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىشيالن فرمان طاهر9199

172إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىروزين اسماعيل قادر335953

ى عبدالرحمن456884 173إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىداستان ياسير

174إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىشاهدة عمر حامد226946

175إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىاخالص هشيار علي227386

ى فرست احمد8902 176إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىدلفير

177إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىارساء فريد صالح227028

178إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىماريا صالح عمر337158

نجاة علي عيىس9448
179إعدادية2ديربون22239دهوكأنبى

مهابات عزالدين علي9348
180إعدادية2ديربون22239دهوكأنبى

181إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىروزين عادل هفنت336065

182إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىليل عمر محمود9603

183إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىروناهي نادر خالد9111

184إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىاخالص خالد بديع337505

185إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىساال حكمت محمدطاهر460652

186إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىجيالن رمضان سعيد227818

ى صالح خالد460749 187إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىمزكير

188إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىميديا احمد خليل336349

189إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىشيماء نجم الدين رمضان337308

ى9061 190إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسحر زمان حسير

ى شاكر محمود170898 191إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسولير

ى9556 192إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىبسنة خورشيد حسير

ى سالم محمد8528 193إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىشفير

ى حكمت محمد335467 194إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىدلفير

ى عادل هفنت336443 195إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىافير

196إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىهالت رشيد محمد335672

197إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىجيهان احمد مصطفى9270

198إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىدعاء نادر خالد9105

199إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىزهرة عبدالرحمن احمد9124

ى احمد9365 200إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىمريم امير

201إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىامينة محمد حسو9344

202إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىنازك ابراهيم قاسم227999

يف صالح335587 203إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىكردستان رسر

204إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىزوزان فرحان رشيد227872

ي محو7941 205إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسندس صي 

206إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىاحالم نذير ابراهيم227964

ى9058 ي زمان حسير
207إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىهيفى

208إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىزينة امجد عبدهللا9403

209إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىديالن صديق برو9354

يفان نادر عمر335903 210إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىبير

وز رمضان عبدهللا9374 211إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىبير

ى فرست احمد8046 212إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسولير

213إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىبينا حلمي حازم337140

زا228013 214إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىشيالن موس مير

خديجة علي يوسف228779
215إعدادية2ديربون22239دهوكأنبى



216إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىهوزان عيىس عبدهللا9118

ي335712 217إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىندى احمد حاج 

218إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىمريم ايوب عثمان171137

219إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىماهرة معروف رشيد227881

220إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىبيشنك عبدالحميد عثمان8946

221إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىرقيه صالح محمد336018

ى عبدالغفار336153 ى حسير 222إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىبرسر

223إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىصافية سليم رشيد8277

224إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىمروة عبدالرحمن احمد9047

ي عيىس227845 225إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىايمان حاج 

226إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىلوزان مهدي محمدصالح335917

227إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسارا صالح سلمان226973

228إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىهدار عادل حبيب336423

ى9065 229إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىملسا زمان حسير

230إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىشيالن عزالدين سعيد8545

231إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىادار ديندار فرحوت228361

232إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسيبل حسن خالد171105

233إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىمروة داود سلو8422

ى عمر محمد456897 234إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىهافير

235إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىروزين هشيار محمد9362

236إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىنورا داود سلو8224

ي335705 237إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىميديا احمد حاج 

ي عبدالكريم336462
238إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىهرزين حسبى

ي مصطو8241 239إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىامينة صي 

240إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىبروين عبدالحميد عثمان8924

ى رمضان سعيد227663 241إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىهافير

242إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسيي  نعمان صالح335564

243إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىجنار فرحان رشيد228062

ى227855 244إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىزينة غازي حسير

ي مراد457022
245إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىديالن حسبى

ي حسو335552 وز صي  246إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىنير

247إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىالهيجان حسو محمد228570

248إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسلوى صالح اسالم226904

249إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىنازدار عمر محمود9575

250إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسوزدار ايوب عثمان171133

251إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىهند وليد رسحان337123

ى حسن336402 ى ياسير 252إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىمزكير

253إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىصفا شوكت علي9536

254إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىروندك عادل رمضان9563

255إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىاخالص خالد عمر228452

256إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىاخينك هجر طاهر336475

شيماء عادل علي8167
257إعدادية2ديربون22239دهوكأنبى

258إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىاالء شوكت علي9528

ى9427 259إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىلمياء احمد حسير

260إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىهوزان سلمان عمر337519

ى عبدالغفار336146 ه حسير 261إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىامير

ي نزار ابراهيم336933
262إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىفيبى



263إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىاخالص هسن علي335648

264إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىليالن عبدالعليم عبدالحميد336248

هدى عادل علي8168
265إعدادية2ديربون22239دهوكأنبى

266إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىزيان جمعة ايوب228393

267إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىفاطمة صديق فرمان9619

ي حسو336903 268إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىنورجان صي 

269إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىميديا جميل نظير336892

ى227055 270إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىسيبل نعيم حسير

ين عادل هفنت336434 271إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىرسر

272إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىمائدة عبدالرحمن محمد337164

273إعدادية2ديربون22239دهوكأنبىأالن كريم يوسف9116

شكرية خالد محمدعلي170806
274دبلوم2ديربون22239دهوكأنبى

1بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرمهفان مجيد زبير25413

2بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرحسن عباس حسن25953

3بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكربهلوان صادق محمد341308

4بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكربيار شفيق عزيز25396

5بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرديندار نجمالدين تمر152345

ى سعيد341159 6بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكررسبست حسير

7بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرلقمان محمد عبدالرحمن189472

ى عارف حسن152366 8بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرحسير

ى شكري26546 9بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكربريندار تحسير

ف ويىسي احمد2156 10بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكررسر

11بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرسيبان عدنان اسماعيل341294

12دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرصالح حميد محمد25387

13دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرانور زبير محمد2391

14دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرجمال محمد اسماعيل189478

15دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرمراد شكري احمد25388

16دبلوم2باتوفة12240دهوكذكررسدار محمد خالد25935

17دبلوم2باتوفة12240دهوكذكررمضان ويىسي احمد26037

18دبلوم2باتوفة12240دهوكذكربشار ظاهر عبدهللا25436

19دبلوم2باتوفة12240دهوكذكررزكار عمر صديق2267

20دبلوم2باتوفة12240دهوكذكركاروان محمد اسماعيل189481

ي29194 ي حج  21دبلوم2باتوفة12240دهوكذكربيوار حج 

22دبلوم2باتوفة12240دهوكذكركهدار يحبر يحبر25378

23دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرنزار فاضل يحبر25392

24إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرمصطفى احمد مصطفى26084

25إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرعبدهللا عبيد ميكائيل341242

26إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرجمعة حمدي أسعد2285

يف اسماعيل498481 27إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرنجدار رسر

ى443412 ى ياسير وز حسير 1بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكربير

ى25407  ياسير
ى مصطفى 2بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرياسير

3بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرجهكر فضل الدين تمر152293

4بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرشفان يونس يونس189471

5بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرامد صالح احمد443440

ى341177 ي ياسير 6بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكراراس صي 

7بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرناج  عباس حسن25295

يك سليمان طه25365 ى 8بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرنير



يف اسماعيل25368 9بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكررسدار رسر

10بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرفكر اسماعيل ابراهيم2387

11بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكربلند محمدصالح حسن341314

ي صبيح ابراهيم152393
12بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكراشب 

13بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرهرمان رشيد صديق443448

زاد محمد محمود341371 14بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرشير

15بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرشورش صالح طاهر341185

16بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرشينوار فضاللدين تمر25490

17بكالوريوس2باتوفة12240دهوكذكرمامون نائف عبدالكريم443482

18دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرفرهاد بهجت زبير25423

19دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرروزهات صالح محمدعلي341487

20دبلوم2باتوفة12240دهوكذكربشير اسود محمد189477

21دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرنوزاد طاهر جعفر341377

22دبلوم2باتوفة12240دهوكذكراياد سليمان طه25364

ى عبدالكريم341118 ش ياسير 23دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرهير

24دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرخالت بهلوان صادق341301

25دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرمهاجر سعيد عبدالكريم25430

26دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرهاريفان حسن شكري25377

27دبلوم2باتوفة12240دهوكذكركاروان عزالدين حميد152277

28دبلوم2باتوفة12240دهوكذكرباور احمد محمدطاهر189454

29دبلوم2باتوفة12240دهوكذكررضوان فيصل وحيد189483

ى152303 30دبلوم2باتوفة12240دهوكذكريوسف محمد محمدامير

ى جمال محمد189482 31إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرايير

32إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرهيفيدار خالد عبدالوهاب341205

ى شكري189476 33إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرهشام تحسير

34إعدادية2باتوفة12240دهوكذكربلند موس خالد25926

35إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرشعبان محمدصالح عمر25908

36إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرحسن نائف عبدالكريم443425

37إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرمصطفى محمد طه189468

38إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرعدنان رسدار محمد25947

39إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرجمعة صالح احمد25382

40إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرسيهاد حمدي اسعد25467

41إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرريمان بهزاد ناظم26497

42إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرحكيم احمد محمدطاهر189442

43إعدادية2باتوفة12240دهوكذكريوسف مناف رمضان189451

44إعدادية2باتوفة12240دهوكذكراوميد صالح حميد2173

45إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرمحمد يوسف جميل25480

46إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرهارون نائف عبدالكريم443289

ى341429 47إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرنعمت ابراهيم ياسير

48إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرقهرمان نائف عبدالكريم443431

49إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرمسلم احمد رشيد341172

ي سعدي شعبان341440
50إعدادية2باتوفة12240دهوكذكركابى

51إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرمحمد عمر عبدالرحمن341360

52إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرمحمد علي ويىسي25992

53إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرجيهاد نارص صالح2328

54إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرايمن اكرم محمد341137

55إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرهاريوان عامر نايف25475



56إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرسيبان سعدي شعبان341445

ى احمد محمدطاهر189444 57إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرحسير

58إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرهزرفان خرشيد جعفر341105

59إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرازاد عدنان مصطفى2139

ى سعيد341153 60إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرديركفت حسير

61إعدادية2باتوفة12240دهوكذكررسكوت مصطفى احمد2113

فان عمر عبدالكريم2167 62إعدادية2باتوفة12240دهوكذكررسر

63إعدادية2باتوفة12240دهوكذكرديار انور زبير26607

ى طاهر جعفر25975 1بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىهافير

2بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىبريفان محمدرشيد سعيد341355

3بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىروزمان عدنان اسماعيل341342

ى بهزاد ناظم1932 4بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىهافير

ى152414 ى حسن حسير 5دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىافير

مهاباد خالد علي399975
6دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبى

7دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىهوار سعيد اسماعيل443474

8دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىغريبة نجمالدين تمر189487

9إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىنيدار نجمالدين تمر189475

10إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىزيان احمد مراد341164

11إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىسوزان انس ايوب443180

1بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىسيي  فاضل يحبر25384

2بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىهوزين عادل عبدالكريم341226

ى مجيد سليم26520 3بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىئايير

4بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىشيالن صالح طاهر341126

5بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىبارين محمدصالح حسن341338

6بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىزارمان حسن سعيد341319

7بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىبيمان صالح طاهر341182

8بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىشيالن ايوب تمر25420

ى ابراهيم رمضان152283 9بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىهافير

10بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىسيالف ابراهيم رمضان2276

ى سعيد اسماعيل443467 11بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىوارشير

ي رشيد2332 ى حاج  12بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىبرسر

وز ويىسي محمد25411 13بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىبير

14بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىدعاء بهلوان صادق25426

15بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىفيان صالح احمد189470

ى443335 16بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىمهاباد انور ياسير

17بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىداخاز انور طه443458

ي رشيد2102 18بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىشيماء حاج 

19بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىجوان عادل عبدالكريم341196

20بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىفرميسك كامل عزو341131

21بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىسوزان خالد عبدالوهاب341244

22بكالوريوس2باتوفة12240دهوكأنبىجريسك كامل عزو341143

23دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىادار شعبان لوند25431

24دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىالنه شعبان صادق25999

25دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىبسنة محمد سليمان152339

ى443315 26دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىرابرين انور ياسير

زين تيلي خليل341229
27دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبى

28دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىدلمان عني  صديق152421



ى443400 ى انور ياسير 29دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىفراشير

ى25417 30دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىنارين سليمان امير

ى25416 31دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىبيان عبدهللا محمدامير

32دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىشهالن محمد سليمان2188

33دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىبروين محمد محمود341424

ى25373 34دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىخوزيك نوري محمدامير

35دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىهوزين محمد عبدالكريم341470

36دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىنارين محمدصالح حسن341463

37دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىسهام مصطفى احمد2010

ى جبار فتاح25363 38دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىنازنير

39دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىبرزين احمد طاهر341325

40دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىهوزان صالح رمضان2336

41دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىنوزين محمدسليم مصطفى341351

42دبلوم2باتوفة12240دهوكأنبىهوزان حمدي ويىسي152362

43إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىسيداد عبدهللا محمد152353

يفان مهدي علي152324 بير
44إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبى

45إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىشيماء عني  صديق189485

46إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىبيمان خالد عبدالوهاب341219

ى443302 47إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىميديا انور ياسير

48إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىدلوين جبار فتاح443218

49إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىلوالن نارص مجيد152380

50إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىنهلة محمد سليمان189466

51إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىنارين عبدهللا طاهر370609

52إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىليل شعبان صادق26012

53إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىئاخ زين فرست عمر341434

54إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىنوروز قادر زبير26515

55إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىسماحة محمدسليم مصطفى443194

56إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىروندك واحد عبدالكريم26034

57إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىدنيا عباس عبدالكريم189439

58إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىزوزان صالح رمضان26077

59إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىزيمان سوفت سعيد189474

ي26066 ى حج  60إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىسناء شير

61إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىروزين عصمت صديق189463

62إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىلوالف قادر زبير26488

63إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىادار جمال محمد189480

ى حسن احمد25712 64إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىخملير

65إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىسيناء مناف رمضان26612

66إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىهنداف فتاح محمد341235

67إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىديزين عصمت صديق189465

68إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىفوزية جبار فتاح2373

69إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىنوروز عمر عبدالكريم341481

ي189484 70إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىاواز ادريس حج 

71إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىمدينة صالح رمضان26020

ى محمد مصطفى341223 مير 72إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىرسر

ى طاهر جعفر341409 مير 73إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىرسر

74إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىهندرين رمضان عبدي189488

ي اسماعيل2349 دلي  نب 
75إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبى



ى بهزاد ناظم26502 76إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىسولير

ي حسن2324
 
77إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىرائدة صدق

78إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىبارين رشيد شعبان189458

ى عبدهللا طاهر26047 79إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىفهير

80إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىهلز نائف عبدالكريم443211

ي رشيد26532 81إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىذكرى حاج 

ي حسن25361
 
82إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىهنار صدق

83إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىشيماء صالح حميد2346

84إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىريزين سليمان طه25488

85إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىرويدة جميل زبير341113

86إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىصافية عني  صديق152405

87إعدادية2باتوفة12240دهوكأنبىبسناء ابراهيم رمضان26507

1بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرمسعود محمدسعيد محمد325226

2بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكربشار سليمان محمد325022

3بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكردلشاد محمدصالح حسن403472

4بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرصباح مصطفى سليم325676

5دبلوم2قرسوك32241دهوكذكراياس جمبلي ابراهيم224033

6دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرزبير محمدسعيد محمد324962

ى احمد26482 7دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرهكار حسير

8دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرعبدالعزيز محمد محمود223675

9دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرمروان احمد محمد461205

10دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرهزار افدل علي224378

11دبلوم2قرسوك32241دهوكذكراحمد سعيد محمد326060

ي324918 ي جيج  12دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرنزار صي 

13دبلوم2قرسوك32241دهوكذكررسدار شكري عيىس324934

14دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرميفان ادريس سعيد461210

15دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرعمران سليم عبدالحميد325005

ى يونس حسن33623 16دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرياسير

ى499125 17دبلوم2قرسوك32241دهوكذكربيشكفت مشير امير

18دبلوم2قرسوك32241دهوكذكردلشاد محمد سليمان325661

19دبلوم2قرسوك32241دهوكذكربختيار عبدالمجيد احمد554412

ي33589 20دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرهشيار مصطفى حج 

ي احمد عثمان324989 21دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرحج 

ى حسن554423 22دبلوم2قرسوك32241دهوكذكررسبست حسير

23دبلوم2قرسوك32241دهوكذكررسدار محمدصالح محمد325095

24دبلوم2قرسوك32241دهوكذكردلشاد عبدالمجيد علي461185

ش محمدصالح حسن325063 1بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرهير

2بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرديزين جعفر محمد26732

ي224062 3بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكربشار مصطفى حج 

ي طاهر26404 4بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرعبدهللا صي 

5بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرزيكر قادر موس324909

6بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكروالت مروان جرجيس224354

7بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرسيهات صالح يوسف509496

8بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرفخري اسماعيل محمد325467

ي موس325066 9بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرميفان حاج 

10بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرسليمان محمد سليمان325073

زاد جميل عدو324947 11بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرشير



12بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكربزار مصطفى سليم324924

13بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكرحميد محمدصالح حسن325057

14بكالوريوس2قرسوك32241دهوكذكردلزار سمير محمد26428

 علي363715
ى 15دبلوم2قرسوك32241دهوكذكراياس لزكير

ى احمد26522 16دبلوم2قرسوك32241دهوكذكروارهيل حسير

ى26536 17دبلوم2قرسوك32241دهوكذكررسبست سليمان امير

ى احمد موس461198 18دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرامير

19دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرمحمد جميل عبدهللا325043

20دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرعبدهللا نزار عبدهللا224881

21دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرعبدهللا رمضان علي224068

22دبلوم2قرسوك32241دهوكذكروسمان احمد عثمان325030

23دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرابراهيم محسن ابراهيم461375

24دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرعلي محمود نعمان325624

25دبلوم2قرسوك32241دهوكذكرقيرص حسن سعيد325245

26دبلوم2قرسوك32241دهوكذكربارزان حمو سليم325300

27دبلوم2قرسوك32241دهوكذكردلشاد هاشم محمد26402

28إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرديار سفر محمد227376

ي موس461191 ى حاج  29إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرمتير

30إعدادية2قرسوك32241دهوكذكراحمد مروان جرجيس325373

31إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرسيبان نعمت سليم555901

ى224144 32إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرداود سليمان ياسير

33إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرفرهاد فرج عادل10245

ى خالد حسن509567 34إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرمتير

35إعدادية2قرسوك32241دهوكذكركوفان خالد حسن509575

ى461390 36إعدادية2قرسوك32241دهوكذكراماد صالح حسير

يك نزار عبدهللا224814 ى 37إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرنير

38إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرسفر احمد عثمان325106

ى224159 39إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرابراهيم سليمان ياسير

40إعدادية2قرسوك32241دهوكذكررسدار سمير محمد325262

ي325559 ى حج  41إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرادريس حسير

42إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرمحمد عادل سعيد325454

43إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرافراس محمدسعيد محمد26755

زاد رشيد علي461407 44إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرشير

45إعدادية2قرسوك32241دهوكذكرخوشمان مشير سليم325119

46إعدادية2قرسوك32241دهوكذكركارزان رشيد علي461400

47إعدادية2قرسوك32241دهوكذكراياز بدل صالح461417

1بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىخناف سعيد رشيد461352

 علي224210
ى 2دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىوداد لزكير

3دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىكازين انور محمد33613

خولة مجيد علي26480
4دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبى

1بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىمياسه احمد عثمان325038

2بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىروناك مصطفى سليم26862

3بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىوفاء محمدطاهر ابراهيم224189

ى ميكائيل461430 4بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىنهار حسير

5بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىكازين عبدالرحمن نعمان325510

نارين جمبلي ابراهيم224027
6بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبى

7بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىكوردستان محمدطاهر ابراهيم224023



8بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىميان احمد عثمان324981

9بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىمهاباد محمد عبدالحميد325082

10بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىزينب عبدالسالم سعيد325977

11بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىروندك حكمت خالد372236

12بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىبهية عادل سعيد325437

13بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىحنان يونس حسن26411

 علي325937
ى ى حسير 14بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىنرمير

15بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىاواز احمد عثمان324997

يفان سعيد رشيد461365 16بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىبير

17بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىشهيمه بدل صالح554559

18بكالوريوس2قرسوك32241دهوكأنبىليل محمدطاهر مجيد324942

ى انور محمد26695 19دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىاوشير

20دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىزوزان طيار عبدالرحمن20088

21دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىكولستان محمدصالح رشيد325531

22دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىريزين مصطفى سليم224475

ى انور محمد26714 23دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىوارشير

ى461200 شهلة علي حسير
24دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبى

ين محسن ابراهيم461381 25دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىرسر

26دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىنارين محمدصالح حسن325053

27دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىجيالن جرجيس علي224265

ى26805 28دبلوم2قرسوك32241دهوكأنبىدلي  مشير امير

29إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىزينب سعيد رشيد461332

30إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىليل جعفر محمود224448

31إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىروزين جالل ابراهيم224326

32إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىزينة ادريس خان225015

33إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىسوزان محمد سليمان325163

ان نزار عبدهللا224838 34إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىسير

ي انور محمد26774
35إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىجابى

36إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىكوثر احمد عثمان325114

37إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىنركز توفيق سليمان224623

ي224230 38إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىفيان طاهر حاج 

39إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىفيان اكرم ابراهيم26898

40إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىخوزيك نزار عبدهللا224909

مهاباد علي محمود26824
41إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبى

42إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىناريمان لقمان ابراهيم224200

ى سالم يونس461436 43إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىسولير

44إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىئافان عبدالسالم سعيد325480

45إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىهلز عارف توفيق224699

46إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىنورهان عبدالرحمن محمد224417

47إعدادية2قرسوك32241دهوكأنبىدنيا مهدي محمدصالح257397

1ماجستير2عقرة32242دهوكذكرلقمان علي خرصى92540

2ماجستير2عقرة32242دهوكذكرعدنان محو احمد250642

3ماجستير2عقرة32242دهوكذكرمهند فيصل فائق89490

4ماجستير2عقرة32242دهوكذكرافند فيصل فائق393335

ي عبدالجبار440421
5ماجستير2عقرة32242دهوكذكركارزان عوبى

6ماجستير2عقرة32242دهوكذكرهوكر محمدشكري سعدي393847

7ماجستير2عقرة32242دهوكذكرعماد احمد ابراهيم243299



8ماجستير2عقرة32242دهوكذكرنجير بهرام عبدهللا95359

9ماجستير2عقرة32242دهوكذكرعبدال جمعه عبدالرحمن244422

10بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرفاروق فرحان لطيف93485

11بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهشيار فارس سعيد88850

ي هاشم نعمان100609
 
12بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرصدق

13بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرارام عادل محمد102440

ي95120  نب 
ى ي حسير 14بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرفقينب 

15بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمحمد عزيز كريم101829

16بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمهدي عبدالجبار محمد241528

ى درويش94531 17بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررقيب حسير

ي شعبان245391 18بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهاشم حاج 

ي89244 19بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنشوان فتحاهلل حج 

20بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعدنان عزكو لطيف100888

21بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسمير عثمان طاهر94671

22بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرجعفر عزكو لطيف88884

23بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنذير اسماعيل درويش89069

24بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعبدالواحد عبدالكريم قادر101297

25بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلشاد عبدهللا حجو95415

26بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرشفان زياد حفظاهلل243465

27بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعماد احمد رشيد392810

28بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسعد اسماعيل درويش392623

29بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرابراهيم محمد رمضان243893

30بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرصالح عبدالخالق طه95040

ى عبدهللا394414 31بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهشيار حسير

32بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنوزاد خالد صادق89024

33بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرشفان رجب قادر90638

34بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرحسان جميل ابوزيد241582

ى طاهر94155 35بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهيوا محمدامير

ي102162 36بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرريكر فائق حاج 

37بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررعد محمد عبدهللا89126

38بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنذير سليم سعيد94348

ي476279 زاد احسان صي  39بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرشير

الدين عبدالغفار90574 40بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراحسان خير

زاد اسماعيل احمد95340 41بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرشير

42بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرطالل حميد شعبان93372

ى95431 43بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسالم رمضان ياسير

44بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرزهير احمد عبدالرحيم101085

45بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربريار محمد مصطفى244435

ي89647
46بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمرشد عيىس مشخب 

47بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرادريس رمضان جمعة89429

48بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسعيد اكرم محمد392349

49بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرشورش رجب قادر94365

50بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربسار يوسف احمد476305

زاد مصطفى طه241559 51بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرشير

52بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهلكورد مقداد محمدصالح89216

53بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسالم فرحان لطيف89349

54بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرامير عثمان طاهر95425



يف رشو392682 55بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمقداد محمدرسر

56بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمؤيد عباس احمد242164

57بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرقياد عبدهللا يوسف94688

58بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهوكر صباح قادر95367

ى90650 زاد صالح محمدامير 59بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرشير

60بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردالن رمضان سعدهللا476925

61بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعمار ادريس سعيد242149

62بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمروان عزت مصطفى393833

63بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراراز جمعه بابير89121

64بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرصباح قادر احمد100002

65بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمسيح محمدصالح مسيح95879

66بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررزكار محمد عوزير94576

67بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهنير محمد عبدالرحيم244130

68بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرريي  ازور عبدالعزيز94630

69بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهونر حسن عمر243271

ى حسن95510 70بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلوفان حسير

71بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلدار محو احمد243370

ين جمعة بابير89329 72بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلي 

و443938 73بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهكار جمال بير

74بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعلي سعيد محمد93749

75بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركاوه صادق عزيز88858

76بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهزرفان فؤاد جهور243500

77بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرجمال جميل عبدهللا89974

78بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهونر سليم طيب392220

79بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردالن عبدالخالق عبدالقادر92828

80بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسكفان توفيق عبدالرزاق100428

ى89251 ى طاهر محمدامير 81بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمحمدامير

ى89152 82بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرليهات حبيب ياسير

83بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمهدي محمدطاهر سليم92524

84بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرارام ابراهيم محمد391868

85بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهزار اسماعيل رجب94506

86بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسعد علي محمد393225

ى زياد عبدهللا94601 87بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسفير

88بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمحمد سعيد رجب92334

از حكمت مصطفى247109 89بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرفير

90بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركوفان شاكر جمعة92706

91بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعبدالقادر فرهاد عبدالخالق93143

92بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعامر عبدالقادر ابراهيم92496

93بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراركان عبدهللا يوسف476737

يف سعدي94563 ي محمدرسر
 
94بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربرق

ي101223 95بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلوفان فائق حاج 

ى اسماعيل95397 96بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربيوار محمدامير

97بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرريبه ر انور شجيع397778

98بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمكائيل عبدهللا حسن392361

99بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكريارس جعفر محمد243353

 علي95563
ى 100بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرصباح حسير

101بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركاروان ازور عبدهللا93647



و92880 102بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررمضان فتاح مير

ي391250 ي اسماعيل حج  103بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرحج 

104بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررمضان خورشيد رمضان92381

105بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربيار صديق محمد242293

106بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلدار مسعود عبدالقادر92752

ى92811 107بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهزار سعيد ياسير

108بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمهدي صنعان محمد89017

اس اكرم محمد392290 109بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرفير

110بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرطه عبدالخالق طه89937

111بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرشواف نعمت محمدصالح95887

112بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلوفان بدرخان حسن92670

113بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعزيز عبدهللا حسو93513

114بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنيوار حكمت سلطان94812

115بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرازاد حتم احمد241615

116بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراركان خرصى طه93553

117بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهزار فتجي عبدالجبار94542

ى94612 118بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمروان عادل ياسير

119بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعبدالملك حردان احمد391898

ي خليل242181
120بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمحمد خوشفى

121بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررباد اكرم عبدهللا476493

122بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمسعود قاسم عيىس93972

123بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهفراز ادهم عبيدهللا93397

ى394597 124بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمهند عادل ياسير

125بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكروليد سليم عبدهللا89296

126بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركاروان جميل ابراهيم92628

ى244440 127بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركوفان ابراهيم محمدامير

ى صادق92355 ي حسير 128بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرحج 

ى ادريس محمد102390 129بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمزكير

130بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركاروان محمدطاهر محمد102031

131بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرزهير زبير اسماعيل92399

ى فاروق عبيدهللا244114 132دبلوم2عقرة32242دهوكذكرسفير

133دبلوم2عقرة32242دهوكذكردلشاد سعيد محمد92093

ي94964 134دبلوم2عقرة32242دهوكذكرشمال شعبان حج 

135دبلوم2عقرة32242دهوكذكرشعبان محمد مصطفى89193

136دبلوم2عقرة32242دهوكذكرصديق عباس محمود94285

ى476448 ى رشيد امير 137دبلوم2عقرة32242دهوكذكرامير

و احمد94471 138دبلوم2عقرة32242دهوكذكركاوه رسر

ى94587 139دبلوم2عقرة32242دهوكذكرشفان رشيد امير

ى243651 خان محمدامير 140دبلوم2عقرة32242دهوكذكركادار مير

141دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهفال عبدال علي244415

142دبلوم2عقرة32242دهوكذكركاوة خليل رشيد94552

143دبلوم2عقرة32242دهوكذكرفراس خلف سليمان89147

144دبلوم2عقرة32242دهوكذكراياد عبدالرحمن شعبان241705

145دبلوم2عقرة32242دهوكذكردالور محمد صادق89398

146دبلوم2عقرة32242دهوكذكراحمد سعدهللا محمدسليم89315

ى ادهم عبيدهللا93439 147دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمزكير

148دبلوم2عقرة32242دهوكذكرجابر عبدالحميد عبدال89603



149دبلوم2عقرة32242دهوكذكرفتاح عارف خرصى90782

ي محمد242327
150دبلوم2عقرة32242دهوكذكرنيوار عوبى

151دبلوم2عقرة32242دهوكذكرنشوان امير يوسف89273

 علي94651
ى وان ياسير 152دبلوم2عقرة32242دهوكذكرسير

153دبلوم2عقرة32242دهوكذكررضوان رجب قادر95832

154دبلوم2عقرة32242دهوكذكرنائب احمد عمر392273

ى392728 155دبلوم2عقرة32242دهوكذكرفالح صباح ياسير

156دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهشام طاهر محمد243439

157دبلوم2عقرة32242دهوكذكردلشاد كريم رمضان391562

158دبلوم2عقرة32242دهوكذكرفرهاد ابراهيم جمال100341

159دبلوم2عقرة32242دهوكذكردلشاد حافظ صديق95432

160دبلوم2عقرة32242دهوكذكرميفان عبدهللا يوسف391958

161دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهلكفت محمدصالح علي94255

162دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعماد عبدالرحمن رجب243972

163دبلوم2عقرة32242دهوكذكرشهوار شاكر عبدال94136

164دبلوم2عقرة32242دهوكذكردلشاد رجب محو94232

ي محمد92730 165دبلوم2عقرة32242دهوكذكرشعبان حاج 

ي احمد391706 166دبلوم2عقرة32242دهوكذكراحمد حاج 

167دبلوم2عقرة32242دهوكذكراياس عبدالمطلب محمد394282

168دبلوم2عقرة32242دهوكذكررسكوت محمود احمد88914

169دبلوم2عقرة32242دهوكذكراراز جميل معروف94411

170دبلوم2عقرة32242دهوكذكرموس سعيد مصطفى393889

ى محمدصالح مسيح94172 171دبلوم2عقرة32242دهوكذكرلزكير

يف رجب89014 172دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعبدالرحمن محمدرسر

173دبلوم2عقرة32242دهوكذكركاروان حاتم مصطفى392493

174دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهفال صالح طاهر89087

175دبلوم2عقرة32242دهوكذكرنادر صديق قادر244143

176دبلوم2عقرة32242دهوكذكررسكار صباح قادر245236

177دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمجيد عبدالقادر عبدال93496

و391224 ائيل فتاح مير 178دبلوم2عقرة32242دهوكذكرجي 

ى391757 179دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهونر سعيد ياسير

180دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهكار صباح قادر241504

181دبلوم2عقرة32242دهوكذكركوفان مناف مصطفى93229

182دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمروان خرصى عبدهللا250375

183إعدادية2عقرة32242دهوكذكردلدار مصطفى عبدالقادر100184

184إعدادية2عقرة32242دهوكذكركاروان فاضل محمد95280

ي موس94262 185إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمسعود حاج 

1ماجستير2عقرة32242دهوكذكرمحمد صديق رمضان96007

2ماجستير2عقرة32242دهوكذكركارزان فرحان صوري476873

3ماجستير2عقرة32242دهوكذكراحمد كريم رمضان391530

4ماجستير2عقرة32242دهوكذكرقابيل محمد مولود247135

5دبلوم عالي2عقرة32242دهوكذكرزوزان محمد عبدالرحيم391668

6بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسامال هادي محمد243854

ى احمد394366 فان شير 7بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنجير

8بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرجومان جهاد ابراهيم89683

ي هاشم92941
 
9بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراحمد صدق

ي قادر89689
 
10بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرروز صدق



11بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنيجرفان شواف محمد244049

ى89159 12بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلهات حبيب ياسير

ى476412 13بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركاروان علي حسير

14بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسفيان كمال صديق92437

ى اكرم حسن393629 15بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرحسير

16بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلشاد صبجي خديده476459

ى245409 ى فرحان حسير 17بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسفير

18بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررسبست محمد الفو392371

19بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرطارق زياد عبدهللا93952

ائيل96067 20بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربرهان خليل جي 

21بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكريونس ابراهيم يونس100819

22بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرغازي حسن صالح246828

23بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمحمود نذير احمد392452

ى393906 24بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلير عثمان محمدامير

ى391829 25بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراوميد عثمان محمدامير

26بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررمضان رشيد حيدر243606

27بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرشعبان ايوب محمد247093

28بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرخرصى غريب عمر250635

29بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراركان برهان مظفر100966

30بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرحكيم بشار هاشم245667

وان ابراهيم مصطفى476814 31بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسير

32بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمحمد جابر عبدالجبار391428

33بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرارسالن محمد اسماعيل394306

34بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرفارس نامق باصو391292

35بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعبدهللا توفيق عبدهللا89060

36بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرجيكر جابر عبدالجبار93234

37بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرالوند محمدرشدي علي89234

38بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعمر محمد طاهر247060

39بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنعمان ابراهيم يونس100866

ى88867 40بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهزار نزار محمدامير

41بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررمضان صديق رمضان392515

ى طه89226 42بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرفارس ياسير

43بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرصديق سليم سعيد250481

44بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرابوبكر صديق احمد476808

45بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررائد صديق عبدهللا394554

46بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكريونس اسماعيل عبدالخالق393596

ى مالمحمود88959 47بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركارزان محمدامير

48بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلخوش احمد خليل241333

49بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسهل كامل ابراهيم89176

50بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنذير محمود سوار244296

ى243341 51بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركهف زرار حسير

52بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهكار حيدر مام عبدهللا89137

ي كريم محمود394841 53بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنب 

54بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمحمد هنير صديق243811

55بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرويىسي ابراهيم حجو392692

56بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرفرست عبدالقادر عبدال89053

57بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرديار ناوخوش عبدهللا391600



ائيل حجو241425 58بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرالهام جي 

59بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسامان عبدالرحمن عمر88962

60بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرريباز شاكر عمر101463

61بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرالند فاخر صالح391489

62بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراحمد شهاب جمعة95008

63بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكريونس ابراهيم رمضان242185

64بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعمر عزكو لطيف393180

ي احيا394239 65بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربرهان حج 

66بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسليمان جاسم سليمان244315

67بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكريوسف محمد عبدالرحيم391690

68بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربابكر بشار هاشم394541

69بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكريوسف ادريس سليم243480

70بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرسليم ادريس سليم243487

ى476910 71بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركاظم مجي الدين حسير

72بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرحسن رسبست محمود393483

73بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكريوسف يوسف شهو90594

74بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراحمد جعفر عزكو93748

ي كريم391412 ي حاج  75بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرحاج 

76بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكروه الت شاكر احمد392722

77بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنشوان برهان كريم392582

ي محمد246859
78بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرجمال فف 

79بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعبدهللا عبدالرحمن عمر92989

80بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررائد غائب مجيد392210

81بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعصمت عزير صديق250359

82بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنكتل ابراهيم حجو392698

83بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهونر محمدشكري سعدي391451

84بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهندرين رسدار صديق96110

85بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهفال فاخر صالح391503

ي92970
ى
86بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربيار عبدهللا صوق

87بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعلي عزت علي89477

88بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكريوسف عارف خرصى245170

ى394611 89بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرريباز جاسم حسير

90بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررسكفت نوزد عبدهللا92924

91بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكركاروان كمال اسماعيل243392

92بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرحسام لقمان محمود392949

ي89987
93بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررسور شمسالدين كيالبى

ى صديق92412 94بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكروليد ياسير

95بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعامر شعبان رمضان243995

96بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهوشنك سعدالدين شاكر392251

97بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهسن طيار خان افدل392637

ى391844 98بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرزاهد عثمان محمدامير

99بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرطاهر محيالدين جيج90659

زاد عبدهللا392300 100بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرلقمان شير

101بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمظفر علي نعمان89756

102بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرازاد كريم رمضان391549

و394047 103بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعامر سعيد هير

104بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلوفان جادر شهاب88969



105بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراحمد يوسف اسماعيل391937

106بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهوار احمد محمدصالح94574

107بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرزريان محمدسعيد موس394459

108بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمامند مراد يوسف476427

ى89617 109بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرفيض هللا احمد حسير

110بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرطارق عبدالمطلب محمدعلي394089

ى عبدهللا شعبان93022 111بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمتير

112بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرصهيب علي محمد245349

113بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراوميد صباح سليمان100122

114بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكربريار رسدار جميل360057

115بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررينجي  شعبان قادر95911

116بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكراحمد جميل خالد93769

117بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررضوان رمضان ميكائيل94319

118بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررسدار محمدرؤوف يوسف394650

119بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكردلشاد مهدي عبدالجبار392478

120بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرمحمود هوكر محمود244305

121بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرهيوا فاخر عبدالخالق243596

122بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكروعد شعبان محو476761

123بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكررمضان مجيد محمد100696

124بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرميكائيل زبير صالح243543

125بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعلي عبدالخالق عبدالرحيم245127

126بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرنامق زياد عبدهللا243416

ي392562
ي اردوان عوبى

127دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعوبى

128دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعبدالقهار شيمو بكر94934

وان برهان عبدهللا95278 129دبلوم2عقرة32242دهوكذكرشير

130دبلوم2عقرة32242دهوكذكرنرصهللا عبدهللا رسول95976

131دبلوم2عقرة32242دهوكذكردالور محمدعلي جوهر477772

132دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعبدالقادر محمود محمد244004

133دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعبدالسالم جميل ابراهيم92647

يف محمد244030 134دبلوم2عقرة32242دهوكذكرجوتيار محمدرسر

135دبلوم2عقرة32242دهوكذكرساالر هادي محمد243889

136دبلوم2عقرة32242دهوكذكررضوان فاضل محمد89363

ى94036 ى امير 137دبلوم2عقرة32242دهوكذكرريان ياسير

ى88878 138دبلوم2عقرة32242دهوكذكرنوزدار عبدالجبار محمدامير

139دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمحمد كمال ابراهيم242251

ى377057 140دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمازن فائز محمدامير

141دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعبدالرحمن عماد عبداللطيف243907

142دبلوم2عقرة32242دهوكذكررجب خورشيد عزيز392309

ى حدي عثمان246428 143دبلوم2عقرة32242دهوكذكرحسير

144دبلوم2عقرة32242دهوكذكراوميد محمد سوار89653

يف كريم242202 145دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعالء محمدرسر

146دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعبدالباري عبدالمطلب محمدعلي394072

و96128 147دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعماد سعيد هير

148دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعبدالواحد عبدالغفور عارف248337

149دبلوم2عقرة32242دهوكذكرميفان كمال صديق95943

150دبلوم2عقرة32242دهوكذكردلشاد نجيب حامد101864

151دبلوم2عقرة32242دهوكذكراحمد رجب احمد94297



152دبلوم2عقرة32242دهوكذكرريان نوجوان نارص244043

153دبلوم2عقرة32242دهوكذكررشاد احمد محمد248377

154دبلوم2عقرة32242دهوكذكرخوكر صباح خليل243899

155دبلوم2عقرة32242دهوكذكرجيكر محمدرشيد محمدصديق95468

156دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهوكر اسماعيل رجب391857

ى476265 157دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمحمد سليم حسير

158دبلوم2عقرة32242دهوكذكرزانيار عزير احمد88909

159دبلوم2عقرة32242دهوكذكررستم مصطفى سعدي244119

160دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمجي الدين بدر مجي الدين100105

ى حسن243821 161دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمحمد حسير

162دبلوم2عقرة32242دهوكذكرازاد كامل ابراهيم90721

163دبلوم2عقرة32242دهوكذكركارزان محمدطاهر محمد96081

164دبلوم2عقرة32242دهوكذكراردالن صديق محمد391793

165دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهوكر حميد محمد241381

166دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمسعود صديق احمد392504

167دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمهفان صديق خال100306

168دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعبدالقادر عبدزيد جيجو243827

169دبلوم2عقرة32242دهوكذكرطه حبيب طه246034

170دبلوم2عقرة32242دهوكذكرزياد اسهر حسن243532

ش244245 171دبلوم2عقرة32242دهوكذكراياس اسعد بير

172دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعلي خليل الفو392590

ي انور حسن391736 173دبلوم2عقرة32242دهوكذكرحج 

174دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهكار جودة اسماعيل241434

175دبلوم2عقرة32242دهوكذكرخالد سيف الدين صالح93940

176دبلوم2عقرة32242دهوكذكراحمد شهاب احمد93985

177دبلوم2عقرة32242دهوكذكرشمس الدين كرو خيلو243406

ي سعيد246189 178دبلوم2عقرة32242دهوكذكرادريس حج 

179دبلوم2عقرة32242دهوكذكرهوشنك عبدالحميد علي243514

180دبلوم2عقرة32242دهوكذكرمحمد شهاب احمد95969

181دبلوم2عقرة32242دهوكذكرعماد رمضان شهو394782

182دبلوم2عقرة32242دهوكذكررمضان هادي محمد243942

183دبلوم2عقرة32242دهوكذكررشيد فاروق رشيد249714

184إعدادية2عقرة32242دهوكذكرليهات رمزي قادر100651

ى محمد250528 185إعدادية2عقرة32242دهوكذكرهوار محمدامير

ى102417 ي حسير 186إعدادية2عقرة32242دهوكذكررهوان حج 

187إعدادية2عقرة32242دهوكذكربيشوان خالد عمر392283

188إعدادية2عقرة32242دهوكذكرساالر سليم رمضان243925

189إعدادية2عقرة32242دهوكذكرنواس توفيق فاضل393259

190إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعمر غائب مجيد102370

191إعدادية2عقرة32242دهوكذكردعاء علي محمد247021

192إعدادية2عقرة32242دهوكذكرريان احمد صوركا394672

و246766 193إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعطار سعيد هير

ي محمد246881
194إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعبدالستار فف 

195إعدادية2عقرة32242دهوكذكرنيهاد سليم محمد250353

196إعدادية2عقرة32242دهوكذكربشكفت جالل رمضان94197

وان فاروق رشيد248397 197إعدادية2عقرة32242دهوكذكرشير

ي394230 198إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسنار عبدالحميد حاج 



199إعدادية2عقرة32242دهوكذكررشيد عبدالغفور عبدالصمد95129

200إعدادية2عقرة32242دهوكذكرنوري كريم سليم101387

201إعدادية2عقرة32242دهوكذكرفه زين خورشيد افندي243870

202إعدادية2عقرة32242دهوكذكرزيد لقمان علي100259

203إعدادية2عقرة32242دهوكذكرفردين لقمان محمد104428

ي محمد246852
204إعدادية2عقرة32242دهوكذكرجالل فف 

ى244239 205إعدادية2عقرة32242دهوكذكروليد جاسم محمدامير

206إعدادية2عقرة32242دهوكذكراحمد غواس عمر90848

207إعدادية2عقرة32242دهوكذكرثامر اكرم حسن394221

208إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمؤيد محمد عبدهللا250668

ى زينل102295 209إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسيداد ياسير

210إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمد نجيب عزو250386

211إعدادية2عقرة32242دهوكذكرزيور حبيب شعبان102125

212إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحيم244251

ي سليمان394203
213إعدادية2عقرة32242دهوكذكرهندرين فداب 

ي عبدهللا93473 214إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمد حرب 

ى101534 215إعدادية2عقرة32242دهوكذكرالوند رقيب حسير

ى محمد243988 216إعدادية2عقرة32242دهوكذكررسبست محمدامير

217إعدادية2عقرة32242دهوكذكرهزرفان هاشم عبدالرحمن95697

218إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمد جالل سليم88838

219إعدادية2عقرة32242دهوكذكراحمد جابر عبدالجبار100667

220إعدادية2عقرة32242دهوكذكرريان عبدالرحمن عمر88952

221إعدادية2عقرة32242دهوكذكراحمد محمود احمد100243

222إعدادية2عقرة32242دهوكذكرانس لقمان محمود392968

223إعدادية2عقرة32242دهوكذكررسدار دهام احمد394355

224إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعماد مشير رشيد245814

225إعدادية2عقرة32242دهوكذكررسوين سالم مجيد243722

226إعدادية2عقرة32242دهوكذكراالن شعبان احمد244333

227إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمعاف قاسم احمد246282

228إعدادية2عقرة32242دهوكذكررامان ايهم احمد391651

ائيل246798 ى مسعود جي  229إعدادية2عقرة32242دهوكذكرحسير

يف محو101804 230إعدادية2عقرة32242دهوكذكراحمد محمدرسر

ى محمد250717 ى محمدامير 231إعدادية2عقرة32242دهوكذكرحسير

232إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعلي بشار مزمير18645

233إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعبدالقادر صديق قادر100025

234إعدادية2عقرة32242دهوكذكرزنار عبدهللا يوسف393995

وان عباس مصطفى393795 235إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسير

236إعدادية2عقرة32242دهوكذكرنهاد نزار كمال95529

ى محمود244233 237إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمود محمدامير

238إعدادية2عقرة32242دهوكذكرريي  صالح نعمان99696

239إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسالم عبدهللا محمد242220

يف محمد244010 240إعدادية2عقرة32242دهوكذكرديار محمدرسر

241إعدادية2عقرة32242دهوكذكرداود سالم فرحان392386

242إعدادية2عقرة32242دهوكذكراوميد امير رشيد100447

243إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعمران جعفر عزكو88945

244إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسامي صباح عثمان243525

245إعدادية2عقرة32242دهوكذكرثامر طاهر قادر250423



ى محمدسليم99940 وان محمدامير 246إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسير

247إعدادية2عقرة32242دهوكذكرريان محمدسعيد عبدالرحمن394883

248إعدادية2عقرة32242دهوكذكرروان محمدسعيد عبدالرحمن100939

249إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمد ديدار رمضان397899

250إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعماد مصطفى احمد93561

ى476751 ى كمال ياسير 251إعدادية2عقرة32242دهوكذكرياسير

ى92720 252إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعبيدهللا جاسم حسير

253إعدادية2عقرة32242دهوكذكرهفال فاخر عبدالخالق248369

254إعدادية2عقرة32242دهوكذكرشكري عزيز خانو247125

ى محمد95374 255إعدادية2عقرة32242دهوكذكركارزان تحسير

256إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمروان محمد صالح250293

257إعدادية2عقرة32242دهوكذكرهوكر نائب احمد394325

258إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسامان سليم رمضان243922

259إعدادية2عقرة32242دهوكذكرارسالن عني  مقداد393013

260إعدادية2عقرة32242دهوكذكراحمد نوزد علي243737

261إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسلمان فاروق فرحان93526

262إعدادية2عقرة32242دهوكذكررسول جعفر مصطفى393369

263إعدادية2عقرة32242دهوكذكرارام نجيب عزو393415

264إعدادية2عقرة32242دهوكذكررمضان نصوح مال243816

كة250628 265إعدادية2عقرة32242دهوكذكرحمد محمد بير

266إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمد محمدصالح سعيد250685

وان محمد246785 267إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمد سير

268إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسعد رمضان سعيد247050

269إعدادية2عقرة32242دهوكذكرزياد عماد ابراهيم101363

ائيل اسماعيل عبدهللا245285 270إعدادية2عقرة32242دهوكذكرجي 

271إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمد مشير سلطان392852

272إعدادية2عقرة32242دهوكذكرسفيان حردان احمد243803

273إعدادية2عقرة32242دهوكذكرادم مردان كريم243933

274إعدادية2عقرة32242دهوكذكرفريق مخلص محمدعارف93894

275إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعمر عامر عبدالجبار242273

276إعدادية2عقرة32242دهوكذكربرهان ايوب عزت246664

277إعدادية2عقرة32242دهوكذكرئاراز محمدصالح سعيد101120

وان عيىس عبدهللا391385 278إعدادية2عقرة32242دهوكذكرشير

و مصطفى99977 279إعدادية2عقرة32242دهوكذكرنشوان مير

280إعدادية2عقرة32242دهوكذكرعبدالباري خالد شيخو391748

281إعدادية2عقرة32242دهوكذكربيار ناوخوش عبدهللا391585

282إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمد عماد ابراهيم95253

283إعدادية2عقرة32242دهوكذكرمحمد دلدار مصطفى100219

284إعدادية2عقرة32242دهوكذكرئارام حكيم محمد88936

285إعدادية2عقرة32242دهوكذكراحمد كريم سليم392826

286إعدادية2عقرة32242دهوكذكرخطاب سليم خالد90432

ائيل93925 287إعدادية2عقرة32242دهوكذكرادم رشيد جي 

و391930 288إعدادية2عقرة32242دهوكذكرهشام سعيد هير

289إعدادية2عقرة32242دهوكذكرارام ابراهيم رمضان95989

خان عبدهللا393287 290إعدادية2عقرة32242دهوكذكرصفوان تي 

291إعدادية2عقرة32242دهوكذكراوميد حكيم محمد89257

ي246454
292إعدادية2عقرة32242دهوكذكرقائد ابراهيم محمدفف 



ى سلطان245164 293إعدادية2عقرة32242دهوكذكرزيبار مزكير

294بكالوريوس2عقرة32242دهوكذكرعماد ابراهيم جمال89640

295دبلوم2عقرة32242دهوكذكرجعفر بادين زبير93352

ى242248 ي مام حسير 296دبلوم2عقرة32242دهوكذكرنزهت حاج 

297إعدادية2عقرة32242دهوكذكرغازي نافخوش عبدالخالق477313

1بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىفوزيه فريق رستم95312

2بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىابتسام مصطفى احمد95403

ي محمد391517
ين عوبى ى 3بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنير

ي100380 4بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىشيماء فائق حاج 

5بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىروناك جمعة احمد89452

و100465 ين سعيد هير 6بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىرسر

7بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىفيان احمد عبدالرحيم245692

ى244054 8بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىريناس حبيب ياسير

9بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىسندس جمال عبدهللا241546

يفان صادق مصطفى93762 10بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبير

ي95381 11بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىرساله نوري حاج 

ى صديق476722 12بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىسحر افشير

13بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهيمان عبدالحميد موس93777

ى عمر476770 14بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىفاطمه محمدامير

ين عبدالعزيز وحيد391721 ى 15بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنير

16بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىديالن فهمي قادر244446

17بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنوروز عمر محمدصالح443877

18بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهيالن جابر عبدالجبار93178

ى حسن93721 19بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىكيالن حسير

20بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىانتجان مصطفى طه476172

21بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىشيماء رشيد محمد244404

ى حسن حميد241537 22بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىاخير

23بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهيالن محمود احمد93619

24دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىايمان جميل محمود94854

25دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىسوزان مصطفى عزيز93828

26دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىزوزان سلمان محمد242169

27دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىسىه حازم عبدهللا247007

ي95342 يفان احمد صي  28دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىبير

29دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنجالء قاسم غفور100077

هيام محمدعلي نعمان95737
30دبلوم2عقرة32242دهوكأنبى

31دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىئه زين فهمي قادر94435

32دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىبياف امير صديق95321

33دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىغزوت حافظ صديق95263

ي خليل393398
ى خوشفى 34دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىافير

ي عزيز خليل93501
35دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىكيفى

36دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىاسمر جمعة عبدالرحمن394703

37دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىبخشان خرصى سعيد94453

38دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىميان عزيز صالح101908

39دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنشيده نوري عمر89918

40دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىايمن بشار هاشم93793

41دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىبفرين محمود احمد92467

42دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىزورين اسماعيل بابير242281



43دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىهدار شهاب جمعة242196

و احمد93849 44دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنركز رسر

ى عبدالسالم مصطفى476851 45دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىريبير

46دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىدلكش فريق اسماعيل94754

ى ناوخوش خالد242229 47دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىدلفير

 علي391321
ى مصطفى 48دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىئةفير

49دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىئه زين حبيب شعبان102151

50دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنوروز محمدصالح رسول89164

51دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىجرا محمدصابر ابراهيم93908

ي102055
ى
ى عبدهللا صوق 52دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنرمير

53إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىيرسى عبدالحميد عبدال95749

ي94080 ى بشير حاج  54إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىسولير

ى90619 55إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىفيان انور محمدامير

ين مصطفى عزيز243454 56إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىشير

1دبلوم عالي2عقرة32242دهوكأنبىروزكار روزكار حسن476917

ي كمال اسماعيل554520
2بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهيفى

خبات علي حسن250323
3بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبى

و احمد93866 4بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىشهريفان رسر

5بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىدنيا احمد رشيد244171

6بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىدعاء نعمت مجيد391978

ى محمود درويش89636 7بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىسولير

ى خورشيد399996 8بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىدلزين امير

ى392605 9بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىايمان جاسم حسير

10بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهزين مولود احمد391475

11بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىحسنة جادر عزو94246

ى حسن93833 ى حسير 12بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىكافير

13بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىكازين خرسو خالد102397

14بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىافا خرسو عزيز89896

15بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىميان سعيد رمضان95807

16بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىافراز خليل الفو394748

ي101187
17بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنرسين شمس الدين كيالبى

ى95929 ي حسير 18بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنذيرة حج 

19بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىمروه نجمالدين عبدهللا243614

ى391885 20بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنازدار عبدالكريم محمدامير

21بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىجرا مولود احمد95447

22بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىسيبل محسن عبدالرحمن392613

23بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىجيهان احمد خليل245110

24بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىشهلة جعفر محمد96160

25بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىالماس احمد مولود391713

ى243914 26بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنورا جميل ياسير

27بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىوفاء ريي  ازور94899

28بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبخشان رجب احمد89775

29بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىديالن حامد عبدهللا250367

زا89208 ى صالح مير 30بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىدلفير

31بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىكيستان اسكندر عثمان88978

32بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىليالف عصام طاهر243474

و محمد صالح391873 33بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهير



ى ناوخوش خالد242237 34بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىافير

35بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىشهناز شعبان قادر392231

36بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبارين عمر الفو248360

ين افدل محمد245100 37بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىرسر

38بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىفاطمه مردان محمدرشيد394150

39بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبروين بالل احمد89441

40بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىدعاء جميل خالد245680

41بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىعزيزة فاضل طاهر90886

ي صابر94394 صبيحة حرب 
42بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبى

43بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىسنور فاخر صالح92608

44بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىسوسن اكرم محمد243965

ى يوسف شهو90585 45بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبرسر

46بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنارين رشدي فائق391628

ي عباس خليل241396
47بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىاشب 

ى394023 48بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهيبت عبدالكريم محمدامير

49بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىجوان ادريس سليم95252

50بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىدنيا بشار خليل242210

و92904 51بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىايمان فتاح مير

52بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىاريان انعام محمديوسف89385

كوالن حسن علي242176
53بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبى

ي اسعد92576 54بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهاله حج 

55بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىذكري نذير احمد392397

56بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىسوسن عماد ابراهيم89042

 علي243642
57بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبرزين مصطفى

58بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىشيالن احمد عارس241657

59بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهدار يوسف شهو95852

60بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىايمان عبدالرحمن عمر88929

ي عزالدين95870 ديلمان حرب 
61بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبى

ى اسعد92555 62بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىزين حسير

63بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىدلسوز نارص عبدالقادر392354

64بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىفوزيه عبدالسميع رجب89468

65بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىرستم خالد عزيز93813

66بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىفهيمة شعبان قادر394268

ى حميد شعبان391569 67بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىكي 

68بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىشفاء جادر عزو94227

ي394399 69بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنيفيان هشيار صي 

70بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنور ازاد سلطان245362

71بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىزورين عبدهللا خرصى392241

72بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىاسماء نجيب حامد245085

ى طاهر246103 73بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىدلخوش محمدامير

74بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىجيهان سعيد مصطفى250393

ي هاشم244124
 
75بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبفرين صدق

و245855 ين فتاح مير 76بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىشير

77بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىاية خرسو عزيز89791

78بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىاالء عبدالملك نوري242309

79بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنورى خورشيد اسعد95038

80بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهدى كمال طه244021



81بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهدى خورشيد شكري101281

82بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىمروة يحبر ثابت95903

83بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىادار حسن درويش393646

ي172310
84بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبروين شمس الدين كيالبى

ى عزت مصطفى250605 85بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىافير

 علي243794
86بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىرسوين مصطفى

87بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىنورا خورشيد شكري101245

88بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىكازين شهاب فارس241412

ى243663 89بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبناز حبيب ياسير

االن نوزد علي243729
90بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبى

91بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبريز سعدالدين شاكر392265

92بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىزهور محمد سعدي101601

93بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىمنتىه كامل ابراهيم90669

ي صابر94378 نجوى حرب 
94بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبى

95بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىوارين فتجي عبدالجبار241676

96بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىجهراء ارشد حسن243553

97بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىكيستان نوزد فائق391909

98بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىهوزان مجيد عبدالرحمن92858

99بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىمريم محمد عمر250334

100بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىعزيزة حامد عبدهللا244135

ى فوزي خانافدل241640 101بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىدلفير

102بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىندى طالب عبدالرحمن243378

103بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىزينب غائب مجيد246819

104بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىجوان مجيد عبدالرحمن100545

105بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىندى محمدشكري سعدي89672

106بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىبيمان سعيد رمضان95819

107بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىروناك بيار خالد250587

108بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىايمان صباح رمضان243844

ى فارس مجيد242141 109دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىسولير

110دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىهوزان عبدالستار عثمان392924

111دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىايفار باندر مصطفى243284

112دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىاخالص ناوخوش خالد242259

113دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىهيفاء نصوح مال243495

114دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىبيان رشيد حيدر243562

115دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىايمان فرهاد عبدالخالق94067

116دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنوروز فاضل شعبان243929

ى عبدالرحمن اسعد101518 117دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىبرسر

118دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىعزيزه بدر مجي الدين92248

وز محمدطاهر محمد102010 119دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنير

120دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىرسوين فتجي عبدالجبار476475

121دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنيمال اسماعيل احمد250414

122دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىهناء ارشد حسن89626

123دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىاقبال عبدهللا يوسف391616

124دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىفيان نذير عبدزيد243762

ي93003 125دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىهدى عمر حاج 

126دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىكنار حسن عبدهللا93612

127دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىهنار فاضل شعبان243838



128دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىسازان عبدالستار عثمان392886

129دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىخالت ازور عبدهللا243979

130دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنازك عباس خليل241473

131دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىذكرى رمضان شهو93532

132دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىدلخوش حامد طه93850

ى اسماعيل بابير391786 مير 133دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىرسر

134دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنورا عامر عبدالجبار392668

135دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىدلخوش عبدهللا قادر245212

ى حامد241451 136دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىريناس ياسير

وز حكمت سلطان89306 137دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنير

138دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىدعاء شيخه محمدرشيد92277

139دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىبرشنك زاهد محمد95682

140دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىسيالف ابراهيم صديق243753

141دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىسمية محمد سوار89663

142دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىسعديه عبدالرحمن سعيد101097

143دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىديالن شمال شعبان94199

144دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىهدار مرشد عيىس89184

145دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىواهده محمدصديق عمر392202

146دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىعاليه خالد عزيز95456

147دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنهله طارق حيدر243587

فان نعمان حسن391642 148دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىبير

ى ارب نعو93406 149دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىافير

150دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىرجاء طالل عبدالرحمن242155

151دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىريجوان دلشاد صبجي101153

ان ابراهيم غفور246468 152دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىسير

153دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىالند امير يوسف392191

154دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىهزين يوسف شهو90608

155دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىاخالص عبدهللا خديدة476536

ي سليمان477852
ى فداب  156دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىكافير

157دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىئاروز محمدطاهر سليم92685

158دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىسيبل خالد مال243882

159دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىاريان شعبان احمد92307

160دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىبيمان جي  عبدهللا391773

ى احمد ابراهيم241722 161دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىدلير

162دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنوروز فرزنده عمر93337

163دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىهناء صادق سليمان241465

164دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىافان مجيد عبدالرحمن102526

ي فرهاد عبدالخالق96143
165دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىكفى

166دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىافان نجيب عزو391805

167دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىشفاء حميد شعبان93387

ى محمدصديق عمر391993 مير 168دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىرسر

169دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىنارين توفيق محمد94468

170دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىخديجة عبدالغفور عارف248304

ي رشيد94280
ى
171دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىرند مامصوق

172دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىاالن شكر محمود244324

173دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىجمعة طارق حيدر243572

174دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىيرسى حسن عبدهللا93738



175دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىشيالن حسن كريم94518

ى يوسف اسماعيل394851 176دبلوم2عقرة32242دهوكأنبىشفير

177إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىنورا رمضان فاضل101575

ى477824 178إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىكيالن كمال ياسير

179إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهاله نويزان صالح250656

180إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىرسور خرسو خالد102410

ين عثمان عبدالمجيد394441 181إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىرسر

ى94101 182إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىايناز حبيب ياسير

183إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىكازين صالح كريم99716

ى سالم مجيد243745 184إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىدلير

185إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىايفان مردان محمد241690

186إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىاالء حميد عمر250614

خان عبدهللا393321 187إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىكوثر تي 

ى250703 188إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىشيالن محمدشاكر ياسير

189إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىكيستان مصطفى محمد102210

مروى خالد علي477795
190إعدادية2عقرة32242دهوكأنبى

روزين صابر علي241481
191إعدادية2عقرة32242دهوكأنبى

ى شمال جمعة250596 192إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهيلير

193إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىاسيل رشاد رمضان477344

194إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىبريز رسبست شوكت100162

ى نوروز رشيد393610 195إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهيلير

196إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىسميه محمد عمر95472

197إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىبرزين محسن عبدالرحمن101947

ى93169 198إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىرويده جاسم حسير

199إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىشيماء طارق حيدر250306

ي محمد246899
200إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىشفاء فف 

201إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىوفاء محمد مصطفى100525

202إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىخناف رزكار مجي الدين477819

ى حسن عبدهللا241569 203إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىالفير

204إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىفيان سعيد اكرم392339

205إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىجيالن شعبان عبدهللا243704

 عزت علي476330
ى 206إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىدلفير

207إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىنورا نورالدين شكري248295

208إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىامنة مردان محمدرشيد100986

209إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىرستم محمد صالح94496

210إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىزورين سيف الدين صالح101174

211إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهازه نويزان صالح250407

212إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىنورة طاهر رجب250569

213إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىدنيا صديق رمضان394630

214إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىخناف هاشم عبدالرحمن90869

215إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىغزال فرحان صوري476884

ان شعبان101043 216إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىره نا كامير

217إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىزهره ادريس محمد102503

ى اكرم محمد477839 218إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىسولير

219إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىزورزان سليمان صالح88830

220إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهدى مولود احمد102171

221إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىكليشان زبير عمر245336



222إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىايمان نذير اسماعيل102111

223إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىاخالص لشكري طه100501

هدى ولي مولود101378
224إعدادية2عقرة32242دهوكأنبى

225إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىروزان عبدهللا عني 91392

226إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىامينه اسكندر شيخو477864

حاج نرصهللا477812 ي مير
ى
227إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىئه ق

يفان عبدهللا يوسف393939 228إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىبير

229إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىنجوى صابر مجيد245294

230إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىغربت محمد عبدالرحيم391681

دنيا علي محمد246921
231إعدادية2عقرة32242دهوكأنبى

232إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىمنال حامد عبدهللا95615

233إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىجميله هفال اسماعيل250436

234إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىسندس نوروز نارص102320

235إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىسناء محمد عمر95637

236إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىصفاء نجمالدين عبدهللا250248

شهال فخري محمدعلي246805
237إعدادية2عقرة32242دهوكأنبى

238إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىوهبية محمد مولود248280

239إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىبارين سعيد رمضان393463

ى246911 240إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىالنه رقيب حسير

241إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىسورين خرسو خالد102406

ى هادي محمد250728 242إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىنرمير

243إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىاية حميد عمر250603

244إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهدى شيخه محمدرشيد250300

يف393583 245إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىديالن رمضان محمدرسر

ى فرهاد خليل102561 246إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىخملير

247إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىكيستان محمدصابر درويش477785

248إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىنورا رشدي فائق102486

249إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهناء محمدصالح مسيح102257

ى243328 250إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىبهار صابر حسير

ى احمد394490 251إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىدالل ياسير

252إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىبرجم محمد مولود247145

ي محمد246892
253إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهدى فف 

زاد عبدهللا394347 254إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىساجده شير

255إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىوجدان دلشاد سعيد250677

256إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىارساء بيار خالد250567

257إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىشهالء اسماعيل احمد250618

258إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىبوراق عدنان عزكو100914

ي محمد سعيد250585
259إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهيفى

260إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىايمان بختيار سعدهللا89000

فيان خالد علي476346
261إعدادية2عقرة32242دهوكأنبى

262إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىمروه ارشد حسن95231

ى248345 263إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىاالء مهدي حسير

امينه فخري محمدعلي243314
264إعدادية2عقرة32242دهوكأنبى

ي245275 265إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىايمان فائق حاج 

هدى عزت علي476364
266إعدادية2عقرة32242دهوكأنبى

267إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىفهيمه عثمان احمد394184

268إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىخناف عفان سعيد101057



269إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىروخوش حامد طه93971

ى صابر انور394565 270إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىسولير

ى رشو101844 271إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىبفرين حسير

272إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىرسور سالم مجيد243712

273إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىارساء صبجي اسماعيل245704

274إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىنارين كاوه شوكت94599

275إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىنوره حسن عبدهللا243428

276إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىدنيا شمال محمد246673

277إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىهيمان كوردو عبدالرحمن244427

ي صابر101352 278إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىاخالص حرب 

279إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىرسوين رسدار رشيد244258

280إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىشه وكار روزكار حسن96018

281إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىكلستان افدل محمد101197

يفان جتو خليل476829 282إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىرسر

283إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىجوان سعيد اكرم392328

284إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىجرا خالد زيد250453

285بكالوريوس2عقرة32242دهوكأنبىرقية محمدصالح محمد95858

286إعدادية2عقرة32242دهوكأنبىايمان سعيد اكرم392467

ى368967 زار جوهر حسير 1ماجستير2بردرش32243دهوكذكرسير

ى ميكائيل100793 2ماجستير2بردرش32243دهوكذكررسبست حسير

3بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهوكر عمر علي243442

4بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكريونس عبدالسالم عبدالعزيز368254

ي241468 5بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفتاح ميكائيل حج 

ائيل375455 6بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكردريد محمد جي 

7بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسميع اسماعيل محمدعلي244441

8بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكردلشاد رشاد كريم374684

9بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشمال اسماعيل عبدهللا368878

10بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشكر علي عبدهللا97127

11بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعباس زكريا رشيد240208

12بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرآراز رسول محمد374647

13بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرزيدي ابراهيم قادر374745

14بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرازاد حدي حمو366656

15بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعيىس عبدالستار علي368742

16بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعدنان قاسم صالح99057

17بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسمير ايوب مجيد99225

18بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسلطان حدي حمو366334

19بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهزار مهدي طه368819

20بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراحمد شكري محمدسعيد376762

21بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعلي فخري رمضان102829

22بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرماجد وحيد عبو376619

23بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسعيد محمد محمدسعيد437031

24بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهاشم محمدصالح حسو249944

25بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعباس زكري رمضان375230

26بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسامي عبدالواحد محمد508748

27بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكردلشاد مصطفى محمدسليم368527

28بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرراكان لقمان عزيز377174

ى240257  حسير
29بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسفري مصطفى



ائيل احمد99819 30بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمعتصم جي 

ى368196 31بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكركبير عزيز محمدامير

32بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرحوام رشيد اسماعيل240058

33بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنورالدين كمال شاكر98162

خان375343 34بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسليمان ابراهيم مير

35بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصفوان طه عبدالعزيز249975

36بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرردوان عمر درويش375618

37بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربدرالدين كمال شاكر366721

ى375072 38بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنشات شوكت امير

39بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربهجت شكري محمدسعيد376755

40بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصالح محمدطاهر محمدعلي249888

ى103057 41بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرازاد سليم حسير

42بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرابراهيم حسن ميكائيل250239

ي374896 ى حج  43بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنزار حسير

44بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرطارق طه شير508728

45بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهشيار مجيد عبو376629

ى243577 46بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرانصار اسماعيل امير

وان عزيز عبدهللا99009 47بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشير

48بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهوشيار جالل يوسف374915

و366636 49بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررشيد طه شير

50بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشمسالدين كمال شاكر508932

ي عزيز99138
51بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكركارزان محمدراصى

52بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعزيز ايوب عزيز249775

53بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراركان جالل كاظم377457

54بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراوميد عصمت اسماعيل104691

يف374849 55بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررمضان محمد محمدرسر

56بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرموالن عبدهللا رشيد368888

57بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفرمان عبدالكريم احمد249826

58بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرجمال فتاح عبدهللا366303

59بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنايف يونس عيىس367514

60بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرزيد مناف كريم437506

61بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكردلير عمر علي243537

62بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرغريب محمد طه438531

63بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكردلير عبدهللا عزيز375127

64بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمروان عزيز عبدهللا375250

65بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفارس اسكندر حمزة369128

66بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررسدار عبدالسالم يونس366579

67بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربارزان اسماعيل عبدهللا243639

68بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعاصم عبدالجبار كريم374889

وان خرصى عبدالكريم375526 69بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسير

70بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررضا عبدالقادر بابكصور377421

71بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكردلير اكرم كريم376900

ى ميكائيل97324 72بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكردحام حسير

73بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسامان احمد عبدالكريم368560

74بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشعبان محمد مولود249822

ي محمد377000 75بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكركوفان حاج 

76بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرجهاد لشكري مصطفى368951



77بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعماد خورشيد محمد438290

78بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربوتان طه علي367977

79بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشيخان اسماعيل عبدهللا377336

80بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفرمان احمد يونس438393

81بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراوميد لقمان شمساهلل368865

82بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعمران فرزنده يونس499660

83بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفارس صباح عبدهللا377401

ى377183 وان ابراهيم حسير 84بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسير

85بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراياس مهدي عزيز100354

86بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرموفق عبدالمجيد رسول244182

87بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمود عبدهللا اسماعيل249916

88بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسيفاهلل رشيد رسول369177

89بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسالم يوسف محمدسعيد366465

90بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصبجي اسماعيل محمد240139

ى عبدهللا366745 91بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد ياسير

92بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهشيار اسماعيل عاشور438662

ائيل احمد250024 93بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررسدار جي 

94بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراسماعيل ابراهيم اغوك250095

95بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسعدهللا رشيد رسول249954

ي علي508939 96بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرناظم حاج 

97دبلوم2بردرش32243دهوكذكررسام برهان صالح99030

ى حم عبدهللا377432 98دبلوم2بردرش32243دهوكذكرحسير

99دبلوم2بردرش32243دهوكذكرذنون يونس محمدطاهر104227

100دبلوم2بردرش32243دهوكذكركوران مصطفى يونس250120

101دبلوم2بردرش32243دهوكذكربشير حميد عثمان249853

102دبلوم2بردرش32243دهوكذكرخطاب محمد حسن366489

103دبلوم2بردرش32243دهوكذكرداود سليمان محمد174425

ى مصطفى368545 104دبلوم2بردرش32243دهوكذكرازاد محمدامير

105دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعطاهللا يوسف محمدسعيد250166

106دبلوم2بردرش32243دهوكذكرفرهاد رمضان خديده250076

107دبلوم2بردرش32243دهوكذكرازاد حسن رمضان374950

ى250183 108دبلوم2بردرش32243دهوكذكرولي علي محمدامير

109دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعاصم محمد عثمان97386

ى محمد محمدسعيد103072 110دبلوم2بردرش32243دهوكذكرحسير

111دبلوم2بردرش32243دهوكذكرفهمي حسن رمضان509073

ي رسول366679
ى
112دبلوم2بردرش32243دهوكذكرحكيم صوق

ى103110 113دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعبدالواحد سعيد محمدامير

114دبلوم2بردرش32243دهوكذكرارسالن صالح نجمالدين99172

ى377275 ى محمدامير 115دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعلي حسير

116دبلوم2بردرش32243دهوكذكرطارق صدرالدين رمضان239924

117دبلوم2بردرش32243دهوكذكرهونر عبدالقهار رشيد499581

118دبلوم2بردرش32243دهوكذكرطالب كريم رسول438707

119دبلوم2بردرش32243دهوكذكرفرصت سعيد خرصى377449

120دبلوم2بردرش32243دهوكذكرسمير نعمت محمود375039

121دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمحمد موفق احمد242080

122دبلوم2بردرش32243دهوكذكرقيس مسلم نجمالدين97283

123دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعدنان رشيد اسماعيل438593



124دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعبدالصمد نادر خليل366349

125دبلوم2بردرش32243دهوكذكراياس محمود طيب367047

126دبلوم2بردرش32243دهوكذكربرهان صالح رزو249962

127دبلوم2بردرش32243دهوكذكرفرهاد احمد عبدالكريم499628

128دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمغديد عبدي ابراهيم368723

129دبلوم2بردرش32243دهوكذكرصديق يونس عبدالرحمن99988

130دبلوم2بردرش32243دهوكذكرهشيار احمد محمد436835

131دبلوم2بردرش32243دهوكذكرشعبان قادر شكر366766

132دبلوم2بردرش32243دهوكذكرازاد محيالدين رمضان250038

133دبلوم2بردرش32243دهوكذكررسدار سعيد محمد509019

134دبلوم2بردرش32243دهوكذكرهيثم ادريس سليمان99972

يف خرصى242268 135إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعمر محمدرسر

136إعدادية2بردرش32243دهوكذكرادريس احمد عمر104120

137إعدادية2بردرش32243دهوكذكرهيثم جرجيس ببى375368

138إعدادية2بردرش32243دهوكذكرفهد خالد عادل240932

139إعدادية2بردرش32243دهوكذكرطاهر عبدالرحمن عبدهللا103225

ى سليم101814 140إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسالم ياسير

141إعدادية2بردرش32243دهوكذكرصبجي صالح علي241175

ي437846 142إعدادية2بردرش32243دهوكذكررضوان جمعة حج 

143إعدادية2بردرش32243دهوكذكراسكندر صدرالدين رمضان375519

144إعدادية2بردرش32243دهوكذكرفرهنك عبداالمير جوهر104351

1ماجستير2بردرش32243دهوكذكرنشوان عدنان عثمان508609

ى255089 2ماجستير2بردرش32243دهوكذكرعمار جوهر حسير

3بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهزار ميكائيل صديق98011

4بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمصطفى خطاب صادق377436

5بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسعد صباح عتكو104606

ى خالد مولود96950 6بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرياسير

ى249760 7بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراحمد حجاج محمدامير

ى عبدو خورشيد249844 8بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشاهير

9بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمنهل فريدون اسعد366506

ى98449 10بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهكار رمضان حسير

11بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشفان خالد رشيد243325

12بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرادم بابير مصطفى100589

يف صالح100622 13بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعبدالرحمن رسر

يف خالد249719 14بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرزيدان رسر

ى368835 15بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد لقمان حسير

16بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمصلح محمدنوري عزيز98791

17بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررمضان هادي حميد241526

18بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرجاسم عبدالمجيد شكر99275

19بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنرصت مصطفى يونس242965

ى99596 20بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرقيس مسعود ياسير

21بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرساالر بكر شكري368185

22بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسفير صابر علي98405

ى249716 23بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهارون فيصل ياسير

ى نايف98111 24بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسفيان لزكير

25بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسمير كريم رشيد367879

26بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرلقمان يونس محمود374936



27بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرحكيم حسن سعيد366521

ى368232 28بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعبدالباسط سعيد امير

29بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراسماعيل خرصو عبدهللا249749

ي249668 وان خالد حاج  30بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشير

31بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعدنان عبدالحميد مصطفى250104

32بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررضوان ادريس رمضان438003

33بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرريكر ميكائيل صديق98072

34بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرجهاد عثمان ميكائيل103914

35بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراوميد عمر علي250162

36بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعلي كريم اسماعيل368824

37بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراسامة عصمت اسماعيل101856

38بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفراس عبدالرحمن مجيد367147

39بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررشيد سليمان احمد508659

 علي368918
ى 40بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرقاسم امير

41بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراردن رمضان سليم366924

42بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرميفان كريم عيىس369059

43بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربيوار صالح محمد374964

44بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصالح كريم سليمان100811

45بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشمال لقمان عبدالعزيز102482

46بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررسوان يوسف محمدسعيد377445

ي هابيل مجيد369027
47بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراشف 

48بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكركاويس سليمان صالح100572

49بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد عجيل عمر98826

ي366868 50بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرباور بدرالدين كانب 

ى99849 51بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراحمد طه ياسير

ى96930 الدين ياسير 52بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنيجروان خير

53بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرخالد ابراهيم جليل249710

54بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررسبست سعدي محمدطاهر249680

55بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعبدهللا خالد شعبان368203

56بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراحمد محمد عزيز250112

57بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكركوفان عدنان عثمان508605

58بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربالل سالم زكريا249676

ى الياس100937 59بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشوكت حسير

 علي100724
ى 60بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرخالد امير

61بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراراس فتاح ميكائيل249834

62بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررمضان علي عبدالقادر98689

63بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد مصطفى نايف101625

64بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد سعيد احمد97989

65بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرلشكر نجمالدين عبدهللا375322

66بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد اسماعيل عبدهللا508595

67بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررزكار عزالدين محىالدين369006

68بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراحمد صدرالدين رمضان367496

69بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعدنان فرزندة يونس96972

70بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرثامر شاكر ابراهيم97358

ى جالل369239 71بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراحمد تحسير

72بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرزيد رجب محمد250198

73بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرحسن عزيز حسن368703



74بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررسكوت برهان جوهر366548

يف366914 75بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرديار مصطفى رسر

ى367703 76بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعيمران يعقوب ياسير

77بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمود يونس محمود102434

78بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصالح عزيز تي 99512

79بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسداد ناصح حسن375507

80بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكريحبر زكري سعيد100522

81بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد مهدي غازي104243

82بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرراكان محمد احمد102567

83بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكروزير محمد عزيز375557

84بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرريباز سليمان محمد250028

85بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربسام احمد مولود101608

86بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرامجد رجب اسماعيل369198

87بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشفان عبدالرحمن عبو249781

88بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرجيكر عبداالمير جوهر368926

89بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسعد عبدال عثمان368505

ى250211 90بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكروليد طه ياسير

91بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعلي بدر كمال367481

92بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعماد نوزت محمد99292

93بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربرلمان بهجت سليم100083

94بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعبدهللا عبدالمناف اسماعيل250068

زاد نرصت مشير376843 95بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشير

96بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرريباز محمد اسماعيل508549

ى101706 97بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراسامة طه امير

ى99495 ش سليم حسير 98بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهير

99بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمهدي بشير مصطفى250252

100بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد عبدهللا كمال367676

ى368493 ي محمدامير
 
101بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعبدهللا صدق

102بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفراس فارس محمد97009

103بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربالل عمر علي249927

104بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعبدال كامل احمد103829

105بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد نزان عزيز100764

ائيل250269 106بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكركريمخان شام جي 

107بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصفوان زيور عثمان249931

108بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصباح شوكت فارس104290

109بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسلمان سليمان عبدهللا368801

110بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمراد فاتح عبدالمناف250156

111بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكركاروان علي زورابك367012

112بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفتح هللا عبدهللا خرصى249840

113بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراياد نوزت محمد99306

114بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرزياد جمال حسن249702

ى عبدهللا يوسف249786 115بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرحسير

116بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد علي محمد368498

117بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعبدالسالم احمد فخري250216

118بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرهابيل مشير رسول100065

119بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنجم الدين مولود احمد366401

120بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرجالل عبدهللا نجم367036



ى توفيق375512 121بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكراحسان ياسير

122بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرماهر فاخر عبدالرحمن367081

123بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررزكار محىالدين عبدهللا249984

124بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنائف يوسف حسن99906

125بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعفان فرزندة يونس97510

ي368936 ى حاج  126بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد تحسير

127بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرريباز عبدالمطلب صديق369215

ى اسماعيل101419 128بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنارص ياسير

129بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرريباز محمد سليمان368517

130بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعفان رمضان انور105763

131بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكروليد عبدال مصطفى374782

132بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرقةيدار سامي عجيل368907

133بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرحسن خطاب حسن249654

134بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكررائد محمود احمد250016

135بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعلي احمد محمد99834

136بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفارس مصطفى طه96593

137بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنهاد غريب فارس244390

138بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد عزيز عبدهللا242744

139بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعبيد خالد رشيد367989

140بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنوزاد حكمت مجيد98515

141بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعقيل فاضل محمدصالح99933

ى زاهر عبدالرزاق102701 142بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرحسير

143بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعمران اسكندر محمد249693

144بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشيخان مناف ادهم99327

145بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربيار فتحاهلل محمد374518

146بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرساالر احمد فخري250214

147بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصائب كريم رشيد367862

148بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعبدالمهيمن يونس احمد509120

149بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصفوان غانم احمد250255

150بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمحمد عبدالستار مصطفى377427

151بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعمر ازاد خرسو367733

152بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرايوب نهاد محمد369067

153بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسلمان رمضان سعيد102592

154بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعثمان عبدهللا يوسف249967

155بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرملت سالم كريت368098

156بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرفرست علي زورابك99959

ايس374826 157بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرجهاد عادل مير

158بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرمهند نوري محمد98725

159بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرشمال رشاد محمود98090

160بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكربيار جمشيد محمدخورشيد241287

161بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنارص فاخر عبدالرحمن375259

ى98474 كز رمضان حسير 162بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرنير

ف249922 163بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرساالر افدل رسر

يف104169 وان احمد محمدرسر 164بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسير

165بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصفوان سفر اسعد509083

166بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرصفوان جميل عزيز97635

167بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكريارس جعفر محمدصالح96535



168بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرجيكر حسن زورابك100704

169بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرديوال بشير مصطفى250244

170بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرسمير كريم سليمان368856

171بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعماد زيور عثمان99476

حاج جوهر366939 172دبلوم2بردرش32243دهوكذكررياض مير

173دبلوم2بردرش32243دهوكذكرهوار محسن صالح97558

174دبلوم2بردرش32243دهوكذكرسداد ادريس رمضان97071

175دبلوم2بردرش32243دهوكذكرزيد سعدي محمد104706

176دبلوم2بردرش32243دهوكذكردياب سليمان انور250148

177دبلوم2بردرش32243دهوكذكركوران كمال عبدالحميد368613

178دبلوم2بردرش32243دهوكذكرانار محسن صالح366163

179دبلوم2بردرش32243دهوكذكرنزار رفعت عبدهللا366422

180دبلوم2بردرش32243دهوكذكرهشيار يوسف عبدالقادر366372

181دبلوم2بردرش32243دهوكذكربيار عبدهللا رمضان98153

182دبلوم2بردرش32243دهوكذكربيوار محمد حمد368996

183دبلوم2بردرش32243دهوكذكرغياس ادريس احمد104411

184دبلوم2بردرش32243دهوكذكراسماعيل عبدالخالق محمد100437

185دبلوم2بردرش32243دهوكذكرحديفه عبدالسالم عبدالعزيز249629

186دبلوم2بردرش32243دهوكذكراحمد مولود احمد249643

187دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمحمد ابراهيم كاكل366963

ى508568 188دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعبدهللا عزيز محمدامير

189دبلوم2بردرش32243دهوكذكردلشاد نايف ويود98173

190دبلوم2بردرش32243دهوكذكرسفر اديب ابراهيم98631

191دبلوم2بردرش32243دهوكذكرزياد رمضان يوسف375606

192دبلوم2بردرش32243دهوكذكربارزان مصطفى يونس242994

ى103733 193دبلوم2بردرش32243دهوكذكرسعد محمدعلي امير

ى374810 194دبلوم2بردرش32243دهوكذكرارشد فاضل ياسير

195دبلوم2بردرش32243دهوكذكرشوكت عيىس مصطفى375373

196دبلوم2بردرش32243دهوكذكرحسن سليمان انور250170

197دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعبدالخالق قادر موس99897

198دبلوم2بردرش32243دهوكذكرباسم قاسم عبدالحميد366984

199دبلوم2بردرش32243دهوكذكرشعبان حسن عبدالرحمن367108

200دبلوم2بردرش32243دهوكذكرفرهاد قادر احمد367278

ي239963 201دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمحمد مصطفى حاج 

202دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمصطفى خورشيد محمد375176

203دبلوم2بردرش32243دهوكذكرجبار محمد قادر508557

204دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعبدالباسط سعيد قادر367120

205دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعمران صديق سليمان367524

206دبلوم2بردرش32243دهوكذكرسعد عبدالسالم عبدالعزيز241031

207دبلوم2بردرش32243دهوكذكرسفيان احمد عدو369153

ي عارف367552 ت حرب  208دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعشير

209دبلوم2بردرش32243دهوكذكركوران اسماعيل مشير101277

210دبلوم2بردرش32243دهوكذكرصالح ابراهيم محمد367741

ى366129 211دبلوم2بردرش32243دهوكذكرابوبكر صديق حسير

212دبلوم2بردرش32243دهوكذكرسعود ابراهيم جوهر250151

213دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمحمد وحيد عبو105010

214دبلوم2بردرش32243دهوكذكردهام احمد بهرام101646



ي99873 ى حج  215دبلوم2بردرش32243دهوكذكررزكار حسير

ى508701 216دبلوم2بردرش32243دهوكذكرخبيب فارس حسير

217دبلوم2بردرش32243دهوكذكرفريال زبير عبدالكريم377440

218دبلوم2بردرش32243دهوكذكرثامر شوكت فارس104063

219دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمروان حسن رمضان103009

220دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعلي ازاد خرسو366561

ى مصصطفى98982 221دبلوم2بردرش32243دهوكذكرجوهر تحسير

222دبلوم2بردرش32243دهوكذكرفواز محمد رشيد99072

223دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمحمد عبدالرحمن عزيز103270

ى100738 224دبلوم2بردرش32243دهوكذكراياس ادريس حسير

225دبلوم2بردرش32243دهوكذكرفائز محمود احمد249990

خان375401 226دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمحمد ابراهيم مير

227دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعماد فرزندة يونس98187

228دبلوم2بردرش32243دهوكذكرنزار رمضان خديده239250

229دبلوم2بردرش32243دهوكذكرابراهيم يوسف محمدسعيد374976

ي فاخر حيدر366279 230دبلوم2بردرش32243دهوكذكرخير

231دبلوم2بردرش32243دهوكذكرصالح محسن صالح249902

232دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعبدالقادر محمدصدر علي509017

233دبلوم2بردرش32243دهوكذكرنذير حم عبدهللا376883

234دبلوم2بردرش32243دهوكذكرسعد محمدسعيد محمدصالح241056

235دبلوم2بردرش32243دهوكذكرعبدالرحمن فاروق محمد374789

236دبلوم2بردرش32243دهوكذكرسعدون طيب حدي249814

237دبلوم2بردرش32243دهوكذكررضوان خرصى عبدالرحمن375082

238دبلوم2بردرش32243دهوكذكراوسيد داود رشيد244055

239دبلوم2بردرش32243دهوكذكرنشوان كمال عبدالحميد375418

240دبلوم2بردرش32243دهوكذكررسدار محمدصالح شكري98122

241دبلوم2بردرش32243دهوكذكرمحمد خلف صديق369014

242دبلوم2بردرش32243دهوكذكرهزرفان معاس عباس374925

243دبلوم2بردرش32243دهوكذكررعد نرصائيل عزيز368592

244إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعزيز طلعت محمد242939

245إعدادية2بردرش32243دهوكذكرنورالدين مصطفى محمدسليم244347

246إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسالم شوكت فارس104583

247إعدادية2بردرش32243دهوكذكرفهد سعيد طه375156

ائيل375114 248إعدادية2بردرش32243دهوكذكرلقمان عبدالكريم جي 

249إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمنصور رمضان سعيد366700

250إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد عامر شوكت99857

251إعدادية2بردرش32243دهوكذكرابراهيم خورشيد محمد240355

252إعدادية2بردرش32243دهوكذكرهشام جالل طه241222

253إعدادية2بردرش32243دهوكذكرردوان اسماعيل خديده241101

254إعدادية2بردرش32243دهوكذكرازاد يحبر عبدالرحمن508593

255إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعمر احمد محمد367316

ي محمدعلي376735 256إعدادية2بردرش32243دهوكذكركاروان حج 

ى نوري102758 257إعدادية2بردرش32243دهوكذكراحسان محمدامير

258إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسعد شميال محمد101343

259إعدادية2بردرش32243دهوكذكراسامة ابراهيم قادر366253

260إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسعد حسن مصطفى250229

261إعدادية2بردرش32243دهوكذكراياد محمدطاهر ميكائيل376712



262إعدادية2بردرش32243دهوكذكرديار عثمان حسن240764

263إعدادية2بردرش32243دهوكذكرزهيد مشير زبير508649

264إعدادية2بردرش32243دهوكذكربرهان عدنان عثمان508616

265إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسلمان جميل عزيز376670

ي فخري103244 ان حرب  266إعدادية2بردرش32243دهوكذكركامير

 علي375094
ى 267إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد امير

ى377364 268إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمعاوية نذير حسير

ى عبدالستار مجيد509130 269إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسفير

270إعدادية2بردرش32243دهوكذكررعد مراد احمد243294

271إعدادية2بردرش32243دهوكذكربارزان هاشم نجم375393

272إعدادية2بردرش32243دهوكذكرنبيل فرهاد محمد509133

273إعدادية2بردرش32243دهوكذكرحسن مهدي سعيد244314

274إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد محمود اسماعيل374903

يف375221 275إعدادية2بردرش32243دهوكذكريارس عمر محمدرسر

ى377012 276إعدادية2بردرش32243دهوكذكراسحاق شاكر بالير

277إعدادية2بردرش32243دهوكذكركارزان كريم عيىس243005

278إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسامي ذنون يونس99123

279إعدادية2بردرش32243دهوكذكرنارص رمضان صالح368575

280إعدادية2بردرش32243دهوكذكركاكل عمران غازي369281

281إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعلي صباح خورشيد242479

ى محمد374971 282إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعلي حسير

283إعدادية2بردرش32243دهوكذكرايوب مصلح رشيد375543

284إعدادية2بردرش32243دهوكذكرصهيب يونس عيىس368010

ى240795 ان فاضل ياسير 285إعدادية2بردرش32243دهوكذكركامير

286إعدادية2بردرش32243دهوكذكراسماعيل ابراهيم قادر366233

ى طه244293 287إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد ياسير

288إعدادية2بردرش32243دهوكذكرجالل فرزنده يونس102649

289إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسامان جعفر اسماعيل368105

يف خليل376787 290إعدادية2بردرش32243دهوكذكرغائب رسر

 نعيم علي376990
ى 291إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمتير

ى عبدالرحمن249895 292إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعبدالرحمن حسير

293إعدادية2بردرش32243دهوكذكراحمد زكري عثمان240103

ى اسماعيل101440 294إعدادية2بردرش32243دهوكذكريوسف ياسير

ان لقمان عزيز376575 295إعدادية2بردرش32243دهوكذكركامير

ى240074 ان محمدامير 296إعدادية2بردرش32243دهوكذكراراس مير

297إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعمر زكرياء خورشيد104633

298إعدادية2بردرش32243دهوكذكرهيثم سليم احمد98248

299إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسليمان يوسف محمدسعيد375000

300إعدادية2بردرش32243دهوكذكراياد معاس عباس375497

301إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسداد مصطفى خلف368912

302إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسعد احمد عبدهللا376609

303إعدادية2بردرش32243دهوكذكراسامة فيصل عيىس376797

304إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمعتصم عارف سعيد368656

305إعدادية2بردرش32243دهوكذكرفرهاد رشاد كريم374728

ان غازي104029 306إعدادية2بردرش32243دهوكذكررؤوف كامير

307إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد عبدال مصطفى376689

308إعدادية2بردرش32243دهوكذكرابراهيم اسماعيل عاشور375573



309إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعمر رمضان صالح104504

310إعدادية2بردرش32243دهوكذكرارام محسن علي101793

311إعدادية2بردرش32243دهوكذكرنوزاد مروان شبيب244403

312إعدادية2بردرش32243دهوكذكراحمد كمال حسن375405

313إعدادية2بردرش32243دهوكذكرجاسم محمد اسماعيل508688

314إعدادية2بردرش32243دهوكذكررزكار صديق عزيز99087

315إعدادية2بردرش32243دهوكذكرزيد جارهللا محيالدين244271

316إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد كريم سليم375122

317إعدادية2بردرش32243دهوكذكرشعبان جواد رشاد366195

318إعدادية2بردرش32243دهوكذكريوسف بكر شكري375108

319إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعمر صباح رمضان244087

320إعدادية2بردرش32243دهوكذكربسام زهير بكر104540

ى103141  محمدعلي امير
ى 321إعدادية2بردرش32243دهوكذكرامير

فان بابير مصطفى250226 322إعدادية2بردرش32243دهوكذكرنيجير

323إعدادية2بردرش32243دهوكذكرزياد امجد سمكو376972

324إعدادية2بردرش32243دهوكذكرحسن مسعود قادر375181

325إعدادية2بردرش32243دهوكذكرجهاد ناظم خورشيد376937

326إعدادية2بردرش32243دهوكذكربزار بكر عمر103340

327إعدادية2بردرش32243دهوكذكرحسن بهجت مجيد376966

328إعدادية2بردرش32243دهوكذكرهوكر هاشم نجم240844

329إعدادية2بردرش32243دهوكذكريعقوب جمعه محمد103495

330إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعبدالباسط خالد مولود104266

331إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسامال محيالدين عبدالرحمن243027

332إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعلي مسعود قادر375206

333إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعلي حسن سعيد508585

334إعدادية2بردرش32243دهوكذكربسام دهام عبدهللا242857

335إعدادية2بردرش32243دهوكذكراحمد رمضان محمد104388

336إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعزير عمر بهرام508758

337إعدادية2بردرش32243دهوكذكرخرصى محمد خرصى249696

338إعدادية2بردرش32243دهوكذكراحمد خالد رشيد368149

339إعدادية2بردرش32243دهوكذكربالل اسماعيل خديده240001

ى صديق249797 340إعدادية2بردرش32243دهوكذكرايمن لزكير

341إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعبدالصمد خالد مولود96992

ائيل375101 342إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعاصم محمد جي 

343إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعبدهللا عمر بهرام375052

344إعدادية2بردرش32243دهوكذكرثامر مجيد محمد104485

خان قاسم249688 345إعدادية2بردرش32243دهوكذكرحميد مير

346إعدادية2بردرش32243دهوكذكرريكان طارق محمد99205

347إعدادية2بردرش32243دهوكذكررهوان عادل محمدصالح368113

348إعدادية2بردرش32243دهوكذكرفرهاد محمدطاهر علي101891

349إعدادية2بردرش32243دهوكذكركرم رمضان مال376581

350إعدادية2بردرش32243دهوكذكرفراس تيلي يحبر101953

351إعدادية2بردرش32243دهوكذكردلير فاخر عبدالرحمن367071

352إعدادية2بردرش32243دهوكذكربدر ابوبكر رمضان368535

353إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد مصطفى رمضان239211

 علي240017
ى 354إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعبدهللا امير

355إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمسعود عزيز شمزين239149



356إعدادية2بردرش32243دهوكذكراراس محمد عبدالعزيز104154

357إعدادية2بردرش32243دهوكذكربرهان طه يونس368472

358إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعثمان عبدال سليم242761

359إعدادية2بردرش32243دهوكذكررضا غازي احمد508598

ي عارف377348 360إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعاصف حرب 

361إعدادية2بردرش32243دهوكذكرفراس محمد خلف368174

362إعدادية2بردرش32243دهوكذكراحمد اسماعيل عاشور375594

363إعدادية2بردرش32243دهوكذكرريان داود داود242178

364إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد كاوه عارف241237

365إعدادية2بردرش32243دهوكذكررسدار محيالدين عبدالرحمن102944

366إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمسعود عبدهللا فياد377365

ى508710 367إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسامان فارس حسير

368إعدادية2بردرش32243دهوكذكرجوتيار اسماعيل عاشور375434

369إعدادية2بردرش32243دهوكذكراسماعيل جميل عزيز376675

370إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعلي محمدطاهر علي242786

371إعدادية2بردرش32243دهوكذكرفؤاد قادر احمد104527

372إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد عزيز محمد374759

ى376645 373إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعمر ادريس حسير

374إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعمار كمال حسن375376

375إعدادية2بردرش32243دهوكذكرشعبان رمضان صالح376869

ي375534 376إعدادية2بردرش32243دهوكذكرجمعة خرصى حج 

377إعدادية2بردرش32243دهوكذكررعد سامي محمود375299

378إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد علي احمد97415

379إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد سامي عجيل375656

380إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعوف رزوان كريم508777

381إعدادية2بردرش32243دهوكذكرشعبان طه يونس375387

382إعدادية2بردرش32243دهوكذكرريباز صابر صالح247383

383إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعماد كمال حسن375382

384إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعبدهللا عدنان عبدهللا241310

385إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسيف هللا شوكت يونس376781

ى376660 386إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسالم لقمان حسير

387إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعبدهللا رمضان صالح376879

388إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمجيد عثمان مجيد101296

389إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد رمضان محمد104377

390إعدادية2بردرش32243دهوكذكرهشام شمال سعيد366886

ى250036 ى شير 391إعدادية2بردرش32243دهوكذكركوفان شير

392إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعدنان عبدالخالق كريم375015

393إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعلي عبدالرحيم عزيز101670

394إعدادية2بردرش32243دهوكذكرابراهيم محمد رمضان367425

395إعدادية2بردرش32243دهوكذكرزيد فاضل محمدصالح244126

ى ابراهيم جليل376960 396إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمدامير

ى376888 397إعدادية2بردرش32243دهوكذكرمحمد كمال محمدامير

398إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعلي امير كريم367465

399إعدادية2بردرش32243دهوكذكرزيد عبدالحميد رسول102723

ي509056 400إعدادية2بردرش32243دهوكذكررسول حمةاغا مير

401إعدادية2بردرش32243دهوكذكرسعد خالد رشيد368165

ى صبجي عبدهللا103544 402إعدادية2بردرش32243دهوكذكرحسير



403إعدادية2بردرش32243دهوكذكردلير خلف حم375644

404إعدادية2بردرش32243دهوكذكربختيار زيور رمضان103283

405إعدادية2بردرش32243دهوكذكرفريدون محمود ابراهيم375169

ى254614 406إعدادية2بردرش32243دهوكذكررامي جوهر حسير

407إعدادية2بردرش32243دهوكذكرعمر عثمان ميكائيل368759

408إعدادية2بردرش32243دهوكذكرايوب بايز ادريس97969

409إعدادية2بردرش32243دهوكذكرايوب مهدي زكري377067

410إعدادية2بردرش32243دهوكذكرهيثم ادريس اسعد376824

411إعدادية2بردرش32243دهوكذكررعد احمد عبدي102262

412إعدادية2بردرش32243دهوكذكرهوراز مهدي عزيز368051

413إعدادية2بردرش32243دهوكذكررعد كمال اسعد249882

414إعدادية2بردرش32243دهوكذكرزياد نوزت محمد368844

415إعدادية2بردرش32243دهوكذكرشاكر رشيد شاكر376923

416إعدادية2بردرش32243دهوكذكرجمال رمضان مال377342

417إعدادية2بردرش32243دهوكذكرشفان صديق سليمان375550

418إعدادية2بردرش32243دهوكذكرارام شاكر عمر98645

419إعدادية2بردرش32243دهوكذكرداود محمدصالح علي366119

420إعدادية2بردرش32243دهوكذكربشوار خالد شعبان377036

421إعدادية2بردرش32243دهوكذكرصالح احمد عبدالغفور374766

ى عثمان249614 422إعدادية2بردرش32243دهوكذكررجب امير

423إعدادية2بردرش32243دهوكذكرنرصالدين صالح محمد375473

424بكالوريوس2بردرش32243دهوكذكرعادل محمدصالح حسو368136

1بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىدالل احمد حسن97201

ي عارف368898 دنيا حرب 
2بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبى

3بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىالرة سوار يونس100326

4دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىعرفان احمد محمد367297

ه شكري ميكائيل100098 5دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىسمير

6دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىبهيجه يوسف حسن368087

7دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىكافية صديق محمد555867

خان375362 زيان علي مير
8إعدادية2بردرش32243دهوكأنبى

ى سليمان محمد242613 1بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىدلفير

ى عبدهللا رمضان97466 2بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىنرمير

ان غازي555880 3بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىريزان كامير

ائيل250206 4بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىواحدة شام جي 

5بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىهوزان مجيد عمر100504

6بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىنهايه جالل يوسف249736

ى16073 7بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىبيمان جوهر حسير

8بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىجنار خليل طه99791

9بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىمدينة مراد شمدين250179

 علي99398
ى 10بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىسنور امير

11بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىرنا عني  سعيد96644

12بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىشهد عني  سعيد102536

13بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىهيفاء صالح عصمان99358

ائيل367624 ين ميكائيل جي  14بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىرسر

15بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىبيان ريي  سعيد366449

ان99255 16بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىخالت بشير مير

17بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىهدى خالد مصطفى367827



18بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىزهرة احمد فخري250223

19بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىعابدة شاكر محمدنوري99035

20بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىجهان احمد محسن249908

21بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىبريخان سعيد عزيز509011

22بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىمريم احمد سليمان173228

23بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىوهبية محمود احمد249995

24بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىكافية ادريس حسن367841

ى368987 25بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىشيماء جوهر حسير

26بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىهلمت سليمان محمود367657

27بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىبيمان عبدهللا رمضان97440

28بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىشفاء صابر صالح242030

29بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىشيماء محمد ابراهيم98806

30بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىفيان احمد فخري250219

31بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىحياه اسماعيل عبدالرحمن103606

32بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىفاطمة صابر صالح249877

33بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىروند عبدالجبار كريم368001

34بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىشيالن شمال رشيد243693

35بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىنرسين اسماعيل محمد375329

36بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىرسوة عبداالمير جوهر103850

37بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىسارا مهدي عزيز100164

ى368270 ين حكمت ياسير 38بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىرسر

39بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىكولستان حسن عيىس368063

40بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىسهام مجيد عمر249792

41بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىمرجان محمد احمد101752

ين رجب مصطفى368451 42بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىرسر

43بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىهتاف رجب مصطفى368422

44بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىكبار خليل طه104452

45بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىرسوين خرصى عبدالرحمن366900

ى367245 46بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىكوردستان شهاب محمدامير

47بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىشيالن صابر صالح249870

48بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىبرزين غازي جميل104652

49بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىريزان عبدالقهار رشيد100641

ى368442 ى حكمت ياسير 50بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىهافير

ى368977 51بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىشيالن جوهر حسير

ي99885 ى حج  52بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىريزان حسير

53بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىارساء صالح خرصى368240

54بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىجيالن طه عبدالعزيز508587

55بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىرجوان سفر اسعد554503

56بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىفاطمة اسماعيل محمد99766

57بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىجوان رشيد شاكر376930

58بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىنور نرصت علي368226

ى محمد366601 59بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىكلستان حسير

60بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىخنساء عادل محمد368120

ان غازي555872 61بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىشيماء كامير

62بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىزيان ادريس حسن250207

ى وحيد عبو367363 63بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىافير

64بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىناديه مجيد محمد508572



يوان سعيد عزيز509014 65بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىبير

66بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىنرسين خالد مولود99776

ائيل250050 ى احمد جي  67بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىكلجير

68بكالوريوس2بردرش32243دهوكأنبىوداد صمد حسو369271

69دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىرونق رشيد ميكائيل368076

70دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىرحمة رمضان محو367449

71دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىمهاباد جالل يوسف250060

72دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىنادية خالد مصطفى249620

73دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىهلس عبدهللا جاسم97085

ى رجب احمد249753 74دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىافير

75دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىخالدة ذنون يونس509146

76دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىواجدة يونس محمود102412

ى اسماعيل محمد508551 77دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىنرمير

78دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىزينب لقمان عزيز101321

79دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىدولت فاتح عبدالمناف367114

80دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىبيان احمد محمد249740

ى508673 81دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىشادية ادريس ياسير

ى240315 82دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىحنان نذير حسير

ى99625 ى مسعود ياسير 83دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىسولير

84دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىسناء محمد ابراهيم249862

85دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىسميه تيمور يونس249662

86دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىفاطمة صالح عصمان103893

87دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىفاطمه صالح خرصى249911

88دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىروزين اسماعيل خديده367059

ى240161 89دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىخوله نذير حسير

90دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىزينة عثمان حسن249770

ى كريم250191 91دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىفاطمة ياسير

92دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىديمن عصمت اسماعيل102287

زالة زكريا علي368675
93دبلوم2بردرش32243دهوكأنبى

دنيا علي عبدالقادر104533
94دبلوم2بردرش32243دهوكأنبى

95دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىخالدة اسماعيل عبدي367095

ي مال104672
96دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىنرسين عوبى

97دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىصافيه اسماعيل عبدهللا375147

98دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىاوات خالد مولود99949

ى عبدالرحمن367261 99دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىشهلة حسير

ى367182 100دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىاحالم شهاب محمدامير

101دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىسعدية صديق عزيز99106

102دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىامينة صبجي عبدهللا101399

103دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىخمي ايوب رشيد375370

104دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىزورين وحيد عبو509004

105دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىاالء عبدالخالق محمد100385

106دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىايمان عصمت اسماعيل102349

107دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىزيان احمد محمد98601

108دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىخالت اسعد مصطفى99047

ائيل367691 ى ميكائيل جي  109دبلوم2بردرش32243دهوكأنبىدلفير

110إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىزهره شكري ميكائيل104331

ى محمد103771 111إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىسنية حسير



112إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفاطمة بدرخان ميكائيل101535

113إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىشيالن احمد مولود102986

114إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفهيمة طيب حدي376915

115إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفيان شمال محمد250083

116إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىزهرة يوسف حامد96667

117إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىرويدة محمد احمد239317

118إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىدالل عدنان عثمان508621

119إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىزينة فالح يوسف249727

120إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىسعدية عبدالرحمن عزيز103647

121إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىرسوين محمد ابراهيم241663

122إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىندى شمال محمدصالح98136

123إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىعزيزة قادر شكر241078

124إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىاسماء عيىس احمد103307

125إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىحسينة عبدالوهاب اسماعيل509045

126إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىدنيا بابير مصطفى244367

127إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىاسماء صفاء احمد368219

128إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفاطمة جهور رمضان376590

129إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىنرسين محمد ابراهيم241692

ين زاهر عبدالرزاق101510 130إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىشير

131إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىخلوه رفعت عبدهللا377353

ى جهور رمضان376600 132إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىكولجير

133إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىخالت شكر عبدهللا241325

134إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىبناز عمر احمد249730

135إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىهالت عزيز محمد240112

ى375265 136إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىالهام شهاب محمدامير

137إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىسارة صفاء احمد368210

ى249805 138إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىارساء صديق محمدامير

ى عبدال عثمان376906 139إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىدلير

140إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىايمان زكري عثمان239759

141إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىليل ابراهيم عزيز376679

142إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىعائشة دهام عبدهللا241544

143إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىبناز يوسف عبدالقادر102373

144إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىخالدة صابر شكري375187

145إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفائزة صالح عصمان99383

ى احمد376801 146إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىكلثوم ياسير

ى101455 147إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىزينة اسماعيل محمدامير

148إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىوفاء صالح خرصى242238

149إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفردوس شعبان محمد375200

150إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىمنال دلدار شكري100661

151إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىهدى عبدال مصطفى376708

152إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىاسماء عزيز ابراهيم96730

153إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىساهرة ابراهيم محمد367532

154إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىزيان احمد محسن242201

155إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىيرسى يوسف حامد96712

156إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفائزة رشيد عمر16430

157إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىحليمة اسماعيل محمد242695

158إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىنوروز عزيز انور437659



159إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىصبيحة غازي حميد376817

160إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىسناء محمد ابراهيم103378

161إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىنوروز بايز ادريس106240

162إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىواهدة دهام عبدهللا241578

163إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىزوزان مهدي محمد242410

164إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىبهار مجيد عمر241128

165إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىشادية دهام عبدهللا376744

166إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىمدينة ريي  سعيد374860

167إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىجيمن عيىس احمد99745

168إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىتركان زاهر عبدالرزاق102625

169إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىنعيمة مجيد حسن102858

170إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىهيام عبداالمير جوهر376570

171إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىرهيل عارف سليمان239888

ى فرزندة عبدالرحمن376637 172إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىدلفير

هجرت شاكر علي376686
173إعدادية2بردرش32243دهوكأنبى

174إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىنجوى مروان محمدنوري97054

175إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفاطمة عبدالرحمن عزيز103683

176إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىمائدة داود داود242129

ى375283 177إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىارزان شهاب محمدامير

178إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىكلستان احمد محمد375662

179إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىازين فارس عارف239807

ي شاكر صالح244329
180إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىعيىسر

ي366854 بيالف بدرالدين كانب 
181إعدادية2بردرش32243دهوكأنبى

حاج طه366473 182إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىناريوان مير

183إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىخناف شاكر صالح242314

184إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىسمية اسماعيل محمد242645

حاج طه367717 185إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىايريفان مير

186إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىسوالف شاكر صالح242291

ي366839 بيالن بدرالدين كانب 
187إعدادية2بردرش32243دهوكأنبى

188إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىارساء شوكت مشير508905

189إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىزهراء صبجي مصطفى104420

190إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىعائشة حميد محمود366213

191إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفاطمة رمزي زاير102798

192إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىزهرة صفاء احمد377063

193إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىفاطمة فارس محمد101777

194إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىسيبل مراد شمدين241264

195إعدادية2بردرش32243دهوكأنبىسمية عبدالوهاب اسماعيل509027

1ماجستير2بجيل32244دهوكذكرغياث مصطفى عثمان371826

2ماجستير2بجيل32244دهوكذكرعباس زبير مال145572

3بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعكاش عبدالسالم محمد375560

4بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرامجد محمد سعدو228065

5بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد شمال محمد225475

6بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزبير مال يوسف145605

7بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرتمو حافظ تمو148363

8بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررزكار حسن سليمان371038

9بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجوهر علي تاج الدين229150

ى صادق157658 10بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريكفت محمدامير



يف عثمان371567 11بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهشيار محمدرسر

12بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسباد جادر طه227304

13بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزهير افندي عيىس459437

14بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصباح ماهر احمد145203

15بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد شكري سعيد223795

16بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرادريس فيصل طه146620

ى صادق231938 17بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسكفان محمدامير

18بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهادي زرار حامد232426

19بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصديق مير درويش223239

ى معروف134185 20بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرادريس حسير

ي371541 21بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصالح ذكري حج 

يف134199 22بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنافع محمدسعيد محمدرسر

23بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحردان صالح عثمان158941

ى225427 و محمدامير 24بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررسكفت بير

25بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرناظم مصطفى احمد371516

26بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد طاهر محمد229424

27بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعاصم عثمان علي134171

ي145132 28بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزاهد بازيد نب 

29بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرانس احمد مصطفى379014

30بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررزكار طاهر محمد226301

31بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربهرم توفيق بابكر145494

32بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصالح مصطفى محمدصالح148698

33بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفراس طه مصطفى148115

ى223462 34بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحطم حسن حسير

ي نعمان عزيز148807
35بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمشخب 

36بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرغازي رشيد عيىس134139

37بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحيدر جبار رشيد148858

38بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسعد طه مصطفى148192

39بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرروبار كبير احمد370980

 علي145061
ى 40بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمالك حسير

41بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرغياض زبير مال145480

42بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزانيار سليم ككو469451

43بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعمران خالد محمد133314

44بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرديندار خورشيد ابراهيم148632

ى371024 45بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحسان عمر حسير

46بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسكفان محمدصالح مصطفى146754

47بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررزكار سعيد عثمان225514

48بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعلي فريق علي145055

49بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفرزندة عبدالمطلب خورشيد146841

50بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريزان سعيد نعمت223784

ائيل عباس رشو226118 51بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجي 

52بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرخرصى رشيد محمد145947

53بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمظفر مجيد عبدالرحمن225465

54بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمدشاكر فيصل طه145224

از صالح عثمان145047 55بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفير

56بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجادر حكيم جادر223453

ي عبدالقهار157780
 
57بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهوكر برق



58بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريونس عبدالرحمن محمد148288

ي طلحت133386 59بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراياس حرب 

60بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد علي مصطفى148274

61بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشهباز صالح محمود145317

62بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررشدي محمد علي370452

ي146400 63بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربختيار محمدرشيد حج 

64بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرازور موس عزيز371934

و عبدهللا224145 65بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركاروان مير

66بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصكوان احمد محمد223455

و149174 67بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلدار احمد شير

68بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرخالد صالح سليمان223445

69بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررسوت زكريا علي371124

ى133647 70بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكروليد محمدطاهر محمدامير

71بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنواس كريم محمد133406

ى احمد محمدصالح223446 72بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرتحسير

73بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفاخر فتاح طه146072

اس محمد جمعة225843 74بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفير

75بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشفان خورشيد ابراهيم225435

ائيل مصطفى226610 76بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمدسليم جي 

77بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرادريس صالح عثمان146667

78بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشعبان علي طه371780

يف زبير سعيد223479 79بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررسر

80بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنشوان حسو جمعة371662

وان قاسم محمد227482 81بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشير

82بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركامل محمد علي370759

زاد مشير قاسم134161 83بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشير

84بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعدنان محمد بكر150178

ى حسن عثمان469480 85بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسير

86بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد جبار احمد146707

87بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربختيار عبدهللا محمدسليم148448

يف عثمان371906 88بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهوار محمدرسر

89بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعلي حسن عثمان471012

 حسن علي226629
ى 90بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسير

91بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررمضان حمو تمر146639

92بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد قادر محمد134168

ي عارف154703 93بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربيتار حج 

ي231770 94بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركاوار محمدرشيد حج 

95بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزيبار جانكير عبدهللا379389

96بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمصلح جاسم عبدهللا148244

97بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربابكر نجم الدين بابكر145526

ى225456 98بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهزار عبدالرحمن ياسير

99بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمجاهد عزيز عبدالرزاق226283

100بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررضوان جبار احمد146680

101بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهشيار حسن ايوب148388

102بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد احمد محمود227972

103بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجيكر صباح محمد227234

ي148549  نب 
104بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربيدار مصطفى



105بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصابر حسو جمعة225971

106بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهشيار حبيب احمد372053

107بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلشاد حبيب حسن148545

108بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراياس عبدهللا عبدالخالق145444

109بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسامي مهدي طه229335

110بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشهوان شكري سعيد378954

زاد اكرم عزيز223808 111بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشير

ي توفيق حاج226682
 
112بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربرق

113بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعدنان علي مصطفى377205

ي148644 114بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحردان اسماعيل حج 

115بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد اكرم عزيز223845

ي سعيد ابراهيم223765 116بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحج 

117بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنعمان علي نعمان225357

118بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمود احمد محمود148099

119بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرطالب صالح عثمان225486

120بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررمضان علي طه371416

ى حسن379430 121بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسن حسير

122بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرازاد محمد علي148437

123بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريي  مشير احمد225505

ى مصطفى148613  حسير
124بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمصطفى

125بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزيبار سليم ككو148674

126بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد عبالقادر محمد134025

127بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعماد سعيد يونس370812

ي عبدالرحمن148685 128بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرانس حج 

129بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركاروان صابر طاهر147103

و225495 130بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفرزي سنعان نير

131بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررمضان وحيد سليم152372

132بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشفان اسكندر رشيد146118

133بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلشاد رشيد جوهر370680

134بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزياد حمزة عبدالرحمن224096

135بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمعاذ زبير مال145586

136بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراراس عبداللطيف عبدالرحمن145023

137بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحكيم هاشم عبدالمناف148816

138بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرازور سفري احمد379088

139بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربيار رسول زبير471001

140بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد حسن احمد146010

141بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنشوان مشير قاسم134129

ي223490 142بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشفان بازيد نب 

ي227797 143بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررسدار قشطو نب 

ى225981 ى حسير 144دبلوم2بجيل32244دهوكذكركاروان محمدامير

 عثمان حيدر371048
 
145دبلوم2بجيل32244دهوكذكرصدق

146دبلوم2بجيل32244دهوكذكررزكار جرجيس صالح150799

147دبلوم2بجيل32244دهوكذكررعد محمدطاهر عثمان152055

148دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعمران تتو عبدهللا471340

149دبلوم2بجيل32244دهوكذكرانس عارف عبدهللا372080

150دبلوم2بجيل32244دهوكذكرهوار عثمان علي134178

151دبلوم2بجيل32244دهوكذكركاروان سمو علي148790



ي227911 152دبلوم2بجيل32244دهوكذكرغياس يوسف مالنب 

153دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسيف الدين ابراهيم عبدهللا146931

154دبلوم2بجيل32244دهوكذكروليد صالح زبير469413

155دبلوم2بجيل32244دهوكذكرجبير محمد عيىس148975

ى حبيببكر379502 156دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعبدالسالم حسير

ى صالح150126 157دبلوم2بجيل32244دهوكذكراياد ياسير

158دبلوم2بجيل32244دهوكذكرربيع هادي محو232009

159دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعدنان محمدصالح مصطفى146299

160دبلوم2بجيل32244دهوكذكررشاد صالح عثمان134189

161دبلوم2بجيل32244دهوكذكرادريس عزيز سعيد152149

162دبلوم2بجيل32244دهوكذكربالل جبار احمد146982

163دبلوم2بجيل32244دهوكذكرصادق صالح عثمان232025

164دبلوم2بجيل32244دهوكذكرماهر صباح ماهر145238

165دبلوم2بجيل32244دهوكذكرقوج بك حبيب حبيب145828

166دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعزيز علي محو232110

ى عبدهللا371233 167دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعامر ياسير

168دبلوم2بجيل32244دهوكذكرصادق ابراهيم محمد223868

وان اسماعيل محمد145374 169دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسير

و225919 170دبلوم2بجيل32244دهوكذكربشار احمد شير

171دبلوم2بجيل32244دهوكذكرنافع سليمان علي224444

172دبلوم2بجيل32244دهوكذكرخالد محمد سليمان134175

173دبلوم2بجيل32244دهوكذكررسبست عبو عيىس469553

174دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسميع محمد عيىس224135

ي154980 175دبلوم2بجيل32244دهوكذكرنهاد بازيد نب 

176دبلوم2بجيل32244دهوكذكررضوان محمدسعيد عبدالخالق371731

177دبلوم2بجيل32244دهوكذكرهزار عبدهللا خرص226733

ى عبدالرحمن145427 178دبلوم2بجيل32244دهوكذكرهشيار محمدامير

179دبلوم2بجيل32244دهوكذكركاروان بشار جمعة471028

ائيل علي370367 180دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسامح جي 

ى طاهر سليمان148998 181دبلوم2بجيل32244دهوكذكرمحمدامير

182دبلوم2بجيل32244دهوكذكرمروان محمود مصطفى148417

183دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشفان رسول زبير151024

184دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسكفان لشكري علي148753

185دبلوم2بجيل32244دهوكذكرهوار عبدهللا عبدالرحمن133379

186إعدادية2بجيل32244دهوكذكرجعفر موس عزيز379073

187إعدادية2بجيل32244دهوكذكررسبست سعيد سليم157446

188إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشينوار عارف عبدهللا379061

189إعدادية2بجيل32244دهوكذكررزكار محمدصالح ظاهر471108

190إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمدرشيد مصطفى احمد223235

ى ذياب153139 191إعدادية2بجيل32244دهوكذكرجميل حسير

192إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد سعيد يونس372169

ى157567 ي اسالم حسير 193إعدادية2بجيل32244دهوكذكرحج 

1ماجستير2بجيل32244دهوكذكرسعدي مهدي طه145780

2ماجستير2بجيل32244دهوكذكرنوبار الفكو صالح371359

3بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف اسكندر طاهر226875

ى مصطفى471253 4بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعامر حسير

ي145392
ى
5بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهشيار زرار صوق



ي370636 6بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسيابند رمضان نب 

7بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريونس سعيد محمدطاهر229833

خان غريب149007 8بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلهات مير

يف عبدالمجيد228870 9بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررشاد محمدرسر

10بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكروليد محمدسليم محمود379281

11بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف عبدالوحيد عثمان375344

ى372107 12بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرابراهيم زكري حسير

13بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمروان وحيد ابراهيم224334

14بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسامان صابر طاهر147121

15بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمصطفى فريق مصطفى223303

16بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحسان نافع محمدسعيد232153

17بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررمضان محمد مصطفى229947

ى خلف حسو133693 18بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسير

ائيل370487 19بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهكار ابراهيم جي 

و158377 20بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمدصديق سنعان نير

ى371928 21بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصفوان حسن حسير

22بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرميفان شهير سليم159015

23بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسليمان زكري حسن226667

24بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعبدالباري اسعد موس227897

25بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريونس رمضان علي375649

26بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرامير جغىسي ابراهيم469522

ى158410 27بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمعاذ يحبر محمدامير

28بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصباح محمد رشيد370967

 علي مصطفى371219
29بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمصطفى

ي133357 30بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرابراهيم جمعة نب 

31بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسمير يونس مصطفى146949

32بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهكار سفري محمد228830

33بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسعدي محمود كريم133865

34بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريان امير كريم229032

35بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسن نعمان عزيز146027

36بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرخليل خليل يوسف370284

37بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفائز زبير عمر370604

ى370578 38بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهشيار محمدطاهر حسير

39بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربروار ريكر قشطو232360

40بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنواس احمد عبدالعزيز379411

41بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسالم صالح مصطفى158116

42بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركاروان عبدهللا عبدالكريم133689

43بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررضوان حسن محمد225372

44بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفرهاد خلف حسو370342

45بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعدنان قادو طلحة225450

ى148828 46بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعثمان ابراهيم ياسير

ى231353 47بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمروان حمو ياسير

48بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرادريس محمدشاكر ابراهيم133526

ى تاج الدين375845 49بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراسحاق حسير

50بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررضوان فريق حسو133600

51بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنافع علي تاج الدين223306

ي حسن صديق133552
 
52بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصدق



ى جوهر عمر133953 53بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشاهير

54بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفراس موس طه225827

55بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمردان عبدالرزاق علي226689

56بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريحبر زكري حسن376558

57بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرلقمان خليل اسعد372087

ى طه خورشيد148318 58بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمدامير

59بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرتيجر توفيق عبدهللا225809

60بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفراس جرجيس صالح377163

61بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهلكفت رشدي حمزة225417

62بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصالح الدين احمد محمد133467

ائيل هاشم133926 63بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعصام جي 

زا مصطفى133841 64بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرملك مير

65بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسميع محمود عثمان375180

ى134187 66بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراسماعيل يحبر محمدامير

وان صابر طاهر147063 67بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسير

ي عزيز133461
68بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريبوار خورشتفى

يف عبدالمجيد379517 69بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد محمدرسر

70بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحمزة قاسم احمد469545

71بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرازاد شكري محمد224045

72بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد حبيب احمد224522

73بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلشاد لشكري عباس379200

74بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعكاش رضوان علي370624

75بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد حبيب حبيب133951

76بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسهل احمد عبدالعزيز149232

ى145098 ي ياسير 77بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعبدالهادي حرب 

78بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمدطاهر عبدالواحد سعيد133917

ي152590 79بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهوار قشطو نب 

80بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسعيد حسن تاج الدين226917

81بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشيخ اومر عبدهللا عثمان371063

82بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررمضان محمدصديق ابراهيم146041

83بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراسالم حافظ صديق371264

84بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجاسم محمد مصطفى378893

85بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراركان بابكر خورشيد133814

86بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجيكر شاكر عبدهللا469397

يف مصطفى229986 87بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجوهر محمدرسر

88بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد مصطفى حسن157593

89بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرارام مقداد مصطفى149305

90بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد عبدالرحمن عبدهللا133540

91بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررجب مسور علي149704

92بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعبدالسميع محمد حمو232092

ى157555 93بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربالل همزة حسير

94بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعامر شاكر محمدطاهر232371

95بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرلقمان شاكر حسن370358

96بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنافخوش اسماعيل صديق224472

97بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربازيد محمد مام133987

98بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشينوار رشيد ابراهيم133491

99بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهشام عزيز عبدالرزاق223466



ى صادق148731 100بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشفان محمدامير

101بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركاروان عارف طه133669

وان قاسم145149 102بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد شير

ي225952 103بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعبدهللا عبدالرحمن حج 

104بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهوار مقداد بكر378704

105بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركبير خورشيد رشيد371146

106بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريفان اسود سمو224488

107بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسعود غازي عبدالخالق133750

108بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعمران حسن محمد133611

109بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد ايوب اسماعيل370241

110بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركوهدار غريب محمدصالح146787

111بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعمر صالح ذكري371548

112بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرلقمان احمد محمد376913

ى371324 113بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمهدي موس محمدامير

114بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركاروان عبدالحكيم جبار146226

ى145406 115بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد عمر حسير

116بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررزكار يوسف بابكر371085

117بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركودار بشار محمد371968

118بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلير يوسف احمد133571

119بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريناس سليم ككو148662

120بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد صنعان احمد145688

121بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرقائد سعيد صالح133977

ى جمعة ابراهيم133455 122بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسير

123بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجهاد رشيد جوهر375758

124بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلشاد صادق طاهر133677

125بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلوفان خوجة عبدالرحمن375223

ى133370 126بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصهيب يحبر محمدامير

127بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلشاد طالب محمد371799

128بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفالح محمد محمد378634

ار مرادخان371765 129بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرماردين رصى

ى عمر148352 130بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعلي حسير

131بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرانداد رشيد جوهر370707

132بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرميفان نرصالدين طاهر224063

ي232072 133بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررسكفت جبار حاج 

134بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزيبار اسعد عزيز133418

ى سليم152318 135بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهوكر ياسير

ى370275 136بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربرهان عبدهللا حسير

137بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف حسن سليم145265

138بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمهند طه اسماعيل146910

139بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسفير احمد عبدالعزيز223305

140بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررافع رمضان احمد370495

141بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربابكر بهرم توفيق372024

142بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسفيان خالد محمد371673

ي371894
 
143بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد عبدالخالق عبدالباق

144بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعفان علي نعمان225343

145بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف توفيق عبدهللا225816

146بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعامر طه علي133413



147بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشهواز رشيد محمد502410

148بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكروجيه سليمان علي224464

149بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد احمد مصطفى146331

150بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفايز جعفر موس148316

و371718 151بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنيوار اسكندر هير

م موس133727 152بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسلمان بير

153بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزياد عبدالعزيز اسماعيل379469

154بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف سعيد ابراهيم370477

ى خليل موس224327 155بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسير

156بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعبدالحميد ادريس مصطفى133875

ى مصطفى145043 157بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعبدالرحمن حسير

158بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف شمال عصمان469461

159بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسيابند حبيب حسن225421

160بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلوفان جميل محمد145160

161بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررهيان خالد عبدهللا229711

162بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرطالب محمد عيىس148941

163بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهدار سفري محمد371983

164بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشاكر عزيز عبدالرزاق223467

165بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركمال احمد محمد223317

166بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد تيلي حاج149118

167بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعقيل وحيد محمد223772

168بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعكاش شاكر رشيد371195

169بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلير ابوبكر شيخ عمر231408

ى224387 170بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهوار جوهر ياسير

ى372150 171بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهكار عاصف حسير

172بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعلي عبدالرزاق علي146889

ى زبير محمد371872 173بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسير

174بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررسبست مهدي رشيد157393

175بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرازهر رمضان خرصى376867

176بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرانس كجكة طه224418

177بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلشاد حسن تاج الدين223436

ى148781 وان محمد ياسير 178بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسير

179بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد ابراهيم احمد145752

ي عثمان محمود371792
180بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفرهاد فف 

ي ابراهيم371347 181بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف نب 

182بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعثمان موس عصمان158430

183بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف صابر سليم133401

184بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرميفان كبير احمد371015

185بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراياد عبدالعزيز اسماعيل375093

186بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريحبر زكي عبدهللا378751

و371253 187بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشهوان سنعان نير

188بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحاج تيلي حاج149134

189بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهشيار ويىسي حسن370747

ى اسعد عزيز555929 190بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشاهير

191بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلمان محمدصديق احمد149243

ى محمد133354 فان ياسير 192بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنيجير

193بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد صالح عثمان152780



194بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراياد حمزة عبدالرحمن224088

195بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركاروان ابراهيم محمد371653

196بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررمضان هاشم عبدهللا133944

197بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهشيار شيخل بشير372047

198بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرامير يونس مصطفى371187

ى صالح133591 199بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشفان حسير

200بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسن انور شيخ133770

201بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراركان كريم محمد133396

ائيل هاشم133327 202بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهشام جي 

زاد وليد عبدال148554 203بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشير

204بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشعبان صالح محمدطاهر371684

205بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراياد عبدالقادر طه133862

ي133721 206بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركاروان بازيد نب 

ي ابراهيم محمد371860 207بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرغرب 

208بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرنيهاد مسعود محمدصادق378941

209بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررعد لشكري عبدالرحمن157901

210بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا133624

211بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصديق ابراهيم احمد228211

ائيل علي370521 212بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرساالر جي 

213بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعادل ابراهيم احمد224082

214بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجاسم محمد احمد153509

215بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرميكائيل الفكو صالح371646

216بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرصابر طاهر محمد371481

217بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكردلشاد بشار محمد371979

218بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهكار علي نعمان371073

219بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررضوان امير كريم228016

ى370647 220بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسفر ابراهيم ياسير

221بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمد صابر طاهر148372

222بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمنير عبدالعزيز اسماعيل370261

223بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرفاضل ابراهيم احمد223307

224بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف سليمان موس149254

225بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرطاهر جمعة احمد146317

وار احمد مصطفى225877 ى 226بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكربير

227بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررضوان عزيز محمد145014

ي157285 228بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرطيب جمعة نب 

229بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسكفان عزت محمد371885

230بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركورزار محمدسليم محمدطاهر226128

231بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرسمير امير صديق376615

232بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد سليمان مصطفى371957

 علي371921
ى 233بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرشهوان حسير

ى خورشيد379204 234بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزيد لزكير

235بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرزرار عبدالرحمن محمد133391

236بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريبار عزيز رمضان371849

237بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعارس حافظ صديق371205

238بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكررجب جبار محمد370909

239بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرهكار عبدهللا علي224050

240بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرعمر مصدق مصطفى146869



241بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكريوسف جبار احمد146737

242بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريباز بشار محمد471076

243بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكركامل سعدي احمد224511

زا370692 244بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرساالر مقداد مير

ى133606 245بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرريي  رمضان ياسير

246بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمحمدرشيد اسكندر رشيد145672

247بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكراحمد كريم محمد145336

ي ابراهيم134194 248بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرجياي حج 

249دبلوم2بجيل32244دهوكذكرازاد رسول زبير225993

250دبلوم2بجيل32244دهوكذكرديار عبدالمدير مصطفى226070

هللا محمدصالح اسماعيل376378 251دبلوم2بجيل32244دهوكذكرخير

252دبلوم2بجيل32244دهوكذكرمطهر احمد عبدالعزيز379376

و134212 253دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسعد سلمان نير

254دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشعبان محمدعلي عبدهللا232737

255دبلوم2بجيل32244دهوكذكررسبست حبيب سليمان133851

ى223223 256دبلوم2بجيل32244دهوكذكرالياس حسن ياسير

257دبلوم2بجيل32244دهوكذكرايمن عبدهللا عبدالخالق133825

258دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعبدالعزيز جرجيس حيدر145180

259دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعمران ادريس مصطفى229109

260دبلوم2بجيل32244دهوكذكرمحمد ابراهيم محمد223984

ي146213 261دبلوم2بجيل32244دهوكذكرمحمد ستار حاج 

262دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشفان مير زبير133820

ى تاج الدين375885 263دبلوم2بجيل32244دهوكذكراركان حسير

264دبلوم2بجيل32244دهوكذكرزيبار جرجيس بطال145194

265دبلوم2بجيل32244دهوكذكرناصح امير جاسم232210

266دبلوم2بجيل32244دهوكذكرنشوان حمو عبدهللا370857

267دبلوم2بجيل32244دهوكذكراحمد محمدطاهر احمد371890

268دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعثمان سعيد محمدطاهر379211

ى ويوت نجيب227057 269دبلوم2بجيل32244دهوكذكربنكير

زا مصطفى225834 270دبلوم2بجيل32244دهوكذكرمهدي مير

271دبلوم2بجيل32244دهوكذكرجمعة سليم ككو223682

 علي371913
ى 272دبلوم2بجيل32244دهوكذكرايمن حسير

273دبلوم2بجيل32244دهوكذكررسدار عبدهللا خرصى225789

274دبلوم2بجيل32244دهوكذكركامل محمد عيىس148957

275دبلوم2بجيل32244دهوكذكراحمد عبدهللا عبدالكريم133683

276دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعكان عبدالسالم محمد226752

277دبلوم2بجيل32244دهوكذكرخالد عبدهللا احمد371740

278دبلوم2بجيل32244دهوكذكررضوان مر سعيد469387

279دبلوم2بجيل32244دهوكذكرقدري جرجيس صالح375055

280دبلوم2بجيل32244دهوكذكرازاد نرصالدين طاهر224067

ى رشيد134061 281دبلوم2بجيل32244دهوكذكرهشيا حسير

282دبلوم2بجيل32244دهوكذكرهشيار جي  جوهر226659

ى شورو371992 283دبلوم2بجيل32244دهوكذكرمحمد محمدامير

284دبلوم2بجيل32244دهوكذكربزار محمدسعيد محمدطاهر469434

اومر عبدهللا153044 285دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسمير بير

ى134191 ى ادريس حسير 286دبلوم2بجيل32244دهوكذكرحسير

287دبلوم2بجيل32244دهوكذكردلهاد محمدصالح ايوب134047



288دبلوم2بجيل32244دهوكذكرمهدي صالح سليمان224057

289دبلوم2بجيل32244دهوكذكرزمران شمال محمدسعيد154027

290دبلوم2بجيل32244دهوكذكرحسن محمدصالح صالح371133

291دبلوم2بجيل32244دهوكذكردلشاد مسعود محمدصادق224113

292دبلوم2بجيل32244دهوكذكررشيد حسن ذياب232130

293دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشعبان اسالم حيدر133628

294دبلوم2بجيل32244دهوكذكرزياد محمد علي370506

295دبلوم2بجيل32244دهوكذكربختيار مصلح طاهر133992

296دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشينكو احمد شينكو469442

وان محمد حسن379741 297دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشير

از سلمان احمد228953 298دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشير

ى231911 و محمدامير 299دبلوم2بجيل32244دهوكذكربشكفت بير

300دبلوم2بجيل32244دهوكذكررائد مهدي احمد133963

301دبلوم2بجيل32244دهوكذكرديار صباح سعيد378842

302دبلوم2بجيل32244دهوكذكرنشوين مشير قاسم134012

303دبلوم2بجيل32244دهوكذكردلوفان شعبان عثمان469476

و134217 304دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسامان سلمان نير

305دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشوكت احمد مصطفى379317

ى145347 306دبلوم2بجيل32244دهوكذكريارس حمو ياسير

307دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشعبان عبدالرحمن محمد145925

ى224397 308دبلوم2بجيل32244دهوكذكررسبست بهجت ياسير

309دبلوم2بجيل32244دهوكذكردلهات جمعة احمد146364

310دبلوم2بجيل32244دهوكذكررؤوف رشاد عبدالعظيم133846

311دبلوم2بجيل32244دهوكذكربدل شعبان جاسم370374

312دبلوم2بجيل32244دهوكذكرفرهاد شكري حسن229401

313دبلوم2بجيل32244دهوكذكرايوب موس عصمان159157

314دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعبدالجبار امام صادق379368

ي371817 315دبلوم2بجيل32244دهوكذكراياس رمضان نب 

316دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسياوش صالح شعبان145138

317دبلوم2بجيل32244دهوكذكرالياس سليم محمود146766

318دبلوم2بجيل32244دهوكذكرسكفان خالد عبدهللا229673

319دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعبدهللا احمد محمد145786

320دبلوم2بجيل32244دهوكذكرجابر محمد مصطفى371524

321دبلوم2بجيل32244دهوكذكررسكفت رشدي حمزة371485

322دبلوم2بجيل32244دهوكذكرامير جميل ابراهيم223856

323دبلوم2بجيل32244دهوكذكركاروان اسماعيل محمد133709

324دبلوم2بجيل32244دهوكذكردلكش طاهر مصطفى376358

325دبلوم2بجيل32244دهوكذكررضوان وحيد محمد223776

326دبلوم2بجيل32244دهوكذكرجبلي عبدالعزيز طه133879

327دبلوم2بجيل32244دهوكذكرعبدهللا خورشيد احمد133657

و149190 328دبلوم2بجيل32244دهوكذكرساالر احمد شير

329دبلوم2بجيل32244دهوكذكربيوار عبدهللا خرصى231317

330دبلوم2بجيل32244دهوكذكراحسان سعيد محمدطاهر230057

331دبلوم2بجيل32244دهوكذكراحمد محمد محمد146187

332دبلوم2بجيل32244دهوكذكرهوار عبدالعزيز طه133925

333دبلوم2بجيل32244دهوكذكراسماعيل محمد صالح225444

ي133651
 
334دبلوم2بجيل32244دهوكذكرهيوا جمعه عبدالباق



335دبلوم2بجيل32244دهوكذكرازاد محمد علي375786

336دبلوم2بجيل32244دهوكذكرريبار جعفر جالل133544

337دبلوم2بجيل32244دهوكذكرشوكت رمضان بطال133674

338إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريان محمد شيخ عمر228648

339إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزاهد شمس الدين بابكر145554

340إعدادية2بجيل32244دهوكذكررسبست صالح سليمان225271

341إعدادية2بجيل32244دهوكذكراركان خالد وليد157374

342إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشمال ابراهيم سليمان231895

343إعدادية2بجيل32244دهوكذكرابراهيم كريم محمد224429

ي محمود اومر471068
ى
344إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزيد صوق

345إعدادية2بجيل32244دهوكذكرصائب شعبان عثمان469549

346إعدادية2بجيل32244دهوكذكرقادو اكرم محمد151786

 علي158772
ى 347إعدادية2بجيل32244دهوكذكرفرهاد لزكير

348إعدادية2بجيل32244دهوكذكركاروان جعفر صالح375981

349إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهيثم مصلح طاهر133996

ى228626 350إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدالسالم احمد حسير

351إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدالكريم اسماعيل صديق226590

352إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعزت ابراهيم احمد227159

353إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسليم امام صادق379274

354إعدادية2بجيل32244دهوكذكروعد غازي عبدالخالق133731

355إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدالباري جرجيس حيدر145072

ى خورشيد379261 356إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهلكورد لزكير

357إعدادية2بجيل32244دهوكذكررهوان حسن علي226641

358إعدادية2بجيل32244دهوكذكرقيدار زهير حسن225364

359إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريان حسن علي226652

360إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسامان رسوان فاخر377346

ى372100 361إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهونر خليل حسير

ى231300 362إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمسلم احمد حسير

363إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعمران اسماعيل عبدهللا371371

ى محمدصالح اسماعيل376424 364إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسفير

365إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنزار مهدي طه378652

366إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدالخالق حسن قادر148801

367إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهفال فتجي ابراهيم147017

368إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنيهاد عبدهللا محمدسليم378773

369إعدادية2بجيل32244دهوكذكرادم محمد جمعة149590

هات عصمت محمدعلي229373 370إعدادية2بجيل32244دهوكذكربير

371إعدادية2بجيل32244دهوكذكرساالر احمد رشيد150209

372إعدادية2بجيل32244دهوكذكربهزاد مر سعيد379120

373إعدادية2بجيل32244دهوكذكراكرم سياوش صالح146279

374إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزيد محمدمحسن فاخر372082

375إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنشوان محمدصالح احمد371658

ي مصطفى378600 ي جي  376إعدادية2بجيل32244دهوكذكرحج 

377إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد رشيد انور133754

378إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمامند طه خورشيد148236

379إعدادية2بجيل32244دهوكذكرادهم زبير محمد379154

380إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدالسالم محمد سليم372010

381إعدادية2بجيل32244دهوكذكردلكه ش احمد عزيز146471



382إعدادية2بجيل32244دهوكذكروليد ادريس عبدالرحمن370721

383إعدادية2بجيل32244دهوكذكراوميد حبيب يوسف148454

384إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزرار حبيب حبيب133518

385إعدادية2بجيل32244دهوكذكردلير مشير قاسم158791

386إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدهللا بابزين يونس232291

387إعدادية2بجيل32244دهوكذكربهزاد حسن ايوب371988

388إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسعد ازور سعدي151594

389إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنظير عبدالرحمن محمد231953

ى371004 390إعدادية2بجيل32244دهوكذكرفراس عبدالقادر حسير

391إعدادية2بجيل32244دهوكذكردوران عزت حسن471227

ي471445 392إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسداد بازيد نب 

393إعدادية2بجيل32244دهوكذكررينجي  جعفر صالح226327

وان محمدطاهر عبدالقادر370888 394إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشير

395إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعارس عمر مصطفى149966

396إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنواس محمد بكر371530

397إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعلي بيوند يوسف157414

ي ماهر471054
 
398إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشفان صدق

خان231419 399إعدادية2بجيل32244دهوكذكربيار قرطاس مير

ى حبيب حسن145636 400إعدادية2بجيل32244دهوكذكرحسير

401إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشفان رعد حسن378720

402إعدادية2بجيل32244دهوكذكرميكائيل ابراهيم شيخو146511

403إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد شاكر علي158173

زاد سعيد سليم149173 404إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشير

405إعدادية2بجيل32244دهوكذكرصالح طاهر مصطفى149033

406إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد رفيق محمدسليم153431

407إعدادية2بجيل32244دهوكذكرداود هيثم مصطفى158904

408إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد سليمان موس371772

409إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدهللا شعبان احمد223484

410إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد بهرم توفيق469467

411إعدادية2بجيل32244دهوكذكرغواس شاكر هاشم133583

ى عبدهللا379490 412إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدالعزيز ياسير

ى148864 413إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزياد مقداد ياسير

يف مصطفى231343 414إعدادية2بجيل32244دهوكذكرفرست محمدرسر

415إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعلي عبدالعزيز حسن232728

ي ابراهيم158737 416إعدادية2بجيل32244دهوكذكرموفق حج 

417إعدادية2بجيل32244دهوكذكريوسف جبلي علي145032

418إعدادية2بجيل32244دهوكذكرابراهيم كهدار ابراهيم151426

419إعدادية2بجيل32244دهوكذكربيوار جرجيس بطال152645

420إعدادية2بجيل32244دهوكذكرجابر صباح ماهر145212

ي225300 421إعدادية2بجيل32244دهوكذكراحسان نجم الدين نب 

422إعدادية2بجيل32244دهوكذكررسود فائق حسو133508

423إعدادية2بجيل32244دهوكذكرلقمان عبدالسالم طه376975

ي علي تاج الدين227124
ى
424إعدادية2بجيل32244دهوكذكرصوق

ى زكري سعيد158043 425إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمدامير

426إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسيداد رمضان خلف158717

ى تاجالدين375936 427إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد حسير

ى149395 428إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريباز طه محمدامير



429إعدادية2بجيل32244دهوكذكراوميد عارف طه133703

430إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهشام خورشيد عبدهللا379338

431إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعزت رشيد انور150042

432إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد نهاد حمزة229013

433إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد صالح سليمان228180

434إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزرار يونس مصطفى378675

435إعدادية2بجيل32244دهوكذكربيوار اسماعيل احمد376907

436إعدادية2بجيل32244دهوكذكرايوب مصلح طاهر145123

437إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسفيان سمو علي158519

438إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزيور رمضان خلف471309

439إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعباس سفر عبدالرزاق133345

440إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهيثم عيىس خليل157628

441إعدادية2بجيل32244دهوكذكراركان عبدالخالق عبدالرحمن157477

442إعدادية2بجيل32244دهوكذكرجمعة محمد جمعة145168

443إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد عبدهللا احمد145700

ش عزيز عثمان375211 444إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهير

445إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريان بشار محمدسليم371971

ي ابراهيم371707 446إعدادية2بجيل32244دهوكذكريحبر نب 

و149163 447إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعمار احمد شير

448إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنواس شاكر هاشم133476

زاد حمان مجي الدين377094 449إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشير

450إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدالسالم جميع شكري148425

451إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد ادريس مصطفى133940

452إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريباز زبير مال378681

453إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعمار بابكر فريق471289

454إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريان حازم سليم379435

ى حسن471328 455إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعبدالباري حسير

ي ماهر469535
 
456إعدادية2بجيل32244دهوكذكرايوب صدق

457إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسامي منير احمد134093

458إعدادية2بجيل32244دهوكذكربلند بهجت شكري157514

459إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمراد نقدار محمدعلي223241

460إعدادية2بجيل32244دهوكذكرخالد حسن شيخو229759

461إعدادية2بجيل32244دهوكذكرحسام جبلي سيتو150006

462إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريان رمزي عمر226003

463إعدادية2بجيل32244دهوكذكرحسن شمال محمد225780

464إعدادية2بجيل32244دهوكذكررمضان شهوان مصطفى378620

465إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريان ايوب عبدهللا231461

ى149635 466إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريبار عدنان محمدامير

467إعدادية2بجيل32244دهوكذكررمضان كريم محمد224436

468إعدادية2بجيل32244دهوكذكرادم ادريس قسيم378715

469إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريكفت عمر عزو379471

470إعدادية2بجيل32244دهوكذكراحمد عصمان صالح502422

471إعدادية2بجيل32244دهوكذكرايمن نرصالدين شاكر133792

472إعدادية2بجيل32244دهوكذكراياد توفيق عبدهللا225796

473إعدادية2بجيل32244دهوكذكرماجد خليل موس229559

474إعدادية2بجيل32244دهوكذكراحمد شمال محمد231379

475إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهزار محمدسعيد محمدطاهر371784



476إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسفيان رزكار اسماعيل224303

و محمد157710 ى 477إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشفان فير

ى226017 و محمدامير 478إعدادية2بجيل32244دهوكذكراحمد بير

479إعدادية2بجيل32244دهوكذكراحمد انور موس148064

480إعدادية2بجيل32244دهوكذكرانس سمو مير226578

481إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعفان عثمان شيخو231519

482إعدادية2بجيل32244دهوكذكريارس ادريس فيصل146583

483إعدادية2بجيل32244دهوكذكردلوفان ابراهيم توفيق157316

484إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعيىس اسعد عزيز133429

485إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمصطفى ابراهيم رشو148533

486إعدادية2بجيل32244دهوكذكرراغب زيدان صالح152530

487إعدادية2بجيل32244دهوكذكرفهيل جمعة محمدطاهر158263

488إعدادية2بجيل32244دهوكذكردلكش درويش بابكر379420

489إعدادية2بجيل32244دهوكذكركبير جعفر ابراهيم378690

490إعدادية2بجيل32244دهوكذكرفرهاد محمدسليم محمود133340

491إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنامق الفكو صالح469424

492إعدادية2بجيل32244دهوكذكرفرمان رمضان طه375671

493إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشهاب صنعان احمد133872

494إعدادية2بجيل32244دهوكذكرطيب رمضان احمد227216

495إعدادية2بجيل32244دهوكذكررزكار عبدهللا علي223978

496إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسكفان زياد حسن148202

497إعدادية2بجيل32244دهوكذكررمضان فريق مصطفى146382

498إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريباز نواس رشيد151508

وان عبدهللا صديق149043 499إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسير

500إعدادية2بجيل32244دهوكذكرموس يوسف جاسم157682

501إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمسلم محمدعلي عبدهللا371997

يف مصطفى225905 502إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعماد محمدرسر

503إعدادية2بجيل32244دهوكذكركوفان شعبان عثمان469447

504إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهشام زبير محمد379131

505إعدادية2بجيل32244دهوكذكرصائب احمد مصطفى231987

506إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنجم الدين محفوظ محمد145856

507إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد ايوب اسماعيل375821

508إعدادية2بجيل32244دهوكذكرخارج ككو طاهر469469

509إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعقير جاسم علي379496

510إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمدسعيد زكري سعيد376158

511إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسعدي سعيد ابراهيم378932

ائيل محمد133566 وان جي  512إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشير

513إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعلي محمود علي224320

514إعدادية2بجيل32244دهوكذكرردوان سلمان ككو371953

ي جرجيس صالح372091 515إعدادية2بجيل32244دهوكذكروهب 

516إعدادية2بجيل32244دهوكذكرشفان جميل تتو379311

517إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزيد رشو صالح148209

ى عبدهللا372041 518إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد ياسير

وان محمد مصطفى134150 519إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسير

ى محمدطاهر371508 520إعدادية2بجيل32244دهوكذكرايوب تحسير

خان371867  مير
521إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنواس مصطفى

522إعدادية2بجيل32244دهوكذكرموس محمود مصطفى227505



523إعدادية2بجيل32244دهوكذكراحمد حسو جمعة231247

524إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمسلم عبدالسالم محمد370297

525إعدادية2بجيل32244دهوكذكرككو سليم ككو223733

526إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنجير مصلح محيالدين153230

ى مصطفى225327 527إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزرار حسير

ى مصطفى225377 528إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعفان محمدامير

529إعدادية2بجيل32244دهوكذكرخالد محمدشاكر زبير146655

530إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعثمان قاسم عثمان226740

531إعدادية2بجيل32244دهوكذكرفرقان نافع محمدسعيد134203

532إعدادية2بجيل32244دهوكذكرفرزندة شكري طه151866

533إعدادية2بجيل32244دهوكذكرحمزة عزيز محمود370593

534إعدادية2بجيل32244دهوكذكربهزاد محمدسليم محمود133933

535إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمهاباد عبدهللا محمدسليم378810

536إعدادية2بجيل32244دهوكذكرايوب حسن ايوب148401

ي علي225389 537إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمجيد حج 

538إعدادية2بجيل32244دهوكذكراسماعيل شمال عصمان471103

ي محمد379457 539إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد حج 

540إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعزيز رسوان فاخر377301

ي طلحه371497 541إعدادية2بجيل32244دهوكذكرجابر حرب 

ى150708 542إعدادية2بجيل32244دهوكذكراراز عبدالخالق جافشير

ي اسالم حيدر225308 543إعدادية2بجيل32244دهوكذكرصي 

544إعدادية2بجيل32244دهوكذكراركان احسان جالل157354

545إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعماد محمد سليمان133972

546إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمنير سيابند صالح149231

ائيل علي370393 547إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسعد جي 

548إعدادية2بجيل32244دهوكذكرفرست ميكائيل يوسف225319

فان حبيب احمد229307 549إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنجير

ى157886 550إعدادية2بجيل32244دهوكذكريكدل عدنان محمدامير

فان جوهر عمر229249 551إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنجير

552إعدادية2بجيل32244دهوكذكروعد عمران سعيد377151

553إعدادية2بجيل32244دهوكذكركهدار شعبان محمد148496

554إعدادية2بجيل32244دهوكذكرناظم الفكو صالح379405

555إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهارون نجمالدين بابكر145536

556إعدادية2بجيل32244دهوكذكربيخال عماد احمد231821

يف رمضان370729 557إعدادية2بجيل32244دهوكذكرقرطاس محمدرسر

ي133488 558إعدادية2بجيل32244دهوكذكراحمد ستار حاج 

559إعدادية2بجيل32244دهوكذكرزيبار صباح سعيد378790

ي حسن225335
560إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنهاد مشخب 

561إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسنان محمدعلي عبدهللا377695

562إعدادية2بجيل32244دهوكذكرحكيم محمدشاكر ابراهيم133587

563إعدادية2بجيل32244دهوكذكرصالحالدين نايف مصطفى133869

564إعدادية2بجيل32244دهوكذكرهارون خالد احمد133664

565إعدادية2بجيل32244دهوكذكرحيدر بابكر فريق471271

ى قادر372070 566إعدادية2بجيل32244دهوكذكرداود حسير

567إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعكيد طه علي471082

ى377289 568إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد موس محمدامير

569إعدادية2بجيل32244دهوكذكردلوفان ابوبكر شيخ عمر379450



570إعدادية2بجيل32244دهوكذكراسحاق جبار احمد146723

571إعدادية2بجيل32244دهوكذكرادريس جبار محمد469374

 علي149511
ى 572إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمحمد لزكير

ائيل محمد225399 573إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنشوان جي 

574إعدادية2بجيل32244دهوكذكرعلي خورشيد احمد370954

يف سليمان229093 575إعدادية2بجيل32244دهوكذكركاروان محمدرسر

576إعدادية2بجيل32244دهوكذكرريكر يوسف جاسم146446

577إعدادية2بجيل32244دهوكذكراسكندر انس يوسف370740

578إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسلمان نايف عثمان133774

ي محمدشاكر عبدهللا151232 579إعدادية2بجيل32244دهوكذكرحج 

580إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسالم حبيب حسن145648

ى محمدطاهر151738 581إعدادية2بجيل32244دهوكذكرنكتل محمدامير

582إعدادية2بجيل32244دهوكذكراوميد ابوبكر شيخ عمر379464

583إعدادية2بجيل32244دهوكذكرسيداد لشكري عباس231738

ى133533 584إعدادية2بجيل32244دهوكذكرمنير فريق ياسير

ي133761 585إعدادية2بجيل32244دهوكذكررزكار سعيد حاج 

ائيل158967 586إعدادية2بجيل32244دهوكذكراسامة جاسم جي 

587إعدادية2بجيل32244دهوكذكرادم خليل موس229601

588إعدادية2بجيل32244دهوكذكرافراز جرجيس اسماعيل145807

589إعدادية2بجيل32244دهوكذكركوفان جمال عبدالقادر157821

590إعدادية2بجيل32244دهوكذكرقيام لشكري علي145361

ى رشيد سليم158851 591بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرحسير

592بكالوريوس2بجيل32244دهوكذكرمجدان نعمت ككو371946

1بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىاهيبا اسعد ابراهيم148256

ي133366 2بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىهدى يوسف حاج 

3بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفيان تتو عبدهللا471088

4دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىهيام امير خالد459599

ى عزيز سلطان372075 5دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىهافير

ين ميكائيل احمد371586 6دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىرسر

7دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىشهيمة رشاد عزيز149349

 محمدعلي148184
ى 8دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىفمان حسير

جيهان حسن محمدعلي226700
9دبلوم2بجيل32244دهوكأنبى

10دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىشيماء زرار حامد375012

و232454 11دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىفيان احمد شير

12دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىامينة حسن يحبر133832

13دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىكريمة سفر ابراهيم133834

و علي149065 ى مير مير 14دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىرسر

1بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفيان محمدصالح احمد232759

2بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىعائشة عبدالرحمن عبدهللا370844

3بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىايمن سليم شيخ378872

4بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىخالت عبو عيىس470966

5بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفيان حطم حسن223451

ة رجب محمد227387 6بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىامير

7بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىامينة عمر حمو223877

ي159125
 
8بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشفاء جمعة عبدالباق

9بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىنورا حسن ايوب148383

10بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىجيمن عبدالكريم عيىس378920



11بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىليل صنعان احمد224118

ين صالح محمود150916 ى 12بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىهير

ى رعد حسن146418 13بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىدلفير

14بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىكوثر صالح حسن224131

15بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفاطمة محمد جمعة149055

ى رشيد134054 كز حسير 16بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىنير

17بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفيان اسماعيل محمد133716

18بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسلوى اسكندر رشيد224311

19بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشيماء مهدي طه229348

20بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىنهلة عارف طه145036

ى146108 21بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىعزيمة غازي ياسير

22بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسيبل سليم ككو148653

23بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىبروين بابزدين يونس372002

ى378575 24بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىميديا شاكر محمدامير

25بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىاخالص وليد شيخل133967

لعلي خان ابراهيم بابير223872
26بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبى

27بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىهدى حسن ايوب148463

28بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىمريم مقداد مصطفى149111

29بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىهدى ابراهيم احمد370786

ائيل عزو371399 30بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىنشتيمان جي 

31بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىليل سليم محمد223885

32بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىريزين سعيد سليم133780

33بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسلوى عزت عثمان376655

34بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىحليمة صالح حسن223968

35بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسعديه ويىسي اسماعيل146998

مهربان عثمان علي370941
36بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبى

37بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفاطمة محمدصالح صالح371606

38بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىزهور عبدالمدير مصطفى226057

روزان رشيد علي133350
39بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبى

40بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىوالت جعفر محمد371725

41بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفزين صالح محمود145324

42بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىرائحة شعبان احمد152883

43بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىخولة حازم سليم133743

ى نرصالدين طاهر146056 44بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىافير

45بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىكوثر محمدطاهر عبدهللا225893

46بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىوفاء سليمان معاذ145304

طائره علي نعمان225350
47بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبى

ي230004 يفان ابراهيم حج  48بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشير

49بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفاطمة سعيد ابراهيم370469

50بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىبرور سليمان سعدي379184

ي223493 51بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىخالدة يوسف مالنب 

ية عباس عمر133445 52بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىصي 

53بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىجيمن ابراهيم محمد371243

54بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشيماء فتاح طه134005

55بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسندس مصطفى محمدصالح371158

56بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىكوثر حبيب حبيب370771

57بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىمغربة قعاص رشو145616



58بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىدعاء عبدهللا بابكر148589

59بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشيماء نرصالدين طاهر224074

و153577 60بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشمىسي احمد شير

61بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىجواهر محمدسليم عيىس149256

62بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفردوس رزكار تتو225933

63بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىبتول عبابكر محمود146821

ة احمد مصطفى157537 64بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسمير

65بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىهدية خلف حسو133632

66بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىوفاء مصلح طاهر459341

ار مرادخان158242 67بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىهاتن رصى

ان محمدصالح احمد148572 68بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسير

ي قعاص134136 دعاء غرب 
69بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبى

70بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىزستان مجدان نعمت371960

71بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسيبل سليم محمد228087

72بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىبسناء عبدهللا ابراهيم148924

73بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسودا شكري سعيد229915

74بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىرساب هيثم مصطفى158890

75بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىباران هنير عبدالخالق148808

ان سليم ككو223693 76بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىسير

77بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىليل عبدالسالم طه377001

ه تيلي حاج149075 سهير
78بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبى

79بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىعزيزة جعفر موس133426

ى خليل عبدالرحمن148703 80بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىبرسر

81بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىهيالن خورشيد عبدهللا371690

ى223470 82بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىصهيبة يحبر محمدامير

83بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىجنار نرصالدين طاهر224103

ين كبير احمد370992 84بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىرسر

85بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىارساء محمد شيخ عمر224152

86بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىنوال جغىسي ابراهيم469512

87بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىكردستان عمر مجي145280

ى عمر226619 88بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفاطمة حسير

ى هاشم عبدهللا133883 89بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىافير

ى148495 90بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىهدى اسالم حسير

ى224505 91بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىدلناز ادريس حسير

92بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىبهار محمد محمد228155

93بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىحواء حسن احمد133604

94بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشهريفان حبيب احمد146198

يفان يوسف محمد227378 95بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىبير

96بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىخالت صالح ذكري371558

97بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىعيشا عبدالعزيز اسماعيل370252

98بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشلير مشير قاسم134156

يف عثمان379000 ى محمدرسر 99بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشفير

ي372115 100بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىنازدار جبار حاج 

101بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىكلستان نعمت سليمخان469458

102بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىبلقيسة لشكري عباس229930

103بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىشيالن صالح محمود152930

104بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىفاطمة ايوب اسماعيل370225



105بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىزهرة محمدطاهر عبدهللا229726

106بكالوريوس2بجيل32244دهوكأنبىرناء طيار جادر134144

107دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىزكيا صالح حسن224126

108دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىريجوان وحيد ابراهيم231498

109دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىسلم طه اسماعيل229456

110دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىيرسى صديق مير154169

ى148718 111دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىدانان شهاب ياسير

ى حسن469492 ى حسير 112دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىنرمير

ائيل محمد149904 113دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىايمان جي 

ى نوح درويش134221 114دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىنرمير

115دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىخوجيل جول عثمان148523

ى مصطفى145764 يفان حسير 116دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىبير

ى طاهر147042 117دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىروميسا حسير

118دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىلؤلؤة جعفر موس148298

119دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىدنيا موس احمد146251

120دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىعدالة صالح قسيم134036

روناك محمد علي372128
121دبلوم2بجيل32244دهوكأنبى

122دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىفائزة جعفر موس148268

يتان سيامند سعيد460235 123دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىبير

124دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىسلوى سلمان ككو379293

125دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىفردوس جارو عمر134125

126دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىمزدة طه خورشيد372031

127دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىدلخوش محمدصالح صالح371614

128دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىذكرى سليمان مصطفى379251

129دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىريناس زبير مال226709

130دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىوفاء شكري سعيد133982

131دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىاخرة شعبان احمد223674

132دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىدلمان صباح عبدالرحمن133959

ي علي145717 133دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىحواء حج 

134دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىخالت محمدصالح ايوب145660

ى377233 ين موس محمدامير 135دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىرسر

136دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىرجاء صالح قسيم134043

137دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىهزرت حبيب سليمان146803

ى148142 ي  هان طالب حسير 138دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىرسر

139دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىسعاد ميسم سلمان223463

140دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىرجاء رشيد جمعة152093

ى طه471352 141دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىجيلر مزكير

142دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىنايلة عارف طه133619

ى الفكو صالح371620 143دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىدلفير

144دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىنازين نزار فائق149219

145دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىجوان سعيد سليم151348

ي محمدطاهر عبدالقادر224493
146دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىهيفى

147دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىكيفت مصطفى عمر227092

148دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىدلمان رمضان نعمان149151

149دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىسومية جميع شكري231441

150دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىليل ابراهيم بابير370562

151دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىهالت صالح ذكري224479



152دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىسلوى عبدالسالم طه371173

153دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىخالت سليمان رشيد147147

154دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىجوان وحيد ابراهيم224407

بديعة سليمان علي224454
155دبلوم2بجيل32244دهوكأنبى

156دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىهناء محمد مصطفى371757

ى قسيم471389 157دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىجنار محمدامير

ائيل148514 158دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىمنال عزيز جي 

159دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىجيهان حسن شعبان372141

160دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىكازين كهدار ابراهيم145254

ى145729 161دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىفاتحة احمد حسير

162دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىرفيقة انور شيخ133735

163دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىنورا طاهر محمد371466

164دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىزيمار صالح محمود227511

165دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىدعاء بشار محمدسليم379266

166دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىشكرية عباس عمر133580

ى226897 167دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىهيالن شهاب ياسير

ين لشكري عبدالرحمن232396 168دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىرسر

نافعة جبلي علي134019
169دبلوم2بجيل32244دهوكأنبى

ي محمد149017 170دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىاسماء حج 

171دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىمريم عبدهللا خرصى375506

ميعاد تيلي حاج149140
172دبلوم2بجيل32244دهوكأنبى

173دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىكوالن ابراهيم اسماعيل371180

ي علي146083 174دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىخالد حج 

175دبلوم2بجيل32244دهوكأنبىعبير فرست محمد226084

176إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىديرين صباح سعيد378740

177إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىمازين صباح سعيد379425

فاطمة رضوان علي370554
178إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

ي محمد229286 ت حج  179إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىارسر

ى عمر148343 180إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشيماء حسير

181إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهزين خالد عبدهللا232327

ة يونس مصطفى377079 182إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىامير

حاج محمد155633 183إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشلير مير

ار حسن تاج الدين372059 ى 184إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىكلير

185إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىكلثوم مقداد مصطفى149149

186إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهيهات شهاب محسن157790

187إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىغزال مشير قاسم134163

ى صالح145707 188إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشكريه حسير

مأوى عبدالعزيز علي379298
189إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

190إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىحليمة شعبان احمد223487

ي145502 191إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىماريا شاكر حج 

192إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشاهيه هازم احمد133811

193إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىديوان اسعد موس227807

194إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىفرمان محمدسليم اسماعيل229211

195إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشيالن محمدصالح احمد231923

196إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهناء عبدالمدير مصطفى226046

ي145109 سيبل بازيد نب 
197إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

198إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىفيان زكري سعيد229187



199إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىزيتون مسعود صالح229641

ائيل عزو378562 200إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىنوروز جي 

رقدا جاسم علي378608
201إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

202إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهدى صنعان احمد372096

ى وليد عبدال152227 مير 203إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىرسر

ى371832 204إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىدلخوش ادريس حسير

205إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىفيان عبدهللا عثمان371637

ى خورشيد379222 206إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهناء لزكير

207إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىبنفش ابراهيم صالح151698

نورا عبدالعزيز علي378615
208إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

209إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىباسمة سليم عزيز378911

210إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىاخالص اكرم محمد151807

شيالنخان سليمان علي228985
211إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

212إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىوفاء يوسف موس148312

بكي خان محمدصالح صالح377171
213إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

214إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىحواء نقيب جاسم471364

ين شاكر هاشم133482 215إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىرسر

هدى محمدعلي زبير158618
216إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

217إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىتاران محمد حسن145742

ى جعفر سفر157976 218إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىدلفير

219إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىسوزان سليم ككو223678

220إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىنجالء صالح ابراهيم371901

221إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىمهابات اسكندر عبدهللا379164

يف عثمان379033 222إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىسندس محمدرسر

223إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىالهام عبدهللا احمد459390

224إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىبيمان ابوبكر شيخ عمر226722

225إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىجهان جميل مصطفى148331

226إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىسهام نامق توفيق225279

227إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىسلوى احمد مصطفى146347

228إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىونها احسان محمد376459

229إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهوزان حبيب احمد149949

230إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشادية صابر زبير150524

ى طارق عثمان157700 231إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىدلهير

ى محمود371924 يفان شاهير 232إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىبير

233إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىبرزين ادريس فيصل146601

تركي لشكري عباس379245
234إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

235إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىعائشة عبدالمطلب خورشيد231878

236إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىبيمان ايوب عبدهللا231474

237إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىخديجة كبير عبدالرحمن159046

238إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىبفرين توفيق حسو225228

ى نامق توفيق225290 239إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىسولير

ى اسماعيل طه151828 240إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىافير

ائيل هاشم133576 241إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىاسماء جي 

ي ابراهيم149447 242إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىقدرية حج 

ى عبدهللا379483 243إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىمارية ياسير

244إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىبلقيسه عمر مصطفى377214

245إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىاسماء نايف عثمان146494



ى471045 246إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىكازين عبدالقادر حسير

247إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىنهلة محمدطاهر عبدهللا379170

و محمد133698 ى 248إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىدنيا فير

ى بابزدين يونس232300 249إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشفير

ه جمعة ابراهيم228113 250إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىامير

251إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىنوال احمد عزيز134151

252إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىرونا رضوان حبيب133937

253إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىصبيحة عبدالباسط طاهر229528

254إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشيماء رشيد انور150761

ى224500 255إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىامينة ادريس حسير

ي احمد370350
256إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىيرسى بابير فف 

257إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىنارين نرصالدين طاهر228234

جيهان سمو علي149541
258إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

259إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىغربية فكري رشيد150092

ى تاجالدين376895 يفان حسير 260إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىبير

261إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىاخالص حبيب حبيب133922

262إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىدعاء عبدالمطلب خورشيد231859

263إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىجيهان رشدي حمزة371698

264إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىميكيسوم عبدالمدبر مصطفى229129

265إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىوالت محمدصالح ايوب158359

266إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىمعصومة توفيق حسو224538

267إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىكوثر ابوبكر شيخ عمر379110

ى رشيد محمد379350 268إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىتير

269إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىامنة شمال محمد231398

270إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىميديا صابر زبير379045

271إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىارساء عبدهللا عيىس231837

272إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىزهرة عبدالرحمن محمد145967

ايرفان علي طه371106
273إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

274إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىامنة محمدطاهر عبدالقادر471421

275إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىسورياس جبار حسن372112

276إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىمخابن عبدهللا عبدالخالق145458

ين جميل ككو379304 277إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىرسر

ي منير احمد154085
278إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهيفى

279إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىفاطمة عبدالخالق يونس379444

ى148712 280إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىايام رشيد شير

ى نافع محمدسعيد134208 281إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىنازلير

ى نايف احمد370928 282إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىنرمير

283إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىبتول احمد رشيد232231

ي احمد372035
284إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىريحان بابير فف 

ى149021 ي ياسير حمدية حرب 
285إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

ى مصطفى150407 286إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىباكستان حسير

287إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشيالن حسن تاج الدين372066

288إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىسيي  محمد حسن371751

289إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىسومر محمدصالح ايوب158338

290إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشيمه سليم شيخ371881

291إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىكردستان اسماعيل عبدهللا133789

292إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىروزين عزت محمد370613



293إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىوالت عبو عيىس469563

294إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىنشتيمان فتاح طه229166

295إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهدى ادريس عبدالرحمن158018

ى كوسة231790 ان حسير 296إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىسير

ي محمد226034
 
297إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىحليمة صدق

298إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشلير يوسف بابكر371094

فاطمة نزمي مجيد148738
299إعدادية2بجيل32244دهوكأنبى

300إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشيالن رشاد عزيز145293

301إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىروناك داود احمد133616

302إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهدى عبدالسالم محمد370291

303إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىجويرا اسماعيل ابراهيم148759

304إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىهدى عبدالمدبر مصطفى231797

ائيل محمد371841 305إعدادية2بجيل32244دهوكأنبىشهيان جي 

1ماجستير3جكرخوين13232دهوكذكرهفال عبدالجليل حسن46514

2دبلوم عالي3جكرخوين13232دهوكذكراركان سليمان شعبان44878

ى45486 3بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرعلي عبدهللا حسير

4بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرره يان نجم عبدهللا326047

ى189372 5بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرهشام شعبان حسير

6بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرمهدي شكر جيجو326092

7بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكركانيوار عزت سليمان47344

8بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكريونس محمد يونس158989

ي159333 9بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرعبدالرحمن رشيد عب 

10بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرهفال مصطفى يونس46851

ى ابراهيم327067 11بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكررمضان امير

وان اكرم اسالم325898 12بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرشير

ى326978 13بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرمنذر محمد حسير

14بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرباسم اوشمانة يوسف324474

15بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرخلف صالح سليمان326690

16بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرعماد سفر محيالدين44440

17بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرنارص مصطفى حسن189350

18بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكررمضان محمد علي45947

19بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكردلشاد مصطفى حسن44311

20بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرحبيب سعيد محمد46445

21بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكركاروان طاهر سليمان326068

22بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرميفان صالح سليمان325801

كو مجيد محمد45303 23بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرشير

ي مرزا189341 24بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكردلوفان صي 

25بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرنوزت خلف عمر46419

26بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرايهات عمر محمد159070

27بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرساجد صباح احمد44520

28بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرعبدالعزيز عبدالقادر عزيز189406

29بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرجمعة رمضان احمد46385

ى189339 30بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكركيمان محمد امير

31بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرازهر عبدهللا ابراهيم159002

32بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرزيرفان عبدالكريم محمد159103

33بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكركاوار رمزي جميل499990

ى خلف44390 34بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرجالل حسير



35بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرهفال ادريس عبدهللا326040

ى حكمت ممدوح500010 36بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكربنكير

ى كرم44303 37بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرزيرفان حسير

38بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرمعاذ احمد يوسف326199

39بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكررزكار درمان مراد159081

ى احمد327583 40بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرزيرفان حسير

فان خالد عمر44732 41بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرنيجير

ى اكرم محمد44797 42بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرتحسير

43بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرخالد عبدالكريم زين العابدين500972

44بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكركىهي جهاد عبدهللا159055

45بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكراسكان محمدطاهر عبدهللا46909

ى44709 46بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرشفان عمر حسير

47بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرهوار عبدالعزيز احمد324449

ى كرم189425 48بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرعبدالرحمن حسير

49بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرعماد الدين عصام جعفر159374

50بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكركوهدار رؤوف هادي189333

51بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرهشيار شوكت بريندار44724

52بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرهوار عبدالجليل حسن44373

53بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرنزار جميل صالح44512

54بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكررسبست علي عبدهللا499999

55دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرحكمت طاهر عبدالقادر159094

ي عبدهللا سليمان45465 56دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرحاج 

57دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرابراهيم محمدصالح محمدسليم159149

58دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرجميل رمضان سليمان44782

59دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرمحمود محمد صالح44887

ى324435 60دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكراياد عبدالقادر محمدامير

61دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكربختيار عصمت يوسف47602

62دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرعبدالرحمن مجيد عباس159224

63دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرفتجي خورشيد خان افدل47554

64دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكربروز نجمالدين عبدهللا46355

ي324444 65دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكركمااللدين داود حاج 

66دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرهوشنك زهير محمد46174

ي نعمة46232 67دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرزفان صي 

68دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكربزار خالد حسن44840

69دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكررسبست يوسف عرب393257

70دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرروزهات مصطفى ادم325996

ى159319 71دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرادريس صديق ياسير

72دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرازاد رجب رمضان392812

73دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكربافل زهير محمد159358

زاد رجب زبير46669 74دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرشير

ى189386 75دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكررزكار محمد امير

ائيل عبداالحد327533 ي جي 
76دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكررابى

77دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرسيوار صالح سليمان437178

78دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكربيوار مناف اسماعيل46264

79إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكربالل كاظم عبدهللا44351

80إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرحيدر كمال مختار391289

81إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرميهفان كفلي عبدهللا44295



82إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرسليمان عبدالسالم خرصى44592

83إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرلقمان احمد ابراهيم436740

يف327221 84إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرخالد جميل رسر

ي44342 ي عبدالجبار حاج 
85إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكركيفى

86إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرزيكار مهدي جهور325949

1ماجستير3جكرخوين13232دهوكذكركرمانج صبجي عبيدهللا325824

2ماجستير3جكرخوين13232دهوكذكرسامان نزار حميد324486

3دبلوم عالي3جكرخوين13232دهوكذكردلزان كمال مراد399230

4دبلوم عالي3جكرخوين13232دهوكذكردلدار رجب اسماعيل44459

5بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكررسدار حميد خالد324456

6بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكراحمد عبدالحليم احمد325818

7بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرانس محمد محمدسعيد326633

8بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرنوزدار عبدالجليل محمدعلي327616

يف325773 9بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرزياد علي رسر

10بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرريكر عبدهللا مصطفى324431

11بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرطلعت شكر خورشيد45515

12بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرعلي احمد خالد326390

13بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكررسور حسام مصطفى44632

ي آدم44281 14بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرولسن ناج 

15بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرمحمد انور محمد47488

16بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرريناس عبدهللا خرصى325963

فان عبدالكريم محمد45931 17بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرنيجير

18بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرازاد خلف عمر189337

ى327382 19بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرديار حميد حسير

20بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكراوميد صالح احمد189412

21بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرايمن ابراهيم علي44527

22بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرباوان ازاد عبدالقادر44662

23بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرامير احمد ابراهيم437088

24بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكردلكش سعيد محمد44399

25بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرنهاد شعبان احمد391591

26بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكروليد شمس الدين طه324481

27بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرهفال عبدهللا عمر189359

فان محمد زكري44366 28بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرنيجير

29بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكراياز احمد محمد158953

ى رشيد فيضاهلل46878 30بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرسفير

31بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكررزكار عبدالعزيز احمد46542

32بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكراماد عبدالوهاب صالح327360

33بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرعمر احمد خالد326411

34بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكربيكس حميد خالد326453

35بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكردلوفان جميل نافخوش327489

36بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكربحري محمد عمر46797

37بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكراحمد جهاد عبدهللا44486

38بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكريوسف سعدي صالح391583

ي ادم44289 39بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكروسام ناج 

40بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكراحسان عبدالعزيز محمدسعيد391601

ي محمدسعيد325939
41بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرمحمدسعيد عبدالغبى

ي نزار حميد45716
42بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكركيفى



ى189357 43بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكربروار اسماعيل ياسير

44بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرزيرفان خالد رشيد552504

45بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرريزدار مهدي شكر326011

46بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرمروان ادريس حسن159290

47بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرازاد حسن طاهر391564

48بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرزين كريم محمد189362

49بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرجياي عبدالجبار مجيد44587

ى403304 50بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرسكفان كمال حسير

ى محمدسليم325892 51بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكربلند تحسير

ى حسن طاهر391571 52بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكذكرحسير

53دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرصالح علي محمد159234

و محمد159161 54دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرمحمد هير

55دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرهرمان سلمان حسن44332

56دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرريدير يونس محمد158962

57دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرراميار رجب اسماعيل44448

58دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرالكر كريم محمد325586

59دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكربزار حسام مصطفى45855

60دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرريناس عبدالرحمن اسماعيل325883

61دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرسعد صبجي علي326499

62دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرمحمد عماد محمد44470

63دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكراالن احمد سليمان44573

64دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرنهاد صديق مصطفى326660

65دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرزيار كمال مراد44324

ي189417 66دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرديار عبدالجبار حاج 

67دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرنيوار مصلح حسن44492

68دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرهونر ماجد محمد552500

69دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرزانيار اكرم محمود327037

ي مصطفى45222 70دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرنهاد حج 

71دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكردلخاز صالح سليمان327643

72دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرمحمد جميل عبدهللا159061

73دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرريان حفظاهلل محمدسليم327331

74دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرريباز خالد سعيد189389

75دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرهزار عايد حسن327655

76دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرخالد مصطفى خالد500098

77إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرهرمان كوفان عبدالعزيز326758

ي مصطفى45445 78إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرفينوار حج 

79إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرايوب عبدالرزاق صالح44691

80إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكررسوك فالح حسن45110

81إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكربهزاد نعمت علي326804

82إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرعلي عبدالباسط محمود189353

83إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرئه لند محمدمهدي عبدالجبار45700

84إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرريناس يونس محمد189429

85إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرئه لند جعفر بازيد45902

86إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرهرمان اسكان احمد159108

موس طاهر436716 87إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرطاهر بير

88إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكراياس سام محمد325810

89إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرريان ميكائيل عمر327290



90إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكراوشانا خننيا اوشانا324471

91إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكريوسف خالد رشيد481749

92إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكردلير جميل اسعد45417

93إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرمهند محمد شعبان327189

94إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرابراهيم سام محمد326913

95إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرريدار مهدي شكر326020

96إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكروليد حميد مجيد326247

ى326534 97إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرحمرين رمضان حسير

98إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرئاري جعفر بازيد45916

ى325599 99إعدادية3جكرخوين13232دهوكذكرمحمد فيصل محمدامير

100دبلوم3جكرخوين13232دهوكذكرعبدهللا عبدالقادر عزيز327628

جنان اسماعيل علي327432
1بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبى

2بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىسيالف عزت خان مامل394027

3بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىعزيزة اسماعيل كريم45821

4بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىزكية عكيد خليل44895

5بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىلينا يلدا موسر391464

6بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىخبات حمزه حسن45022

7بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىروزين ماجد محمد44805

ى عيىس45998 8بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىديالن حسير

9بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىايمان عبدهللا عزيز45374

ى رجب زبير324455 10بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىسولير

11بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىاحالم محمد ابراهيم326350

ى رؤوف هادي325928 مير 12بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىرسر

ين محمد حسن326004 13بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىرسر

ة محمدسليم علي159341 سمير
14بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبى

15بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىشيالن محمد سليمان327173

16بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىكازين رؤوف هادي189384

17بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنورا حفظاهلل محمدسليم403253

18بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىهندرين عزيز سعيد470200

ي قطاس159086 ه حج  19دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىسمير

ي189381 20دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىهيفى عبدالجبار حاج 

ي189374 21دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىناريمان احمد حاج 

يف عبدالرحمن159390 22دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىئافيستا رسر

23دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىزوزان عبدالعزيز حميد46324

24دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىبهار نوري محمد44854

ى44496 25دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىجنان جمال حسير

ى عجمايا داود326442 26دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىايلير

27دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىرانيه شيبا اوراها326033

28دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىخوله عبدالقادر محمد159347

29دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىفيان اكرم محمد324477

ى44271 30دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىشيماء رمضان امير

مهاباد محمدعلي يونس391631
31دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبى

32دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىريزين يونس محمد158976

33دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىاسم مصطفى حسن326084

ى ادريس حسن159302 1ماجستير3جكرخوين13232دهوكأنبىهلبير

2بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىشيالن نعمت علي326427

3بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىوالء عصام جعفر391434



4بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىروزان صالح احمد159386

5بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىايمان عبدالعزيز مصطفى324506

6بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىجيستان عبدالجبار عيىس189421

7بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىسنور محمدحسن عمر44759

8بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىالهيجان ميكائيل عمر327263

9بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىهيالن عدنان قاسم44478

10بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىوفاء عبدهللا عمر189358

11بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىاالء عزالدين عزيز44428

12بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنيدار عزالدين عزيز46743

13بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىبرين ادريس عبدهللا44262

14بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىهبون ادريس محمد325570

15بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنرسين محمد خليل46614

ى رجب زبير44539 16بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىشفير

17بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنازدار رمضان شعبان403420

18بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىليل محمد عبدهللا159311

19بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىكازين اكرم محمدصالح327402

20بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىزينة بايزيد صالح403332

21بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىجوان نورالدين رمضان391656

22بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىميديا صالح احمد159380

ى هشيار صديق189363 23بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىشفير

ى عزت خان مامل159245 24بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىهلبير

25بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىاالء عصام جعفر327202

26بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىروناه بدرخان مرىع159137

27بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىريزين شعبان ماهر44997

28بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىشيماء رؤوف هادي189326

29بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىامد عبدهللا يحبر159117

اواز محمدعلي يونس403104
30بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبى

31بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنازك كوفان عبدالعزيز324491

32بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىدنيا داود محمود326306

33بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىمهاباد عابد حسن326101

خاس مصطفى44318 34بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىايمان مير

ى عبدهللا عبدالقادر403399 35بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىالير

36بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىبيمان جميل عبدهللا159044

37بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىفاطمه عبدهللا عزيز44769

38بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىسارة شعبان زبير46107

ين صديق مصطفى397924 39بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىرسر

ائيل عبداالحد327518 40بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىريتا جي 

41بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىهالت ادريس محمد325564

ساره حسن علي326027
42بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبى

43بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىسارة عبدالرحمن محمد481869

44بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىشهد عماد احمد44566

45بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىهيفاء عبدهللا عمر189360

ى صبجي بهاءالدين45066 46بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنيفير

ى189328 ى صالح ياسير 47بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىفه هير

ى عزت عادل189395 48بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىهيلير

ي سليم325907 49بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىجيمن صي 

كوالف شفيع علي403170
50بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبى



51بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىهزين مهدي شكر326015

ى سعيد189392 ى الزكير 52بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىدلفير

53بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىبزيان طه ابراهيم90975

54بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىروز هشام شعبان189369

55بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىجوان بدل تمر44648

56بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىهوزان محمد سليم324466

ى47386 57بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىايمان رمضان امير

ى327345 58بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىاريان حميد حسير

ى189322 59بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىايمان صالح ياسير

ى حبيب44861 60بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىسعاد حسير

61بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىفيان سام محمد326943

62بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىفيان نعمان حسن47428

63بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىجيالن عصمت صالح332427

ى سعيد159400 64بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىفيان الزكير

65بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىفيان خلف عارف326474

66بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىدالل عابد حسن326094

زين محمود علي خان327560
67بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبى

68بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنورا شوره ش رمضان45165

69بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنازدار صديق جميل44788

70بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنزيك صالح سليمان47266

ارين توفيق علي44408
71بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبى

72بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىساهرة رمضان عبدالجليل45877

73بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىروز كريم محمد159169

ى326264 74بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىسمية فيصل محمدامير

ى نوزاد عبدالقادر437098 75بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىسولير

ن ابراهيم ميكائيل45531 ى 76بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىنير

77بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىافيفان نرصهللا علي189401

ت نارص325972 انيس جلي  78بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىسير

ين رؤوف هادي189330 79بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىستير

80بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىبيمان كمال مراد470547

81بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىاعراف حكيم فهم45567

82بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىبيناهي عصمت يوسف45793

83بكالوريوس3جكرخوين13232دهوكأنبىميديا عزيز سعيد189347

ى محمد46080 84دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىندى تحسير

85دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىجيمن حميد بدل391613

ى نوزاد عبدالقادر403274 86دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىهلبير

ى نظيف نذير403203 87دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىدلفير

ى44418 88دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىخوزيك عمر حسير

89دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىديزين محمد مصطفى159215

90دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىدلي  مصطفى حسن326079

91دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىروزان رسدار سليم44749

92دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىنيشتمان عصمت يوسف45763

يف326817 93دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىزينب جميل رسر

فمان علي عبدهللا327000
94دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبى

ى46476 95دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىاالء رمضان امير

96دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىزينة صالح سليمان159274

ى327160 97دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىشاري نظير حسير



98دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىروزيك نوزاد عبدالقادر403380

99دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىالفة معاذ محمد189379

100دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىدلمان مصطفى سعدون325609

101دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىبارين بشير صديق159366

ى عبدهللا داود46153 102دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىرفير

103دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىداليا عباس محمد44638

ى ماجد محمد44741 104دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىشفير

105دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىشان عماد احمد47535

 علي44674
ى 106دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىارجوان حسير

ى رمضان عمر326612 مير 107دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىرسر

108دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىساكار خليل عبدالقادر391663

ى عبدهللا يحبر159126 109دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىفهير

ان رمضان327245 110دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىزيالن كامير

ان رمضان327054 111دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىايمان كامير

112دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىفاطمه ماجد عبدالرحمن46202

113دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىديزين مصطفى محمد159203

114دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىجوان عبدالكريم محمد159178

ى عبدالرحمن عبو325581 115دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىسولير

ى رجب محمد327025 116دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىنيفير

117دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىزهرة عبدالكريم عمر326063

118دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىاحالم عبدالعزيز رشيد45833

بريخان محمدعلي يونس391650
119دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبى

120دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىيرسى عبدالكريم عمر326055

121دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىسوسن اكرم محمدصالح327280

122دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىفزين محمد مصطفى189365

عائشة عبدالجليل محمدعلي327603
123دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبى

124دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىهوزان صبجي عبيدهللا325873

125دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىهلز مهدي شكر327501

ين عبدالرزاق صالح44680 126دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىرسر

ي44548
127دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىارساء سليمان حسبى

128دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىشيماء عبدهللا عزيز44775

جيهان علي صالح159017
129دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبى

فان مناف اسماعيل391622 130دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىشير

131دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىسيلدا رسدار سليم44606

132دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىكوثر محمدسليم اغا324460

ي189366
133دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىمريم سليمان حسبى

134دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىروزان محسن عادل326225

ديانا محمدعلي يونس403136
135دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبى

136دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىسوسن محمدسعيد محمد403354

ي سليم325915 137دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىزوزان صي 

قية ابراهيم محمد46045 138دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىرسر

139إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىشارستان احمد محمد391672

140إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىجورين عزيز سعيد189344

ي47304
141إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىامنة سليمان حسبى

دلناز مكي يحبر45142
142إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبى

143إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىسازان موفق صالح44700

144إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىهرزين ماجد عبدالرحمن327090



ان رمضان327622 145إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىاخزين كامير

ى ماجد عبدالرحمن327078 146إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىهه لير

147إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىسيالف مصطفى محمد159189

148إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىكوليلك احمد صادق189377

ى نجم الدين نجم الدين44358 149إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىكافير

ى326552 150إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىنورا رمضان حسير

151إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىجنان جميل كلش326884

152إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىزينة صالح محمد159025

ي327315 كرين هوشيار وهب 
153إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبى

ي علي45237 154إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىليل صي 

بارين نزار كفلي326489
155إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبى

ى مصطفى محمد189371 156إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىسولير

ي داود محمود326319
157إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىئاشب 

158إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىفيان بدل تمر45660

159إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىاناية اكرم سفر44870

هوزان رمضان علي46578
160إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبى

ى326258 161إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىسندس طه ياسير

162إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىخوزيك كوفان عبدالعزيز326789

جنان ابراهيم علي44535
163إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبى

164إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىاوات كريم محمد326832

165إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىهالت هشام شعبان189368

166إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىنرسين بهجت خالد47231

167إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىماوى موس فؤاد326087

يفان بيتاهلل علي325574 168إعدادية3جكرخوين13232دهوكأنبىبير

بيان محمد علي325513
169دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبى

170دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىفوزية عزيز موس326075

171دبلوم3جكرخوين13232دهوكأنبىجيهان سليم بكر325614

1ماجستير3زاويتة13235دهوكذكرجيهاد يوسف حسن28064

2بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرعبدالقادر محمد طاهر28821

3بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرديار حميد رشيد325342

ي شكري326674 4بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكركاروان حج 

5بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربدل اسماعيل عبيد326760

6بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنشوان رسول ابابكر438237

ى سعيد177677 7بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرزيرفان محمدامير

8بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشوكت رمضان محمد27295

9بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرفؤاد محمد حكيم372194

10بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسليمان اسالم سليمان26999

11بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرعلي شعبان احمد438700

12بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسالم سعدهللا سليم176976

13بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهشيار عبدالرحمن رشيد438681

14بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرصديق قادر محمدعلي26968

15بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرعدنان حميد احمد325970

16بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشفان يحبر علي27813

17بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرريي  نجمالدين نوري438187

ي حامد326248 18بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنورالدين صي 

19بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرريفنك رمضان قاسم177348

20بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشفان حسن رشيد327465



21بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربهزاد مصطفى حسن438021

22بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسالم مصطفى موس177147

23بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرغسان يوسف توما27380

24بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكروحيد محمد شكري189494

فان مراد موس326387 25بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنجير

ى326082 ي حسير ى حاج  26بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرحسير

27بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراسامة احسان عبدالرحمن27644

28بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمحمود سليمان محمود27756

29بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرصالح عبدالرحمن صالح326395

30بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشعبان رمضان حسن440608

31بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرطارق توفيق حسن177154

ي325311
 
32بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراسكان مكري عبدالباق

33بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربيار عبدالخالق عبدالجبار27882

34بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكركاوة تي  خالد326201

35بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهلكت صديق محمد177202

36بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنورالدين رشيد محمد326112

ى سعدهللا326154 37بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمحمد ياسير

38بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسفر ابراهيم خليل327625

39بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهكار حميد رشيد27772

40بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسعيد عبدهللا يونس325756

41بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرحميد اكرم سليمان326126

42بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراحسان حمو احمد27571

43بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشمال احمد بابير326329

44بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنيبار جميل رشيد27206

ى رمضان27263 وان ياسير 45بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشير

يف27654 46بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربهزاد علي محمدرسر

47بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسليم مجيد جهور438688

48بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرانليل اسحق ياقو28561

49بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمسعود عزت خان سنيار28889

يف اسماعيل325921 50بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرعصمت رسر

ي عبيد27005 51بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكررمضان صي 

وان عبدالرحمن قاسم27022 52بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسير

53بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسمير مصطفى عبدالمجيد27019

54بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنوزاد نعمان جميل176846

55بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرعلي احمد عبدالرزاق27831

56بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرفيصل ابراهيم سعيد29179

57بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمسعود محمود حبيب27333

ى فتاح27219 58بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكروارهيل حسير

59بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرصالح شعبان احمد26964

ائيل زكري325608 60بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراحمد جي 

61بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنيوار شعبان رجب499156

ي326212 62بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهوكر عني  حج 

ى27907 63بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكركاوار كريم حسير

64بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكررزفان مجيد سعيد27795

65بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربزار محمود جمال177772

66بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرريدير بهجت عابد325440

67بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرميهفان سليمان مصطفى439102



68بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرطيب غازي طاهر27779

69بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكركاوار نجمالدين نوري438837

70بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنهاد كمال عباس325422

71بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرستار شعبان رشيد176778

72بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربيوار تمر محمدصديق499172

73بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرجميل محمد انور28470

74بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنوري نجمالدين نوري27689

75دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرعارف مجيد جهور325194

76دبلوم3زاويتة13235دهوكذكراحمد مراد يوسف177902

ي27412 77دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرعبدهللا علي نب 

78دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرعلي حفظاهلل عبدهللا325856

79دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرنارص محمد عزيز27557

80دبلوم3زاويتة13235دهوكذكروليد بهجت حيدر27682

81دبلوم3زاويتة13235دهوكذكربرفان جميل عبدهللا499149

ي حامد326182
82دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرسالم بارابى

83دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرفيصل حسن سليم326000

84دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرسامي مصطفى احمد177356

ي325351 ي بهجت صي  85دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرصي 

86دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرسامي عبدالكريم قاسم176798

ى176957 87دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرريي  عادل محمدامير

فان جميل عبدهللا177939 88دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرنيجير

89دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرريفينك بهجت عابد325631

90دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرازاد محمدصديق محمدعلي326365

91دبلوم3زاويتة13235دهوكذكراحمد عبدالسالم احمد327340

ي325319 92دبلوم3زاويتة13235دهوكذكركوفان بهجت صي 

93دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرهرمان سمرخان عبدهللا27707

ي شكري326594 94دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرديار حج 

95دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرجهاد محمد شعبان177423

ي يوسف327325 96دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرهشيار حج 

97دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرشفان احمد بابير326336

98دبلوم3زاويتة13235دهوكذكركهدار جميل عبدهللا27988

99دبلوم3زاويتة13235دهوكذكروالت حسن رشيد325332

100دبلوم3زاويتة13235دهوكذكردلوفان محمد نجمالدين325879

101دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرنهاد سليم صنعان27538

ي176665 ى حج  102دبلوم3زاويتة13235دهوكذكردلشاد امير

ي ابراهيم326305 ى 103دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرامير فير

104دبلوم3زاويتة13235دهوكذكربارزان حسن رشيد327588

105دبلوم3زاويتة13235دهوكذكركوفان حميد حكيم326147

106دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرسيهاد صادق عبدالرزاق29114

107دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرحازم اسماعيل حسن28793

ي327566 108دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرخبات سعيد جلب 

109دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرفرحان مصطفى طاهر27308

110دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرهاريوان محمود محمد27836

ي325206 ى حج  111دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرفالح بنيامير

112دبلوم3زاويتة13235دهوكذكررشيد جميل رشيد499165

هات صادق عبدالرزاق27910 113دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرخير

114دبلوم3زاويتة13235دهوكذكراسكان خالد عمر177170



115دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرجيهاد عمر ويىسي325628

ي325212 ى حج  ي بنيامير 116دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرحج 

117دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرملفان مجيد محمد177048

118دبلوم3زاويتة13235دهوكذكردركفان حفظاهلل عادل177693

119دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرفرست فريق محمد177211

120دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرعكيد رشيد خرشيد177853

121دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرهشيار عبدالصمد مصطفى177440

122إعدادية3زاويتة13235دهوكذكراسكان حكيم مصطفى327454

123إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرجهاد كمال عباس325430

124إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرحكمت محمد احمد499142

125إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرنعمان عبدالرحمن صالح325751

126إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرسالم جودة شيخان29187

1بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكروليد كرم محمد325742

2بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرئاراز محمدصديق مصطفى325947

3بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرالند عبدالحميد حسن177637

4بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسامان بهجت حيدر189567

ي325916  صي 
5بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرريبار مصطفى

6بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرعبداالمير عبدالرحمن مراد177431

7بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرفرزاد علي حفظاهلل325850

8بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنشوان نائف عبدهللا439277

9بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراحمد احمد فتاح325596

موس177371 10بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراحمد سامي بير

11بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربيوار سعدهللا سليم26950

12بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراحسان احمد محمد28082

13بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهلكت غازي طاهر176514

14بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمهفان محمد نجم الدين189516

ي محمدطاهر اسماعيل326381 15بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرحج 

16بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنيجرفان سالم احمد325708

17بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشفان إسماعيل جرجيس325713

18بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرخلف اسماعيل محمدصالح177010

19بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراراز حازم عبدهللا176713

20بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمسعود محمدظاهر محمدعلي189525

21بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهلكت طاهر رمضان189572

22بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنوار عزو حاتم28175

23بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمناف صادق عبدالرزاق325455

24بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكردلوار عارف اسالم176991

ي ابراهيم176818 ى 25بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكررمزي فير

26بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمهفان عبدالكريم قاسم177383

27بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربيوار خالد عبدالكريم325553

ى326523 28بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكريونس سعدهللا حسير

وان محمد عبدي325795 29بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشير

30بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربريندار تمر محمدصديق176616

31بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرارمان محمد رمضان176693

32بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسيبان برهان عالءالدين437840

33بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرأفا حمدي عبدهللا327774

34بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرابراهيم صالح سعيد177986

35بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكردلكش مصطفى عبدالمجيد176559



36بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنيوار علي مراد176500

37بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهوار صالح علي327862

38بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسلمان اسماعيل سلمان326157

ى عبيد27920 39بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسهند تحسير

40بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرزيار عبدالواحد عبدالرحمن27617

41بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرخليل نعمان جميل176789

42بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراحمد رمضان ميكائيل27009

43بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرفكري نعمان جميل27957

ى معاوي رؤوف177392 44بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهوشمير

45بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسيداد صديق محمد177164

46بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرقاسم عبدالرحمن قاسم325876

ائيل عثمان325199 47بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنزيار جي 

48بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهيمان عبدالرحمن درويش177065

49بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرعمر مسعود توفيق325730

50بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمحمد نزار سعيد176602

51بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرايمن احسان عبدالرحمن27638

52بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرئارمانج بهجت محمدصالح177299

53بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرسكفان بهجت عابد326032

54بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرفرست خالد عبدالقادر177646

55بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرهلكفت نوري صادق177800

56بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكركوفان محمد عبدي325813

ى محمدطاهر325868 ى حسير 57بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكركاهير

58بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرفرزندة عبدهللا تيلي27405

59بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرجمال محمود جمال177969

60بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرانس احسان جميل177186

61بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرفرهاد محمود جمال177749

62بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرحسن عبدالعزيز موس327543

63بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرمحمد فيصل جميل28754

64بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرصديق عارف صديق176946

ي189503
 
65بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراياس عدنان عبدالباق

66بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكررزكار نعمان جميل27965

67بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرالياس عزت سليم176652

68بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشعبان عبدالعزيز محمدصالح176926

69بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرريكفت بهجت محمدصالح325604

ى325524 ى ياسير ى امير 70بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرياسير

71بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرخالد كامل حيدر176906

ي327552 72بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكراوزال سعيد جلب 

73بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرارين احسان سعيد177001

74بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكررسكار لقمان محمد326010

75بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنيوار نجمالدين نوري325588

76بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرعلي نعمان سلمان189492

خان176681 77بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرعكيد عبدالهادي مير

78بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرشفان محمد نجم الدين325496

79بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكرنزدار سعيد مصطفى326287

ى27194 ى محمدامير 80بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكركارزان حسير

81بكالوريوس3زاويتة13235دهوكذكربشير محمدطاهر بابير189511

ي شكري326576 82دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرنيوار حج 



ي ججو481748
83دبلوم3زاويتة13235دهوكذكريعقوب مب 

84دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرعبدالعزيز توفيق صديق177867

85دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرالوين محمد حسن325655

ي325447 ي سعيد جلب  86دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرجلب 

ي327761 87دبلوم3زاويتة13235دهوكذكراميد عبيد صي 

ى189542 88دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرزانا نورالدين محمدامير

89دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرملت رمزي محمد27871

90دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرلقمان محمد علي28873

ي محمد177078 91دبلوم3زاويتة13235دهوكذكربروار حج 

ى176730  علي امير
ى 92دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرامير

93دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرئاالن عبدهللا عبيد177980

94دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرافان شينو عبدالرزاق27601

95دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرزانا صباح محمد28854

ي نافع عبدالرحمن327755
96دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرحف 

97دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرمحمود مسعود محمود27326

98دبلوم3زاويتة13235دهوكذكربيوار ابراهيم سنعان326271

ى438791 99دبلوم3زاويتة13235دهوكذكراسعد حسن امير

ي326610 100دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرسنكر احمد صي 

101دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرعلي اسماعيل عبيد326723

102دبلوم3زاويتة13235دهوكذكربيكهس غازي احمد176723

103دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرحسن محمود يعقوب177684

زاد عزة ملحم325990 104دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرشير

105دبلوم3زاويتة13235دهوكذكربزاف ماهر خالد177889

ى عاشور325649 106دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرريدير حسير

107دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرمروان عباس محمدصالح27029

108دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرشفان عادل مصطفى189532

ي325529 109دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرريكر سعيد جلب 

110دبلوم3زاويتة13235دهوكذكريارس عبدالرحمن عبدهللا325954

ى خليل محمد27353 111دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرحسير

112دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرايمن رمضان صالح326016

ي فتاح325547 ان حاج  113دبلوم3زاويتة13235دهوكذكركامير

ى27013 114دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرسكفان عبدالقادر حسير

115دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرمهفان عبدهللا علي327814

116دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرداخاز حازم عبدهللا325861

ى327281 117دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرهيمت عبدالقادر ياسير

118دبلوم3زاويتة13235دهوكذكردزوار رمضان سعيد27952

119دبلوم3زاويتة13235دهوكذكربروار شمس الدين عبدهللا28131

ي عمر189506 120دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرايوب حج 

121دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرصباح رشيد محمد326044

122دبلوم3زاويتة13235دهوكذكررسبست ابراهيم عبدهللا325927

123دبلوم3زاويتة13235دهوكذكرنيجرفان كمال عباس28249

124إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرميهفان عكيد غفار28839

125إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرمحمدصالح عباس محمدصالح27169

126إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرزي  هات محمدعلي انور189499

127إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرزياد سوار شكري326777

128إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرمحمد عثمان مالك27375

129إعدادية3زاويتة13235دهوكذكربيار ابوزيد حسن177311



ان كامل438034 130إعدادية3زاويتة13235دهوكذكررسوان كمير

131إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرايلمار يونان اوراهام326277

132إعدادية3زاويتة13235دهوكذكراترن يونان اوراهام28229

133إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرميعاد احمد عبدالرزاق27785

134إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرالند عبدهللا يونس327373

135إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرالوين علي مراد176492

136إعدادية3زاويتة13235دهوكذكراحمد عثمان احمد28162

ى28050 فان كمال حسير 137إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرنيجير

138إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرزيكر عزت احمد177793

ه و هشيار عبدالرحمن438806 139إعدادية3زاويتة13235دهوكذكربيرسر

140إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرئارمانج حسن احمد27230

141إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرسكفان جولي صالح326261

142إعدادية3زاويتة13235دهوكذكراياد لقمان رشيد28616

143إعدادية3زاويتة13235دهوكذكررمضان عبدهللا محمدطاهر28810

144إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرايوان عباس محمدصالح27150

وان احمد سليمان27320 145إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرسير

ى رمضان يوسف326786 146إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرمتير

147إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرعبدالستار جمال عبدالرحمن325718

148إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرريزدار وليد صالح176983

149إعدادية3زاويتة13235دهوكذكردليار موس جميل327289

ي عبدالرزاق327582 150إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرتوران صي 

ي عثمان327673 151إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرفهيل حاج 

152إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرسوسفان مراد موس326323

153إعدادية3زاويتة13235دهوكذكررمضان جميل رشيد326819

ى احمد325492 154إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرحميد حسير

155إعدادية3زاويتة13235دهوكذكروليد عبدالكريم عيىس326794

ي شكري327910 156إعدادية3زاويتة13235دهوكذكركاوار حج 

157إعدادية3زاويتة13235دهوكذكراحمد سعيد مصطفى438953

ي سعيد مصطفى326951
158إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرروبى

ى189500 159إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرعماد سعيد حسير

160إعدادية3زاويتة13235دهوكذكراحمد عبدالقادر محمد327898

161إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرفهيل عيىس محمد27853

162إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرهكار شوكت رمضان27301

163إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرريزيار قاسم مصطفى325573

ى189556 164إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرمهند عزت حسير

ى جعفر189565 ى حسير 165إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرخمكير

166إعدادية3زاويتة13235دهوكذكريوسف توفيق مصطفى28483

167إعدادية3زاويتة13235دهوكذكروجىهي عبدهللا اسالم28193

ى325482 ي محمد حسير 168إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرجيابي

169إعدادية3زاويتة13235دهوكذكركوفان رمضان ميكائيل28763

170إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرسالم نعمان سلمان189549

171إعدادية3زاويتة13235دهوكذكريوسف سعدهللا سليم176964

172إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرزانا عارف صديق189543

173إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرزيرفان نزار عبدالعزيز325532

174إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرزيكر ازاد احمد176891

175إعدادية3زاويتة13235دهوكذكربارز جاسم محمد327886

176إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرشفان سامي شمسالدين327949



177إعدادية3زاويتة13235دهوكذكراياد محمد اسالم326415

178إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرجليل جميل علي28088

زا326808 179إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرفه ره ج جهور مير

180إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرمحمد علي حفظاهلل325826

181إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرريان رمزي محسن189553

ى326298 182إعدادية3زاويتة13235دهوكذكراالن معصوم حسير

183إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرفهيل محمد مراد27605

184إعدادية3زاويتة13235دهوكذكررسدار لقمان محمد189534

185إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرئاالن محمدصالح طه176942

ى اسعد326121 186إعدادية3زاويتة13235دهوكذكراسعد امير

187إعدادية3زاويتة13235دهوكذكركاروان مصطفى سليمان325722

188إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرمحمد جميل علي28096

189إعدادية3زاويتة13235دهوكذكربيشهات حسن رشيد327608

190إعدادية3زاويتة13235دهوكذكررمزي خالد عمر189513

191إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرنزيك عثمان جرجيس326874

192إعدادية3زاويتة13235دهوكذكردلشاد عارف اسالم177091

ى189509 193إعدادية3زاويتة13235دهوكذكرجمعة عبدالرحيم حسير

1ماجستير3زاويتة13235دهوكأنبىجيمن عصمت مجيد177660

2بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىزينه يوسف توما27387

ى مجيد صديق326014 3بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبرسر

4بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىعزيزة تي  خالد325933

ى كمال عباس325404 مير 5بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىرسر

6بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبروين عصمت احمد27885

7بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىليل زبير عمر27976

و29139 8بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبهار خالد بير

9بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىزوزان احمد حسن327645

10بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىكفوت محمدرشيد سعيد27748

11بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىشلير عبدالرحيم عبدالكريم28497

12بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسوزان محمد شكري27564

ائيل زكري326170 13بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىفاطمة جي 

14بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىشيالن محمد عبدي326444

ليل علي قاسم26993
15بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبى

16بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسيبل نشات عابد326106

ى326221 17بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسوزان جميل حسير

18دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىسلوى عبدالرحمن بابير177996

19دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىبتول جودة شيخان29195

ي27584 20دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىحياة احمد صي 

21دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىمائدة عثمان مالك27804

22دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىالهيجان عزت سليم177670

23دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىمرشدة جمال محمود177761

24دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىريزين نجمالدين نوري438221

25دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىروناهي رسول ابابكر438069

26دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىسندس علي شعبان177413

ة شعبان احمد27425 27دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىسمير

ى زغير29172 28دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىنوال شاهير

29دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىفهيمة رمضان عثمان27340

يفان محمد عبدي325509 30دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىبير



31دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىزيان نائف صالح438013

هللا عبدالجبار177133 ين خير 32دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىرسر

33دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىهرين عصمت احمد29154

موس27435 34دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىمهديه عبدهللا بير

ي ابراهيم176839 ى 35دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىفائزة فير

36دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىئارين عصمت احمد28001

ي بهجت176749
37دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىسارة هابى

ى327143 ي عبدالقادر ياسير
38دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىهيفى

ين محمد عبدالرحمن176739 39دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىرسر

ي27271 فيان طه نب 
40دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبى

41دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىفاطمة مجيد سليمان325703

42دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىننوي اسحق ياقو28593

43دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىجهان كمال عباس325418

44دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىشلير عبدالكريم عيىس325942

45إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىدالل احمد مصطفى27287

46إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىسناء زبير عبدالقادر328030

47إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىجواهر لقمان محمد189523

48إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىفيان اسماعيل سلمان327987

49إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىجنار نعمان سلمان176916

1بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىاوات احسان عبدالرحمن27631

2بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبيان صالح احمد27741

ى326208 3بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهيوا جميل حسير

ي ابراهيم عبدالرحمن27972
4بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهيفى

5بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىمريم يوسف عبدهللا28739

6بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبيمان عزيز عبدالرحمن26987

7بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىجنار يوسف محمدصديق326868

8بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىجيهان يوسف حسن28382

9بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىروناهي حسن احمد27846

زاد خالد325993 ى شير 10بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهيلير

11بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىوارزين محمد رشيد325504

12بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىفاطمة شوكت قاسم177950

13بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسوسن عبدهللا عابد327098

14بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىمريم احسان جميل326164

15بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىميناء بكر سلمان327007

ى327217 ى عبدالقادر ياسير 16بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهيلير

17بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىوفاء حازم محمدحسن27734

ى رمضان عبدهللا28900 18بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىفهير

زيمان علي محمد177701
19بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبى

ى326423 20بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهزين محمدطاهر حسير

21بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىديمن امير سليم437993

روزان سامي شمسالدين373111
22بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبى

23بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىفيان عمر ويىسي327128

فهيمة فريق علي27678
24بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبى

 ازاد علي325475
ى 25بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهيلير

زيان حسن علي177403
26بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبى

ى عزالدين محمد325189 27بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىرفير

28بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىايمان عزيز عبدالرحمن26972



ي ابراهيم176808 ى 29بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىوهبية فير

ى صالح الدين حسن189491 30بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىدلفير

31بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبرين احمد اسماعيل177734

32بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىشكرية حسن طاهر326144

33بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىزيان صالح سليم438670

ي مجيد437905
 
34بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسيي  صدق

ى نعمت27863 35بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىديدم امير

36بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىنىه عبدالواحد عبدالرحمن326204

37بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىكرس فريق محمد177195

38بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىدلخاز عبدهللا عبدي28076

39بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىكولستان عبيد عبدهللا327516

40بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىكازين صالح عمر327084

41بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىزي مان رشيد طاهر177840

42بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىئاريمان سليم عزالدين438823

43بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبفرين رمزي سعدي325637

44بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىميديا رجب عبدالرحمن27822

45بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىجنار عبدالكريم عيىس327050

زا325517 ى افدل مير 46بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهلبير

ازين ازاد علي325459
47بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبى

48بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسلوى بدل حسن326431

49بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىنارين لقمان رشيد27612

50بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىنيدار محمدنظيف محمدحسن437898

51بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىارين عبدالقادر محمد326019

52بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىفاطمة عباس فارس325538

53بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىروشن عكاش محمدصالح27182

فيان علي محمد177722
54بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبى

55بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىكازين مشير حمو177019

56بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىنجل محمد شعبان26893

57بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبيمان عبدالقادر ابراهيم326140

ى عبدالعزيز محمدصالح326536 مير 58بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىرسر

ى فيصل حسن326005 مير 59بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىرسر

60بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىطيبة ابوزيد طه437868

ى حميد26957 61بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىدنيا حسير

62بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىطهران نزار مصطفى176829

63بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسيبل نرصالدين محمد438340

64بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىدلخاز كاظم عثمان28695

65بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسوزان همزة طه27361

ى27900 66بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىوارزين كريم حسير

67بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىماؤى رجب عبدالرحمن326193

68بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبارين رمزي سعدي325643

69بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسيبل رمضان احمد27704

70بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىامنة محمدطاهر اسماعيل325184

زا438815 ى احمد مير 71بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهافير

72بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهلكت نعمان سلمان189547

73بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىشهيان شماشة احمد438846

74بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىاواز محمد رمضان176673

ى27904 75بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىروزين كريم حسير



76بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىارين ازاد محمد437961

ى يوسف حسن176759 77بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىافير

78بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىجوان حمدي عبدالرحمن326227

ى326080 ي ياسير 79بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبرزين حج 

بيمان محمد علي27596
80بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبى

81بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىمنتىه احمد ادريس326179

82بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهوزان محمد عبدالعزيز326236

ى حسن28884 83بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىريحان حسير

مليكة محمدعلي انور189498
84بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبى

ان عبدالرحمن سليم28003 85بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىسير

86بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىاسياء محمدطاهر اسماعيل325736

87بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىروندك بهجت محمدصالح177248

وز صالحالدين عيىس28274 88بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىنير

ي27660 89بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىبرشنك فاروق صي 

90بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىروندك عبدهللا علي189515

ى326051 ي ياسير 91دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىوارزين حج 

ى176932 ى عبدالسالم حسير 92دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىاخير

موس محمود27840 93دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىشهرستان بير

94دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىعائشة زهير احمد327709

95دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىخوناف احمد ادريس176705

خان327072 96دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىصارية عبدالهادي مير

97دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىزيمان سعيد مصطفى325962

98دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىنارين رمزي سعدي325644

دين اسماعيل عباس27157 99دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىمير

100دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىهالت عكاش محمدصالح325592

ايمان محمد علي438046
101دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبى

الدين عمر27983 102دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىبروين خير

103دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىندى بدران محمدحسن326842

ى عبدالنارص اسالم177819 104دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىهلبير

موس177361 شيماء سامي بير
105دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبى

106دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىزفان شعبان محمد177921

ى326448 107دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىهلز محمدطاهر حسير

108دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىباران رمضان خالد326025

109دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىنهاية احمد سليمان177990

110دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىامل رمضان عبدهللا27849

111دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىبفرين يونس محمد27858

سنجان علي تمر325618
112دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبى

113دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىبسنا احمد محمدسعيد327743

ى325469 114دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىميديا عبدالكريم محمدامير

115دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىروزان عباس فضل الدين189501

116دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىسوالف رمضان احمد325690

117دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىبروين عبدالنارص اسالم177121

118دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىروزين لقمان رشيد28632

ى كاظم عثمان27879 119دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىدلفير

120دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىشيالن يوسف حسن28861

121دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىبيمان عبدالرحمن درويش27889

شهريفان محمدعلي اسعد438057
122دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبى



123دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىمريم محمد سليمان177031

ى غازي صادق177913 124دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىفهير

هوزان محمدعلي انور189497
125دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبى

ي327722 126دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىروزين اسماعيل صي 

ى326076 ي ياسير 127دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىروندك حج 

ى سليمان28086 128دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىايناس حسير

129دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىاريفان اسماعيل عبدهللا325816

130دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىهالت محمدطاهر اسماعيل326437

131دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىجيمن رؤوف محسن325905

ى سعدهللا327925 132دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىسوسن ياسير

133دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىداليدا عارف اسالم177857

يفان سليمان مصطفى438125 134دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىبير

135دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىريزين رشيد طاهر189507

136دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىروزين رجب زبير177879

137دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىفرمان كمال عباس28256

138دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىدلمان شيخو محمد327119

كز ابراهيم عبدهللا326938 139دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىنير

140دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىدلزين كاظم صالح327619

141دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىايفان محمد قاسم28288

142دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىديمن رؤوف محسن326168

143دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىزيان عبدهللا علي26915

الدين عمر27979 ى خير 144دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىدلفير

145دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىازرين عبدهللا احمد27721

146دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىفزين محمد سليمان28869

147إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهيبت صادق عبدالرزاق177930

148إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىجيهان شعبان محمد189505

بيمان علي محمد177708
149إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبى

ي محمد177057 ى حج  150إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهيلير

151إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىسوزان عبدهللا حمو28057

152إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىمبى قادر طه325584

153إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىكردستان عباس محمدصالح326377

154إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىئاهه نك رشيد محمد325622

155إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىروزين يوسف عبدهللا327016

156إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىديزين احمد محمد177965

ى189545 ى عبدالسالم حسير 157إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىافير

158إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىروزان رجب عبدالرحمن27814

ان مراد326241 159إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىكازين حير

160إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىادار احسان عبدالرحمن27622

161إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىبريشان خالد عبدالقادر177654

ى327247 162إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهيوا عبدالقادر ياسير

ى محمدسليم327485 163إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىكلبهار محمدامير

 علي27368
ى ي ياسير

164إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهيفى

165إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىفينا سمير اسماعيل325326

ئافه ند سامي مصطفى28437
166إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبى

سيدرى سامي جوده28639
167إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبى

ي عثمان327695 168إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىحليمة حاج 

ى327229 169إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهندرين عبدالقادر ياسير



170إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىماجدة عارف اسالم326407

زاد خالد326861 171إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىروزين شير

172إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىلوالف عزت احمد177783

173إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىبناز اسكان محمدحسن27713

174إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىلوزان رمزي محسن177959

175إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىديمن رمضان عبدهللا28516

خان327029 176إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىاسماء عبدالهادي مير

177إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىئاواز يوسف مصطفى189563

178إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىسندس تمر محمدصديق176627

179إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىانوار عثمان احمد189514

ى صديق27696 180إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىغربت حسير

يفان سعيد سليمان178008 181إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىبير

ين ازاد محمدحسن437917 182إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىرسر

ى اسالم28454 183إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىاالء حسير

184إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىانهار عثمان احمد28145

185إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهناء يونس محمد28670

186إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىدنيا رمضان سعيد325580

 اسماعيل ديوالي325299
ى 187إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىوارفير

188إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهالل عيىس موس325175

189إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىريزين اكرم رجب189495

ى ازاد محمدحسن437979 190إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىافير

ى327152 ى ياسير 191إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىكرس امير

192إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىخالت قدري بريندار326548

193إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىزيان شعبان عمر325370

ى27893 194إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىدعاء كريم حسير

195إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىكرين ايوب رمضان440977

ي شكري326694 ى حج  196إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىافير

ى اسالم28443 197إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىمائدة حسير

198إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىايفان ادريس موس27926

199إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىنيدار شوكت جميل327634

200إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىنوزين عابد عبدالجبار189568

201إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىايمان سعيد سليمان178004

202إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىوسن احسان سعيد189539

ى حبيب موس26947 203إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهيلير

204إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىروزين ابراهيم سنعان327663

شان سامي شاه كرم27765
205إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبى

ى سليم327875 206إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىنيكار لزكير

207إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىنوال سكفان حسن326116

208إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىسوزان فرحان عمر325376

209إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىعيشان لقمان محمد177113

210إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىكرين احسان سعيد189538

211إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىشكرية نعمان سلمان189551

ي مصطفى رمضان327656
212إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهيفى

213إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىليل لقمان محمد177103

ى عبدهللا علي327824 214إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىبرسر

215إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىايمان شوكت رمضان27279

216إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىروزين رؤوف محسن327835



217إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىئارين يوسف مصطفى189560

218إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىمروه رجب عبدالرحمن27816

219إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهوزين رؤوف محسن326561

هوزان جميل علي28102
220إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبى

221إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىهلز عيىس عثمان28604

222إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىسوزان انس محمدحسن189536

ي شكري326647 223إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىزيان حج 

ي27932 224بكالوريوس3زاويتة13235دهوكأنبىهلز سالم حاج 

225دبلوم3زاويتة13235دهوكأنبىهالت حميد حكيم325514

226إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىناهدة محمود عابد27729

ين نجيب خليل327959 227إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىرسر

ى بولص28203 228إعدادية3زاويتة13235دهوكأنبىنجالء بنيامير

1دبلوم عالي3سميل23236دهوكذكرفاضل سليمان علو349520

2بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرحميد حسن تيلي82965

3بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرحازم محمود سليمان82880

4بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرقسيم رسبست سعيد349462

5بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرصباح مراد زيرو348903

ى541487 6بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرميفان صالح حسير

7بكالوريوس3سميل23236دهوكذكركاوة محمود فتاح348732

8بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرفرست محمدطاهر محمود80647

9بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراسالم عبدهللا يونس352563

ي شفيق349961
10بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرقاسم عشف 

ى178694 11بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرشفان صالح حسير

 علي348966
ى 12بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراحمد محمدامير

13بكالوريوس3سميل23236دهوكذكررسدار فتاح بيبو178846

وان جميل محمد80860 14بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرنير

15بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرشمال رسدار فتاح178852

16بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراسماعيل فتاح مصطفى352826

ى موس352507 17بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرازاد حسير

18بكالوريوس3سميل23236دهوكذكررشيد وحيد خلو348884

ي حسو80740 19بكالوريوس3سميل23236دهوكذكررسدار حج 

زو178886 ي مير 20بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرساري خير

ى349007 21بكالوريوس3سميل23236دهوكذكررزكار طاهر حسير

22بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرهشيار هاشم محيالدين349598

23بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرداود سليمان ابراهيم80869

24بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرعمران جندي كنو80820

25بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرنيوار هاشم محيالدين349289

ي82895 26بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرزهير ابراهيم جوج 

27بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرفرج حيدر خمو80746

28بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرمامون عيدو علي247404

29بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرهزار عبدالخالق خليل349224

30بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرعبدالخالق قاسم مراد475767

ى احمد414541 31بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرعدنان محمدامير

32بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرريزان سليمان نعمو348685

33بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرهيوا محيالدين شكر178621

34بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرنظمي سيفدين عزيز178748

35بكالوريوس3سميل23236دهوكذكردلوفان علي عيىس178688



ى ابراهيم497919 36بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرزيرفان لزكير

37بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراسماعيل رمضان عبدالرحمن497899

38بكالوريوس3سميل23236دهوكذكررزكار رشيد طه178617

ى178699 39بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرقاسم صالح حسير

40بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرنوزاد احمد سليمان350142

41بكالوريوس3سميل23236دهوكذكردلشير سعدي عبيد414433

ي شكري178874 42بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرخالد خير

43بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرحبيب جعفر فاضل348801

44بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرصبجي صديق كشو349139

45بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرهزار اسماعيل درباز348892

ى81917 46بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراشنا ابراهيم امير

47بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرديار عيدو علي178674

48بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرامد حميد حسن80692

49بكالوريوس3سميل23236دهوكذكروارهيل محمد علي354376

50بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرمجيد علي احمد350267

51بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرجيا شكري محمد178627

52بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرسكفان خالد محمد348896

53بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرزيرفان عبدالحميد اسكندر178710

54بكالوريوس3سميل23236دهوكذكربيوار محمدسعيد سليم348996

ي350061 55بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرفراس جاسم جوج 

ي خمو محمود178377
56دبلوم3سميل23236دهوكذكرحسبى

ى82072 57دبلوم3سميل23236دهوكذكرطاهرخان اسماعيل ياسير

ي348738 58دبلوم3سميل23236دهوكذكرعبدهللا محمد حج 

59دبلوم3سميل23236دهوكذكرمشير سعيد صادق178821

60دبلوم3سميل23236دهوكذكرخالت اسماعيل فرحان348871

ي247081 61دبلوم3سميل23236دهوكذكرجياي فيصل حج 

62دبلوم3سميل23236دهوكذكرعبدالحكيم صالح سليمان351338

63دبلوم3سميل23236دهوكذكرزيرفان وحيد خلو178454

ى392280 64دبلوم3سميل23236دهوكذكرعكيد صالح محمدامير

65دبلوم3سميل23236دهوكذكرهزار طارق علي178676

66دبلوم3سميل23236دهوكذكرجمال كودي خلف349930

67دبلوم3سميل23236دهوكذكرابراهيم مجيد سعيد80847

68دبلوم3سميل23236دهوكذكركاروان جندي كنو80818

69دبلوم3سميل23236دهوكذكررزفان ابراهيم رشيد414486

70دبلوم3سميل23236دهوكذكرفيصل عبدالغفور هيمو246471

71دبلوم3سميل23236دهوكذكرداخواز درمان خلف348797

72دبلوم3سميل23236دهوكذكردلدار حسن شمدين80842

ى شكري محمد246412 73دبلوم3سميل23236دهوكذكرمتير

74دبلوم3سميل23236دهوكذكرغريب سليمان عبدالرحمن414307

75دبلوم3سميل23236دهوكذكربيار تمر عبدالرحمن81971

76دبلوم3سميل23236دهوكذكرفرزاد نرصت محمدصالح80833

77دبلوم3سميل23236دهوكذكرديندار سالم عمر352081

78دبلوم3سميل23236دهوكذكرشكري سليمان علو247187

79دبلوم3سميل23236دهوكذكرازاد احمد محمد178519

ى فاضل348866 80دبلوم3سميل23236دهوكذكرعمر حسير

 علي81951
ى 81دبلوم3سميل23236دهوكذكردلخاز تحسير

82دبلوم3سميل23236دهوكذكرعلي عبدهللا موس348700



ائيل178648 83دبلوم3سميل23236دهوكذكررمضان عزيز جي 

84دبلوم3سميل23236دهوكذكركارزان بدل احمد80798

85إعدادية3سميل23236دهوكذكرسفر عباس عبدالقادر89073

86إعدادية3سميل23236دهوكذكردلدار بشير سعدي497906

87إعدادية3سميل23236دهوكذكربشير شكري شكر178361

ي محمد82924
 
88إعدادية3سميل23236دهوكذكرمجيد عبدالباق

ي350075 1ماجستير3سميل23236دهوكذكرنيجرفان جاسم جوج 

2بكالوريوس3سميل23236دهوكذكريعقوب عبدهللا محمد350881

3بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراحسان حفظاهلل محمدطاهر80857

4بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرزيدان اقبال مصطفى349149

5بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرفرهاد احمد سليمان350160

6بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرميديان حميد حسن82870

7بكالوريوس3سميل23236دهوكذكررسوار جميل نارص500157

8بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرصباح عبدهللا علي80840

9بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرنيوار نارص حسن349399

10بكالوريوس3سميل23236دهوكذكررسبست حميد شفان349951

ي كودي354236 11بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرشورش خير

12بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرماهر محمد مجيد353328

13بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراوميد كامل عمر80767

14بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرهوشنك عكيد عبدالخالق82940

15بكالوريوس3سميل23236دهوكذكربادين صالح جاسم349410

16بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرسيابند محمد غازي80768

17بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرسامي سليم شمو348676

18بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرزانا احمد محمد348944

19بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرشفان تمر محمد348786

ي82853 ي نايف جوج 
20بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرئاشب 

21بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرئاري رسدار فتاح178841

ي كودي354200 ي خير
22بكالوريوس3سميل23236دهوكذكربارزابى

ى محمدطاهر شورو80782 23بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرارفير

24بكالوريوس3سميل23236دهوكذكركوفان رشيد يوسف414523

ي نمر178666
25بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرداخاز دشب 

26بكالوريوس3سميل23236دهوكذكروحيد محمد علي348812

ي178732 27بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرشمو فيصل حج 

ى فهمي سليمان178667 28بكالوريوس3سميل23236دهوكذكربه نكير

29بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراكرم فائق خرصى178681

30بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراشيار بشار عصمان246732

ي349087
31بكالوريوس3سميل23236دهوكذكركوفان عكيد مشخب 

زا247479 32بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرهوكر نادر مير

33بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرسعيد سعدو عجيل354515

34بكالوريوس3سميل23236دهوكذكربه روه ر علي عيىس178684

35بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرمراد خالد خليل348849

36بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرعيىس حكيم عيىس349266

زا247563 37بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرهوار نادر مير

و محمدصالح82013 38بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرنوزدار بير

39بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرسامان مشير حسن80745

40بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرهلكفت رشيد عبدهللا414496

41بكالوريوس3سميل23236دهوكذكركومار محمدصالح احمد353091



42بكالوريوس3سميل23236دهوكذكربيار سلمان عبدال246793

43بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرفهيل صباح جاسم178811

ى اسالم178758 44بكالوريوس3سميل23236دهوكذكركانيوار ياسير

45بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرشمال عيدو مراد178827

ى80671 46بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرديرهات محمدطاهر حسير

ي414510 47بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرصابر عصمت صي 

و سليمان247391 48بكالوريوس3سميل23236دهوكذكردلشاد خير

49بكالوريوس3سميل23236دهوكذكركاروان محمدطاهر احمد80762

50بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراليهان حميد آمو80707

51بكالوريوس3سميل23236دهوكذكربيالل احمد علي350025

 علي178634
ى 52بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرفهري تحسير

ان شكري80742 53بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرلشكري كامير

54بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرهوكر سيفالدين مم246978

55بكالوريوس3سميل23236دهوكذكربهدين بهجت صالح80849

56بكالوريوس3سميل23236دهوكذكررسمد حميد شفان349939

57بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرروزهات مهدي مم178724

و سليمان247373 58بكالوريوس3سميل23236دهوكذكردلشير خير

ي عبدهللا80718
59بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرفرهاد خوشفى

60بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرساالر شكري سليمان80687

61بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرزي  هات محمدسعيد محمدعلي350089

62بكالوريوس3سميل23236دهوكذكركاروان صالح ميكائيل178443

63بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرمحمد توفيق نعمان349419

64بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرساري امو علو349114

ي ويىسي348830 65بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرازاد حاج 

66بكالوريوس3سميل23236دهوكذكراحمد محمدصالح احمد353001

67بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرساالر عبدهللا يوسف178753

68بكالوريوس3سميل23236دهوكذكربهنام محمدطاهر عبدهللا178461

وان جندي كتو80821 69بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرسير

70بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرعزيز محسن عزيز353475

هات جمال عبوزيت350240 71بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرخير

72بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرميالد صباح جميل80865

ان صالح مم178830 73بكالوريوس3سميل23236دهوكذكركامير

ى سعيد82789 74بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرنايف تحسير

75بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرعبدي رشو عبدو349559

76بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرسمير عبيد مصطفى351069

ائيل مصطفى ميكائيل247037 77بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرجي 

78بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرديار مسعود علي80770

مان رسدار فتاح247244 79بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرجير

80بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرنيوار سليمان عبدالرحمن80777

81بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرميفان نزار علي247542

82دبلوم3سميل23236دهوكذكرهلدير عتو ابراهيم414466

ي349434
 
83دبلوم3سميل23236دهوكذكرهوكر نجيب جوق

ي349451
84دبلوم3سميل23236دهوكذكرفخري خديدا فرجى

85دبلوم3سميل23236دهوكذكرديندار بشير سعدي80853

86دبلوم3سميل23236دهوكذكرريدير عبدالعزيز زيرو80824

87دبلوم3سميل23236دهوكذكردلشاد نذير عباس349843

88دبلوم3سميل23236دهوكذكرسمير نذير عباس348860



89دبلوم3سميل23236دهوكذكرشعبان تمرخان عبدهللا349612

يف تمرخان349632 وان محمدرسر 90دبلوم3سميل23236دهوكذكرسير

91دبلوم3سميل23236دهوكذكرمهران صبجي كمال353026

ى80667 92دبلوم3سميل23236دهوكذكرنيهاد محمدطاهر حسير

93دبلوم3سميل23236دهوكذكربسار جميل سعيد178816

94دبلوم3سميل23236دهوكذكررمضان عابد رمضان82947

95دبلوم3سميل23236دهوكذكركارزان شعبان كرم80780

ي حسن351886
 
96دبلوم3سميل23236دهوكذكرعيدي جوق

97دبلوم3سميل23236دهوكذكرنشوان عزيز صالح178533

ائيل178606 98دبلوم3سميل23236دهوكذكراياس سيامند جي 

99دبلوم3سميل23236دهوكذكرمحمد صالح عبدالقادر349622

100دبلوم3سميل23236دهوكذكردريد امجد مشكو349073

101دبلوم3سميل23236دهوكذكربرهان محمدطاهر عبدهللا247502

102دبلوم3سميل23236دهوكذكرريدير رشيد سليمان82975

يف ابراهيم حسن349976 103دبلوم3سميل23236دهوكذكرمحمدرسر

104إعدادية3سميل23236دهوكذكرهوكر غازي عبدهللا354175

105إعدادية3سميل23236دهوكذكرحسن عبدالعزيز شيخو353985

106إعدادية3سميل23236دهوكذكرعبدهللا محمود عبدهللا82992

ى178556 107إعدادية3سميل23236دهوكذكرايوب حسن حسير

108إعدادية3سميل23236دهوكذكربزار رمضان كرم83032

109إعدادية3سميل23236دهوكذكرنديم جميل مدور246998

110إعدادية3سميل23236دهوكذكرسه ميان هادي شمو350902

111إعدادية3سميل23236دهوكذكراحمد عبدهللا عبدالرحيم80684

ى سعيد353778 112إعدادية3سميل23236دهوكذكرئه لند امير

ينك حميد حسن81978 ى 113إعدادية3سميل23236دهوكذكرتير

114إعدادية3سميل23236دهوكذكربارزان شمسالدين عبدهللا353834

115إعدادية3سميل23236دهوكذكركاروان محمدعلي جرجيس354132

ى صالح جاسم350963 116إعدادية3سميل23236دهوكذكرشاهير

ائيل178712 ى عزيز جي  117إعدادية3سميل23236دهوكذكرياسير

118إعدادية3سميل23236دهوكذكررزكار شعبان كرم80778

119إعدادية3سميل23236دهوكذكردلشاد محمد حسن414262

120إعدادية3سميل23236دهوكذكرسه ركه وت ذنون عيدو247228

121إعدادية3سميل23236دهوكذكردلدار اسماعيل عبدي354027

هات شكري خرصى352639 122إعدادية3سميل23236دهوكذكربير

123إعدادية3سميل23236دهوكذكرنوروز سليمان اسماعيل349049

124إعدادية3سميل23236دهوكذكرارسالن علي عصمان178747

125إعدادية3سميل23236دهوكذكررسوان صبجي سليم82954

و محمدصالح82007 126إعدادية3سميل23236دهوكذكرئاراز بير

ى247447 127إعدادية3سميل23236دهوكذكردلشاد طاهر حسير

128إعدادية3سميل23236دهوكذكرسميان اسماعيل عبدي352449

129إعدادية3سميل23236دهوكذكردلشير نبيل علي82823

130إعدادية3سميل23236دهوكذكربارزان سفر شكري83024

131إعدادية3سميل23236دهوكذكراسكندر الياس جاسم246833

ى شعبان كرم354106 132إعدادية3سميل23236دهوكذكرحسير

133إعدادية3سميل23236دهوكذكراركان حفظاهلل عبدهللا81961

134إعدادية3سميل23236دهوكذكرميفان تمر محمد349163

135إعدادية3سميل23236دهوكذكرريناس علي عصمان80788



136إعدادية3سميل23236دهوكذكررمضان بشير عباس80655

ي سليمان247530 137إعدادية3سميل23236دهوكذكربدل صي 

138إعدادية3سميل23236دهوكذكرنزدار شفيق صالح178721

139إعدادية3سميل23236دهوكذكرفتحاهلل رسبست سعيد353885

140إعدادية3سميل23236دهوكذكرخالص محمد شيخ عمر351544

ى جادر محمد353357 141إعدادية3سميل23236دهوكذكرجكرخير

ي عبابكر354470 142إعدادية3سميل23236دهوكذكرميالد حاج 

143إعدادية3سميل23236دهوكذكرجافان سليمان اسماعيل354255

و محمدصالح414353 144إعدادية3سميل23236دهوكذكرنزيار بير

ي احمد82106 145إعدادية3سميل23236دهوكذكرئارام حاج 

ي احمد82918 146إعدادية3سميل23236دهوكذكرريفنك حج 

زاد نجيم عيدو354248 147إعدادية3سميل23236دهوكذكرشير

148إعدادية3سميل23236دهوكذكراوميد محسن رمضان82934

149إعدادية3سميل23236دهوكذكراياد طه محمد353522

150إعدادية3سميل23236دهوكذكربهزاد نجمالدين توكل82962

خان نايف عبدي246696 151إعدادية3سميل23236دهوكذكرمير

152إعدادية3سميل23236دهوكذكردلير فوزي علي24449

153إعدادية3سميل23236دهوكذكرايدل الياس جاسم246815

154إعدادية3سميل23236دهوكذكرشهرام لقمان مصطفى80825

155إعدادية3سميل23236دهوكذكرعلي محمد علي351097

156إعدادية3سميل23236دهوكذكرميالد خليل سعيد178514

157إعدادية3سميل23236دهوكذكرزوزك احمد خالد178737

ى178705 158إعدادية3سميل23236دهوكذكربرهان صالح حسير

159إعدادية3سميل23236دهوكذكرسفر ايوب مصطفى247150

موس عبدالرحمن82914 160إعدادية3سميل23236دهوكذكربزار بير

161إعدادية3سميل23236دهوكذكررونالد نجيم سفر352941

ي354212 162إعدادية3سميل23236دهوكذكراحمد كرم حج 

163إعدادية3سميل23236دهوكذكرصبجي محمد حسن348937

164إعدادية3سميل23236دهوكذكرنشتمان نعمت جاسم414531

165إعدادية3سميل23236دهوكذكرباور سعيد مصطفى247288

166إعدادية3سميل23236دهوكذكرحاتم كريم نمر353139

167إعدادية3سميل23236دهوكذكراركان شعبان علي354161

168بكالوريوس3سميل23236دهوكذكرمجيد محمدسعيد سليم349124

169إعدادية3سميل23236دهوكذكرحميد آمو علو353676

1ماجستير3سميل23236دهوكأنبىفاديه حكمت محمد349862

2بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىليل عبدالرحمن ظاهر178528

ى354411 3بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىزيفا عبدهللا امير

4بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىكرس شوكت طاهر246853

5بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىدولة حسن خالد178818

ي80837
 
6بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهيفيدار مجيد عبدالباق

7بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشادية عمر رمضان80734

8بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىنشتيمان عبدهللا شكري80775

9بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسوالف سالم لوسي178872

10بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىزهرة ايوب عرب80771

11بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشيالن عبدهللا محمد80871

12بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشيالن جميل محمد80872

يف414207 13بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىالهام شمسالدين محمدرسر



14بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىرحان حيدر خمو80738

زفان صالح علي178570
15بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبى

ى درويش جاسم348791 16بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشفير

17بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىفيان حسن كورو351239

18بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىكيستان جميل محمد80726

19بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىرمزية حسن محمد80765

20بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىبخشان كامل عثمان178456

21بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىفزين جميل خرصى500149

22بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىدولت قادر عصمان351777

23بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىنادية عبدالعزيز شيخو80804

24بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهوزين وحيد خلو349379

25بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشفان سعيد مصطفى178652

26دبلوم3سميل23236دهوكأنبىفيان خالد رجب82876

27دبلوم3سميل23236دهوكأنبىشيالن محمدصالح صالح82795

ي محمد ظاهر349502
 
28دبلوم3سميل23236دهوكأنبىزيان صدق

ار طة عبدهللا497913 ى 29دبلوم3سميل23236دهوكأنبىكلير

30دبلوم3سميل23236دهوكأنبىكوجر خمو محمود246891

31دبلوم3سميل23236دهوكأنبىهالت عبدال حسن246769

32دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبوري محمود خمو246712

33دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبسنة خليل سمو246776

34دبلوم3سميل23236دهوكأنبىفيان خرصى نمر349189

35دبلوم3سميل23236دهوكأنبىريناس بركات خديدا247099

36دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبرشنك سليمان نعمو349133

زو178877 ي مير
 
37دبلوم3سميل23236دهوكأنبىرقية جوق

38دبلوم3سميل23236دهوكأنبىهدية شمو سلو349193

39دبلوم3سميل23236دهوكأنبىنارين عبدالرحمن عبدهللا80721

40دبلوم3سميل23236دهوكأنبىفيان عبدهللا كرم80791

كازين شعبان علي349586
41دبلوم3سميل23236دهوكأنبى

ان وحيد خلو354012 42دبلوم3سميل23236دهوكأنبىامير

43دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبزيان دلشاد محمد178536

شيالن نبيل علي82825
44دبلوم3سميل23236دهوكأنبى

45دبلوم3سميل23236دهوكأنبىنالية تمر بار368370

 نبيل علي82827
ى 46دبلوم3سميل23236دهوكأنبىكفير

ي خمو80689
 
ى جوق 47دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبرسر

48دبلوم3سميل23236دهوكأنبىجيمن يونس مصطفى80812

49دبلوم3سميل23236دهوكأنبىنازدار عبدالعزيز شيخو80806

ي80810 ة نايف جوج  50إعدادية3سميل23236دهوكأنبىسمير

ساهرة ديوالي قادر82036
51إعدادية3سميل23236دهوكأنبى

52إعدادية3سميل23236دهوكأنبىكلناز حيدر خمو81990

ي خمو82849
 
53إعدادية3سميل23236دهوكأنبىجواهر جوق

1بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىزيمان محسن عزيز353457

2بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسيالف ماجد محمد352198

3بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىناهده صالح مصطفى348952

ى80710 4بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىفاطمه مصلح حسير

5بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشهريفان عبدالعزيز تي 178385

ي عبدهللا80716 6بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىنشيدا حج 

ى354445 7بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشهالء عبدهللا امير



8بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىبيتا احمد اسالم178735

9بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىبارين نجيب عمر80733

10بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىخبات عمر جتو80754

11بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىرابيا مصطفى عبدهللا80793

ى ويىسي شعبان246953 12بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىافير

يفان شعبان كرم80868 13بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىئير

14بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىكليشان رسبست سعيد349676

15بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىنجوى نادر جندو352119

16بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىمينا عبدالخالق خليل349251

برزين مسعود علي80766
17بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبى

ي عبابكر178506 18بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشكيلة حاج 

19بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسهام فوزي مصطفى349513

20بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىليالن هاشم عبدال349102

21بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىجهدية كاظم اسالم552226

ى غازي كريت349081 22بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىبرسر

23بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسلم سالم شكري80747

ي حسن178835
 
ا صدق 24بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىمنير

ى فهمي سليمان352970 25بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىوارفير

ى عبدالجليل محمد80855 26بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىبرسر

27بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىزيال موس عبدهللا80790

28بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسعاد سليم شكري80843

ى صابر محمد349990 29بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىنالير

30بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىتناهي عزت جاسم353868

31بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىجنان جالل عيدو354153

32بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىايمان زيدان اسماعيل246988

ي82974 ي حاج  33بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىاسيا صي 

ي353946 34بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىخلخال فيصل حج 

35بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىميادة طارق شكري348879

36بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشمال سليم شمو349572

37بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىباكزة جتو سليمان80845

ي178757 ى 38بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسيبل امير فير

39بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىده الل بدل سليمان80703

40بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىزمان حيدر خمو80735

41بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىمريم محمدحسن ميكائيل350993

42بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىايريفان حسن الياس349774

ي عمر جتو83016
43بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهيفى

44بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىبريشان خالد خليل80663

45بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهزرت مهدي محمد178888

ي ويىسي352295 46بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىزهراء حاج 

47بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىمنيجا ايوب مصطفى348991

48بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىايران عصمت مصطفى178698

ى350117 49بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىدارستان سليمان حسير

 احمد علي247158
ى 50بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىدلفير

ي حسن178840
 
51بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىموبينا صدق

فادية بدل علي178482
52بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبى

53بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىرؤيا محمد حسن178637

ي349532
 
54بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشكرية نجيب جوق



ى ويىسي414554 ى يسير 55بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىدلفير

56بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىزيبا سيفالدين مم178489

دلستان نزار علي246866
57بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبى

58بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىفينوار نزار محمد349902

ى81965 يف ياسير 59بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىبريشان رسر

ى عدنان عبدالرحمن82888 60بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهرمير

61بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىكيهون لقمان عبدهللا246384

62بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىنشتمان انور انور349874

ي نمر414440
63بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىكرستينا دشب 

64بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىملكة جمال عبوزيت349469

ي80834
 
65بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهيفان مجيد عبدالباق

ى صديق افدل178629 66بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىافير

ى ويىسي348725 67بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىافاهي يسير

ى صديق افدل80681 مير 68بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىرسر

ي349544
 
69بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىاوليفيا نجيب جوق

70بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىدلسوز شمو سليمان80701

ى قاسم414226 71بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسنبل يسير

ى لقمان عبدهللا178468 72بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىكاهير

شهريفان محمدعلي سليمان247202
73بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبى

74بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىمهربان صبجي كمال349644

ى اسالم موس351377 75بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهافير

ى178542 76بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىخيال حسن حسير

ي348837 ى كرم حج  77بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهلبيي 

78بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىدولت اسماعيل عبدي348920

ى حميد آمو349913 79بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىدلفير

ى عبدهللا شكري80773 مير 80بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىرسر

81بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهزرت احمد طاهر80677

82بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىاواز غياثالدين يحبر350183

83بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىهالت سليمان نعمو352610

ى محمدطاهر شورو414459 84بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىافير

85بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىآرزو جعفر مصطفى414448

86بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىشهريفان محمدصالح احمد247049

ي شكري80800 ى حاج  87بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىزيفير

88بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىمريم نذير عباس348852

89بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىمزدة حميد حسن82971

90بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىجيمن محمدحسن ميكائيل349367

91بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسامية توفيق خليل178611

92بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىبسمة زياد درمان246809

93بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىلورستان جوزل الياس349749

ي351950 94بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىايالن نايف جوج 

يف349655 ى محمدرسر 95بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىالهام شاهير

ية غازي كريت353419 96بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىجير

97بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىكازين نظام رمضان247364

98بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسوالف صباح جميل80864

99بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىدارستان جاسم عيدو246353

تهران نزمي سيدو178448
100بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبى

ين نجيم عيدو352378 101بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىرسر



افيا بدل علي178466
102بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبى

103بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسيبان صباح جميل80861

ة عبدالرحمن ظاهر246871 104بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىسمير

ي جواد80715
105دبلوم3سميل23236دهوكأنبىديمن عبدالغبى

106دبلوم3سميل23236دهوكأنبىهوزين جهور كلو351659

107دبلوم3سميل23236دهوكأنبىهه يمان عبيد ابراهيم178544

ان غازي درويش352787 108دبلوم3سميل23236دهوكأنبىسير

ستان جوزل الياس349736 109دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبير

زهراء احمد علي350006
110دبلوم3سميل23236دهوكأنبى

ان شفان سليم80809 111دبلوم3سميل23236دهوكأنبىسير

ى349323 112دبلوم3سميل23236دهوكأنبىمنيجة شعبان محمدامير

113دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبناف اسماعيل درباز414505

ي عبدو353381 114دبلوم3سميل23236دهوكأنبىفيان خير

115دبلوم3سميل23236دهوكأنبىسوالف كريم نمر349852

116دبلوم3سميل23236دهوكأنبىديمن يوسف خالد178771

ى رؤوف178805 117دبلوم3سميل23236دهوكأنبىكوجر محمدامير

118دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبيان شعبان كرم80781

119دبلوم3سميل23236دهوكأنبىكرس مصلح حسن80708

ي354316 120دبلوم3سميل23236دهوكأنبىلورستان جاسم جوج 

ى178474 121دبلوم3سميل23236دهوكأنبىميديا بدرخان محمدامير

122دبلوم3سميل23236دهوكأنبىكلستان تمر محمد349176

123دبلوم3سميل23236دهوكأنبىعيشان خالد خليل178882

124دبلوم3سميل23236دهوكأنبىسوالف فيصل خليل351270

125دبلوم3سميل23236دهوكأنبىفيان سكفان رمضان178501

126دبلوم3سميل23236دهوكأنبىايران مهدي اسماعيل348671

127دبلوم3سميل23236دهوكأنبىعزيزه بدل صالح247280

128دبلوم3سميل23236دهوكأنبىمينا موس عبدهللا80787

129دبلوم3سميل23236دهوكأنبىافسانة عبدالقادر صنعان349823

ى اسعد عبدي348913 130دبلوم3سميل23236دهوكأنبىهيلير

ى صالح عبدي179350 131دبلوم3سميل23236دهوكأنبىافير

خان جميل80850 132دبلوم3سميل23236دهوكأنبىسارة مير

ين خليل علي81908
133دبلوم3سميل23236دهوكأنبىرسر

134دبلوم3سميل23236دهوكأنبىاهنك حسن جانكير178741

ت مهدي محمد178766 135دبلوم3سميل23236دهوكأنبىارسر

ي178644 ى كاوه حج  136دبلوم3سميل23236دهوكأنبىهافير

137دبلوم3سميل23236دهوكأنبىهيفاء عيدو كمال349666

138دبلوم3سميل23236دهوكأنبىسوالف الياس كريت349921

139دبلوم3سميل23236دهوكأنبىزوزان ماجد تمر178478

ى80796 ى اسماعيل ياسير 140دبلوم3سميل23236دهوكأنبىدلفير

ى خلف خديدا349443 141دبلوم3سميل23236دهوكأنبىدلفير

عيشا علي نافخوش353747
142دبلوم3سميل23236دهوكأنبى

ي80651 ى حيدر حج  143دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبرسر

144دبلوم3سميل23236دهوكأنبىليندا جندي كنو82901

ي جواد80714
145دبلوم3سميل23236دهوكأنبىجيمن عبدالغبى

146دبلوم3سميل23236دهوكأنبىغريبة بشير سعدي552231

ي350102 147دبلوم3سميل23236دهوكأنبىجنار سليم حج 

148دبلوم3سميل23236دهوكأنبىزينب احمد علي349390



149دبلوم3سميل23236دهوكأنبىبروين شكري محمد348825

شكرية احمد علي350045
150دبلوم3سميل23236دهوكأنبى

هدار رمضان علي247327
151دبلوم3سميل23236دهوكأنبى

ى اسعد عبدي348928 152دبلوم3سميل23236دهوكأنبىئه فير

ي178640 153دبلوم3سميل23236دهوكأنبىهلز كاوة حج 

154دبلوم3سميل23236دهوكأنبىروزين جميل محمد351027

155دبلوم3سميل23236دهوكأنبىرسوين هاشم عبدال351293

ى عبدالرحيم178762 ان حسير 156دبلوم3سميل23236دهوكأنبىسير

157إعدادية3سميل23236دهوكأنبىخالدة رجب صالح444642

ى غازي سيدو178670 158إعدادية3سميل23236دهوكأنبىنيكير

ي354323 يفان جاسم جوج  159إعدادية3سميل23236دهوكأنبىئير

ى هاشم داود82101 160إعدادية3سميل23236دهوكأنبىافير

161إعدادية3سميل23236دهوكأنبىساهرة محمود كريت353600

 علي246584
ى 162إعدادية3سميل23236دهوكأنبىزيبا تحسير

ي354480 163إعدادية3سميل23236دهوكأنبىالهام جاسم جوج 

164إعدادية3سميل23236دهوكأنبىروناهي محمدسليم اسعد247016

165إعدادية3سميل23236دهوكأنبىازيتا جعفر مصطفى348974

166إعدادية3سميل23236دهوكأنبىبارين شكري سليمان82845

سلوى بدل علي246761
167إعدادية3سميل23236دهوكأنبى

168إعدادية3سميل23236دهوكأنبىنوريجان شكري مصطفى247269

169إعدادية3سميل23236دهوكأنبىزوان احمد محمد352420

ى شعبان كرم82038 170إعدادية3سميل23236دهوكأنبىئةفير

ة عبدالعزيز تي 178438 171إعدادية3سميل23236دهوكأنبىسمير

ي353927
ين خديدا فرجى 172إعدادية3سميل23236دهوكأنبىرسر

173إعدادية3سميل23236دهوكأنبىزيمان قادر عبدالرحيم414322

174إعدادية3سميل23236دهوكأنبىبروين نجيب عمر80731

وز هاشم رمضان80764 175إعدادية3سميل23236دهوكأنبىنير

176إعدادية3سميل23236دهوكأنبىكازين سيفالدين مم178493

177إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهيالن عبدهللا طاهر414278

ايران تيلي علي247224
178إعدادية3سميل23236دهوكأنبى

ائيل353690 179إعدادية3سميل23236دهوكأنبىكولستان عزيز جي 

180إعدادية3سميل23236دهوكأنبىروندك اسماعيل عبدي354037

181إعدادية3سميل23236دهوكأنبىسوزان بشير عباس80659

182إعدادية3سميل23236دهوكأنبىزينب عبدهللا كرم82067

شالي حمدي محمد247255
183إعدادية3سميل23236دهوكأنبى

184إعدادية3سميل23236دهوكأنبىديمن اكرم حسن414536

ار كمال علي353496
ى 185إعدادية3سميل23236دهوكأنبىكلير

ى جوزل الياس349764 186إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهه لفير

187إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهيبا شكري سليمان82837

ى صادق82986 ى تحسير 188إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهلبير

189إعدادية3سميل23236دهوكأنبىبيمان محمدصديق سعدي350806

ريزين عثمان محمدعلي246520
190إعدادية3سميل23236دهوكأنبى

ي كمال فارس414520
191إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهيفى

192إعدادية3سميل23236دهوكأنبىبروين عزت اسالم246909

193إعدادية3سميل23236دهوكأنبىزوزان سالم نعمت348909

194إعدادية3سميل23236دهوكأنبىالهام اسماعيل اسماعيل82907

ي محمد348842
 
195إعدادية3سميل23236دهوكأنبىمينا عبدالباق



ى شكري سليمان82838 196إعدادية3سميل23236دهوكأنبىوارفير

ي178512 ي حج 
 
197إعدادية3سميل23236دهوكأنبىديزين صدق

198إعدادية3سميل23236دهوكأنبىجيهان كريم سليم246920

ى ابراهيم552249 199إعدادية3سميل23236دهوكأنبىدولت لزكير

200إعدادية3سميل23236دهوكأنبىالهيجان نرصت محمدصالح80724

ي نمر414257
ي دشب 

201إعدادية3سميل23236دهوكأنبىسب 

202إعدادية3سميل23236دهوكأنبىئه لند جوزل الياس349807

203إعدادية3سميل23236دهوكأنبىنرسين اسماعيل اسماعيل82904

204إعدادية3سميل23236دهوكأنبىسوزان فيصل عبدهللا82833

205إعدادية3سميل23236دهوكأنبىفهيمة بهرم رشيد82860

206إعدادية3سميل23236دهوكأنبىاخالص عزو سليمان81927

207إعدادية3سميل23236دهوكأنبىميديا صالح محمدسليم178614

208إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهواخان افدل شكري80822

209إعدادية3سميل23236دهوكأنبىكلستان احمد صالح80776

210إعدادية3سميل23236دهوكأنبىديانا كريم نمر353192

ي احمد82111 211إعدادية3سميل23236دهوكأنبىزيال حاج 

كز حمدي محمد247305 212إعدادية3سميل23236دهوكأنبىنير

ى افدل عثمان247466 213إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهيلير

ي شكري82081 214إعدادية3سميل23236دهوكأنبىشيالن خير

215إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهيالن محمدصالح فتاح81937

ى حسن الياس349724 216إعدادية3سميل23236دهوكأنبىروزلير

زا178659 ي نادر مير
217إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهيفى

218إعدادية3سميل23236دهوكأنبىداليا جميل نارص349684

219إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهرزين انور عبدهللا354457

رويده بدل علي246718
220إعدادية3سميل23236دهوكأنبى

ى354804 221إعدادية3سميل23236دهوكأنبىبه روين اكرم يسير

ا عادل خرصى349790 ى 222إعدادية3سميل23236دهوكأنبىلير

223إعدادية3سميل23236دهوكأنبىدنيا عدنان زكري82887

224إعدادية3سميل23236دهوكأنبىداناس رشيد رشدي80802

يف247515 225إعدادية3سميل23236دهوكأنبىكوالن شوكت رسر

226إعدادية3سميل23236دهوكأنبىمه هناز ازاد محمدطاهر178680

227إعدادية3سميل23236دهوكأنبىدريا عبدالرحمن حسن353909

228إعدادية3سميل23236دهوكأنبىجوان عدنان زكري80808

229إعدادية3سميل23236دهوكأنبىمينا ابابكر طاهر349883

230إعدادية3سميل23236دهوكأنبىجيالن عابد رمضان82952

231إعدادية3سميل23236دهوكأنبىفيان فواد سليمان82821

232إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهوزين صبجي اسالم82814

ى حسن محمد414471 233إعدادية3سميل23236دهوكأنبىئه فير

و81944 ى سهام طير 234إعدادية3سميل23236دهوكأنبىكافير

235إعدادية3سميل23236دهوكأنبىبهار عبدالرحمن خالد348779

هوزان محسن علي348962
236إعدادية3سميل23236دهوكأنبى

237إعدادية3سميل23236دهوكأنبىرانيا خالت خديدة83001

238إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهدى شكري مصطفى246544

239إعدادية3سميل23236دهوكأنبىهيالن عبدالوهاب كمال352026

240إعدادية3سميل23236دهوكأنبىكلستان شكر يزدين82088

241إعدادية3سميل23236دهوكأنبىدلزين بدري حيدر83007

242إعدادية3سميل23236دهوكأنبىسيالف صبجي سليم82896



243بكالوريوس3سميل23236دهوكأنبىليل يحبر حمو350198

يف353814 244دبلوم3سميل23236دهوكأنبىعزيمة محمدسليم رسر

ي349300 245دبلوم3سميل23236دهوكأنبىسناء عبدالكريم حج 

246دبلوم3سميل23236دهوكأنبىعدله محمد اسالم80696

ي طه338119 1بكالوريوس3ديربون23239دهوكذكرعبدالجبار صي 

2بكالوريوس3ديربون23239دهوكذكرمحمد عبدالرحمن تمر170539

3بكالوريوس3ديربون23239دهوكذكراري معاوي محمود170553

ى498022 4إعدادية3ديربون23239دهوكذكررمضان احمد حسير

5إعدادية3ديربون23239دهوكذكرفاضل نوري كريم2335

1بكالوريوس3ديربون23239دهوكذكربيوار طيار ابوزيد338125

2بكالوريوس3ديربون23239دهوكذكرنشوان معاوي محمود170569

3بكالوريوس3ديربون23239دهوكذكرنيجرفان احمد رشو2329

4بكالوريوس3ديربون23239دهوكذكرعلي حسو اسماعيل2469

5بكالوريوس3ديربون23239دهوكذكررضوان اسماعيل قاسم2389

6بكالوريوس3ديربون23239دهوكذكركرفان يوسف ابوزيد338100

7دبلوم3ديربون23239دهوكذكرزيرفان نرصالدين شيخو170546

8إعدادية3ديربون23239دهوكذكرامير اسماعيل محمد503294

9إعدادية3ديربون23239دهوكذكراسكان احمد رشو2269

10إعدادية3ديربون23239دهوكذكرنادر عزت لوند561452

11إعدادية3ديربون23239دهوكذكرلقمان عادل خالد222516

12إعدادية3ديربون23239دهوكذكرمليك سعيد محمد503305

ى2384 13إعدادية3ديربون23239دهوكذكرعباس يوسف لزكير

14إعدادية3ديربون23239دهوكذكرفرست رسبست خلف561449

15إعدادية3ديربون23239دهوكذكرعبدهللا يوسف عبدالرحمن337930

16إعدادية3ديربون23239دهوكذكرسفر رمضان صادق503288

1دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىزوزان جميل طاهر442840

ى فندي338009 2دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىزينب حسير

1بكالوريوس3ديربون23239دهوكأنبىمريم محمد تمو170550

2بكالوريوس3ديربون23239دهوكأنبىروناهي يوسف عبدالرحمن442846

3بكالوريوس3ديربون23239دهوكأنبىهنادي حسن محمد338092

4بكالوريوس3ديربون23239دهوكأنبىخمي يوسف عبدالرحمن337945

5بكالوريوس3ديربون23239دهوكأنبىزيمان محمد موس500834

وسيلة علي احمد500806
6بكالوريوس3ديربون23239دهوكأنبى

7بكالوريوس3ديربون23239دهوكأنبىزيان محمد موس500825

ى محمود170564 ى حسير 8بكالوريوس3ديربون23239دهوكأنبىسولير

ا فاخر سعيد500812 ى 9بكالوريوس3ديربون23239دهوكأنبىهير

ي500851 10دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىروزين احمد حاج 

11دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىغدراء عبدالكريم عبدهللا2406

يف يوسف338113 12دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىكازين محمدرسر

ى حميد حسن503312 13دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىسولير

14دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىشيمان رمضان صادق503300

15دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىنوروز رمضان صادق500820

ى قاسم2398 16دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىزيمان امير

ى صالح عيىس337955 17دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىافير

18دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىعزيمة ابراهيم احمد337987

19دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىشيماء معاوي محمود338064

20دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىبيمان صالح محمد338086



ى رشيد2386 21دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىدلخاز حسير

22دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىندى صالح عيىس337920

ى عمر محمد2400 23دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىاسمير

24دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىصبحة رمضان صادق2395

25دبلوم3ديربون23239دهوكأنبىسناء فاخر سعيد500843

26إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىاالن ماهر سعيد443297

ين شاكر رمضان391849 27إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىشير

28إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىبريشان عادل خالد222564

29إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىهناء طيار ابوزيد338132

30إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىكرس محمد احمد443271

31إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىكرس عادل خالد222618

ى عبدالرحمن يوسف2447 32إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىكاهير

33إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىهالت طيار ابوزيد338140

ى170561 34إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىروزين قاسم حسير

ى2461 وز احمد حسير 35إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىفير

36إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىبرزين سليم مصطفى223485

37إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىفمان صالح محمد337895

38إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىدريا مصطفى خالد222585

ى170557 39إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىهوزان قاسم حسير

40إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىنيدار مسعود محمد337970

41إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىسيبل سليمان عمر222465

42إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىشيماء يونس عفدو338106

زيان محمود علي222425
43إعدادية3ديربون23239دهوكأنبى

44إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىاخالص رمضان صادق503282

امينة محمدعلي توفيق2438
45إعدادية3ديربون23239دهوكأنبى

46إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىزيمان صالح محمد337907

47إعدادية3ديربون23239دهوكأنبىاسمهان سورو يونا2392

1ماجستير3باتوفة23240دهوكذكرمسعود عبدالرحمن عثمان79401

2ماجستير3باتوفة23240دهوكذكرمحمد عيىس صالح341779

3بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررمضان صالح رمضان342142

4بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرباوةر صالح محمد552170

5بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرغازي عبدهللا احمد79564

6بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرسالم مجيد محمد79612

و342045 7بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرسالم حسو بير

8بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعزيز خليل سليمان86001

ى محمد342184 9بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرموس حسير

ي حامد حسن342482 10بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرحج 

11بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرمحمد محمد فارس86102

12بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرخورشيد عثمان نعمت79782

13بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرسكفان سليمان خواجه230368

14بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرريي  عيىس جبو341754

15بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعزالدين احمد مشكو85954

16بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرزيرفان عرفات غازي541502

17بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرفهمي يوسف طاهر86126

18بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعبدالكريم يحبر درباس341551

19بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهاشم صالح محمد79230

20بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكربيار خليل ابراهيم79431



و79420 21بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررشيد عبدالكريم بير

22بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرنوري طاهر صادق79764

23بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرشعبان رمو عبدو175240

24بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكراسماعيل خليل فارس341947

25بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرنهاد حسن محمد341743

26بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكربيوار عبدالعزيز خالد79698

ي محمد79695 ي حاج  27بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرجيابي

28بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررجب خليل سليمان230640

29بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررسدار مراد علي342130

30بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرميهفان وحيد عبدهللا175227

31بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرجيافان وحيد عبدهللا175215

32بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرادريس اوصمان حسن341866

ي يوسف341498 33بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهوار صي 

34بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعادل عبدالفتاح محمد79730

35بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهردم صديق رمضان79737

36بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكركاروخ حازم احمد175543

37بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكربيوار عبدالكريم بشير552190

38بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكركاظم اسماعيل عبدي79365

39بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرجياي احمد جوبان342150

40بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرفرحان يحبر درباس79415

ى محمدصالح ابراهيم175232 41بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرجكرخير

42بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرمهاجر زكي حكيم79239

ي79426 43بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرصباح سالم حاج 

44بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرسالم اسماعيل مصطفى175210

ي341868 45بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررفيق معروف حاج 

46بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرارشد عيىس محمد552200

ي552391 ان طيب حاج  47بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكركامير

48بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرزمان عيىس محمود341654

ى شعبان ابراهيم175202 49بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرجكرخير

50بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررزكار عبدالرحمن اسماعيل341912

51بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعماد حسن احمد175040

52بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعصمت عثمان علي552385

53بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرنزار عيىس علي79442

54بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرايوب ابابكر عيىس79767

55بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررسدار مهدي محو79540

56بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرفرهاد صالح علي175310

ش نرصالدين صادق342123 57بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهير

58بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرازاد عثمان علي85987

ى341494 59بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكربيوار احمد شير

ي علي175279 60بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعزالدين حاج 

61بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرنذير طاهر عمر175273

62دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرمهدي محمدصالح حسن342074

ى عبدهللا341511 63دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرطيب ياسير

64دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرصالح صالح علي175304

65دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرديار محمد عبدي175687

66دبلوم3باتوفة23240دهوكذكررمضان حميد محمد175357

67دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرعبدهللا صالح اسماعيل552184



68دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرتي  عبدهللا تي 341675

69دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرحكيم جهور صديق175051

70دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرحكيم نعمان سعيد79693

71دبلوم3باتوفة23240دهوكذكررضوان محمد عبدي175678

72دبلوم3باتوفة23240دهوكذكربيار محمد عبدي341519

ى سليمان احمد79770 73دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرياسير

74دبلوم3باتوفة23240دهوكذكررزكار نايف محمد79276

75دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرفاضل عبدي سيفو79385

76دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرمهدي رمضان سمو79691

ى عبدالعزيز خالد79526 77دبلوم3باتوفة23240دهوكذكروارفير

78دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرازاد عمر محمد79434

79دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرسيهاد حسن رمضان552193

80دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرازاد يوسف عبدهللا341965

81دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرزياد عمر محمد340440

ي محمد رمضان79570 82دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرحاج 

موس175181 83دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرشفان شكري بير

84دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرهوار محمدعلي محمود79676

85دبلوم3باتوفة23240دهوكذكركمال يوسف رجب79373

فان عبدهللا محو79347 86دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرنيجير

87دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرريي  عبدالرحمن اسماعيل341808

موس79338 ي بير 88دبلوم3باتوفة23240دهوكذكردلوفان صي 

89دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرجواد جاسم محو79588

ي يوسف341798 90دبلوم3باتوفة23240دهوكذكريوسف حاج 

91دبلوم3باتوفة23240دهوكذكراكرم عكيد يوسف340720

92دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرسالم سليم اومر341643

93دبلوم3باتوفة23240دهوكذكراسماعيل رمضان سمو79681

94دبلوم3باتوفة23240دهوكذكربرفان خليل خليل552187

ي حامد341578 يز حج  95دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرتير

96دبلوم3باتوفة23240دهوكذكررسهلدان عيىس علي79446

ى محمد79309 97إعدادية3باتوفة23240دهوكذكررمضان حسير

98إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرافدل محمود افدل340759

99إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرصالح محمد عبدهللا86153

100إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرايوب محمود نجو552290

1ماجستير3باتوفة23240دهوكذكربالة عيىس جبو341748

2بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكركوفان عبدالعزيز خالد341625

3بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرخالت عبدالستار عبدالكريم341585

4بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررسبست عيىس صادق86078

ى بحري443139 5بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهيوا تحسير

ى خالد175235 6بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكركاوة امير

7بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرداود محمد رمضان341840

ي فرحان رمضان79733
8بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكراشب 

9بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهازم جاسم محمود79557

10بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررسدار رمزي عيىس341813

ى احمد340783 11بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهفال حسير

12بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرشعبان اسماعيل حميد175119

13بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعبدالكريم عباس نجيب79701

14بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكردلشاد عادل محمد341905



موس79722 ي بير 15بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرنيهاد صي 

16بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرمصطفى خالد مصطفى342134

17بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرريان عادل فتاح341738

18بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرانس عبدهللا علي79688

ي443183 ى حاج  19بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكردلكش حسير

20بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكردلشاد اسالم حسو342177

21بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرمحمد عصمت موس340365

ي341881 22بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعصمت جميل حج 

23بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرصديق حكيم عبدهللا341707

24بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرسيار عيىس علي79453

25بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهوكر عبدال اسماعيل342157

26بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهالل حكمت سليمان229893

ي79793 27بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرايمن علي حاج 

28بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرصادق اسماعيل مولود340558

ي حامد341571 29بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرنياز حج 

30بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكركاروان اكرم درباس342017

31بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعلي حميد سعدي341636

32بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرصباح عمر صالح342192

33بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرزيرفان يوسف عثمان79773

ون خوشابة دنخا443135 34بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرالي 

35بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرتاالن حسن ابابكر341896

36بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكربسام بطرس وردة79553

موس79724 ي بير 37بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرمهفان صي 

38بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهفال طيار محو85823

39بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرلقمان رسبست مصطفى341514

40بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكربارزان مجيد احمد79744

ى مصطفى341536 41بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرفرهاد امير

42بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرانس ادريس عجيل79745

ى341974 43بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهشيار هاشم أمير

44بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرمسعود الوند تحلو341558

45بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرمهدي صالح يوسف342077

46بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعيىس احمد محمد341945

ل محمد أحمد79521 ى 47بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهير

48بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرادواردو خوشابة دنخا443163

49بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعبدهللا ادريس عبدالرحمن79776

50بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرفؤاد عصمت طاهر342038

ى عيىس صالح342101 51بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرمتير

52بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررضوان حميد خالد443359

فان رمزي عيىس341817 53بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرنيجير

54بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررسبست تي  حسن443159

55بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكراياد حسن احمد175061

56بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكراحمد سليم يوسف341761

زا احمد341664 57بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهفال مير

58بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرازاد عبدهللا محو341509

59بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهوكر عمر فتاح175076

60بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهشيار محمود محمد341167

ى عمر175604 61بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرخبات حسير



62بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكركهدار عبدي سيفو175532

63بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرخوكر كهدار اسماعيل341770

64بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرنيجرفان عارف نارص342055

ي محمد79599 65بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرشورشفان صي 

و341630 66بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكروالت كامل بير

67بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكررسهات ازاد اسماعيل341775

ي حكيم عبدهللا552294
68بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكراشب 

ي محمد رمضان341835
69بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرحسبى

70بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرعلي عكيد علي342098

71بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرفارس علي محمد175674

ي سعدي ابراهيم341608
72بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرخاسب 

73بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكريونس صالح رمضان340643

74بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكربارزان هاشم حميد175501

75بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكراحمد خليل عزيز341845

76بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرهونر مصطفى سليمان175176

77بكالوريوس3باتوفة23240دهوكذكرصالح احمد مشكو79519

78دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرابراهيم يوسف ابراهيم342104

79دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرهياف فرحان رمضان175563

80دبلوم3باتوفة23240دهوكذكربارزان طيار عبدي79390

ي ابراهيم342107 81دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرنزار حاج 

و341640 82دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرئامد كامل بير

83دبلوم3باتوفة23240دهوكذكردلكش صالح سلمان443198

84دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرعبدالستار اومر احمد175206

85دبلوم3باتوفة23240دهوكذكركوفان محمد رمضان341831

ف محمد443166 86دبلوم3باتوفة23240دهوكذكررسكت ارسر

ي175107
ى
87دبلوم3باتوفة23240دهوكذكررسبست محمود صوق

88دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرارمانج حسن يوسف341582

ي79554 89دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرهاريوان محمدعلي حاج 

90دبلوم3باتوفة23240دهوكذكريوسف طاهر صادق175702

91دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرسامي احمد جوبان342145

فان جمال يوسف342041 92دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرنيجير

93دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرريفنك عبدالجبار محمدصديق175449

زا341693 94دبلوم3باتوفة23240دهوكذكردلخاز ريي  مير

95دبلوم3باتوفة23240دهوكذكررزكار خليل عزيز341850

وان شفان محمد340683 96دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرشير

97دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرسليمان طيار مولود341545

98دبلوم3باتوفة23240دهوكذكردلكش سليم احمد341822

99دبلوم3باتوفة23240دهوكذكراسماعيل محمد اسماعيل342091

100دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرفرحان تيل عبدالرحيم342007

101دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرمسعود اكرم درباس342002

ي صالح342140
 
102دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرهفال عبدالباق

103دبلوم3باتوفة23240دهوكذكروالت عبدالستار عبدالكريم79468

ى سعدو230552 104دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرشفان شاهير

105دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرايمن حسن احمد175570

106دبلوم3باتوفة23240دهوكذكردلشاد شعبان عبدهللا342155

107دبلوم3باتوفة23240دهوكذكربزار مراد علي340958

108دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرالند فوزي موس79408



109دبلوم3باتوفة23240دهوكذكراسماعيل فارس اسماعيل341683

110دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرنوزاد مصطفى صالح230572

111دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرخالت رمضان درويش443153

112دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرزيور محمود محمد341136

113دبلوم3باتوفة23240دهوكذكراالن سامي رمضان342027

114دبلوم3باتوفة23240دهوكذكركاوة طاهر فارس341704

115دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرسعيد داؤد ميكائيل230283

موس341953 ي بير 116دبلوم3باتوفة23240دهوكذكركاروان صي 

117دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرادريس عزالدين رمضان341959

118دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرازاد جمال سليمان79709

119دبلوم3باتوفة23240دهوكذكريوسف سعدي يوسف443383

120دبلوم3باتوفة23240دهوكذكركاروان جميل يوسف341963

فان نايف محمد79271 121دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرنيجير

122دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرمحمد محمود محمد340800

123دبلوم3باتوفة23240دهوكذكربختيار خليل سينو79784

124دبلوم3باتوفة23240دهوكذكراكرم غازي اسماعيل79545

125دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرفاخر ابراهيم سلمان79741

126دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرفرهاد فرمان محمد175419

127دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرسالم عبدالحكيم عليجان342103

128دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرزياد علي عمر86028

129دبلوم3باتوفة23240دهوكذكررزكار رشيد سعدو230500

130دبلوم3باتوفة23240دهوكذكراحمد حسن محمد341799

131دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرطاهر محمود محمد342166

132دبلوم3باتوفة23240دهوكذكراوميد عثمان فتاح341603

133دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرسندي رشيد تي 79223

134دبلوم3باتوفة23240دهوكذكربارزان عثمان علي79511

زا احمد341670 135دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرشورش مير

ى عبدهللا79193 ى ياسير 136دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرمتير

137دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرميهفان سعدي ابراهيم341612

138دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرارشد هشيار يوسف79480

139دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرنهاد احمد ابراهيم342023

140إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرهيهات احمد عثمان85773

141إعدادية3باتوفة23240دهوكذكركاركر عزيز يوسف503216

142إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرخالت شعبان محمود341189

143إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرسيار اكرم محمود86139

ي محمود229905 144إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرايمن صي 

145إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرحسن لقمان محمد341039

ي يوسف443141 146إعدادية3باتوفة23240دهوكذكربرين حاج 

147إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرعزيز سيف الدين اسماعيل79372

ى محمدصالح340492 148إعدادية3باتوفة23240دهوكذكراحمد ياسير

149إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرريي  حسن علي230618

150إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرصالح موس خالد85873

151إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرفتاح محسن فتاح342152

152إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرعلي صبج اسماعيل85945

ش محمد محمد85913 153إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرهير

ى موس يونس340916 154إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرحسير

155إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرجمبلي فريق رشيد340675



ى340776 156إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرزهير عادل حسير

157إعدادية3باتوفة23240دهوكذكراياز ازاد احمد340945

158إعدادية3باتوفة23240دهوكذكركارة نجيم اسعد230795

159إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرارشد اسالم حسو341713

ي86147 160إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرزانا علي حاج 

161إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرريي  خالد حميد175509

162إعدادية3باتوفة23240دهوكذكررسدار عبدهللا عمر340462

163إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرريكر جاسم محو79591

164إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرشفان وحيد عبدهللا175222

165إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرفيصل تمر عيىس79464

ى عمر175593 زاد حسير 166إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرشير

167إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرسعيد طيار مولود341647

168إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرزي  هات كهدار اسماعيل341765

169إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرتي  رمضان رشيد341615

وان عمر مصطفى340378 170إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرشير

ي86054 171إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرجهاد طيب حاج 

172إعدادية3باتوفة23240دهوكذكركلهات ازاد اسماعيل341942

173إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرزيرفان رمضان سليمان229937

174إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرسالم اسماعيل عبدي79360

ي محمود341661 فان صي  175إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرنيجير

176إعدادية3باتوفة23240دهوكذكركوفان لقمان شيخ175665

177إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرعجم يحبر كندل85832

ي342356 178إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرسيبان طاهر حاج 

179إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرامد درباس محمد85761

ي229852 180إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرخبات موس حاج 

181إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرحسن نجم الدين عبدهللا230330

182إعدادية3باتوفة23240دهوكذكراحمد جمال كمال340872

ي340456 183إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرهونر نزار صي 

184إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرعبدالحميد اسماعيل حميد229764

ي طاهر مندو341810 185إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرحاج 

186إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرسنور مهدي عيىس443333

187إعدادية3باتوفة23240دهوكذكركمال جمعة عبدهللا79739

188إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرمسعود رمضان رشيد341618

ى86146 189إعدادية3باتوفة23240دهوكذكررسهاد حميد حسير

190إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرخليل سليمان عثمان85908

191إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرايمن جهور عبدهللا341726

192إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرصالح سليم اومر341829

193إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرزانا مهدي محمدصالح340983

194إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرانس صالح رمضان340660

195إعدادية3باتوفة23240دهوكذكربرلمان خورشيد عمر86084

هات عكيد توفيق340518 196إعدادية3باتوفة23240دهوكذكربير

197إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرجابر اسماعيل مصطفى229957

198إعدادية3باتوفة23240دهوكذكراياز احمد عزب230699

199إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرفيصل خليل عزيز340695

ى86082 200إعدادية3باتوفة23240دهوكذكررسكت رمضان حسير

201إعدادية3باتوفة23240دهوكذكررسبست سالم حسو341722

202إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرريبار فرهاد فتاح342161



ي230416 203إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرعبدالرحمن عبدهللا حاج 

ي175623 204إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرزوفان يوسف حاج 

205إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرمحمد صالح سلمان340846

206إعدادية3باتوفة23240دهوكذكربرفان فرحان رمضان230607

207إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرعماد اسماعيل مج341580

208إعدادية3باتوفة23240دهوكذكررمضان خليل محمود230590

209إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرانس صالح تيل229802

ي صالح عيىس86135
210إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرراسب 

211إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرشينوار محمد عبدي340741

212إعدادية3باتوفة23240دهوكذكراورهان علي عجيل86119

ي كلعان86132 213إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرامد صي 

214إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرروزهات عادل شكري340602

215إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرنوزاد محمد عبدي340749

216إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرسيدار عبدالرحمن اسماعيل341918

217إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرهرمان نايف حامد336261

218إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرجواد شوكت محمد503229

ي لقمان شيخ175660
219إعدادية3باتوفة23240دهوكذكردشب 

220إعدادية3باتوفة23240دهوكذكركاروان عمر مصطفى340404

221إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرسالم سليم عبدهللا175081

222إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرريناس حميد درويش175133

ين سيفالدين كندل230397 223إعدادية3باتوفة23240دهوكذكردلي 

224إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرطيب هشيار طيب341901

ى صباح اكرم503162 225إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرمتير

ى79302 226إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرهوكر رمضان حسير

227إعدادية3باتوفة23240دهوكذكراياز سليم احمي340588

228إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرهكار طيار عبدي341894

229إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرفرهاد سليم اسماعيل175087

ي سليمان503220 230إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرحسن حاج 

خاس سليمان محمد85844 231إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرمير

232إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرمحمد تي  عبدهللا340552

233إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرجميل موس حسو86129

234إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرشمىسي عكيد توفيق340525

ى عيىس86112 235إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرالند امير

236إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرازاد احم سليمان175443

ي503190 237إعدادية3باتوفة23240دهوكذكررضوان عادل حاج 

238إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرمحمد ابراهيم محمد175189

239إعدادية3باتوفة23240دهوكذكراياز سلمان عثمان175619

240إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرالند ديندار سعدون340532

241إعدادية3باتوفة23240دهوكذكربيوار سالم صادق341859

242إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرهفال عمر فتاح175069

243إعدادية3باتوفة23240دهوكذكراسماعيل توفيق عرب552176

244إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرعماد عبدهللا خالد85806

ى نجمالدين عبدهللا230163 245إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرحسير

246إعدادية3باتوفة23240دهوكذكررسبست صالح مصطفى230225

247إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرسليمان اسماعيل مجي الدين85982

248إعدادية3باتوفة23240دهوكذكربيار صالح محمد175138

249إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرجواد شوكت حسن341528



250إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرسيار رسول حسو340806

ش شفان احمد340408 251إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرهير

252إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرشورش هاشم حميد175459

253إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرفرهاد سليمان بطال340486

هات عيىس عبدى230470 254إعدادية3باتوفة23240دهوكذكربير

ى مصطفى340371  امير
255إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرمصطفى

256إعدادية3باتوفة23240دهوكذكريونس جمال يوسف342043

257دبلوم3باتوفة23240دهوكذكرجمال كمال سلو340856

258إعدادية3باتوفة23240دهوكذكرهازم نعمان فهمي175382

1بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىبهار عرفات رمضان341592

2بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىنازدار صالح سلمان341908

ى175553 3بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىكرين احمد شير

4بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىجهان محمدصالح خالد79514

5بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىهوزان رمضان عيىس552195

6بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىعيدي سيسو سليمان79506

7بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسيبل نجمالدين طه79532

بيمان صالح علي175285
8بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبى

9بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىروندك سليم اومر341622

ى79319 10بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىكوثر رمضان حسير

11دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىمهدية سلمان سليمان175433

12دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىفيان محمدسعيد ويىسي541507

13دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىهلز خليل سعيد342115

14دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىناهدة محمد زبير175024

15دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىديالن سلو احمد79267

16دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىحسبى احمد ابراهيم443143

17دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىجيهان نايف محمد79259

زا احمد341695 18دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىزيان مير

زا احمد175364 19دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىقدرية مير

20دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىكازين محمد سليم79763

21دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىريزان طه غازي175560

22دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىنوفية تمر عيىس79457

يفان رشيد سعدو79598 23دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىبير

24دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىخوالء جرجيس سليمان85890

ى79751 حواء علي حسير
25إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبى

26إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىفيان رمو عبدو175694

1بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىادار يونس طه341842

2بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىليل عيىس جبو341757

ة ريي  ملك175173 3بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسمير

ي ميكائيل85864 نيدار نب 
4بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبى

5بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىجيهان يونس احمد342119

6بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىكرس مير شمو341567

يفان طيار مولود341548 7بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىبير

8بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىبروين غازي اسماعيل443134

ى يونس احمد341879 9بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىدلفير

10بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىهزين شمس الدين مصطفى175162

11بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىجنان تي  عبدهللا341679

12بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسيدرة توفيق عرب552178



ى يعقوب230386 13بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىهدية امير

يفان طيار اسماعيل342094 14بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىبير

ي جانكير60129 15بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىرمزية حاج 

16بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىشيالن معاوي محمود340473

17بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىزكيه عكيد توفيق341502

ى أسماعيل79608 18بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىزوزان حسير

19بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسهام طه غازي341795

ي229871 20بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىزهرة موس حاج 

ان سليمان عمر341554 ى 21بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىبير

22بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسوزان صالح رمضان342035

ى كامل احمد342073 مير 23بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىرسر

24بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىحليمة صالح رمضان342031

زا342065 25بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىاواز صالح مير

زا341686 ى ريي  مير 26بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىدلفير

27بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىبارين رسدار اسماعيل341785

ة عثمان علي175099 سمير
28بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبى

زا341698 29بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىايريفان فرحان مير

30بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسندس خليل اسماعيل79296

ى عمر443170 31بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىئافان حسير

ان خورشيد عبدهللا342088 32بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسير

زا79254 33بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىفيان صالح مير

34بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىشكرية يوسف عثمان341971

35بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىوسيلة رشيد عبدالكريم79712

ى79314 36بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسوسن رمضان حسير

37بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىلوالف عصمت موس175546

شام175154 38بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىبيمان بوزى مير

ى مصطفى341533 39بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسهام امير

40بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىنوروز صالح سلمان341936

41بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىايتان عبوزيد فندي503197

زهرة سليم علي79755
42بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبى

43بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىسلوى عكيد توفيق341505

44بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىزيروش جاسم محو175171

ى مصطفى341542 45بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىزلفا امير

ي229865 46بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىزينب موس حاج 

ي مير شمو341563
47بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىخوجى

48بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىجيده م حسن ابابكر341940

ي علي230677 ى حاج  49بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىدلفير

ميديا علي صديق79594
50بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبى

51بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىفيان اسماعيل حميد175127

52بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىكازين حسن ابابكر341984

ى سليم342049 53بكالوريوس3باتوفة23240دهوكأنبىفاطمة حسير

54دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىهرمان نرصالدين صادق342126

ي عمر341927 55دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىشهرستان صي 

56دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىساهرة شعبان ويسىسي340509

ى سعدو175527 57دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىاالن شاهير

روندك سامي محمد341521
58دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبى

ى صالح حسن341994 59دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىهلفير



60دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىبسنة عادل عمر340611

61دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىحليمة سليمان عبدي341980

62دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىزيمان نظير رمضان175370

63دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىشاهدة محمد رمضان79573

ي ابراهيم رشيد175145
64دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىجابى

65دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىهيام مسعود حامد229821

66دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىزينب عكيد صالح175253

67دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىادار مسعود يوسف340820

68دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىادار صالح سلمان341929

69دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىسيماء همزة عبدالجبار341922

ى341862 70دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىزيمان صادق حسير

ي85879 71دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىريزان مجيد حاج 

72دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىهدى خليل اسماعيل79288

يفان محسن عثمان443174 73دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىبير

74دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىلوالف نرصالدين صادق342113

نجاة فارس علي79331
75دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبى

ي79488 ى حاج  76دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىسيبل ياسير

77دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىسهام رمضان عبدهللا79283

78دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىنوروز سعدي خليل79703

79دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىهندستان نائف عجيل443395

80دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىفيان موس محمد341855

81دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىسكينة اكرم درباس342011

82دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىالهام احمد جانكير341659

ى230783 83دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىهزين هاشم امير

84دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىفمان حمدي طاهر175247

85دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىديمن جمال جندي341600

86دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىزيمان ابراهيم محمد175195

كازين علي سعدو175152
87دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبى

88دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىزوزان نعمت عباس79715

89دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىجهان محسن فتاح340842

90دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىزوزان عبدالصمد فاضل175582

91دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىحنان توفيق عرب552181

ميديا صالح علي175291
92دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبى

ان طه غازي341790 93دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىسير

94دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىدلي  اسماعيل هجر79603

95دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىزوزان مناف صديق79585

96دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىندى جميل يوسف341072

97دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىكازين حسن رمضان79250

98دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىديمن اسالم حسو341732

99دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىفيان شفان محمد340688

100دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىسهام خليل عزيز175538

ي341537 ان بشير صي  101دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىسير

102دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىزاهدة يونس علي59282

ي79501 ى حاج  103دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىروزين ياسير

104دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىسعاد عبدهللا تيلو342508

105دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىبهار طاهر فارس341067

106دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىشيالن اسماعيل حميد175123



107دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىعيىسر رمضان احمد175576

108دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىروناك محمد حمزه175518

109دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىمنال صالح سلمان341932

110دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىفضيلة نائف عجيل443419

وز كامل احمد342069 111دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىبير

112دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىهوزان حميد عبوزيد340669

ى طه340388 113دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىبشكوش تحسير

114دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىايمان نظير رمضان175376

ي443145
115دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىهيفيدار يوسف مشخب 

ى ابراهيم مصطفى175512 116دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىدلفير

117دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىطيبت اكرم درباس342001

ي175014 ى حاج  118دبلوم3باتوفة23240دهوكأنبىميديا ياسير

ى شعبان عبدهللا341092 119إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىدلفير

120إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىزيان نظير رمضان341875

وز قادر محمد79535 121إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىفير

122إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىهزين طيار عبدي341889

123إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىبيان ريي  محمدصالح79376

124إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىهوزان نايف محمد85769

ى أسماعيل86014 125إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىفمان حسير

126إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىزوزان عزالدين يحبر175267

127إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىهه ندرين رشيد عبدهللا503169

ي يوسف229913
128إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىشفان حسبى

129إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىنيدار رسدار اسماعيل341787

130إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىبسنة يوسف محمد503194

131إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىاسيا وحيد عبدهللا229975

132إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىليل خالد اسماعيل86150

ى بحري340787 133إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىادار تحسير

ى سالم حسو341718 134إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىسولير

135إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىديمن طيار محمد341035

136إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىكازين جمعة عبدهللا79747

ى محمد سليم79768 137إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىهلبير

138إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىعدلة بابير محمد86151

يفان سليمان شفان342061 139إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىبير

ي79496 ى حاج  140إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىبهار ياسير

ي86011 141إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىهنار طيب حاج 

142إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىزيان محسن فتاح341955

143إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىبارين جمعة حسن340928

144إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىدعاء خورشيد عثمان79778

ي443339
145إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىروزين يوسف مشخب 

146إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىديالن عزالدين يحبر175262

147إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىدلناز عادل فتاح341871

ى جالل محمدسعيد340824 148إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىهيلير

149إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىسوالف مهدي محمدصالح340976

150إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىسارة خورشيد عثمان79780

151إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىدنيا طيار عبدي341886

152إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىريزين حكمت رمضان79357

هوزان احمد علي340986
153إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبى



154إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىاذار عمر مصطفى340399

ى341006 ى عادل حسير 155إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىسفير

156إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىجيمن طيار محمد341025

157إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىسوسن طيب حاج 86069

158إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىدلسوز طيار محمد341051

موس230298 159إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىرمزية شكري بير

160إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىرواء بدل عبدالرحمن341803

161إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىروندك شيخ موس عجيل443457

ى محمدصالح79787 162إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىايمان لزكير

163إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىجيالن سليمان محمد340571

164إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىنوروز عمر احمد79560

ة عثمان علي175111 امير
165إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبى

ي175091 ى حاج  166إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىزيمان ياسير

167إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىزيان موس محمد340968

168إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىهدى ابراهيم شعبان229828

169إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىجنار وحيد عبدهللا229981

170إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىنشتمان صالح سلمان443188

171إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىدنيا حسن احمد341596

172إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىبيشنك سليمان عمر86143

173إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىديزين عبدالكريم قاسم79396

174إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىهدى ديندار سعدون230808

ى اسماعيل79474 ى شاهير 175إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىمزكير

176إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىروباك درباس محمد85713

177إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىندى ادريس سيف الدين175150

ى175608 178إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىروزين هاشم امير

ي عبدهللا79760 179إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىكردستان حاج 

موس230017 180إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىزينب شكري بير

ى سفر خليل230061 181إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىدلفير

ة عبدالرحمن نعو342298 182إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىسمير

ة عبدالرحمن نعو342111 183إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىامير

ى طه85995 184إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىسارا تحسير

185إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىاواز يوسف سليمان229885

186إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىفمان رشيد عبدالكريم85894

ي175096 ى حاج  ى ياسير 187إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىسولير

188إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىفاطمة خليل عزيز79586

189إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىهزين حكمت رمضان79350

ى قادر محمد85923 190إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىوارفير

191إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىكل بهار محمد عمر340427

اخينك علي سعدي229999
192إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبى

ى79322 193إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىكرس رمضان حسير

194إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىبرزين حسن ابابكر340771

195إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىمنتىه زكي حكيم230313

196إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىسيبل رشيد سعدو175655

197إعدادية3باتوفة23240دهوكأنبىاواز ازاد احمد342078

1ماجستير3قرسوك33241دهوكذكرهشيار احمد محمد34798

ى طه27391 2ماجستير3قرسوك33241دهوكذكرآزاد حسير

3ماجستير3قرسوك33241دهوكذكربشار احمد محمد475884



ى34173 4بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرلقمان عبدهللا ياسير

5بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد بشار صديق33858

6بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد احمد يونس26931

7بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعبدالرحمن مجيد عزيز27080

ى احمد239509 8بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشكر محمدامير

9بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراحمد فوزي عبدالحميد239269

10بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراحمد توفيق رشيد34775

11بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكربكر محمود عبدالحميد34565

12بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرجاسم شكر محمود239576

13بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرسعدهللا عبدالرحمن حميد354240

14بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرسمير توفيق يوسف27180

15بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشيمال محمدطاهر ابراهيم27479

16بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعاصم عمر ابراهيم27569

17بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمسعود احمد صديق354570

18بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمازن محمد احمد34881

زاد اسماعيل محمود239408 19بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشير

ى357299 20بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعادل يوسف حسير

21بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرامير محمدطاهر ابراهيم27033

22بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكركمال طه ابوزيد27014

23بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكربارزان ابراهيم خالد27043

و34093 24بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكركمال عادل مير

25بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعصمت طه ابوزيد26997

26بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمسعود ابراهيم صالح356746

27بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرنواف صالح احمد27102

28بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعدنان احمد انور27591

29بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرماهر خالد ابراهيم27187

30بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرايهاب شاكر ابراهيم27560

ى27346 31بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرخطاب عمر حسير

32بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكررسدار احمد صديق354374

33بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراركان انور ابراهيم33832

34بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرخالد رشيد فارس354810

ى احمد قادر239265 35بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشفير

36بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراراز ابراهيم حامد554467

37بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمظفر نوري طه34914

38بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرهشيار محمد عزيز247872

39بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرغياث يوسف محمود27636

40بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرسفر انور ابراهيم28254

41بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرفؤاد خالد محمد441694

42دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرهادي سالم محمدصالح34650

43دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرشاكر ادريس رشيد239458

44دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعباس فاضل حامد27563

ى احمد محمد34249 45دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرمحمدامير

46دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرمحمد صالح ابراهيم27553

47دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرابراهيم عزيز سيفالدين27030

48دبلوم3قرسوك33241دهوكذكررضوان يوسف سليمان27466

ي355067 49دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرلقمان عمر حج 

50دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرجاسم احمد محمد354608



51دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعبدالحميد حازم محمود35279

52دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعبدالوهاب احمد علي26938

53دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرجاسم طارق محمد355031

54دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعامر احمد صديق354533

يف27250 ى شاكر رسر 55دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرشاهير

ي محمد475964
56دبلوم3قرسوك33241دهوكذكراسماعيل عبدالغبى

57دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرشمال ابراهيم خورشيد354633

58دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعبدالباسط كمال احمد354619

59دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرزياد محمد احمد35528

60دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرسعدي عباس عمر499557

61دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرجرجيس سعيد محمد554453

62دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعدنان فاضل حامد355844

63دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعمران محمد اسعد35861

64إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرمحيالدين محمد عصمان28363

65إعدادية3قرسوك33241دهوكذكركمال احمد عبدهللا357496

ي354249 66إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعدنان عمر حج 

67إعدادية3قرسوك33241دهوكذكركمال كاكل كريم27565

68إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرانور محمدعلي سليمان247850

1ماجستير3قرسوك33241دهوكذكربهزاد احمد خورشيد354500

2بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرنكتل خالد ابراهيم34233

3بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرقاسم سامي عبدالغفور239281

 محمدعلي239660
ى 4بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرامير محمدامير

5بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرسمير زبير محمدطاهر27034

6بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعمر جرجيس سليمان27151

7بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشعبان حميد احمد28887

8بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرسيفالدين فارس حسن28343

9بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعبدالحميد ابراهيم خليل27107

10بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرزيد مجيد ايوب27550

11بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد عبدالعزيز صديق35351

12بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد خورشيد سيفالدين27085

ى35552 13بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرسعد سعدهللا ياسير

ى354648 14بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرفارس صابر ياسير

15بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراحمد رمضان صديق27452

16بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرجرجيس ابراهيم خالد28384

17بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرابراهيم احمد خالد27205

18بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرناظم احمد محمد34607

وان احمد عبدهللا355952 19بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشير

20بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرحكيم عمر احمد35621

21بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرامير رشيد فارس355786

22بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمشتاق محمد احمد34157

23بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرفرات شوكت محمد34595

24بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشاكر انور ابراهيم27572

25بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد أحمد محمد247938

26بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمروان اسماعيل عزو27312

27بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعمر عبدالعزيز صديق355908

28بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرصفوان محمد عرب239291

29بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرصالح عبدالسالم صالح35756



ى358225 30بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكربدر فيصل حسير

31بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمود حازم محمود239468

ى حسن طيب35780 32بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرحسير

ى239433 33بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرقاسم عبدالرحمن حسير

34بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكررائد عبدالرحمن محمدسليم478279

35بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد كاظم محمد27147

36بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد احمد صديق354550

37بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرسفر اسماعيل محمدرشيد34658

38بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرصالح صباح طارق239532

39بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكركمال حسن طيب34758

40بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكررزكار شاكر توفيق34218

ى فرج حامد27343 41بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرلزكير

42بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكررسكوت سعدي حبيب34676

ى239603 43بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراياد عماد تحسير

44بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرصباح محمدسليم عثمان27299

45بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكركاروان محيالدين كركو239494

46بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكررمضان احمد خالد27063

47بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرلقمان احمد فريق34266

وان عيىس جاسم27518 48بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشير

49بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرجمال محمد احمد34160

50بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرزياد وعدهللا عبدالغفور27202

51بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشمس الدين ابراهيم صالح27195

52بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعامر نجم توفيق555886

الدين مجي الدين27461 53بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشمال خير

ى خدر رمضان27110 54بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرحسير

55بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرنازي علي حسن356385

56بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد طارق محمد28880

57بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرلقمان اسماعيل محمود239425

58بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعماد سامي محمدسليم28517

زاد يونس صادق26946 59بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشير

60بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرجاسم محمد احمد27645

61بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعلي جالل ابراهيم35492

62بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرصفوان عمر ابراهيم34907

63بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرسعد فارس عبدهللا35677

64بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعادل خورشيد سيف الدين27048

65بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرابراهيم بالل محمد27576

66بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد نجمالدين محمدطاهر27073

67بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمحمد عدنان اكرم27306

68بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرابراهيم محمد جاسم27464

ى اسماعيل صالح34558 69بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرالزكير

70بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرصفوان محمد اسعد172538

71بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرحامد محمد جرجيس27544

72بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرامير ابراهيم خرصى27137

ي239328 73بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعبدالكريم شعبان صي 

 محمدعلي239315
ى 74بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرنزار محمدامير

وان محمد اسعد34178 75بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرسير

76بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكركنعان عاصم جرجيس239464



77بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراحمد محمد محمدصابر28612

78بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعاصم هاشم عبدالرحمن239323

79بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكررمضان ادريس رشيد27066

80بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراحمد محمد كريم27258

81بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمنير ابراهيم خرصى27142

82بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراحمد عزيز سيفالدين27973

83بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرريباس خليل صالح500318

84بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرصديق احمد صديق34643

ي حامد354398
 
85بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرمهدي صدق

86بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرعلي محمد كريم27291

87بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكرشفان محمد اسعد34188

ى حميد357256 88بكالوريوس3قرسوك33241دهوكذكراحمد تحسير

89دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرصالح عبدالغفور عبداللطيف28027

90دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرصائب صابر محمد239567

الدين رشيد ابراهيم34609 91دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرخير

ى239298 92دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعامر بكر ياسير

93دبلوم3قرسوك33241دهوكذكررزكار محمد ابراهيم35053

94دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرهزار عمر توفيق239599

95دبلوم3قرسوك33241دهوكذكراسماعيل شكري احمد27131

96دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرسميان رشيد عزيز356206

97دبلوم3قرسوك33241دهوكذكراسماعيل جبلي خلف28896

98دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرقاسم احمد محمد34600

99دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرمردان توفيق رشيد34695

100دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعبدالرزاق زرار سليمان239538

101دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرشكر شاكر توفيق34227

102دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرهارون رشيد ابراهيم247959

103دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعماد ابوبكر حمد355048

104دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعلي احمد صديق354585

105دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرنوفل احمد سليمان34636

106دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرجاسم محمد محمدصابر27598

107دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرمسعود خدر رمضان27114

ى356357 108دبلوم3قرسوك33241دهوكذكراحمد محمدطاهر حسير

109دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرمظفر عبدالسالم رمضان239655

110دبلوم3قرسوك33241دهوكذكربالل كرم محمد239527

111دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعمر رمضان حامد33735

112دبلوم3قرسوك33241دهوكذكررائد طيب محمود27165

113دبلوم3قرسوك33241دهوكذكروعد مشير جرجيس355634

114دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرصالح عدنان طاهر354702

115دبلوم3قرسوك33241دهوكذكروليد خطاب احمد239559

116دبلوم3قرسوك33241دهوكذكراوميد مصطفى عرب356551

117دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرمروان بازيد طيب27042

118دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرطالل احمد مصطفى34617

119دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرعرفات غازي ادريس28052

ى355934 120دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرمحمد جميل ياسير

121دبلوم3قرسوك33241دهوكذكراحمد نامق خليل239500

122دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرنيجروان صابر فتجي34459

123دبلوم3قرسوك33241دهوكذكريعقوب كمال احمد357980



124دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرخالد جعفر ادريس356472

125دبلوم3قرسوك33241دهوكذكرقابيل صابر محمد247822

126إعدادية3قرسوك33241دهوكذكريوسف الياس خدر239628

127إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعمر محمد مصطفى357007

ى357604 128إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرمحمد صابر ياسير

129إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرمهدي جاسم محمد358394

130إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرصباح عبدالغفور عبداللطيف239393

131إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرزياد جميل سلطان35640

132إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعامر محمد عزيز34787

133إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرزياد فرج حامد28412

134إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرشعبان خورشيد سيفالدين28007

135إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرصائب رضا سعيد34997

136إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرشعيب كمال احمد358100

137إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعلي امجد احمد239921

138إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرسعد محمد محمدصابر28678

139إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرسليمان امير زرار239712

140إعدادية3قرسوك33241دهوكذكريوسف امجد احمد239542

ى28176 ى حسير 141إعدادية3قرسوك33241دهوكذكركمال ياسير

142إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرلقمان وليد خالد356152

143إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرنيجرفان عدنان اكرم27794

144إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعمار جمال طه34989

وان محمد اسعد34193 145إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرشير

ي نجم27809
 
146إعدادية3قرسوك33241دهوكذكربكر صدق

147إعدادية3قرسوك33241دهوكذكروسام سعدي احمد28773

148إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرفارس عبدهللا عزيز354945

149إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعلي محمد جاسم33798

150إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرشاخوان جعفر محمد356607

151إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعمر جعفر محمد356667

152إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرحكمت شوكت احمد28464

153إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرحسن بكر سعيد476110

154إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرراكان عبدالسالم احمد358378

155إعدادية3قرسوك33241دهوكذكراياد ابراهيم حامد35827

ي عزيز سيفالدين35909 156إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرحج 

157إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرسعد سعدي احمد28759

ي حامد357739
 
158إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعبدالرحمن صدق

ى35653 159إعدادية3قرسوك33241دهوكذكربشار احمد حسير

ى مصطفى28701 160إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعاصم محمدامير

161إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعبدالحكيم فرج حامد28400

162إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرمحمد جعفر ادريس356503

163إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرزيد محمد محمدصابر28654

164إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعمر علي محمود28819

ى35664 165إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرامير احمد حسير

166إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرايوب كمال احمد358024

167إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعلي احمد علي36054

وان لقمان جرجيس28797 168إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرشير

169إعدادية3قرسوك33241دهوكذكراسماعيل غازي ادريس28556

170إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرطالل جالل احمد28626



ى خليل جوهر35252 171إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرتحسير

172إعدادية3قرسوك33241دهوكذكربسام سعدي احمد27633

ى مصطفى28716 173إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرباسم محمدامير

174إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرمحمد مسعود صادق239583

175إعدادية3قرسوك33241دهوكذكررائد رشيد عزيز356242

ى مصطفى34691 176إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرجيكر محمدامير

177إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرقاسم امجد جميل28078

178إعدادية3قرسوك33241دهوكذكراسماعيل شاكر كريم27860

179إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرزياد عبدالخالق جميل28808

180إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرنيجرفان محمد خرصى27594

181إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرامير رمضان حامد35769

ان محمدصالح354461  كامير
182إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرمصطفى

183إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعمر احمد سعيد358161

184إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرسعيد خالد عمر356952

185إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرفرمان محمد خرصى35733

ى28212 ى حسير 186إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعامر ياسير

187إعدادية3قرسوك33241دهوكذكررعد اسماعيل سليمان27834

ى247769 188إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرنهاد عماد تحسير

الدين مجي الدين27743 189إعدادية3قرسوك33241دهوكذكركمال خير

190إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعامر رشيد عزيز356216

191إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرلقمان مجيد ايوب35436

192إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرسعد اسماعيل سليمان27160

193إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرزياد سامي محمدسليم28849

الدين محيالدين28148 194إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرعبدالقهار خير

195إعدادية3قرسوك33241دهوكذكروليد عبدالرحمن حازم28478

ى356284 196إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرهارون محمود ياسير

197إعدادية3قرسوك33241دهوكذكريونس فارس يونس358280

198إعدادية3قرسوك33241دهوكذكراحمد غازي محمدسليم35446

199إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرمحمد مصطفى محمد35332

200إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرلقمان اسكندر سلطان357558

201إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرسعد حميد فارس247925

202إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرامير عبدالكريم اكرم239452

203إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرهشيار محمدسليم عثمان28866

204إعدادية3قرسوك33241دهوكذكرمصطفى محمد قادر34295

ى27504 يه حميد ياسير 1بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىخير

2بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىليل عبدالعزيز صديق475755

3بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىسهلة عبدالحميد مجيد354439

4بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىناديه عبدالسالم عبدالقادر34851

بيمان خدر علي355883
5دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبى

ى طه27395 ى حسير 6دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىبرسر

ى355087 7دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىناهدة احمد حسير

ة محمدطاهر ابراهيم35381 8دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىمنير

9إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىسميعه سعيد مصطفى354802

1بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىصفورة جتو طيب239336

باسمة علي محمود28085
2بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبى

3بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىنوال يوسف محمد34768

4بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىسندس جرجيس احمد27545



5بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىعائشه خورشيد سيف الدين27457

6بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىخالدة خطاب احمد239557

ى مصطفى27627 7بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىعاصمة محمدامير

8بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىشلير زكري صالح27170

9بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىخالدة مردان عبدالسالم28732

ائيل سعيد34238 10بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىجيمن جي 

ى جعفر محمد356688 11بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىنرمير

12بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىكردستان محسن محمد27582

13بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىهندرين ميكائيل حسن239306

14بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىكردستان ابراهيم عبدالسالم27055

15بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىاواز بكر سعيد476121

16بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىريناز ابراهيم حامد34204

ى34866 17بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىناريمان خليل ياسير

18بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىفاطمة محمود رشيد35025

19بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىايمان شاكر طيب34889

20بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىكوالن رشيد خورشيد27510

يه محمد مصطفى27059 21بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىصي 

22بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىبرزو محمد ابراهيم239275

23بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىاخالص عبدهللا طاهر34310

24بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىمريم عبدالعزيز حسن34124

25بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىفاطمه فرج حامد27324

26بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىايمان يوسف طيب239399

27بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىنعمت صالح ابراهيم35263

28بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىفيان كمال طيب26940

ى34838 29بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىروزان زيور محمدامير

ى عبدهللا35963 ى حسير مير 30بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىرسر

الدين صديق357210 31بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىساره خير

32بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىبروين اساعيل سعيد27037

33بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىمنتىه لقمان عزيز34874

ي احمد34271 34بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىايمان ناج 

35بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىفيان عادل جرجيس27383

36بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىحليمه مردان عبدالسالم354972

ي27024 37بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىفاطمة جالل حج 

38بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىصافية عبدهللا طاهر34305

39بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىعزيزه نذير ابراهيم26943

40بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىهاجر اسماعيل محمدرشيد34116

41بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىنوال ابراهيم حامد34195

42بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىشيماء حازم ابراهيم355721

43بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىفاطمة صمد احمد239430

44بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىامينة محمد رمضان354781

45بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىيرسى شاكر كريم27039

46بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىيرسى محمد اسعد35888

ار محمد جرجيس28066 ى 47بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىكلير

48بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىفاطمه محمد مصطفى357115

ين مسعود خليل34897 49بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىرسر

50بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىخالده ابراهيم محمدصابر35467

ى خورشيد27615 51بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىبيان ياسير



ة بكر ابراهيم475865 52بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىسمير

الدين مجي الدين34263 53بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىمنال خير

54بكالوريوس3قرسوك33241دهوكأنبىبدرية عدنان عمر355651

55دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىعاصمة رضا يونس27156

56دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىباسمة اسعد محمد28904

57دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىشهناز يونس صادق26956

58دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىسلوى طاهر محمد354788

ى ادريس قاسم354523 59دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىنرمير

60دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىليل طاهر محمد356832

61دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىسعديه عبدالسالم عبدالقادر35596

62دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىرانية شاكر ابراهيم27051

63دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىعزيزة محمد اسعد34183

ين جعفر محمد354659 64دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىشير

65دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىزهرة احمد حسن28538

66دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىنبات يونس صادق26951

67دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىمنال صالح صديق27585

ى محمد عبدالكريم247916 68دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىكلجير

69دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىدنيا محمد كريم247893

70دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىفاطمة فاخر مجيد354594

71دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىميعاد جالل احمد28755

72دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىليل عبدالكريم عبدالمجيد28836

73دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىخالدة محمد صالح34258

74دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىسهلة عبدالكريم اكرم239592

75دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىدعاء خرسو عبدهللا35940

76دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىميعاد غازي الياس28585

ى خورشيد27623 ين ياسير 77دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىرسر

ين رشيد فارس354481 78دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىشير

79دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىعزيزة ميكائيل حسن239311

يه صديق محمد34826 80دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىصي 

ى34243 81دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىهبة سعدهللا ياسير

ى475834 82دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىزهرة زيور محمدامير

83دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىجميلة كمال محمد34167

نيدار انور محمدعلي239519
84دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبى

85دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىساجدة رمضان حامد34207

86دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىزكية سعيد مجيد354850

87دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىنسيبه غازي الياس27385

ة رشيد فارس355804 88دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىمنير

ى خطاب احمد239554 89دبلوم3قرسوك33241دهوكأنبىبرسر

90إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىبفرين سليمان رمضان35683

91إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىفوزيه بديع ابراهيم357035

92إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىسهلة عمر عباس35897

ى احمد قادر27774 93إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىافير

94إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىسناء سعدي هاشم358313

95إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىثوريه احمد ايوب239704

96إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىهدى محمد كريم247900

ه خورشيد سيف الدين27875 97إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىامير

98إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىسلم يونس طاهر28298



ي حامد354423
 
99إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىمريم صدق

100إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىفاطمه غازي الياس19878

101إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىدلخواز قاسم احمد36069

102إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىريناس شاكر طيب35239

103إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىوسن جمال احمد28356

ى239696 104إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىنوال عماد تحسير

105إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىحليمه رشيد فارس355823

106إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىاسماء بكر ابراهيم475795

ين سعدهللا جرجيس28233 107إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىرسر

ة خدر صالح357327 108إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىسمير

109إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىنوال رمضان احمد27842

110إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىزينة محمد جاسم35482

هللا محيالدين34222 111إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىوفاء خير

112إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىحنان خرسو عزيز34819

113إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىشيالن طاهر محمد35300

114إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىنازك رمضان حامد35815

115إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىعزيزة رشيد خورشيد27608

116إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىخولة محمد صالح35792

117إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىميعاد عزيز سيفالدين35918

118إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىخديجه بديع ابراهيم354929

ي حامد354417
 
119إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىصافيه صدق

120إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىرحمة كمال رشيد28828

ى247811 121إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىمنال عماد تحسير

ى محمد عزيز34815 122إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىبرسر

123إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىايمان فارس رمضان356122

ى حمزة هاشم356853 124إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىافير

125إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىيرسى طاهر محمد35318

126إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىنوروز جاسم عبدالكريم27820

الدين جاسم27993 127إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىفاطمة خير

ى عبدهللا36012 ى حسير 128إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىدلفير

ى محمود حامد28634 129إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىنشمير

130إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىالهام مصطفى خليل357393

ى عبدهللا35970 ى حسير 131إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىهيلير

132إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىشيالن سعدهللا جرجيس28287

الدين جاسم28449 ى خير مير 133إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىرسر

ة ابراهيم احمد357803 134إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىامير

135إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىهدى عدنان عمر358531

136إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىبيمان صبجي احمد355864

ين عبدالعزيز حسن34665 137إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىشير

138إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىرمزية عدنان عمر354260

ى محيالدين محمد35361 139إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىنرمير

الدين مجي الدين34211 140إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىخوله خير

141إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىمائده ابراهيم حميد355736

142إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىنجاة عزيز سيفالدين28000

143إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىجوان بدر محمد357922

144إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىساجده عبدالسالم رمضان356142

145إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىبروين سعدهللا جرجيس35720



فيان ولي اسماعيل28317
146إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبى

ة صمد احمد28015 147إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىسمير

148إعدادية3قرسوك33241دهوكأنبىمريم خورشيد سيف الدين27642

ى249695 1بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرطلحة فارس امير

2بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركيوان تيمور يونس323939

ى عبدالرحمن نادر324696 3بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرحسير

4بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررعد صالح جرجيس383098

5بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكربدر محمد قرطاس124886

6بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنافع بهجت سليم324689

7بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنجمالدين ولي عمر250124

ى125729 8بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرقاسم عبدالكريم حسير

ى124987 9بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسعدي خليل امير

ش رشاد صالح559453 10بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهير

ي بدرخان طه323675
11بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعوبى

12بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصائب حسن محمد124759

13بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراحسان طلعت بهجت125859

14بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنبيل ميكائيل مصطفى383077

15بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنافع فارس مامل124697

وان فاضل مجيد322435 16بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسير

17بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنشوان احمد رشيد323980

يف عثمان126127 18بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعدنان محمدرسر

ى اسماعيل128061 19بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرباقر ياسير

20بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكربكر شكر طاهر249799

21بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكردلشاد محمد رمضان471692

وان احمد اسماعيل322400 22بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشير

23بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرارسالن صباح رمضان324773

24بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعمران هاشم بشار324119

وان عدنان ظاهر323051 25بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسير

26بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشكر حسن صالح125038

ى يوسف125455 27بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنظام ياسير

28بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررعد قاسم عزالدين250154

ى382897 29بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعامر عبدهللا محمدامير

30بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراياز عبدالقادر عبدهللا250037

31بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشمال خرصى احمد124892

32بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهيوا حكيم عاصم323625

33بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسعيد محمد يونس323167

ي احمد محمد125019
34بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركيفى

35بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرراكان صالح احمد249993

36بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد حازم عبدهللا559517

ي سعيد صالح125041
 
37بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصدق

38بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرفمان شكري محمد383349

39بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكربارزان رمضان صديق382916

40بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهوكر زكري رشيد323971

41بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراراز صائب تيمور126012

42بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرفيصل اسماعيل طه125789

43بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد جوهر يونس249671

44بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجيكر اسماعيل سلمان249748



45بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررزكار عرب كريم250165

46بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشمال جاسم رمضان125334

47بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكردلشاد قادر مصطفى324655

48بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرفرمان صالح محمدعلي323410

49بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعبدالباسط هادي حمو249700

50بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسمير صالحالدين طه323236

ي بدرخان249889
51بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسعد عوبى

52بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراياد ادريس طه559469

53بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرقادر طه قادر255296

54بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررضوان محمد جميل559525

55بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعبدهللا عمر ميكائيل559399

56بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراوميد مجيد احمد323992

ان همزة رسول499523 57بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمير

58بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحسن اكرم ماهر256857

59بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرفائز لقمان محمد254739

وان حاتم صالح128055 60بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشير

زاد سيامند شكر126033 61بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشير

ى249961 62بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسعد محمد ياسير

از صائب تيمور126003 63بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشير

ى322455 64بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرفاضل صديق حسير

65بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرريكان زرار محمد323435

66بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراسعد اسود عبدهللا323101

67دبلوم3بردرش33243دهوكذكرهوال صادق سليم383123

68دبلوم3بردرش33243دهوكذكررضوان نزير عثمان559628

69دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمحسن جميل كريم255136

ى126722 70دبلوم3بردرش33243دهوكذكرهيمن احمد حسير

71دبلوم3بردرش33243دهوكذكرفؤاد ازور محمد255617

ى126801 72دبلوم3بردرش33243دهوكذكرنكتل عارف امير

73دبلوم3بردرش33243دهوكذكرزكري رشيد عثمان383131

74دبلوم3بردرش33243دهوكذكررياض سعيد قادر256986

75دبلوم3بردرش33243دهوكذكررياض سعيد محو324007

76دبلوم3بردرش33243دهوكذكرخالد علي عزيز559439

77دبلوم3بردرش33243دهوكذكرفالح صباح رمضان249880

78دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعبدالرحمن محمد اسماعيل125913

79دبلوم3بردرش33243دهوكذكررزكار يونس علي250187

80دبلوم3بردرش33243دهوكذكراراس اسماعيل حمو383405

81دبلوم3بردرش33243دهوكذكرخالد سالم احمد382835

82دبلوم3بردرش33243دهوكذكررسوين محسن جميل250171

ش بهجت اخرصى323610 83دبلوم3بردرش33243دهوكذكرهير

84دبلوم3بردرش33243دهوكذكرفرسان احمد اسماعيل323039

85دبلوم3بردرش33243دهوكذكربشار قاسم صالح249972

86دبلوم3بردرش33243دهوكذكرنوزاد يوسف عزيز124910

87دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعبداللطيف اسماعيل عبدالرحمن249628

88دبلوم3بردرش33243دهوكذكرشعبان يونس عزيز250253

89دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمحمد رسدار رشاد323179

90دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعزير موس اسماعيل559444

91دبلوم3بردرش33243دهوكذكرديار هاوار رشاد125091



92دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمحمد رياض يونس124869

ى اسماعيل250232 93دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعامر ياسير

94إعدادية3بردرش33243دهوكذكرصائب تيمور كجل254703

95إعدادية3بردرش33243دهوكذكررزكار علي رشو382923

ى125004 96إعدادية3بردرش33243دهوكذكررياض يونس امير

97إعدادية3بردرش33243دهوكذكربشار وزير عبدالسالم126478

98إعدادية3بردرش33243دهوكذكرنامق عبدهللا قادر127370

99إعدادية3بردرش33243دهوكذكرنياز عبدهللا اسماعيل383148

فان برهان اسماعيل250138 1ماجستير3بردرش33243دهوكذكرنيجير

2بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعبدالرحمن عبدالستار عبدالغفار125449

ى مامل124828 3بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمود ياسير

4بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعمار مسعود خرسو249691

5بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراحمد اسماعيل سلمان249728

6بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنوزاد اسماعيل عبدالرحمن559447

ى مصطفى126117 7بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركانيوار حسير

8بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجرجيس جاسم محمود471656

9بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراحمد لقمان صالح383200

10بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراسماعيل مجيد رمضان124945

11بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكريارس نذير احمد559742

12بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجاسم قاسم محمد256452

13بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررضوان زكري عزيز254956

14بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرغسان غازي صالح124879

15بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرابراهيم سعيد صالح125490

16بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراسامة نامق عبدهللا127400

ى125898 17بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعبدهللا عبدالقهار حسير

ان حسن يونس125028 18بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركامير

19بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد عثمان عرفات126440

20بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررضوان عمر جوهر124700

21بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكردلشاد مقداد اسماعيل459190

22بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكروريا محمد عبدالرحمن254972

23بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعلي كمال حسن383256

24بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسوران رزكار فارس125277

25بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركوران شكر محمد255340

26بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشمال جمال عبدالرحمن125059

27بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرريباز عبدالقادر عبدهللا126711

الدين علي383303 28بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهلمت خير

29بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصالح كامل بكر323963

30بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعبدالسالم يونس مصطفى502451

31بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهشيار ابراهيم محمد257211

32بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعماد سام عزيز126864

ى124913 33بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسفيان بهرام عمرشير

34بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمهدي صالح محمدعلي559735

35بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرزيد سامي عبدهللا383103

36بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراراز خليل عبدهللا559729

37بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكردلوفان عبدالسالم نادر323116

38بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرفهد صالح جرجيس383186

ى383184 39بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمؤيد عمر ياسير



40بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرزانا زرير وزير127092

41بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمؤيد عبدالجبار بشار383328

42بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمروان احمد يونس124687

43بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشوان جالل صالح322411

ى250233 44بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسداد عادل حسير

45بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررمضان اسماعيل رمضان382803

46بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراوميد رشيد مصطفى383218

47بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراوميد ادريس طه128146

48بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصهيب بحري عزيز127565

ى322443 ي محمدامير 49بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركاروان حرب 

50بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراحمد حازم عبدهللا559432

51بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراسامة سعدي محمود125918

52بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصفوان عبدهللا قادر127327

53بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد محسن جميل255158

54بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركوران صالح احمد502493

55بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشهاب رشاد مشير383192

56بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد عاصم طه383359

57بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرذكرى عبدالمجيد عبدهللا126905

58بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعني  شهاب محمود559494

59بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهندرين ساالر محمود249757

60بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراوات عبدالكريم مولود383362

61بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراحمد ذكري رشيد383235

62بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعماد فاضل خرصى249910

ى125463 63بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرحسن صديق حسير

ى254775 ى محمدامير 64بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد حسير

65بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكربوتان نذير عثمان383381

66بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهاكو صالح كريم383374

دين عزيز سليمان126099 67بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشير

ى126839 68بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهفال نذير ياسير

69بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهشام ذكري رشيد383241

ي بدرخان127875
70بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعمار عوبى

71بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصالح مقداد جواد256816

72بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرزردشت محمد عزيز256631

73بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعمر رمضان مولود256799

74بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكردلوفان محمد عبدالرحيم256785

ى127981 ائيل حسير 75بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركوران جي 

76بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركوفان صالح يونس383198

77بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجمال عبدهللا اسماعيل383195

78بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعماد خرصى اسماعيل382956

79بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجوهر جرجيس محيالدين383045

80بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعمر قادر سليمان249860

81بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررابر صابر طه255308

82بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصهيب اسماعيل محمدعلي250284

وان نادر محمد502478 83بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسير

84بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكريارس رشيد فاخر383415

85بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرحسن طيفور محمود383006

86بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصالح يونس مصطفى502461



87بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد جواد احمد125051

88بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرفرهاد صديق مولود383178

89بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركيفى جليل حاتم383400

90بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد نارص محمد256527

91بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرباسل تيمور اسماعيل324018

92بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمصلح اسماعيل قادر128155

93بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركريم يونس يونس383237

ى124926 94بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكربارزان بهرام عمرشير

95بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسامان صائب حسن124823

96بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعثمان عاصم عثمان559470

97بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسمير محسن عدو324095

98بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرامير عصمت محيالدين382993

99بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهزار ادريس محمود324748

100بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهفال ارشد فارس383342

101بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررعد ولي اسماعيل125996

102بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمهدي جالل نجم256808

103بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهشيار جرجيس محمد128150

ي عثمان سعيد323221
104بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكردشب 

105بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرديدوان عبدالسالم نادر323150

ى124962 106بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرحارس محمد حسير

وان عبيد طه249941 107بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنيجير

108بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررسكار جواد كريم125108

109بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرزبير زكريا كريم255553

110بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعلي احمد رمضان127552

111بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشوان حبيب رشيد383176

وان كريم مطلب127502 112بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسير

113بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشعبان كمال صالح249930

114بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجاسم جواد قاسم257527

115بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمسعود فيصل نجمالدين382826

116بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد نجمالدين قادر127882

117بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد عزيز جميل249986

ائيل يونس323830 118بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنيبل جي 

119بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد بهاءالدين اسعد559704

ان كريم255577 120بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنهرو كامير

121بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرزيرك عزيز طه128029

ى127439 ى محمدامير 122بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراحمد لزكير

123بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسهل طلحة فارس125810

124بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركاروان عبدالغفور ميكائيل256822

125بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركاروان نجمالدين ولي249846

126بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكروعد عبدالكريم رمضان383220

ى382974 127بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررشو عادل محمدامير

ي اسماعيل324644 128بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكربوتان كانب 

129بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركمال ابراهيم صديق125436

130بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركوفان كمال ابراهيم471710

ى125476 131بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرولي عبدالجبار حسير

132بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكردلوفان خالد نوري126156

ى250008 وان عباس ياسير 133بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرشير



134بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررسن مؤيد محمد559649

135بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعبدالودود لقمان صالح559727

136بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركوران شمسالدين احمد124803

ى مامل127897 137بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد ياسير

138بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكردلوفان جليل رشيد324078

139بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمريوان نجمالدين ولي126027

ى559694 140بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركوران عدنان حسير

141بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراحمد ابراهيم اسماعيل256621

142بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسهيم مقصود خورشيد324671

143بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرراكان رفعت محمدعلي559715

144بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرزيد رزكار فارس256225

145بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكربشار غازي ميكائيل126056

146بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنشوان رشيد محمد126391

147بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمصطفى يونس مصطفى502455

148بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد شمال فتجي255677

149بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصهيب محيالدين جرجيس383319

150بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكروعد فخري نجم125963

151بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرماهر عبداللطيف اسكندر127860

152بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعبدالقادر صباح قادر559476

153بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرانس مصطفى جميل126852

154بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجيهاد جميل عبدالرحمن322387

ي خرصى125882
 
155بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنشوان شوق

156بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرامير صابر محمد249761

157بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررشدي فتاح محسن256995

158بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكربشار جرجيس انور383354

159بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرنواس يونس رمضان124693

ي ادريس مصطفى124711
160بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراشب 

161بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرامير جابر احمد249722

162بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد احمد عثمان383022

163بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعاصم قاسم محمد383321

164بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررحمان همزة رسول255462

165بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعبدالقادر عزيز عبدالرحمن125023

166بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد نزير عثمان383382

167بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهزار عبدهللا حميد250235

168بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمسلم حازم عبدهللا559523

169بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكريارس احمد محمد254985

ائيل126745 170بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجاسم ناظم جي 

171بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمضفر فريق توفيق125343

172بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمحمد قادر يونس255245

173بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعامر عكيد عارف124938

174بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررشوان عدنان هابيل257480

ى عبدهللا383066 175بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراردوان ياسير

176بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراياد ادريس سليمان126108

177بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرزيد سام عزيز254963

178بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعامر عزالدين احمد256768

179بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسليم محمد عبدالرحمن383105

180بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرصباح صالحالدين طه124931



181بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجمال نجمالدين ولي249618

ى559426 182بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسنكر عادل حسير

183بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسداد غازي ميكائيل126046

184بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجرجيس عبدالكريم جرجيس559431

185بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكربارزان فيصل نجمالدين382814

186بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرزانا فيصل خورشيد383188

187بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسفيان سليمان علي383484

188بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرجوهر فائق توفيق125351

189بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكراياد سيامند شكر383108

190بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرناصح اسماعيل عبدالرحمن559435

191بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررسهاد موس عمر256124

ى324665 192بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهولر هاشم حسير

193بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسداد سعدون سليم383010

194بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرعامر سامي محمود383279

وان كامل بكر324106 195بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسير

196بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرزياد سعيد محمد323084

197بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرسداد ستار طه384223

ى382983 198بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرايمن احمد امير

199بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكررسدار فيصل ميكائيل250054

200بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرهشيار عبدالباري محمد126085

201بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرخالد رسدار جمال257224

202بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرخليل قادر سعيد382779

203بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرمسعود نامق اسماعيل256828

ى254689 204بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكركاروان لقمان حسير

205دبلوم3بردرش33243دهوكذكرسفيان جواد احمد125070

ي خرصى250246
 
206دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمهدي شوق

207دبلوم3بردرش33243دهوكذكررزكار فيصل ميكائيل324001

يف125073 208دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعمر مناف محمدرسر

209دبلوم3بردرش33243دهوكذكرسعد شكر محمد255319

210دبلوم3بردرش33243دهوكذكربيوار احمد رمضان256888

يف125079 211دبلوم3بردرش33243دهوكذكرفارس مناف محمدرسر

212دبلوم3بردرش33243دهوكذكرغائب صائب تيمور127079

213دبلوم3بردرش33243دهوكذكريوسف شمال فتجي255489

214دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمحمد كاكل علي383506

215دبلوم3بردرش33243دهوكذكررسدار محمد احمد383410

216دبلوم3بردرش33243دهوكذكرريكان يونس مصطفى383057

وان علي عزيز383314 217دبلوم3بردرش33243دهوكذكرسير

218دبلوم3بردرش33243دهوكذكروريا شمسالدين اسماعيل383468

219دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمؤيد مصطفى سعيد124864

220دبلوم3بردرش33243دهوكذكرشمسالدين تعبير ابراهيم330289

221دبلوم3بردرش33243دهوكذكرايوب اراز نامق256780

222دبلوم3بردرش33243دهوكذكراحمد عبدالكريم جرجيس559427

223دبلوم3بردرش33243دهوكذكرفارس لقمان محمد254764

224دبلوم3بردرش33243دهوكذكراحمد عبدالقهار محمدعلي127511

225دبلوم3بردرش33243دهوكذكروريا خورشيد مصطفى125952

226دبلوم3بردرش33243دهوكذكربشار عاصم طه255081

227دبلوم3بردرش33243دهوكذكررسكوت احمد محمد250270



228دبلوم3بردرش33243دهوكذكرابراهيم حسن محمود383266

229دبلوم3بردرش33243دهوكذكربيار شاهسوار عبدالكريم256685

230دبلوم3بردرش33243دهوكذكرشاخوان ظاهر علي471728

231دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمعتصم مجيد حمو383274

ى382968 ى محمدامير 232دبلوم3بردرش33243دهوكذكررسدار حسير

233دبلوم3بردرش33243دهوكذكراسماعيل جوهر عبدالرحمن559761

ى502467 234دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمسعود عبدهللا ياسير

ى383471 235دبلوم3بردرش33243دهوكذكراحمد دهام حسير

236دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعماد عبدالكريم رمضان383385

237دبلوم3بردرش33243دهوكذكرانس احمد حميد383317

ائيل ميكائيل125116 238دبلوم3بردرش33243دهوكذكراردوان جي 

239دبلوم3بردرش33243دهوكذكرصالح لقمان صالح125285

240دبلوم3بردرش33243دهوكذكركاوه سعدي محمود125921

241دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعبدالباري حسن عيىس559464

242دبلوم3بردرش33243دهوكذكراياد خرسو اسماعيل257102

243دبلوم3بردرش33243دهوكذكرديدار احمد رمضان254999

ى125467 244دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعلي عبدالجبار حسير

245دبلوم3بردرش33243دهوكذكربالل عبدهللا احمد383338

246دبلوم3بردرش33243دهوكذكرباسم عاصم عثمان383475

247دبلوم3بردرش33243دهوكذكركارزان شهاب نوري254901

ى صالح كريم383393 248دبلوم3بردرش33243دهوكذكرياسير

249دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمحمد حسن طه382735

250دبلوم3بردرش33243دهوكذكرامير خرسو اسماعيل559473

251دبلوم3بردرش33243دهوكذكرشمال محيالدين كريم126020

252دبلوم3بردرش33243دهوكذكرسمير شمال فتجي127638

253دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمحمد خرسو اسماعيل383371

254دبلوم3بردرش33243دهوكذكربشدار حسن عبدالخالق383472

255دبلوم3بردرش33243دهوكذكراؤميد فاضل خرصى256872

256دبلوم3بردرش33243دهوكذكرميديا جمال مجيد559743

ى559459 257دبلوم3بردرش33243دهوكذكرنزار عادل حسير

258دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعبدالجبار رفعت احمد125338

زاد رشاد383333 259دبلوم3بردرش33243دهوكذكرنياز شير

260دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعماد عرفات بشار383174

261دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعبدالكريم نامق عبدهللا127395

262دبلوم3بردرش33243دهوكذكررزكار جاسم ابراهيم324681

263دبلوم3بردرش33243دهوكذكرجهاد خالد عبدالحميد124899

264دبلوم3بردرش33243دهوكذكراحمد جميل عبدالرحمن383175

265دبلوم3بردرش33243دهوكذكرملت مهدي خليل250333

266دبلوم3بردرش33243دهوكذكرسهيل رسدار رشاد256774

267دبلوم3بردرش33243دهوكذكرنذير محسن عدو323811

268دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعلي رزكار فارس255001

فان عيىس عمر383464 269دبلوم3بردرش33243دهوكذكرنيجير

270دبلوم3بردرش33243دهوكذكرسلمان بدران كمال383429

271دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعدنان فاخر اسماعيل126337

272دبلوم3بردرش33243دهوكذكرسلمان عمر عاشور254815

ى383346 ى محمدامير 273دبلوم3بردرش33243دهوكذكرولي حسير

274دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمحمد طلعت بهجت125361



275دبلوم3بردرش33243دهوكذكرديار عماد دهام559466

ي رائد فخري384327
276دبلوم3بردرش33243دهوكذكرهابى

ائيل مصطفى384365 277دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعبدالستار جي 

278دبلوم3بردرش33243دهوكذكرزانا لقمان محمد255213

279دبلوم3بردرش33243دهوكذكراسامة فرسان حمو323854

280دبلوم3بردرش33243دهوكذكرمحمد عصمان رمضان125030

281دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعرفات قادر محمد254846

282دبلوم3بردرش33243دهوكذكرعلي وسمان رمضان250062

283دبلوم3بردرش33243دهوكذكردلوفان مجيد عبدالرحيم383488

284دبلوم3بردرش33243دهوكذكرهمت محمد عزيز559467

285دبلوم3بردرش33243دهوكذكرغريب وليد سليم255031

286دبلوم3بردرش33243دهوكذكرسلمان خطاب نوري127316

287دبلوم3بردرش33243دهوكذكرهوار معروف كريم254722

288دبلوم3بردرش33243دهوكذكريحبر برهان موس127968

289إعدادية3بردرش33243دهوكذكرشوان احمد محمد554548

290إعدادية3بردرش33243دهوكذكراياد عثمان صالح559497

ى382740 ى محمدامير 291إعدادية3بردرش33243دهوكذكرلقمان ياسير

292إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحمد عبدالسالم كريم559534

293إعدادية3بردرش33243دهوكذكرزياد شوكت خرصى324640

294إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعماد قاسم صالح254710

295إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد اكرم ابراهيم127028

296إعدادية3بردرش33243دهوكذكراسامة غازي مراد559655

297إعدادية3بردرش33243دهوكذكركوكر عزيز سليمان127715

298إعدادية3بردرش33243دهوكذكرنشوان عبدهللا يونس382881

299إعدادية3بردرش33243دهوكذكروليد سعدهللا عزيز249657

300إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسداد هاشم ابراهيم383171

301إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمؤيد بسام نجم383380

302إعدادية3بردرش33243دهوكذكرريبار زكري سليمان126340

ى383231 303إعدادية3بردرش33243دهوكذكرزيد تقيالدين محمدامير

304إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعلي فارس محمد383181

اس لقمان محمد254756 305إعدادية3بردرش33243دهوكذكرفير

306إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمروان محيالدين طه124786

307إعدادية3بردرش33243دهوكذكرنكتل زكري رشيد126375

308إعدادية3بردرش33243دهوكذكرفرمان لقمان محمد250180

309إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسلمان غازي ميكائيل126051

310إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسفيان عامر بهجت256757

311إعدادية3بردرش33243دهوكذكراياد جرجيس احمد382823

312إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعبدالكريم قاسم مقصود324131

313إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسهيم سامي عبدهللا249903

ى255189 314إعدادية3بردرش33243دهوكذكرنزار عبدالقادر ياسير

315إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحمد فؤاد بدرخان559448

316إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحسان سعدي خليل125001

317إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعبدالحميد عبدهللا حميد256517

318إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعمر اميد كمال383246

319إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسعد اسكندر ابراهيم255239

320إعدادية3بردرش33243دهوكذكروليد وسمان رمضان255146

321إعدادية3بردرش33243دهوكذكركيالن طيب حسن126194



322إعدادية3بردرش33243دهوكذكرحسن حميد حسن559502

323إعدادية3بردرش33243دهوكذكرريان طيب فيصل127681

324إعدادية3بردرش33243دهوكذكرايوب اسماعيل سلمان382959

325إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحمد جمال عبدالرحمن125064

326إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمؤيد مقداد جواد559716

327إعدادية3بردرش33243دهوكذكرنعمت عبدالكريم رمضان383253

ى عبدهللا383070 328إعدادية3بردرش33243دهوكذكررمزي ياسير

329إعدادية3بردرش33243دهوكذكركاوة نذير محمود255660

330إعدادية3بردرش33243دهوكذكركاوة احمد بهجت383127

331إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعمار محسن جميل255155

332إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعمر مقداد خالد126290

ائيل126771 333إعدادية3بردرش33243دهوكذكرادريس ناظم جي 

334إعدادية3بردرش33243دهوكذكرفاطمه صديق مولود383086

335إعدادية3بردرش33243دهوكذكربشار غريب يونس559440

336إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمروان هاشم بشار559463

337إعدادية3بردرش33243دهوكذكرشعيب مسعود عبدالقادر559461

338إعدادية3بردرش33243دهوكذكرهشيار فاضل ابراهيم125440

339إعدادية3بردرش33243دهوكذكربسام سليمان علي324524

340إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعماد سالم حازم559522

ى مامل127771 ى ياسير 341إعدادية3بردرش33243دهوكذكرامير

342إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسامان طلحة فارس125798

ى383035 343إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسيفالدين نرصالدين حسير

344إعدادية3بردرش33243دهوكذكراسماعيل ازور محمد254799

345إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسوران عزالدين شمسالدين126280

346إعدادية3بردرش33243دهوكذكراياد يوسف قادر559521

347إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسيف سعدي خليل126383

348إعدادية3بردرش33243دهوكذكرجوهر بسام نجم383388

349إعدادية3بردرش33243دهوكذكرشاكر قاسم محمد250302

 علي382704
ى 350إعدادية3بردرش33243دهوكذكراسامة حسير

351إعدادية3بردرش33243دهوكذكرزكريا مهدي خليل125927

ارسالن محمود559718 352إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمود امير

353إعدادية3بردرش33243دهوكذكرابراهيم عبدالغفور ميكائيل127580

354إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد قيدار هشيار559434

355إعدادية3بردرش33243دهوكذكرنياز كمال صالح559527

356إعدادية3بردرش33243دهوكذكرروز ادريس مصطفى124742

357إعدادية3بردرش33243دهوكذكرجمال برهان محمد383228

358إعدادية3بردرش33243دهوكذكراياس نامق عبدهللا127411

زاد رشاد382746 359إعدادية3بردرش33243دهوكذكراسماعيل شير

360إعدادية3بردرش33243دهوكذكرغازي بايز سعيد125849

361إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد عون الدين حميد383043

362إعدادية3بردرش33243دهوكذكرفارس قاسم صالح254714

363إعدادية3بردرش33243دهوكذكرحسن زياد يونس126779

364إعدادية3بردرش33243دهوكذكراسماعيل جالل حمد459221

365إعدادية3بردرش33243دهوكذكرابراهيم ناظم حسن125084

366إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعبدالمناف مصطفى جميل323393

ائيل ميكائيل124844 367إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحمد جي 

368إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعامر عبدالكريم جرجيس559428



ارسالن محمود559757 369إعدادية3بردرش33243دهوكذكرزاهد امير

370إعدادية3بردرش33243دهوكذكررمضان هاشم قاسم323208

371إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد كمال حسن383137

372إعدادية3بردرش33243دهوكذكروريا فيضاهلل ميكائيل127625

373إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد ابراهيم جنيد250262

374إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحمد عاصم طه383357

375إعدادية3بردرش33243دهوكذكرجمال جبار اسماعيل559437

376إعدادية3بردرش33243دهوكذكرصهيب سامي عبدهللا383191

377إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعماد طلعت احمد382659

378إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسالم شعبان محمود125838

ي خرصى127036
 
379إعدادية3بردرش33243دهوكذكرريفان شوق

 احمد محمدعلي559698
380إعدادية3بردرش33243دهوكذكرخرصى

381إعدادية3بردرش33243دهوكذكريوسف بختيار سليمان559740

382إعدادية3بردرش33243دهوكذكرجوهر نادر حاتم382652

383إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد علي صخيل383145

384إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعبدالرحيم محمد عبدالرحيم559643

385إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمعتصم ناسيح عبدالرزاق471665

ى256696 386إعدادية3بردرش33243دهوكذكرحسن هاشم حسير

387إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحمد منير حبيب126398

388إعدادية3بردرش33243دهوكذكرابراهيم سليم محمود254916

389إعدادية3بردرش33243دهوكذكرجهاد صابر عبدالرحمن254747

ي احمد559528
390إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحمد هابى

391إعدادية3بردرش33243دهوكذكربدر محمد اسماعيل127045

392إعدادية3بردرش33243دهوكذكراوميد هاشم مولود255363

ى127140 وان احمد حسير 393إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسير

394إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسليمان محسن عبدهللا128112

395إعدادية3بردرش33243دهوكذكرامانج وليد جنيد324735

396إعدادية3بردرش33243دهوكذكركوران عمر عاشور382806

397إعدادية3بردرش33243دهوكذكروسام عبدالمنعم بحري255198

398إعدادية3بردرش33243دهوكذكرهونر عمر غريب502502

399إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد عباس حسن383224

400إعدادية3بردرش33243دهوكذكركرم سعود عرب125056

ى124836 401إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد ميكائيل عمرشير

402إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسيداد عبدالكريم طاهر257713

403إعدادية3بردرش33243دهوكذكرامام هاشم محمد126408

404إعدادية3بردرش33243دهوكذكرصهيب ولي اسماعيل249867

405إعدادية3بردرش33243دهوكذكرحميد مجيد خورشيد382656

406إعدادية3بردرش33243دهوكذكربشار شاكر خليل125114

407إعدادية3بردرش33243دهوكذكركوران نذير احمد559540

408إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعبدالرحمن اسود رمضان257299

ى126511 409إعدادية3بردرش33243دهوكذكراسماعيل ميكائيل عمرشير

ى127129 وان احمد حسير 410إعدادية3بردرش33243دهوكذكرشير

411إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد فخري رشيد250230

412إعدادية3بردرش33243دهوكذكررساج غازي ميكائيل126040

413إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمسعود جواد نادر559508

414إعدادية3بردرش33243دهوكذكررسمد عدنان محمد559756

ان فارس127280 415إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعمر كامير



416إعدادية3بردرش33243دهوكذكرنيجرافان علي عبدالرحيم559637

417إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحمد رشيد رمضان559734

418إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسهل تعبير ابراهيم383062

419إعدادية3بردرش33243دهوكذكرازاد ظاهر عبدهللا382689

420إعدادية3بردرش33243دهوكذكرريان شمال فتجي127484

ائيل126732 421إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسعدهللا ناظم جي 

422إعدادية3بردرش33243دهوكذكرشمال برهان محمد382867

423إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمحمد خرسو قادر126305

424إعدادية3بردرش33243دهوكذكرزريان زبير محمد559462

425إعدادية3بردرش33243دهوكذكرخورشيد خليل جليل125828

426إعدادية3بردرش33243دهوكذكررسول عبدالرحيم رسول324140

ي382903
 
427إعدادية3بردرش33243دهوكذكراحمد فاتح برق

428إعدادية3بردرش33243دهوكذكربالل عزيز سليمان127703

429إعدادية3بردرش33243دهوكذكرفرهاد حسن يونس471674

430إعدادية3بردرش33243دهوكذكرهيمن شوكت خليل126498

431إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعلي سيامند شكر382843

432إعدادية3بردرش33243دهوكذكرعمران رضوان نجم254892

433إعدادية3بردرش33243دهوكذكردانا لقمان محمد254724

434إعدادية3بردرش33243دهوكذكرزياد بهاءالدين اسعد559489

435إعدادية3بردرش33243دهوكذكرسيداد صالح خورشيد559659

436إعدادية3بردرش33243دهوكذكرهزار سليمان خورشيد382872

437بكالوريوس3بردرش33243دهوكذكرامير احمد صالح249810

يف عثمان126465 438إعدادية3بردرش33243دهوكذكرمناف محمدرسر

1بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىبرزين سمير محو383324

كشال مجيد علي250043
2بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبى

3بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىزينة عاصم طه383004

4بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىرقية محيالدين معروف126947

5بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىآالء ساالر عبدالكريم249684

6بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىوزيرة محيالدين طه471684

7بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىمهابات اسماعيل خرصى125374

8بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىزينب سمير محو323194

9بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىكوردستان عاصم طه382998

10دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىبيمان جرجيس مصطفى382643

ى عمر127382 11دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىمنال حسير

ي مصطفى324785
12دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىصفاء عبدالغبى

13دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىخالدة ادريس سعيد124872

ان خالد نوري559737 1دبلوم عالي3بردرش33243دهوكأنبىسير

2بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىزينب سالم احمد127219

3بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة صالحالدين طه126357

ي اسماعيل126141 سميه كانب 
4بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبى

5بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىنوروز عبدالجبار بشار324706

6بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىنازك سعيد صالح126816

ان شكر محمد255331 7بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىسير

8بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىبيخال عمر عاشور257123

9بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىجوان جالل سعيد382979

10بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىليل قاسم صالح127750

ة افدل محمد323070 11بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىمنير



يوان مولود علي382944 بير
12بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبى

13بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىسلم نامق اسماعيل256832

14بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىالهام ادريس سليمان126071

15بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىسمية قابيل وسمان382862

ي محمد382647
16بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىايمان لطفى

17بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىقدرية عبدالسالم عبدالجبار383196

18بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىبروين رشاد صالح383291

ى رمضان مصطفى124977 19بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىشفير

20بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىسندس طلعت احمد383510

ى عبدالرحمن382790 21بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىمريم حسير

ى254881 22بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىنجاة سليم حسير

23بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىرسكول طلعت احمد383376

24بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىايمان احمد محمد250265

25بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىمريم قادر يونس255273

26بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىليل عون الدين حميد249820

27بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىدالل عبدالكريم طاهر255039

28بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىرسوة عبدالباسط اسماعيل256812

29بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىنرسين سالم محمد124957

30بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىرويدة نامق اسماعيل256838

بفرين عكيد محمدعلي323955
31بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبى

و جاسم ابراهيم383515 32بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىهير

33بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىحليمة سالم احمد127234

34بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىرسوة عبدالكريم طاهر255429

35بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىسلوى ابراهيم ميكائيل125478

ى255264 36بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىنارين عادل حسير

سارية ولي علي383118
37بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبى

38بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىدنيا مروان جودر125292

39بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىمنتىه عثمان نجم383258

40بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىبيمان شوكت خليل383271

41بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىاسية قاسم محمد250279

42بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىحليمة اسماعيل رمضان559429

43بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىكويستان عبدالغفور ميكائيل127588

44بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىدلخوش عثمان رمضان126066

ى382724 ائيل حسير 45بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىغريبة جي 

يف249638 46بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىجيمن مناف محمدرسر

ى383481 47بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىسلوى ادهم عمرشير

ان عبدالسالم نادر323131 48بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىهير

49بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىجنار صباح سعيد125890

كز عبدالجبار بشار383331 50بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىنير

51بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىفائزة شكر محمد255352

52بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىادار جالل محمد127298

53بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىشيالن موس عمر256149

54بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىرشا ستار سعيد126789

55بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىكوالن كمال سمو249793

56بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىسوالف نذير احمد383308

57بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىايمان احمد مولود255399

58بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىنجاة سالم احمد127208



59بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىنادية احمد بهجت324030

نركز صديق علي323905
60بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبى

61بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىريزان خالد نوري126163

62بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة فارس عزالدين128078

63بكالوريوس3بردرش33243دهوكأنبىعاصمة صالح الدين طه126367

64دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىوداد محمد عبدالرحمن256804

65دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىفوزية شكر محمد255327

66دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة عونالدين حميد254863

67دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىايريفان محمد عبدالرحيم383295

68دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىاسيا زرير وزير127290

ى سالم احمد471767 69دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىدلفير

ى عزيز احمد256793 70دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىدلفير

71دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىبرخان مصطفى فارس383391

72دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىسارا عاصم طه383365

73دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة مصطفى سعيد124850

74دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىبيمان رشاد صالح382772

ناسكة صديق علي383369
75دبلوم3بردرش33243دهوكأنبى

76دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىودعية بدر محمد124907

77دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىارزوو ادريس مصطفى124728

ى بهرام احمد124918 78دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىسولير

79دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىزينب سعدي محمود256440

ان عبدالغفور ميكائيل127737 80دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىسير

81دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة عبدالسالم عبدالجبار383173

82دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىسمية محسن جميل255171

83دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىوداد جاسم ابراهيم383531

84دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىرويده جمال نجم125979

ي127527
 
85دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىعائشه شفيق شوق

86دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىنهلة ادهم مراد125527

87دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىبروين وسمان رمضان250072

ى عبدالرحمن382796 88دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىشيماء حسير

89دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىروميثة ادريس طاهر256900

90دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىزهرة وسمان رمضان250087

91دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىخالدة صديق عبدالرحمن459118

92دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىسهرة وسمان رمضان250099

93دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىهوزان خالد نوري128014

94دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىسلم عصمان عبدالرحيم125045

95دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىيرسى عبدهللا حميد256573

96دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة احمد عثمان256167

97دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىمهيالن عبدهللا محمد383425

98دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىهدى نارص محمد383329

99دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىنوال غيدان وسمان125843

ى255205 ى عادل حسير 100دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىهيلير

101دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىنذيرة محيالدين طه383287

دعاء توفيق علي127469
102دبلوم3بردرش33243دهوكأنبى

بيخال علي صخيل383169
103دبلوم3بردرش33243دهوكأنبى

منال مجيد علي126683
104دبلوم3بردرش33243دهوكأنبى

105دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىبيداء حكمت محمد255499



106دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىصابرين صائب حسن124814

107دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىعابده شكر عثمان249711

108دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىعائشة عونالدين حميد254870

109دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىخولة طارق اسماعيل383535

يف125100 110دبلوم3بردرش33243دهوكأنبىزينب مناف محمدرسر

111إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىخانزاد نزير عثمان383040

112إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىزهرة اسماعيل ميكائيل324807

113إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة بايز سعيد126962

114إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىسمية سفير اسماعيل255522

115إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىسلوى برهان موس127824

116إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىخالت بدر محمد126318

117إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىكريفان وزير شاكر254949

هالة عبدالقهار محمدعلي255512
118إعدادية3بردرش33243دهوكأنبى

119إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىشيماء سليمان حسن383054

120إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىخالت خطاب خرسو126417

ى عمران عثمان383233 121إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىهيلير

ى124984 ى محمدامير 122إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىايمان ياسير

ى عمر255046 123إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىسارة حسير

124إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىساكار ادريس مصطفى124722

125إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىهندية بدر محمد126326

126إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىسيما عاصم طه383367

127إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىشيماء مسعود عبدالقادر559481

128إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىكريفان خالد نوري127959

129إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىاسماء عونالدين حميد382886

130إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىشيماء لطفى محمد383060

131إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىنادية خطاب نوري254808

132إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىسارة سفير اسماعيل127262

133إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىفائزة شكر عثمان249717

134إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىثرية اكرم ابراهيم249919

135إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىحليمة بايز سعيد125853

136إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىسناء سعدي خليل124994

ى249646 137إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىزيان لطيف عمرشير

138إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىزهرة كريم محمد126089

139إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىبناز عبدالكريم مولود559492

140إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىشيالن بهرام خليل125123

141إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىزينب محسن جميل255177

142إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىسارة اسد رشيد256091

ى شمسالدين احمد124794 143إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىنازنير

144إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة اكرم كريم126487

 علي382676
ى 145إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىمروة حسير

146إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىشيماء فريق صالح559588

147إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىزيان وزير شاكر254930

148إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىصبيحة مسعود اسود254774

ي اسماعيل127167
 
149إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة صدق

150إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىامل غياث وزير254824

151إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىئاال عبدهللا يونس127063

152إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىسوران عمر عاشور382830



153إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىفيان خالد نوري127931

154إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىسناء صديق مولود382939

وان شاكر طاهر255088 155إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىبير

ى383083 156إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىامل فاخر امير

ى عبدهللا127922 157إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىبيان ياسير

158إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىهلمت شوكت خليل383538

ى اسود رمضان254853 159إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىهيلير

160إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىزهرة فريق صالح559596

161إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىهيفن محمود محمد250240

ى عمر255419 162إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىبيخال حسير

163إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىامل بدر عبدالرحمن127348

نورا حيدر علي255595
164إعدادية3بردرش33243دهوكأنبى

165إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىبناز فريق صالح559620

166إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىمريم يوسف محمود382853

167إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىفاطمة نادر حاتم383050

168إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىعائشة شكر عثمان249705

169إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىشيماء محيالدين كريم257015

170إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىزاهدة محمد اسماعيل127052

ى معروف فاخر125129 171إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىنرمير

172إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىحنان طلحة فارس125814

173إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىارساء عبدالسالم نادر383152

174إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىوسيلة وسمان رمضان250110

175إعدادية3بردرش33243دهوكأنبىاسيا احمد شاكر559442

1ماجستير3بجيل33244دهوكذكربارزان صالح اسعد133830

2بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرانس جمال طه250595

3بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحمد ابراهيم اسماعيل250557

4بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرموس ممي ويىسي377879

5بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرخالد علي خانو378683

6بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرحكمت علي خانو377669

7بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراحمد تتو علي243892

ى135049 8بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشورو كزان حسير

9بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحمد احمد محمد250548

ي علي244300 10بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرجوتيار صي 

11بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراحسان ممي ويىسي133886

12بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمهدي يوسف صادق244257

13بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرسعد فارس عزيز250615

14بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشفان فتاح حمدان244237

15بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحمد ايوب مصطفى243610

ى محمدطاهر سليم377030 16بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرحسير

ى محمدطاهر378712 17بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراوميد محمدامير

18بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرقرار خالد رحمان556095

19بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرفرهاد احمد تتو250754

20بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنوري يونس سليمان134506

21بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمامون سليمان عبدهللا133477

22بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعدنان حمو محمد378560

23بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحمد خالد حمدان243533

24بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرميفان حسن عبدالرحيم244148



خان134346 25بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمسعود ارشد تي 

ى كاكو134466 26بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرصالح حسير

27بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربروار محمد عمر378467

28بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررسدار احمد عبدهللا133556

ش اسماعيل عرب133808 29بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرهير

30بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحمد حميد محمد133905

31بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراياس رمضان علي134644

32بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرهشام سليمان عبدهللا378535

ى رشيد243900 33بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرهابيل حسير

34بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررسباز عمر خرصى378583

35بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنجم الدين مصطفى ميكائيل378919

و379037 36بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرفيظ هللا تمو بير

37بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرغريب رشيد عزيز134599

ى يوسف499427 38بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكردلدار ياسير

يف134650 39بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراياس علي رسر

40بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررعد زيرو كزان134046

ي244142 41بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنجم الدين محمد نب 

42بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشمس الدين كردو عوزير378579

43بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرحسن رسول تاجالدين134616

44بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرهدى فرحان وهاب379047

45بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرحميد علي احمد243985

 علي378555
ى 46بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكركمال حسير

ي محمد حمي133621
47بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعشف 

ي ميكائيل250604 48بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرهاوار حاج 

49بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراميد صائب عزكو133589

50بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرفرمان علي احمد243974

ى عزيز عيىس378958 51بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحمدامير

52بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرزيبار نجيب رشيد379056

53بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرانس خان افدل عمر378527

54بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرطالع اومر مصطفى378947

55بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرصباح عزب علي376889

56بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرادريس غازي احمد243618

57بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرفرست قادر احمد244308

58بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمجي الدين شمس الدين نارص379133

59بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرداود صالح سعيد555920

60دبلوم3بجيل33244دهوكذكرنعمان فتاح اسماعيل377229

61دبلوم3بجيل33244دهوكذكرحسن جميل يوسف134580

62دبلوم3بجيل33244دهوكذكررافع ممدوح عبدالوهاب461052

خان134350 63دبلوم3بجيل33244دهوكذكرأمجد ارشد تي 

ى145243  فارس شاهير
64دبلوم3بجيل33244دهوكذكرمصطفى

65دبلوم3بجيل33244دهوكذكرصباح بازيد محمد133844

66دبلوم3بجيل33244دهوكذكرصابر ايوب مصطفى244122

67دبلوم3بجيل33244دهوكذكرجالل محمد احمد243601

ي378874 68دبلوم3بجيل33244دهوكذكرفهمي عبدهللا حج 

ي محمود ابراهيم133472 69دبلوم3بجيل33244دهوكذكرحرب 

70دبلوم3بجيل33244دهوكذكرنادر فريق خواجه145918

71دبلوم3بجيل33244دهوكذكرسليم محمد سليم133849



72دبلوم3بجيل33244دهوكذكرفهمي فتاح حمدان378862

73دبلوم3بجيل33244دهوكذكرعلي يوسف يوسف134435

ى احمد379104 74دبلوم3بجيل33244دهوكذكرهشيار محمدامير

ي اسماعيل رشو134577 75دبلوم3بجيل33244دهوكذكرغرب 

76دبلوم3بجيل33244دهوكذكربيار عبدهللا احمو133893

77دبلوم3بجيل33244دهوكذكرجرجيس كريم فارس134592

ى يوسف499378 78دبلوم3بجيل33244دهوكذكررسدار ياسير

79دبلوم3بجيل33244دهوكذكرهشام عيىس علي243511

80دبلوم3بجيل33244دهوكذكرعدنان حسن حمو378443

81دبلوم3بجيل33244دهوكذكرمحمود علي جوهر244487

س رزاق سلتان135065 82دبلوم3بجيل33244دهوكذكربير

ى مصطفى376961 ي حسير
 
83دبلوم3بجيل33244دهوكذكربرق

84دبلوم3بجيل33244دهوكذكراركان محمد سليمان244318

85دبلوم3بجيل33244دهوكذكرديار رمضان احمد244265

86دبلوم3بجيل33244دهوكذكرادريس مطلب محمد378659

ي145230 87دبلوم3بجيل33244دهوكذكركامل عبدهللا حج 

88إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمظفر صديق علي460948

ي سليمان عمر460831 89إعدادية3بجيل33244دهوكذكرحج 

90إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهشام علو قوجه250532

1ماجستير3بجيل33244دهوكذكرهمزة صابر سعيد243969

2بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرسكفان حسن مصطفى378532

3بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرامير يونس تمو503134

 رمضان محمدعلي243590
ى 4بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمزكير

5بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرزريان جوهر درويش378302

6بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعماد علي رشيد377211

7بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكركامل قباد سامي376994

8بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرزاهد محمد عمر382503

9بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحمد طه محمود133971

10بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرفيصل لطيف نعمان378469

و243888 11بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرجابر اسعد بير

ائيل244267 12بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرداود سالم جي 

13بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرخبير عزت سليمان244081

14بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربارزان قباد سامي378364

15بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمجيد نادر مجيد134030

16بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربيشوار قيوم بازيد134814

17بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرردوان كردو عوزير133608

18بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشاخوان فتاح مام زر134104

ي علي378831 19بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنورالدين صي 

ى244342 ى ياسير 20بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكركرم محمدامير

21بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراحمد توفيق محمدطاهر134026

ائيل244273 22بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرزاهد سالم جي 

23بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربهزاد عبدهللا محو378599

24بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراوميد امير صالح145564

25بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنوزاد نعمت احمو378595

26بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحو يونس محو243703

27بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراكرم سعد نعمان378430

وان فاخر ملكو244193 28بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرسير



29بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنيجير امجد ارشد134454

ي134654 30بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرطارق عمر حاج 

31بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربرهان صالح احمد134702

32بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعمران خورشيد امير378759

33بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحمود جبلي محمد378338

فان علي يونس378897 34بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنجير

35بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرقاسم علي خان خليل244156

36بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرزياد محمدخالد يونس250805

ى محمدطاهر378710 37بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررسبست محمدامير

38بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشمال محمدسليم ظاهر134807

39بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكركارزان شيخان قادر133541

ى244009 40بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرصنعان ناظم شير

ى محمد133984 41بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرريبار امير

42بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررزكار شوكت عيىس377192

43بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرصادق مصطفى حسن379117

44بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشورو طاهر شورو133812

45بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعبدالواحد شفان عارس134710

ي محمد378686
 
ي صدق 46بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرخير

47بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنهاد محمدخالد يونس243441

48بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررمزي عبدالعزيز محمدصالح133968

49بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرحبيب محمد مصطفى508429

50بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررائد صالح احمد134699

51بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررسبست فاخر ملكو244181

52بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرزيرفان مخلص كمال243714

53بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراوان صائب عزكو133581

ي378309 54بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمخلص عبدهللا حج 

55بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراراز مقداد رشيد133964

56بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرصهيب عادل ملكو244184

ى378807 57بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعمران شاكر حسير

ى تي  مصطفى378786 58بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرلزكير

59بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررسكفت محمد مصطفى503163

60بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرازاد لطيف سليمان244470

61بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرصفوان مازن ابراهيم377285

62بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرصبجي اسماعيل محمود134225

63بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشاباز عمر خرصى134674

64بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرصالح كاكل عمر134011

علي محمد503114 65بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربشار شير

66بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرهلكفت وليد سعيد244217

67بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشمس الدين اسماعيل صالح377405

ان خورشيد امير378725 68بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكركامير

69بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررزكار علي يونس250573

70بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمناف موس عيىس378473

71بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرريباز ميكائيل ابراهيم243788

72بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرجكر جميل عبدالكريم244097

73بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرطه طالل عبدالرحمن244492

ي محمد378819
 
74بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربيوار صدق

75بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرسفوان عبدالسالم محمدطاهر134081



ى377338 76بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررمضان محمود حسير

77بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرهشام عثمان ابوبكر378414

78بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرثوري صديق كوركو243932

79بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكريعقوب يوسف تتو134333

80بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنايف احمد محمود133819

81بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرزياد علي عبدهللا378969

82بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكروارس محمد محمدسليم134249

83بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراراس فريق احمد243627

84بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرفرحان حاتم كزو134719

85بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرجهاد عمر صديق250698

86بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررائد خان اودل ابراهيم145085

87بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكردلشاد احسان رحيم378694

88بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنشوان لشكري عبدالكريم134381

و134096 89بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرسوير اسعد بير

وان شيخان خرصى134671 90بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشير

91بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرازاد اكرم تتو243905

ي378316 92بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعامر عبدهللا حج 

93بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرزيرفان ميفان علي378322

94بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرحكيم جعفر رشيد244346

95بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربارزان لطيف سليمان133781

96بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعبدالرزاق عبدالعزيز علي503141

97بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرجيكر عبدالكريم يحبر378484

98بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرجكرخوين يوسف بازيد378351

99بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرناطق صديق مصطفى378452

ى كريم عيىس243546 100بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرياسير

ى134640 101بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكركاروان كزان حسير

102بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرارام عمر حسن134713

103بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرفالح قباد سامي378379

ى عثمان503492 104بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرصهيب ياسير

105بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرساالر صالح محمد377146

106بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمشتاق كريم فرحو554570

خان عزيزخان جادر133696 107بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمير

108بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنورالدين ايوب مصطفى243895

109بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررزكار ابراهيم محمد134176

ى عبدالرحمن378524 110بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربالل لزكير

ي134484 111بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكروليد عبدهللا حج 

ي379128 ي نب  112بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرهشيار حاج 

113بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرداخاز ابراهيم احمد378377

ى مصطفى378520  محمدامير
114بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمصطفى

ى عبدالسالم محمدطاهر378768 115بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرسفير

ى377731 ائيل حسير 116بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكردلدار جي 

117بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعيىس مصطفى حسن134448

ى378843 118بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمحمد شاكر حسير

فان ادريس موس133559 119بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشير

120بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربهجت جبلي خوديدا243666

121بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرسفير عزت سليمان244085

حاج عزيزخان جادر133690 122بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرمير



123بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراياس طالل ابراهيم378539

124بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرهارون سليمان ميكائيل145432

ي سليمان250815 125بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرديار حج 

126بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكربسام محمدطاهر مجي الدين378883

ي حسن133859 127بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرحذيفة نب 

128بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكررسبست بريندار محمد244076

129بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعني  شعبان مال378543

130بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرنزار لطيف سليمان133701

131بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكروليد اسكندر جيجو145345

ى هاشم376862 132بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرريناس تحسير

133بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكراحمد جالل طه133602

134بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعبدهللا اسماعيل محمود133908

135بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرميان مروان ظاهر244173

136بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرعبير عزت سليمان244092

137دبلوم3بجيل33244دهوكذكرهفال عبدهللا موس244358

ي مصطفى145800 138دبلوم3بجيل33244دهوكذكردلكش صي 

139دبلوم3بجيل33244دهوكذكريارس جاسم محمد379013

ى احمد379100 140دبلوم3بجيل33244دهوكذكرشكري محمدامير

و محمد378698 141دبلوم3بجيل33244دهوكذكرهشام هير

142دبلوم3بجيل33244دهوكذكرصالح كاكل عمر134013

143دبلوم3بجيل33244دهوكذكرنزار شمس الدين عبدالكريم382486

144دبلوم3بجيل33244دهوكذكروحيد سفري يوسف378835

و243926 145دبلوم3بجيل33244دهوكذكرمحمد صباح بير

ي رحيم379122 146دبلوم3بجيل33244دهوكذكرزرار ناج 

147دبلوم3بجيل33244دهوكذكراحمد طه محمود378623

148دبلوم3بجيل33244دهوكذكرمصطفى ابراهيم اسماعيل244131

149دبلوم3بجيل33244دهوكذكرعبدهللا مطلب محمد378731

150دبلوم3بجيل33244دهوكذكرزيد عزير خرصى134667

151دبلوم3بجيل33244دهوكذكركيوان برهان خالد378458

152دبلوم3بجيل33244دهوكذكرادهم محمد احمد459964

153دبلوم3بجيل33244دهوكذكرنهاد قباد احمد134887

154دبلوم3بجيل33244دهوكذكرسامي عادل ملكو244190

155دبلوم3بجيل33244دهوكذكرفراس مقداد رشيد243723

156دبلوم3بجيل33244دهوكذكرريي  عبدالكريم يحبر378573

157دبلوم3بجيل33244دهوكذكرسمير صديق مصطفى379002

ى244038 158دبلوم3بجيل33244دهوكذكرفاخر عبدالمناف شير

159دبلوم3بجيل33244دهوكذكرهلمند محمد حمي378551

160دبلوم3بجيل33244دهوكذكرهيوا حكيم طيب133579

ى243928 161دبلوم3بجيل33244دهوكذكربسام صالح شاهير

162دبلوم3بجيل33244دهوكذكرصالح غازي احمد244115

ى احمد134686 163دبلوم3بجيل33244دهوكذكركامل محمدامير

164دبلوم3بجيل33244دهوكذكرزكي ميكائيل ابراهيم243830

165دبلوم3بجيل33244دهوكذكرأيوب جمال طه244103

وان حاتم محمدخالد243431 166دبلوم3بجيل33244دهوكذكرسير

167دبلوم3بجيل33244دهوكذكربهجت رمضان عبدالوهاب134091

168دبلوم3بجيل33244دهوكذكرامير نذير عمر134017

169دبلوم3بجيل33244دهوكذكردارمان عبدالرحمن علي134202



170دبلوم3بجيل33244دهوكذكرميفان عيىس علي244330

171دبلوم3بجيل33244دهوكذكرسامي يوسف صادق243748

172دبلوم3بجيل33244دهوكذكراسماعيل حكيم محمد244071

ي نعمت378639
173دبلوم3بجيل33244دهوكذكرجياكر فف 

علي محمد503122 174دبلوم3بجيل33244دهوكذكرغياث شير

175دبلوم3بجيل33244دهوكذكرمحمد عبدالعزيز مجي الدين379015

176دبلوم3بجيل33244دهوكذكرسمير فاخر ملكو244170

ي حسن243884
 
177دبلوم3بجيل33244دهوكذكرصالح صدق

178دبلوم3بجيل33244دهوكذكرميفان احمد عبدهللا134496

179دبلوم3بجيل33244دهوكذكراحمد صباح طاهر135129

180دبلوم3بجيل33244دهوكذكردارةفان فاتح احمد134209

181دبلوم3بجيل33244دهوكذكرخالد فاضل فتاح145012

182دبلوم3بجيل33244دهوكذكرسعدهللا يونس محمدخالد378390

183دبلوم3بجيل33244دهوكذكرحميد جتو اسماعيل378550

ى محمد503487 184دبلوم3بجيل33244دهوكذكرعدنان شاهير

185دبلوم3بجيل33244دهوكذكرعبدالباري عبدالقهار ادم133870

186دبلوم3بجيل33244دهوكذكررسدار احمد بشو243528

ى افدل145133 187دبلوم3بجيل33244دهوكذكراحمد محمدامير

188دبلوم3بجيل33244دهوكذكررزكار عبدالخالق حدو134460

و243576 ان اسعد بير 189دبلوم3بجيل33244دهوكذكركامير

190دبلوم3بجيل33244دهوكذكرريباز محمدصالح عيىس377554

191دبلوم3بجيل33244دهوكذكرعبدهللا عمر نعمان134065

192دبلوم3بجيل33244دهوكذكرعمر حردان توفيق243941

193دبلوم3بجيل33244دهوكذكررسهد محمود احمد134235

194دبلوم3بجيل33244دهوكذكررجب حاتم محمدخالد243402

195إعدادية3بجيل33244دهوكذكرديار اسماعيل خالد377803

ي يونس503207
 
196إعدادية3بجيل33244دهوكذكرقيس صدق

197إعدادية3بجيل33244دهوكذكرداود جالل حسن250645

198إعدادية3بجيل33244دهوكذكرسعيد اسكندر خالد134651

199إعدادية3بجيل33244دهوكذكرزيرفان صباح طاهر133822

200إعدادية3بجيل33244دهوكذكربهروز كردو عوزير133534

201إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهفال حكيم طيب134822

ى طه محمود134970 202إعدادية3بجيل33244دهوكذكرياسير

ي حسن145096 203إعدادية3بجيل33244دهوكذكرخلف نب 

204إعدادية3بجيل33244دهوكذكربيوار احمد بشو377331

205إعدادية3بجيل33244دهوكذكرزيور اسعد جاسم508445

206إعدادية3بجيل33244دهوكذكرعبدالصمد احمد سعدهللا134933

207إعدادية3بجيل33244دهوكذكرعبيد اوميد فاخر134476

208إعدادية3بجيل33244دهوكذكروه ريان مازن ابراهيم378544

ي عبدهللا243692 209إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهمداد حج 

210إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهيثم عبدالجبار رسول134108

211إعدادية3بجيل33244دهوكذكروجيد جعفر صورو378574

ى صالح382421 212إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمود ياسير

213إعدادية3بجيل33244دهوكذكرصالح فالح خورشيد134086

يف145287 214إعدادية3بجيل33244دهوكذكركاوة شمسالدين رسر

215إعدادية3بجيل33244دهوكذكرحازم وليد سعيد244207

216إعدادية3بجيل33244دهوكذكريعقوب عبدالخالق علي250788



217إعدادية3بجيل33244دهوكذكراالن خورشيد امير145066

218إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمنترص محمد سيتو378566

219إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمد عبدالعزيز علي377084

220إعدادية3بجيل33244دهوكذكرسيبان كمال ايوب145709

221إعدادية3بجيل33244دهوكذكرحسن فرهنك طه243861

222إعدادية3بجيل33244دهوكذكررسباز ادريس احمد378800

223إعدادية3بجيل33244دهوكذكركورس فيصل يوسف250783

ي علي382432 224إعدادية3بجيل33244دهوكذكريارس صي 

ى145588 ى اسماعيل ياسير 225إعدادية3بجيل33244دهوكذكرياسير

226إعدادية3بجيل33244دهوكذكربدرالدين فيصل ممي133889

ى134982 227إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمد رجب شاهير

ي يونس503458
 
228إعدادية3بجيل33244دهوكذكرويىسي صدق

229إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهونر جميل عبدالكريم244353

230إعدادية3بجيل33244دهوكذكراحمد عبدالعزيز مجي الدين377850

231إعدادية3بجيل33244دهوكذكرقائد محمدصالح عيىس377535

232إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهلكرد امير صالح145541

زاد سليمان علي133627 233إعدادية3بجيل33244دهوكذكرشير

234إعدادية3بجيل33244دهوكذكرسعود عبدالرحمن رشيد377269

235إعدادية3بجيل33244دهوكذكررضوان حسن خرصى382362

236إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهكار علي عبدهللا382407

237إعدادية3بجيل33244دهوكذكردلور شاكر علي243961

238إعدادية3بجيل33244دهوكذكرسعدي يوسف صادق243855

239إعدادية3بجيل33244دهوكذكراسماعيل عبدالخالق علي243839

240إعدادية3بجيل33244دهوكذكراحمد شورو كزان134192

241إعدادية3بجيل33244دهوكذكردلير يوسف بازيد134909

242إعدادية3بجيل33244دهوكذكرصالح حسن محمود134878

243إعدادية3بجيل33244دهوكذكروليد زيرو كزان134184

ي علي244291 244إعدادية3بجيل33244دهوكذكرعمار صي 

245إعدادية3بجيل33244دهوكذكرنوح عبدالخالق علي250796

246إعدادية3بجيل33244دهوكذكراسحق عبدالخالق علي243767

247إعدادية3بجيل33244دهوكذكرالند زكي موس360384

248إعدادية3بجيل33244دهوكذكراحمد عزيز محمد243825

249إعدادية3بجيل33244دهوكذكرفهري محمدصالح احمو243709

250إعدادية3بجيل33244دهوكذكراكرم محمد ده رويش134664

251إعدادية3بجيل33244دهوكذكربهزاد حميد محمد135000

و382396 252إعدادية3بجيل33244دهوكذكرقادر اسعد بير

ي سليمان250821 253إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهيفار حج 

254إعدادية3بجيل33244دهوكذكررؤوف طه تتو134429

255إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهمزة قباد سامي376973

256إعدادية3بجيل33244دهوكذكرعامر عمر صديق250637

ي صديق كوركو243956
257إعدادية3بجيل33244دهوكذكراشف 

258إعدادية3بجيل33244دهوكذكراحمد بايز عدنان382371

259إعدادية3بجيل33244دهوكذكرزبير حميد مصطفى250763

ى243818 260إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمسلم محمود محمدامير

يف145274 261إعدادية3بجيل33244دهوكذكرايوب شمس الدين رسر

262إعدادية3بجيل33244دهوكذكررائد سامي حسن250672

263إعدادية3بجيل33244دهوكذكرسفيان موس عيىس377170



264إعدادية3بجيل33244دهوكذكراوميد ابراهيم اسماعيل378387

265إعدادية3بجيل33244دهوكذكرفرزي طاهر محمد134423

266إعدادية3بجيل33244دهوكذكرسعيد علي عثمان243556

267إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهزار رزاق سلتان134099

268إعدادية3بجيل33244دهوكذكراراس رمضان محمدصالح377464

269إعدادية3بجيل33244دهوكذكركاروان صالح اسعد134647

270إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمد مقصود محمد243493

ي حسن145105 271إعدادية3بجيل33244دهوكذكرعفان نب 

272إعدادية3بجيل33244دهوكذكركوفان لطيف نعمان378561

273إعدادية3بجيل33244دهوكذكربخاري لطيف سليمان382416

ي378628  اسماعيل نب 
ى 274إعدادية3بجيل33244دهوكذكرتحسير

275إعدادية3بجيل33244دهوكذكرزبير كريم احمد134695

276إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمدصالح امام سليمان508437

277إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمد شكر اسماعيل244145

278إعدادية3بجيل33244دهوكذكربيشكفت صباح بازيد145321

279إعدادية3بجيل33244دهوكذكرعمران مقصود محمد243459

ى134785 280إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمد محمود محمدامير

ي134075 ى حج  281إعدادية3بجيل33244دهوكذكررزكار مزكير

282إعدادية3بجيل33244دهوكذكربزار رزكار علي133561

283إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمد حسو دندك382439

284إعدادية3بجيل33244دهوكذكرجيكر جاسم عبدالرزاق250739

ي علي376831 285إعدادية3بجيل33244دهوكذكرطاهر صي 

286إعدادية3بجيل33244دهوكذكرشاكر رشيد خانو133837

287إعدادية3بجيل33244دهوكذكررعدي مهدي حمدان377300

ى محمد عمر382567 288إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمتير

289إعدادية3بجيل33244دهوكذكرحسن سمايل ميكائيل134691

290إعدادية3بجيل33244دهوكذكرحردان صادق سليم382383

291إعدادية3بجيل33244دهوكذكرعرب ميكائيل ابراهيم243774

292إعدادية3بجيل33244دهوكذكرريان خورشيد امير382495

293إعدادية3بجيل33244دهوكذكردلوفان محمد سعدو145308

294إعدادية3بجيل33244دهوكذكررزكار غياس حجاج378436

295إعدادية3بجيل33244دهوكذكراحمد سامي شورو244232

296إعدادية3بجيل33244دهوكذكرصالح عبدهللا علي145499

297إعدادية3بجيل33244دهوكذكرقحطان فاضل خالد145450

298إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحسن الهام عرب377713

299إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمد زيرو كزان135037

ي378633 300إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمخلص اسماعيل نب 

301إعدادية3بجيل33244دهوكذكرسامان عمر خرصى378586

302إعدادية3بجيل33244دهوكذكرعارس صالح سعيد382499

ي134856 ي عيىس حج  303إعدادية3بجيل33244دهوكذكرحج 

304إعدادية3بجيل33244دهوكذكرذوالفقار ديار صدرالدين508464

ى250777 305إعدادية3بجيل33244دهوكذكرشهير محمود محمدامير

306إعدادية3بجيل33244دهوكذكرريباز مطلب محمد382466

307إعدادية3بجيل33244دهوكذكرريباز مقداد رشيد134216

308إعدادية3بجيل33244دهوكذكرسمير نادر مجيد133975

309إعدادية3بجيل33244دهوكذكرميوان اسماعيل كريم خان144923

310إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمد مصطفى محمد134721



311إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهلكورد عمي عبدالكريم243624

312إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمد امير صالح145523

ان جوهر كريم خان250679 313إعدادية3بجيل33244دهوكذكركامير

314إعدادية3بجيل33244دهوكذكرمحمود صباح بازيد145334

315إعدادية3بجيل33244دهوكذكراوميد محمدسعيد احمد244165

316إعدادية3بجيل33244دهوكذكرريان ابراهيم علي243865

ى378795 ائيل حسير ي جي  317إعدادية3بجيل33244دهوكذكرحج 

ي ايوب مصطفى503469 318إعدادية3بجيل33244دهوكذكرصي 

319إعدادية3بجيل33244دهوكذكرهارون عبدالعزيز علي134256

320إعدادية3بجيل33244دهوكذكرطارق تيمور ظاهر378557

ى144997 321إعدادية3بجيل33244دهوكذكرنزبير زكريا ياسير

322إعدادية3بجيل33244دهوكذكرجيكر عرب رمضان244125

323إعدادية3بجيل33244دهوكذكرصدرالدين عمر عبدهللا508439

324إعدادية3بجيل33244دهوكذكررسبست ابراهيم احمد377371

325إعدادية3بجيل33244دهوكذكرابراهيم حسن جميل145261

زا377322 326بكالوريوس3بجيل33244دهوكذكرشاكر محمود مير

 علي حسن133877
ى 1بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىافير

خالت علي خان خليل243846
2بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

ى يوسف133803 3بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنازك ياسير

علي محمد377818 ي  هان شير 4بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىرسر

ى سليم خان133776 5بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنيهاد محمدامير

6بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىسندس صادق سليم379083

7دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىاواز خليل حمد133503

ليل علي عبدهللا378964
1بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

2بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىهدى فريق خواجة134072

ى محمدطاهر378775 3بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىروناك محمدامير

4بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىرمزية نوري يوسف243740

ي يونس378889
 
5بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنوال صدق

خبات علي عبدهللا378975
6بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

7بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنورا صادق سليم379074

8بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىروزان يوسف اسماعيل244475

9بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىسعاد حسن شورو378357

10بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىريخوش شوكت عيىس378499

ى صديق133480 ين محمدامير 11بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىرسر

12بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىهيالن مقداد رشيد135014

ى هاشم377104 13بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىكلناز تحسير

14بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىفاطمة مجي ويىسي133881

15بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىريزين صديق قادر503185

ي محمدعلي243673
16بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنارين هيبى

رسوين علي رشيد244225
17بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

ى حميد محمد133902 18بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنازلير

19بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنرسين علي حسن133874

سيبا علي محمد133928
20بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

21بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىليل محمدصالح عيىس377511

ان عبدالعزيز علي244137 سير
22بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

23بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىسفر احمد مصطفى378547

24بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىسعاد ميكائيل ابراهيم243783



25بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىريزان حسن شورو378369

26بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىبرزين لطيف سليمان134137

27بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىسوالف سليم خان محمد244197

28بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىشادمان شاكر عالن134486

ان هاشم محمد135090 29بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىسير

30بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنرسين علي محمد134222

31بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىميعاد احسان رحيم378517

ارين علي حسن133871
32بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

ه ت علي خان خليل244160 عشير
33بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

34بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىمريم صالح اسعد133768

35بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىكوثر محمد مصطفى503175

زيتون علي عبدهللا378978
36بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

ي يونس378908
 
37بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىوسام صدق

38بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنيار شوكت نارص133567

39بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىاهواز رشيد عبدهللا250627

40بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنوروز عادل ادريس243994

ي244500 ى عمر حج  مير 41بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىرسر

سعديه عزب علي243871
42بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

43بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىكازين رسدار محمد244323

44بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىنرسين اكرم تتو243921

45بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىزكيه عزيزخان جادر133685

46بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىاسيا مطلب محمد378665

ريزان احمد علي244221
47بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

48بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىبهار عيىس علي243499

49بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىكريفان شوكت عيىس378502

نهلة عزب علي243879
50بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبى

51بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىانتصار شاكر طه133524

52بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىسوزان جبار سليم378425

ى احسان رحيم378514 53بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىبرسر

54بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىئةم هيل شاكر احمد244203

55بكالوريوس3بجيل33244دهوكأنبىفهيل نجم عبدهللا379030

56دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىمائدة فاضل فتاح377490

57دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىريحاب هاشم محمد135092

58دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىريخوش شوكت نارص133613

59دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىعائشة صالح اسعد378372

60دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىهالة كمال ايوب134391

تورين عبدالعزيز علي378421
61دبلوم3بجيل33244دهوكأنبى

62دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىدلزين اسكندر عدو378931

63دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىسندس عبدالهادي رشو244285

ي133672 64دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىروزهات عيىس حج 

65دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىكلثوم احمد مصطفى244153

ين قندو عرب378511 ى 66دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىهير

67دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىمريما يوسف صادق243755

68دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىازهار صديق درويش378678

69دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىشيماء حميد محمد378995

70دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىبريفان اسماعيل كريم خان134707

71دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىارساء عمر تمر145716



72دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىاواز عمر حسن133853

73دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىفاطمة احمي مصطفى378613

ى محمدصالح بشير133764 74دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىهونالير

75دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىايران اسماعيل خالد378867

ي133680 76دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىفريدة عيىس حج 

77دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىشيماء عبدهللا طه243682

78دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىريزان هادي طه133514

ة احمد سعدهللا145643 79دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىسفير

80دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىعيشة محمد خورشيد376939

81دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىمهناز قادر طه250724

ي جالل طه133598
82دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىأمابى

83دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىساجدة عزيز محمد243759

84دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىماشطا عزالدين نوري134583

ى244027 85دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىكزيبان ناظم شير

86دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىخوناف محسن عبدالرحمن134419

87دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىديالن عمر صديق250494

88دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىسميان فتجي محمدصالح377763

ى244019 89دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىبيمان ناظم شير

90دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىنعيمة محمد محمدسليم133548

ى مازن ابراهيم377295 91دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىنرمير

92دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىسلوى رمضان رشيد243999

93دبلوم3بجيل33244دهوكأنبىاخالص رشيد عبدهللا250622

94إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىريناس شمس الدين عبدالكريم382458

95إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىهويدا عبدالعزيز مجي الدين377837

96إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىساريجة عبدالسالم محمدطاهر133794

97إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىنبات عبدالعزيز مجيد378702

يفان مطلب محمد377602 98إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىبير

99إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىنورا عاصف حكيم244058

100إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىبيمان احمد تتو243910

101إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىزيان خورشيد ميكائيل144982

102إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىديمن اهدم سليم145027

ي ماجد بابو379157
103إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىهيفى

حاج قاسم145041 104إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىكردستان مير

105إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىاسماء محمد محمدسليم134831

شالول سامي شورو378447
106إعدادية3بجيل33244دهوكأنبى

ى محمد378481 107إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىواهده امير

108إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىوفاء عبدالرحمن رشيد377277

109إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىهندي محمد محمدسليم134840

110إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىزيتون عبدالسالم محمدطاهر133788

111إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىنذيره عبدالوحيد ابراهيم243916

112إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىنهلة محمدصالح جوهر250829

113إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىنيكار حاتم كزو145052

114إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىعائشه سليمان اسماعيل250502

115إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىنهلة نشوان جادر134374

ان ميكائيل ابراهيم243792 116إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىسير

117إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىمنت سامي شورو244241

كوثر قباد سامي377069
118إعدادية3بجيل33244دهوكأنبى



119إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىعائشة فالح خورشيد134078

ة رمضان رشيد250686 120إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىمنير

ه موس عيىس377157 121إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىعشير

122إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىامينة عبدهللا محمد250583

123إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىاحالم حسن ابوبكر378409

ي محمد378792
 
124إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىبرزين صدق

125إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىجميله مهدي طه378606

126إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىكافية احمد تاج الدين134443

ان خورشيد ميكائيل144929 127إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىجير

ان علي رشيد250509 زمير
128إعدادية3بجيل33244دهوكأنبى

ى صالح سليم243568 مير 129إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىرسر

130إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىسيبل خان اودل ابراهيم145079

131إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىفاطمه اسماعيل عرب382447

ى هاشم377127 132إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىداخواز تحسير

133إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىفاطمة شفان عارس133866

ي134024 ى حج  ين مزكير 134إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىرسر

135إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىجنار نعمان فتاح377262

ى عبدالعزيز377137 136إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىنوال شاهير

ي محمد135074
 
137إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىخوزين صدق

138إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىحواء عبدالعزيز مجيد378705

139إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىوفاء نشوان جادر134378

مروه سامي عيىس382580
140إعدادية3بجيل33244دهوكأنبى

141إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىفائزة محمد مصطفى503477

ين فخري يونس134684 142إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىرسر

143إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىقيمت سامي شورو244249

144إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىوارينة ديندار قاسم369489

ية احمد سعدهللا145681 145إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىصي 

146إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىخوله خورشيد سليم377796

147إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىسهام نوري عبيدهللا145158

148إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىكيستان نوري سليمان250834

149إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىحليمة كريم تتو503130

150إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىماهيدا عادل ملكو377199

ي يونس378913
 
151إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىسمية صدق

152إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىقدر كمال ايوب145728

153إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىمبى رمضان رشيد250630

154إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىشيماء يونس محمدخالد378385

155إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىروزين نوري يوسف250768

امنة علي رشيد376899
156إعدادية3بجيل33244دهوكأنبى

157إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىاجراء يوسف تتو134336

158إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىكفرين مقداد رشيد133961

ي134845 159إعدادية3بجيل33244دهوكأنبىهيهات عيىس حج 

1ماجستير4زاويتة14235دهوكذكراسماعيل عبدالرحمن طه160218

ى عبدالعزيز160167 2بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرعادل ياسير

3بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرخالد عبدالعزيز عبدهللا160046

ى عبدالعزيز159906 4بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرميهفان ياسير

5بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرعلي عبدالعزيز عبدهللا160073

6بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرجوتيار عبدالعزيز عبدهللا28046



7بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرهشيار مصطفى احمد28013

8بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرادريس محمد غازي362224

9بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرابراهيم محمد غازي362247

10بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرملت احمد حسن28045

11دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرفرج محمد احمد159885

12دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرقهرمان عثمان عبدهللا28016

13دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرديمقراط مصطفى يونس361817

ى159801 14دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرفمان احسان ياسير

ى498460 15دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرنادر علي حسير

16دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرفتاح قاسم فتاح160317

ي شكري27736 17دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرهشيار صي 

18دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرسامي حمزة صديق28018

19إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرعبدالستار سلمان محمد27790

20إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرعمر عبدالعزيز عبدهللا362031

21إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرمحمد توفيق فتاح362144

ى160273 1بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرشفان احمد حسير

فان قاسم فتاح362116 2بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرنيجير

زا27990 3بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكراحمد سليمان مير

4بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرديار حمدي حسن159933

5بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكردلكش حسن علي28022

ى حسن362179 6بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكربسام حسير

 علي27852
7بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكررسبست مصطفى

8بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرنهاد احمد طاهر159841

9بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكريوسف حسن ابوزيد160179

10بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرمحمد قاسم محمد159822

11بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرزيرفان قاسم فتاح362109

12بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكراحمد محمدصالح علي28034

13بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرهكار يوسف حسن361954

14بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرزيكر صديق جميل28033

ى361250 ي حسير 15بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرجمال حج 

16بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرامد عبدالرحمن طه160212

ائيل28031 فان عزيز جي  17بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرنجير

ي361899 18بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرديار اسماعيل حاج 

19بكالوريوس4زاويتة14235دهوكذكرداريفان زبير حسن27730

20دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرريناس سامي محمدطاهر27843

21دبلوم4زاويتة14235دهوكذكريوسف عبدالرحمن طه160205

22دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرريدان سفر سليمان362128

ى361914 23دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرسيبان احمد حسير

24دبلوم4زاويتة14235دهوكذكراراز صبجي سليمان28040

25دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرزيوار محمد علي362362

 علي27884
ى مصطفى 26دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرمتير

ى361315 ي حسير 27دبلوم4زاويتة14235دهوكذكركمال حج 

28دبلوم4زاويتة14235دهوكذكربيكس سليمان خالد27724

29دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرهلدير نوزاد عبدهللا160137

30دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرلقمان ادم طيار362209

31دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرعرفات صالح تمر437706

ى362082 32دبلوم4زاويتة14235دهوكذكرايوب علي حسير



33إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرادريس خالد زبير28051

34إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرناصح علي سليمان27890

35إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرمحمد نزار محمد361966

36إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرنهاد قادر طه361417

 علي27898
37إعدادية4زاويتة14235دهوكذكررمضان مصطفى

38إعدادية4زاويتة14235دهوكذكردلكش نذير محمد27768

39إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرسوزدار سليمان حسن160300

40إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرنهاد محمد غازي362261

ى حسن362188 41إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرعمر حسير

42إعدادية4زاويتة14235دهوكذكروالت محمد مجيد160109

43إعدادية4زاويتة14235دهوكذكراحمد عمر عبدالعزيز160267

ى160233 44إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرجكدار احسان ياسير

زا27927 45إعدادية4زاويتة14235دهوكذكراوميد سليمان مير

46إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرريان فرج حسن27833

47إعدادية4زاويتة14235دهوكذكرزكي صالح تمر159979

1ماجستير4زاويتة14235دهوكأنبىزيمار سعدهللا محمد362284

ي سعدون160065
2بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىهيفيدار فف 

3بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىاخينك سليمان حسن362355

ى159809 4دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىنيدار انور ياسير

5دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىديمن حسن طاهر159915

6دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىبيمان حسن طاهر159922

7دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىهوزان عبدالعزيز عيىس28020

8إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىهيمان حسن طاهر159898

1بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىكنير زهير رمضان159782

2بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىايران زبير حسن362166

ى عمر عبدالعزيز160099 3بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىهير

ي361925
ى جبار فف  4بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىدلفير

5بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىسوزدار عمر عبدالعزيز160083

6بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىغريبه توفيق فتاح362134

7بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىليل عبدهللا طاهر362002

8بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىزين عمر عبدالعزيز28049

9بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىديزين زاهد حسن361806

10بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىفاطمه مصطفى احمد362097

بيشنك علي طاهر437718
11بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبى

ين صالح تمر159947 12بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىشير

13بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىهزين زاهد حسن361797

تفرين سلمان علي28043
14بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبى

15بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىنعام مراد مصطفى361444

16بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىسيبه ل رسدار علي27786

17بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىماوى عبدالرحمن طه361845

18بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىزينه محمد سليمان160247

19بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىفيان حمدي حسن159939

ين خالد زبير27962 20بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىشير

21بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىحمدية صالح تمر159957

22بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىفاطمه صالح تمر159966

 علي362294
ى مصطفى 23بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىسولير

24بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىميديا عبدالرحمن طه160187



25بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىديرين نوزاد عبدهللا160128

ى ادريس محمد362307 26دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىبيبير

ى فريق عمر27782 27دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىاخير

ى جعفر محمدصالح27679 28دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىفهير

29دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىسندس عيىس موس160157

كوثر عمر علي361784
30دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبى

ين يوسف حسن361943 31دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىرسر

32دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىكرس محمد سعيد27775

نورا علي طاهر437729
33دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبى

34دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىروندك توفيق فتاح362341

ي361832 35دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىقدريه اسماعيل حاج 

36دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىزيان محمد احمد27717

روندك سلمان علي27870
37دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبى

38دبلوم4زاويتة14235دهوكأنبىمدينه سالم حمزة159792

39إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىلوالف ازاد حسن27747

40إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىايران محمد رجب27757

ى28024 41إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىهيام سليم محمدامير

42إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىجوان جهاد عبدهللا361481

43إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىبفرين يوسف عثمان27818

44إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىئارين مصطفى احمد28035

ي28029
 
45إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىئارين معاس محمدصدق

ى28025 46إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىهيما سليم محمدامير

47إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىوالت سعيد احمد28037

48إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىرابرين سعيد صالح27740

49إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىسانا عمر عبدالعزيز160261

50إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىهاريوان احمد عبدهللا27764

ي361385
ى جبار فف  فير 51إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىرسر

ي361524 زاد حاج  52إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىسيالف شير

53إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىئافان سليم محمدصالح159861

54إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىداخاز سالم جميل159829

55إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىزينب جعفر محمدصالح27688

 محمدصالح علي27859
ى 56إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىوارفير

ى عبدهللا361198 57إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىبيشنك ياسير

58إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىايمان خالد زبير28053

59بكالوريوس4زاويتة14235دهوكأنبىخم عبدهللا طاهر362017

60إعدادية4زاويتة14235دهوكأنبىزهراء احمد سليمان361982

1ماجستير4قرسوك34241دهوكذكرخالد رشيد خالد530235

زا محمد502834 2بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكربروز مير

3بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكركوفان كمو بادر502701

4بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكرجكر حيدر سيفو560598

زا36952 زا جندي مير 5بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكرمير

ى370776 6بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكردلشاد حسن حسير

7دبلوم4قرسوك34241دهوكذكررسدار حسن محمد36874

8دبلوم4قرسوك34241دهوكذكرهوكر حاجو نارص371079

9دبلوم4قرسوك34241دهوكذكرعلي مرزا علي371096

10دبلوم4قرسوك34241دهوكذكررمضان عبدي رشيد560584

ي فرمان جندي36882 11دبلوم4قرسوك34241دهوكذكرخير



12دبلوم4قرسوك34241دهوكذكرسمير محسن نمر371108

وان رشيد خالد370885 13دبلوم4قرسوك34241دهوكذكرشير

ي حسن502773 و حج  14إعدادية4قرسوك34241دهوكذكرخير

و حسو36865 15إعدادية4قرسوك34241دهوكذكرفرمان طير

1بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكرنورالدين رمضان عبدي370996

ي مشكو371117 2بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكرمسعود خير

زا محمد502826 3بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكرلقمان مير

ي شمو371033 4بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكركاروان حج 

5بكالوريوس4قرسوك34241دهوكذكردلهاد حيول خمو36975

ي شمو371017 6دبلوم4قرسوك34241دهوكذكرديار حج 

ي560588 7دبلوم4قرسوك34241دهوكذكرنارص بسو حاج 

8دبلوم4قرسوك34241دهوكذكرازر ادريس سليمان370861

ى502905 9إعدادية4قرسوك34241دهوكذكرماهر حمد حسير

10إعدادية4قرسوك34241دهوكذكردوغان طيب مراد560595

11إعدادية4قرسوك34241دهوكذكردلمان حيول خمو36963

ى502918 12إعدادية4قرسوك34241دهوكذكردلير حمد حسير

ى رشو36914 1بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىجيهان شاهير

ى رمضان عبدي370979 2بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىسولير

3بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىبىس خالد اسماعيل36985

4بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىتركو الياس شمو370873

5بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىزوزان والت كمو502934

6بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىرندة زيدو نرمو371068

اسيا كمال علي370931
7بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبى

8بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىروزان فهمي حسن370916

يفان حيول خمو36842 9بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىبير

ة درباس شيبو502879 10بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىسمير

ى370896 يفان سليمان حسير 11بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىرسر

12بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىحياة حمزة كمو502928

13بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىبناز عزيز شمو370819

14بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىرسوين رمضان عبدي370966

15بكالوريوس4قرسوك34241دهوكأنبىكيالس عزيز شمو370849

ين سيفو درويش560600 16دبلوم4قرسوك34241دهوكأنبىشير

17دبلوم4قرسوك34241دهوكأنبىريزين درباس شيبو502844

ى عدنان احمد502817 18دبلوم4قرسوك34241دهوكأنبىهيلير

19دبلوم4قرسوك34241دهوكأنبىكلناز حسن نرمو371043

ى خالد اسماعيل36995 20دبلوم4قرسوك34241دهوكأنبىافير

ى370908 21دبلوم4قرسوك34241دهوكأنبىبيمان سليمان حسير

22دبلوم4قرسوك34241دهوكأنبىايناس نادر اوفان371056

23دبلوم4قرسوك34241دهوكأنبىبيمان حسن اسماعيل371007

ى هادي حسن36904 24إعدادية4قرسوك34241دهوكأنبىافير

ار حسن نرمو370809 ى 25إعدادية4قرسوك34241دهوكأنبىكلير

ى فهمي حسن370942 26إعدادية4قرسوك34241دهوكأنبىنالير

27إعدادية4قرسوك34241دهوكأنبىبارين حسن نرمو370828

ي زيدو نرمو370797
28إعدادية4قرسوك34241دهوكأنبىخاب 

29إعدادية4قرسوك34241دهوكأنبىسيوان صدام حسن439249

1بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرديار محمد نجمان169120

2بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرفرست انور ممي28591



3بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكردلشاد حسن محمد28731

4بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرجاسم عبدالغفار طاهر28705

5بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكربيار غياث احمد331213

6بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرعبدالسالم جعفر عزيز169077

7بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرهوزان محمد ابراهيم331447

8بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرفتاح محمد عجيل169043

9بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكربهزاد احمد ابراهيم28667

10بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرزياد عبدالغفار طاهر331204

11بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرزيكر كمال عبو28490

12بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرداود كريم علي169799

ائيل29015 13بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرطالب صالح جي 

ي169095 14بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرعزت محمد حج 

15بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكربزار انور ممي28949

16بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرحنا عمانوئيل ديشو169085

17دبلوم5زاويتة15235دهوكذكردلوفان صالح سليمان331221

18دبلوم5زاويتة15235دهوكذكربرفان رشيد ميكائيل331153

ى سعيد صالح435427 19دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرحسير

ي علي مصطفى169014
20دبلوم5زاويتة15235دهوكذكردشب 

21دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرزياد قاسم اسماعيل28650

22دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرجمال عبدالكريم علي28939

23دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرنيهات بهزاد حسن169058

24دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرهادي عبو محمد29143

25دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرنيوار دهام نايف498470

ى حسن28562 26دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرسكان محمدامير

27إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرمحمد سعدون محمد28501

1بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرهكار سفر علي331353

2بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرهوار علي جميل331400

ى صالح حبيب28432 3بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرمةتير

ى لقمان غازي160456 4بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرمتير

ي28980 5بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرعمر محمد حج 

6بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرنوزاد احمد ابراهيم28505

7بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكررسكت دهام نائف28927

ي صادق اسماعيل160445
 
8بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرصدق

 علي خليل435406
9بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرخرصى

10بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرهاريوان عبدالرحمن جبار28568

11بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرسعيد صالح حسن331070

12بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكراراز احمد ابراهيم28680

13بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرخورشيد طاهر جاسم28946

14بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرفادل عبدالغفار طاهر169018

15بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكربيار رشيد سليمان331075

16بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرهكار جميل ابراهيم331168

17بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرريكر عبدهللا طاهر169139

ى طاهر28644 18بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرطاهر تحسير

19بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرنوزاد سعيد صالح28442

20بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرفرهاد فتاح درويش169133

21بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرمحمد قادر رشيد28480

22بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرافراز صالح احمد160463



23بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرنديار فريق محمد28959

24بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرنيوار سالم عادل29031

ي160470 25بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرسيبان محمد حاج 

26دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرشفان حازم رمضان331192

27دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرمهدي علي هادي331519

28دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرمقداد سليمان سليم435481

29دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرنيوار رمضان سعيد160427

30دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرموس ابراهيم موس331147

31دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرزمان بايز عبدهللا169896

32دبلوم5زاويتة15235دهوكذكربزار سالم عبدهللا28961

33دبلوم5زاويتة15235دهوكذكرنيهاد سليم اسماعيل331102

ي سالم علي28579
34إعدادية5زاويتة15235دهوكذكراشب 

ي عبدالقهار28420 35إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرمحمد نب 

36إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرباور صالح حبيب28602

37إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرساالر جعفر عبدالكريم28576

38إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرنشوان مهدي طه552606

39إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرمحرم قاسم هادي28955

40إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرليهات رجب محمد331577

41إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرديار صالح سليمان331321

42إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرابراهيم محمد احمد29063

ي29036 43إعدادية5زاويتة15235دهوكذكربسار بشار حج 

44إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرنيوار سكفان احمد28689

45إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرايفير امجد ابلحد169861

46إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرفرزان مهدي مصطفى331311

47إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرديار فريدون فريق331490

ى حسن عيىس169462 48إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرحسير

49إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرصهيب صالح حبيب28586

ى لقمان غازي169786 50إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرمزكير

51إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرباور ادريس انور28525

52إعدادية5زاويتة15235دهوكذكركوركيس هيثم منصور169128

53إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرنيوار صالح سليمان299213

54إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرفدر ماهر عجيل28541

55إعدادية5زاويتة15235دهوكذكركاروان لطيف ابراهيم331107

56إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرعزت شكري عزت169103

57إعدادية5زاويتة15235دهوكذكراوميد حميد هادي29045

58إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرمحمد ماهر عجيل28982

ي169151 59إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرخالت محمد حاج 

زاد اسماعيل صالح331176 60إعدادية5زاويتة15235دهوكذكرشير

ي331178
61بكالوريوس5زاويتة15235دهوكذكرخليل نذير عوبى

1ماجستير5زاويتة15235دهوكأنبىنرسين مصطفى محمد435284

2ماجستير5زاويتة15235دهوكأنبىروندك صادق نائف331112

ية علي خليل435399 خير
3بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبى

4بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىخالده احمد ابراهيم168992

5بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىقدرية محمد عبدالرحمن169144

6بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىدلخاز مهدي طه435541

7بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىجواهر حسن محمد169069

8بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىفمان مهدي مصطفى28533



9بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىجوليانا عيىس ميخو435843

10بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىهلز خرصى عباس28657

11دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىعزيزة دهام نايف498475

زاد سعدون331228 12دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىزيمان شير

ى حسن28774 13دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىلوالف محمدامير

14دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىجنار بهجت قادر28986

15دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىزيمان عبدالعزيز سليم28414

16دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىروناك مرقس توما28972

17إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىكلستان ابراهيم محمد28496

1بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىزيان سعيد صالح331097

ى احمد عبدهللا435440 2بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىدلفير

3بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىزانا حسن عيىس28438

4بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىايمان صالح ابراهيم169722

5بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىالهام جميل محمود169116

6بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىشهيمة احمد ابراهيم160481

ي قادر رشيد28466
7بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىهيفى

8بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىكيهان صابر شجيع331196

يف ابراهيم28427 9بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىكازين رسر

ى435454 ين رجب حسير 10بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىرسر

11بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىارساء صالح حبيب28596

ين ابراهيم موس28988 12بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىرسر

13بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىريزين صالح حبيب28436

14بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىزيتون صالح حسن28780

ى دهام نائف28935 15بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىدلفير

نيهل سفر علي331134
16بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبى

ى مهدي مصطفى28529 17بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىهافير

18بكالوريوس5زاويتة15235دهوكأنبىبرزين عبدالغفار طاهر28549

19دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىنوال محىالدين رشيد28553

خان احمد435447 ى مير 20دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىفهير

21دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىزيمان صادق نائف28963

22دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىاواز مهدي طه435393

23دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىاواز انور ممي331479

24دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىاحالم صالح ابراهيم168999

25دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىملز سليم اسماعيل29057

26دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىريمان مهدي محمدصديق435360

27دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىنارين عدنان عبدهللا331025

ى عبدالغفار طاهر28546 28دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىشفير

ى خندار محمد28557 29دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىهلبير

30دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىزيان صادق نائف29011

31دبلوم5زاويتة15235دهوكأنبىئارين دهام نايف331332

32إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىمانويال جميل يلدا331541

ى طاهر جاسم28942 33إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىافير

34إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىديانا ساهر حنا28968

ين محمد مصطفى169052 35إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىستير

روزهات علي حسن435552
36إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبى

37إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىبيمان سفر قاسم435353

38إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىبيمان جبار سعيد331095



39إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىهالت رسدار يونس435872

40إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىسندس علي جميل331414

41إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىهيمان تيتان رمضان28710

42إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىجيهان سليم اسماعيل169837

ى احمد يونس28718 43إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىافير

44إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىهدى حسن عيىس435374

45إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىشهريفان عمر عبدهللا169035

ي29091 ى محمد حج  46إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىافير

47إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىدنيا ساهر حنا28976

48إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىمأوى حسن عيىس331143

49إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىكازين عدنان عبدهللا435911

50إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىاسيا عبدالمجيد فتاح29082

51إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىهوزين رسدار يونس435901

52إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىديرين اسماعيل بكر331210

53إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىهدار مهدي مصطفى331063

54إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىروندك محمد مصطفى435464

55إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىزفان ادريس انور28511

56إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىسيبل طه يونس28570

هيام زكي غياث29071
57إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبى

58إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىبيمان شكري عزت169109

59إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىبيمان حمدي يعقوب169123

60إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىروزان لطيف ابراهيم331109

61إعدادية5زاويتة15235دهوكأنبىئاريستان طاهر سلمان28582


