
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اسم مركز التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1ماجستيرالكاطون11491دياىلذكرصالح صالح مهدي397865

2ماجستيرالكاطون11491دياىلذكرانس ثامر فتاح126848

3ماجستيرالكاطون11491دياىلذكرعمر فليح حسن558322

4بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصطفى احمد كاظم443098

5بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرلطيف ثامر عبدهللا123339

6بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرخليل ابراهيم توفيق125583

7بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمالك شالل رسي    ع340561

8بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد سلمان عزيز340528

9بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرثامر عدنان داود340511

10بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعدنان غازي فيصل340467

11بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرجعفر عبدهللا مدحت554713

12بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرموفق مالك علوان123787

13بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكروليد خالد حمدان124822

14بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرلؤي نبهان اسماعيل125868

15بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرخالد ماهر خلف123539

16بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحيدر منذر نارص400968

17بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرخالد احمد كنج123738

18بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرضيف خلف محمد128311

19بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسالم كريم جحيل280138

ى عبد480609 20بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد ياسير

21بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرايهاب سعد عبدهللا125981

22بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد هادي رشيد510010

23بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحميد ساجت جارهللا316298

24بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكريارس جبار عبد480617

25بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي كريم قاسم281525

26بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر كاظم مجباس510096

27بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرفائز مجيد ابراهيم123520

28بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعصام محيسن علي123549

29بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكررؤوف هادي مخيير280342

30بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرماهر جمال كامل124633

31بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسعد حمدان خليفة123849

32بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرنرص كريم ابراهيم280548

33بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكريوسف جبار صخر443003

34بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر حامد عيد443305

ى442430 35بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرايهاب صباح حسير

36بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد رساج علي خضير123843

37بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسعد عبدالكريم جمعة398167

38بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكربالل محمد عبدالمجيد280184

39بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرخالد رشيد هادي368313

40بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرخالد عبد كاظم340524

41بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي خالد حمدان124832

42بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكريارس حامد عبد442979

43بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصطفى قاسم عبد398821

44بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحيدر زبيد جياد123511

45بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحازم محمد عبد503597

46بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكررياض حميد كرحوت123688



47بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكررأفت اياد عباس281226

48بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرقصي عادل صالح280135

49بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعباس عبدالكريم جمعة442957

50بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي جمعه احمد554703

51بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمهند عدنان عبداالمير503712

52بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرفارس عباس كاظم345645

53بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكررسول محمد احمد124277

54بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرامجد بدوي كاظم123291

55بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصعب قاسم عبد503632

56بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمهند قاسم عبد398826

57بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراثير فليح حسن125326

58دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر صبحي جعفر345655

59دبلومالكاطون11491دياىلذكرعلي زيد سلمان127664

ي محمد419129
60دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد غنى

61دبلومالكاطون11491دياىلذكرحازم مالك علوان316357

62دبلومالكاطون11491دياىلذكرربيع محمد محمود397973

63دبلومالكاطون11491دياىلذكرقصي شالل نافع401214

64دبلومالكاطون11491دياىلذكراحمد نعمان محمد124668

65دبلومالكاطون11491دياىلذكرليث امير خميس123352

66دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد صالح علي340516

ى280178 67دبلومالكاطون11491دياىلذكروسام فاضل عبدالحسير

68دبلومالكاطون11491دياىلذكرقيرص داود اسماعيل280464

ي509891 69دبلومالكاطون11491دياىلذكرسامر سلمان ناجر

70دبلومالكاطون11491دياىلذكروليد قاسم عودة442991

ي اسماعيل علوان124151
71دبلومالكاطون11491دياىلذكرحف 

72دبلومالكاطون11491دياىلذكرمصطفى حامد عيد443277

73دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد محمود محمد480605

74دبلومالكاطون11491دياىلذكرضياء حسام مجيد123717

ى280172 75دبلومالكاطون11491دياىلذكرسعد علي حسير

76دبلومالكاطون11491دياىلذكرحبيب فاضل حبيب280354

 علي124129
ى 77دبلومالكاطون11491دياىلذكرعبدالرحمن حسير

78دبلومالكاطون11491دياىلذكرابراهيم محمد حسن125537

79دبلومالكاطون11491دياىلذكرهيثم سعدون جمعة280777

 علي شالل125958
ى 80دبلومالكاطون11491دياىلذكرتحسير

81دبلومالكاطون11491دياىلذكرحيدر ابراهيم مجيد124101

82دبلومالكاطون11491دياىلذكرمهند حسام مجيد124163

ى503623 83دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد صباح حسير

84دبلومالكاطون11491دياىلذكرعالء عبدالجبار كوكز503608

85دبلومالكاطون11491دياىلذكراثير ثاير عبدالحسن398022

86دبلومالكاطون11491دياىلذكرصالح قيس عناد123359

87دبلومالكاطون11491دياىلذكرمهدي قاسم عودة281306

88دبلومالكاطون11491دياىلذكرعلي ربيع خليف280412

ى124328 89دبلومالكاطون11491دياىلذكرزياد محمود حسير

ى علوان124854 90دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر حسير

91دبلومالكاطون11491دياىلذكرحمزة عبود ماهود123451

92دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد عبدالستار عبود280281

93دبلومالكاطون11491دياىلذكرفراس احمد سيود280273

94دبلومالكاطون11491دياىلذكرياس خضير عيىس478941



95دبلومالكاطون11491دياىلذكرعصام صدام عناد480691

96دبلومالكاطون11491دياىلذكرحسام وليد مجيد480611

ى جاسم443118 97دبلومالكاطون11491دياىلذكرقيس حسير

98دبلومالكاطون11491دياىلذكرماجد ياس هلوش340527

99دبلومالكاطون11491دياىلذكرامجد ثائر حميد520316

100دبلومالكاطون11491دياىلذكرقاسم احمد جميل442353

101دبلومالكاطون11491دياىلذكرعزيز تركي عزيز123622

102دبلومالكاطون11491دياىلذكرمثنى عبدالكريم جمعة398157

103إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد زهير سعيد340538

104إعداديةالكاطون11491دياىلذكرطالب مجيد عباس124651

105إعداديةالكاطون11491دياىلذكرفاضل محمود طه480623

106إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمود هالل سلطان345653

ى126946 107إعداديةالكاطون11491دياىلذكروسام لطيف حسير

108إعداديةالكاطون11491دياىلذكروسام داود اسماعيل401410

ى123289 109إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعالء غناوي حسير

110إعداديةالكاطون11491دياىلذكروعد طاهر حبيي 129024

111إعداديةالكاطون11491دياىلذكرسعد محمد نصيف494616

ى عامر عبدالرزاق123301 112إعداديةالكاطون11491دياىلذكرامير

113إعداديةالكاطون11491دياىلذكرايمن غازي حميد281182

114إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد ديوان هيالن503682

115إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعبدالكريم قاسم محمد398282

1ماجستيرالكاطون11491دياىلذكرباسم يوسف جميل126014

2ماجستيرالكاطون11491دياىلذكراحمد علي منصور281132

3ماجستيرالكاطون11491دياىلذكرابراهيم ردام ابراهيم280235

4بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر طه كريم124787

5بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرماجد عدنان حكيم124841

ى محمد397871 6بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرنزار مطير

7بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر لطيف علكم123463

8بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراسالم طه وهيب126638

9بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر صكبان داخل129030

10بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرهيثم سامي علي123308

11بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكربراء عباس مجيد280857

12بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصطفى شهاب احمد124255

13بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسمير محسن صالح123306

14بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرانور حامد مهدي125462

15بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرغزوان علي رجاء442971

ى124340 16بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد محمود حسير

17بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكركريم خميس عبدالكريم123780

18بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر عدنان زيدان72909

19بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرابراهيم خليل ثابت123554

20بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد داود اسماعيل461414

21بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرانمار محمود مبدر123545

ى280332  علي حسير
ى 22بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحسير

23بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرنرص خليل ابراهيم432151

 احسان علي345660
24بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمرتصى

25بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعبدالرحمن عدنان ياور280229

26بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكريوسف كريم عواد123518

27بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد روكان جربوع459781



28بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد فرج مصطفى123439

ى554711  وضاح حسير
29بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصطفى

ى درباس358328 30بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي حسير

31بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمروان داود اسماعيل397861

32بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرنجم عبود احمد123338

33بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرجالل حميد مجيد123342

34بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمود احمد شهاب280132

35بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرصالح حميد موس123771

36بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرهيثم يوسف جميل123566

37بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحذيفة اسماعيل عبدالعزيز124054

38بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمار محسن سواد123469

 علي123522
ى 39بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعبدالصمد حسير

40بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحسام وهاب حمد340463

41بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعالء مهدي حميد126204

42بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرنائل علي حسن123547

43بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي احمد سيود123615

44بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرريام طاهر جدوع493575

45بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسيف رحمان محمود126308

46بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرفؤاد مجيد ابراهيم123563

ي124871 47بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرخالد محمود عبدالننر

48بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم280143

ى نارص كريم123825 49بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحسير

50بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمنترص احمد نعمة123557

51بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد عماد عبدالحميد124312

52بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرايرس شهاب احمد340564

53بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي سعيد علي280224

54بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعبدالحميد عبدالمجيد حميد124089

55بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسيف باسم ابراهيم510055

56بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكروحيد عبدهللا سلمان461466

57بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكروالء ناظم حسان128822

58بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصطفى فؤاد مجباس124197

59بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد طه علوان125431

فيصل سعدون احمد397986 60بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراالمير

61بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر احمد مجيد123448

62بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمروان خضير عبدهللا123638

63بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحميد مجيد حكيم123356

64بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعالء عبدالرحمن حميد124192

65بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرجاسم غدير ابراهيم127184

66بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر عدنان لطيف123629

67بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرقصي ابراهيم رشيد125411

68بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد حميد صالح124677

69بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد هيثم رشيد345641

70بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعثمان قاسم هاشم280116

71بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر عدنان سلمان340464

72بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصطفى احمد عطاهللا123747

73بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد عدنان عبداالمير280563

74بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحسن صالح كاظم124798

 خضير محمد123541
75بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصطفى



76بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر رمضان رحيم123567

77بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي ابراهيم مجيد124126

78بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمثنى اياد عباس280307

79بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرضياء وهاب خليفة124760

80بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد قاسم عبدالجبار124883

81بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصطفى رحمن قحطان123316

82بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعبدالكريم سعدون جمعة281027

83بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرصفاء عبدالجبار كوكز503621

84بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر وليد مجيد127951

85بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرهاشم صكبان حكيم124829

86بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمدين قاسم ابراهيم125453

87بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرفراس سعيد حسن124265

88بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد ستار خماس123937

ى شالل126325 89بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد ياسير

90بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرهاشم اياد عناد503627

91بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسمير طه عبود345663

92بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرايهاب عباس كاظم125298

93بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحسن فالح حنوش503619

94بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرزيد عكرمة علي124145

95بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكروليد حميد حكيم124855

ى كامل ابراهيم125275 96بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحسير

ى رعد نجم123340 97بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحسير

98بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرخليل عليوي خليل480599

99بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرامير علي مهدي280364

ى عادل جليل123760 100بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحسير

101بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسجاد وليد عبدالجبار124247

102بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرهشام طعمة كيطان123353

103بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد مضهر حسن400864

104بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرزيد عدنان سلمان345634

105بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمهند عادل عبدالعزيز123506

106بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكريارس محمد فائق340531

107بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد حسب هللا سلمان125397

ى محمد125624 108بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد مطير

109بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسمير ابراهيم جاسم340519

110بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرفاضل مزهر جوير124070

111بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعالء قاسم علي124309

112بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد عبدالرحمن داود554714

113بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرطارق عزيز علي443284

114بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد حامد عبد443318

115بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرسعد علوان صالح126456

116بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرطاهر هادي جاسم124645

117بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد فرج مصطفى123680

118بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكررسمد مبدر علي125598

119بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمهند حميد طرفة123806

120بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمصطفى ابراهيم مجيد124117

121بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكررعد احمد سلمان125157

122بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي عبدالستار احمد124155

123بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعالء عواد نارص124661



124بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرساهر عبود فاضل123300

125بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد مهدي صالح126599

126بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد ابراهيم خليل124062

127بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد خليل اسماعيل128129

128بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرفاضل علي زيدان340586

129بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرشاكر محمود شاكر125438

130بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي براء سبع280494

131بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد حسن علي442954

132بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعلي كامل ابراهيم345638

133بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد جبار فليح123347

134بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد جمال كامل124862

135بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر محمد عبد125637

136بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد طعمة كيطان443122

137بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعبدالقادر جاسم محمد126513

138بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر حسب هللا ضامن124664

139بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرحسن محسن عباس442974

140بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكربهاء ناظم حسان345664

141بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد عباس كاظم125208

142بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعبود احمد يحنر123441

143بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد عليوي خليل480666

144بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرزياد خلف صحو125513

145بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرطه محمود احمد123367

ي موالن123343
 
146بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرطارق رزوق

147بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرصفاء حميد ساجت125303

148دبلومالكاطون11491دياىلذكرطه عماد صالح554706

149دبلومالكاطون11491دياىلذكرعلي طارق عبداالمير503634

150دبلومالكاطون11491دياىلذكرعباس كامل محمود281240

151دبلومالكاطون11491دياىلذكرعبدالمنعم عبدالقادر ثابت281365

152دبلومالكاطون11491دياىلذكرعلي صالح خضير123516

 امير فاضل443202
153دبلومالكاطون11491دياىلذكرمصطفى

154دبلومالكاطون11491دياىلذكرمروان حميد رشيد280870

155دبلومالكاطون11491دياىلذكرحيدر عامر علي124681

156دبلومالكاطون11491دياىلذكرعبدالسالم جبار علوان125521

157دبلومالكاطون11491دياىلذكرعدي حاتم جهاد128275

ى280555 158دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد فياض حسير

159دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد عبداللطيف جاسم124224

ى280191 160دبلومالكاطون11491دياىلذكرعلي خالد حسير

161دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر علي احمد281101

162دبلومالكاطون11491دياىلذكراياد جبار فليح123648

ى جمال جاسم129098 163دبلومالكاطون11491دياىلذكرحسير

164دبلومالكاطون11491دياىلذكرمهند علي خلف443004

165دبلومالكاطون11491دياىلذكرمصطفى رمضان نجم124170

166دبلومالكاطون11491دياىلذكريحنر يوسف محمود123279

167دبلومالكاطون11491دياىلذكرسيف سعدي كمال الدين123796

168دبلومالكاطون11491دياىلذكراحمد كريم كنوش456223

169دبلومالكاطون11491دياىلذكرابوبكر عادل عبدالرحمن280949

170دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر عباس غضيب124817

171دبلومالكاطون11491دياىلذكرمروان علي عواد124208



172دبلومالكاطون11491دياىلذكرحميد اسماعيل مصطفى345658

ى280502 173دبلومالكاطون11491دياىلذكراحمد علي حسير

174دبلومالكاطون11491دياىلذكرادهام كريم ابراهيم443152

175دبلومالكاطون11491دياىلذكرابراهيم فيصل غازي123514

176دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر ربيع محمود280404

177دبلومالكاطون11491دياىلذكرعلي عبدالجبار عبدالكريم123456

178دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر صباح نوري124365

179دبلومالكاطون11491دياىلذكرمصطفى اسماعيل مصطفى123508

180دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد ناظم يحنر397898

181دبلومالكاطون11491دياىلذكررسول فالح حنوش123350

182دبلومالكاطون11491دياىلذكرعبدالرحمن مصطفى هاشم125371

183دبلومالكاطون11491دياىلذكرحسن راسم محمد123282

184دبلومالكاطون11491دياىلذكرمصطفى براء سبع281514

185دبلومالكاطون11491دياىلذكريوسف عبدالحميد شكر124345

186دبلومالكاطون11491دياىلذكرعلي عامر عبد124227

ي عبدهللا123524
187دبلومالكاطون11491دياىلذكرانس ماضى

188دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر محمود ابراهيم345661

189دبلومالكاطون11491دياىلذكرعبدهللا طارق محمد281419

190دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد كامل عطيه125524

191دبلومالكاطون11491دياىلذكرضياء عبدالصاحب داود480619

192دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد حاتم محمود123331

193دبلومالكاطون11491دياىلذكروليد نجيب فاضل123375

194دبلومالكاطون11491دياىلذكرعلي كريم سلطان554707

195دبلومالكاطون11491دياىلذكراكرم رعد نجم124066

196دبلومالكاطون11491دياىلذكرفراس حسن علي125388

197دبلومالكاطون11491دياىلذكرعلي هاشم حسن128758

198دبلومالكاطون11491دياىلذكرزاهر عبدالرزاق علي340533

199دبلومالكاطون11491دياىلذكرفؤاد خضير هلوش125014

200دبلومالكاطون11491دياىلذكرمصطفى محروة مصحب124281

201دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمود عبدالستار عبود124133

202دبلومالكاطون11491دياىلذكرساجد محمد صالح125246

203دبلومالكاطون11491دياىلذكرمروان حسن فليح281506

204دبلومالكاطون11491دياىلذكراحمد ياس خضير327298

205دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر هادي حكيم124199

206دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر مجيد خلف340556

ى مزهر جوير123311 207دبلومالكاطون11491دياىلذكرحسير

208دبلومالكاطون11491دياىلذكرمصطفى صبحي حكيم128071

209دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد خالد حمدان123527

210دبلومالكاطون11491دياىلذكرحيدر شهاب احمد280531

211دبلومالكاطون11491دياىلذكرجهاد ستار كاظم443222

212دبلومالكاطون11491دياىلذكرانمار محمد طالب280141

213دبلومالكاطون11491دياىلذكرعاصف محمود عسل239747

214دبلومالكاطون11491دياىلذكرطه سعدي كمال الدين126043

215دبلومالكاطون11491دياىلذكراحمد هاشم محمد503697

216دبلومالكاطون11491دياىلذكرحسن علي طاهر125677

217دبلومالكاطون11491دياىلذكرمحمد زهير سعيد124094

ي480603
218دبلومالكاطون11491دياىلذكراحمد ثامر عات 

219دبلومالكاطون11491دياىلذكرمهند طلب كرم125085



220دبلومالكاطون11491دياىلذكرليث لطيف جسام123330

221دبلومالكاطون11491دياىلذكرسميع جاسم حسن123497

222دبلومالكاطون11491دياىلذكرعمر ابراهيم رشيد125422

223دبلومالكاطون11491دياىلذكريوسف محي ثاير128903

224دبلومالكاطون11491دياىلذكريوسف ناظم عبد128163

225إعداديةالكاطون11491دياىلذكرايمن لطيف ثامر129027

ى123314 ى احمد حسير 226إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

227إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد حافظ محمد345642

228إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمرتصى عباس علي398348

229إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد احمد ساجت443210

230إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعماد جامل جارهللا123304

ى هاشم محمد128974 231إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

232إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد شهاب احمد327435

233إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي رحمان قحطان280253

234إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي وهاب حمد126226

235إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعباس فاضل محمود480656

236إعداديةالكاطون11491دياىلذكرامير حبيب محمود443090

237إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمؤمن نعمة شكر281328

238إعداديةالكاطون11491دياىلذكرريسان كريم خالد125230

239إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد ثائر حميد442937

240إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعبدالرحيم حسن علي123838

241إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد لطيف ثامر128928

ى345657 242إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد مظفر ياسير

243إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمصطفى ضيف خلف127893

 علي محسن125442
ى 244إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

ى خلف كاظم124351 245إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

246إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد كريم حمزة128962

247إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد عمران عبدهللا126307

248إعداديةالكاطون11491دياىلذكرناطق عزيز علي503614

249إعداديةالكاطون11491دياىلذكررسول ثاير عبدالحسن281548

250إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحيدر كاظم جدعان480601

ى عصام محمد126384 251إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

252إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد عيدان عبد510047

ى احمد126648 253إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي حسير

254إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمصطفى وسام داود281283

255إعداديةالكاطون11491دياىلذكريوسف رشيد حميد280129

256إعداديةالكاطون11491دياىلذكروسام عبدالرحمن محمد281349

257إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد حاتم جهاد129127

258إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحيدر مجبل متعب123427

259إعداديةالكاطون11491دياىلذكرهيثم ظاهر كريم123335

260إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمصطفى رشيد صبهان128699

261إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمصطفى عيدان عبد510110

262إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد ربيج خليف128330

263إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي خلف كاظم124124

264إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد جمال كامل419047

265إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي يوسف هادي125175

266إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي رمضان رحيم510037

267إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعمر خضير رشيد280391



268إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمود طه عطية554652

269إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسن محي مجيد123707

270إعداديةالكاطون11491دياىلذكرماجد سالم كاظم345632

271إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد كريم رشيد443069

272إعداديةالكاطون11491دياىلذكرصديق شهاب احمد128775

273إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمشتاق طالب مجيد128171

274إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي طارق عبدالحسن123454

ى احمد126616 275إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد ياسير

276إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد شامل كامل280121

277إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي صبحي جعفر442841

ى126263 278إعداديةالكاطون11491دياىلذكرنورالدين صباح حسير

279إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمصطفى محمد عبد281047

280إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد ناظم حسان345665

281إعداديةالكاطون11491دياىلذكرصباح قيس عناد125347

282إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي محيسن علي125060

283إعداديةالكاطون11491دياىلذكروليد خالد سلمان503707

ى محمود442997 284إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعبدالخالق ياسير

 علي126237
ى 285إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعمر حسير

286إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعباس فائز جمعة281465

287إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد مجيد حكيم128779

288إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحيدر علي عبدالرزاق128118

289إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد اياد عناد128113

290إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعمر محمد احمد281390

291إعداديةالكاطون11491دياىلذكرهيثم يوسف جوامير276602

292إعداديةالكاطون11491دياىلذكرزياد عدنان احمد123657

293إعداديةالكاطون11491دياىلذكراورس عجيد عبد345633

294إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسام راغب مهدي123297

295إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد حسام عبد280186

296إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد موفق احمد443107

297إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد روكان عارف128153

298إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعمر راغب مهدي419024

299إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد غانم احمد480663

ي442984
300إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي ثامر عات 

 علي128179
ى 301إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعبدهللا حسير

302إعداديةالكاطون11491دياىلذكربالل محمود سبع124109

303إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي تركي صالح124202

ى443110 304إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحاجم علي حسير

305إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعزالدين خالد احمد398163

306إعداديةالكاطون11491دياىلذكريوسف احمد نوري128003

307إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد فياض مغير281157

308إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعبدالعزيز ذياب سلمان345636

309إعداديةالكاطون11491دياىلذكرابراهيم فليح حسن345648

310إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمهدي صالح نجم340499

311إعداديةالكاطون11491دياىلذكرلواء عباس مجيد340535

312إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمروان ثاير علي124047

313إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعمار قاسم مهدي281494

314إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد خليفة عناد554680

315إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد قاسم محمد509897



316إعداديةالكاطون11491دياىلذكرايمن حاتم عناد554715

ى128336 317إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمود هيثم حسير

318إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد روز ابراهيم127152

319إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد قاسم محمد127390

320إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي عبدهللا عبدالكريم128619

321إعداديةالكاطون11491دياىلذكرفؤاد حافظ محمد442949

322إعداديةالكاطون11491دياىلذكررداد اياد عباس280965

323إعداديةالكاطون11491دياىلذكرجهاد عباس جدعان281090

324إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي خالد عباس125341

325إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد علي طاهر124302

326إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد جواد صالح443199

ى لفته126856  ياسير
327إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمصطفى

328إعداديةالكاطون11491دياىلذكرسامر سعد عبود461446

329إعداديةالكاطون11491دياىلذكرقصي سعد عبدالعزيز125322

330إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد عيدان محمد281172

331إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد عبدالخالق محمد128257

332إعداديةالكاطون11491دياىلذكرنصير كامل كاظم125257

333إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي احمد خلف128738

ى مجيد حميد281007 334إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

335إعداديةالكاطون11491دياىلذكربهاء فالح مهدي128935

ى127223 336إعداديةالكاطون11491دياىلذكروضاح مازن مطير

337إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمحمد مظهر عبدهللا442874

338إعداديةالكاطون11491دياىلذكررسول علي محسن443111

339إعداديةالكاطون11491دياىلذكريارس نصيف عالوي434698

ى442907 340إعداديةالكاطون11491دياىلذكررسول علي حسير

341إعداديةالكاطون11491دياىلذكرايرس فالح حسن128350

ى340512 ى عالء حسير 342إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

343إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسام جمال عبدالرحمن125399

ى123281 ى احمد حسير 344إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

345إعداديةالكاطون11491دياىلذكرليث ثاير هادي280939

346إعداديةالكاطون11491دياىلذكركاظم جمال جاسم127794

ى كريم احمد128090 347إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

348إعداديةالكاطون11491دياىلذكرهيثم يوسف حارث480677

349إعداديةالكاطون11491دياىلذكراحمد رعد كركوش415924

350إعداديةالكاطون11491دياىلذكرعلي عبدالكريم عبدالواحد340573

ى صالح حسن126831 351إعداديةالكاطون11491دياىلذكرحسير

352بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرفؤاد عبدالخالق احمد124212

353بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرناطق احمد زعيان443094

354بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكراحمد مجيد محمد124752

355بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرباسم محمد علي503603

356بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرجميل عبد سليم123694

357بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرمحمد عواد نارص124271

358بكالوريوسالكاطون11491دياىلذكرعمر محمد صالح125758

 علي123328
ى 359دبلومالكاطون11491دياىلذكرنارص حسير

360دبلومالكاطون11491دياىلذكراحمد فليح حسن414731

361إعداديةالكاطون11491دياىلذكريارس كهالن محي124374

362إعداديةالكاطون11491دياىلذكرمازن جاسم محمد125856

ى443267 363إعداديةالكاطون11491دياىلذكرشهاب احمد حسير



364إعداديةالكاطون11491دياىلذكرخالد سعدون جمعة345659

ى281119 ايهاب سامي حسير
1ماجستيرالكاطون11491دياىلأننى

2ماجستيرالكاطون11491دياىلأننىناهدة رحيم عيىس443007

3بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىازهار عدنان فرحان345640

ى123371 4بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىكميله نارص حسير

5بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىعاتكة شهاب احمد123698

6بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىستة اسماعيل خليل443113

7بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىسناء يحنر محمد124287

8بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىرونق محمود محمد480632

9بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىسىه رمضان رحيم340582

10بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىايناس عامر جهاد129184

11بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىمها محمود مبدر280164

يه عدنان عبود123540 12دبلومالكاطون11491دياىلأننىصير

13دبلومالكاطون11491دياىلأننىهدى مخيير شهاب124630

14دبلومالكاطون11491دياىلأننىانتصار نورالدين عبدالرحمان123660

ي رحيم123453 15دبلومالكاطون11491دياىلأننىنهله ناجر

ى397935 16دبلومالكاطون11491دياىلأننىنداء احمد حسير

17دبلومالكاطون11491دياىلأننىسوزان عدنان فرحان123346

18دبلومالكاطون11491دياىلأننىاسيل خلدون مصطفى443100

19دبلومالكاطون11491دياىلأننىسحر عماد عبدالحميد124186

ى منصور520315 20إعداديةالكاطون11491دياىلأننىنوال حسير

21إعداديةالكاطون11491دياىلأننىامواج بختيار نامدار397953

22إعداديةالكاطون11491دياىلأننىالهام محمد صحو124320

1ماجستيرالكاطون11491دياىلأننىمريم حبيب عناد126075

2ماجستيرالكاطون11491دياىلأننىنغم خالد جاسم124203

ى281567 رساب سامي حسير
3ماجستيرالكاطون11491دياىلأننى

4ماجستيرالكاطون11491دياىلأننىميس رمضان رحيم442985

5بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىهيام رحمن قحطان459772

6بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىامنة ابراهيم رشيد125191

7بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىارساء علي احمد281336

8بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىفرح حسام مجيد280824

9بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىهديل عدنان عمر480606

10بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىرسل وفاء اسماعيل127876

ى161851 فاطمة علي حسير
11بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننى

12بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىسهاد نصيف جاسم509908

13بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىرشا نعمان عبعوب128590

14بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنىه جاسم محمد126413

15بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىشذى شهاب احمد124639

16بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىرؤى عالءالدين نوري123670

17بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىريام عبدالكريم جمعة123332

18بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىهنادي كريم محمد442987

19بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىسمر عبدالرضا حمد280809

20بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنور سعد صبيح123482

21بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىمها مجيد عبد261253

22بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنور محمود نجم340577

ى ردام ابراهيم280239 23بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىرنير

24بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىصهباء عماد عبدالحميد124804

ي خزعل123532 25بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنورس ناجر



26بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىلقاء طاهر كامل125839

ق شهاب احمد123558 27بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىاستير

28بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىهديل عبدالسالم علوان456197

 علي126787
ى 29بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىفاتن تحسير

30بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىارساء يونس شلش92879

31بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىاسماء سعيد خلف124249

32بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىدعاء كمال شهاب432050

33بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنضال عدنان داود124111

34بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىمها قيس عبدهللا345644

35بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىزينب عبدالرزاق علي340567

ي128447 دنيا محمود عبدالننر
36بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننى

37بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىمريم خالد احمد124187

38بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىرانية ابراهيم خليل124795

هبة ردام علي124083
39بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننى

40بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىمروة عبدالجبار عبدالكريم123287

41بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىديانة طاهر جدوع324452

42بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىزينة كريم جبار124875

43بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىريم عدنان جاسم124074

44بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىضمياء عبيد عبدهللا280246

45بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىغدير رمضان رحيم442989

46بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىزبيدة مظهر حسن123877

47بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىشيماء عماد عبدالحميد123652

48بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىلواء طاهر كامل125219

49بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىغصون عيىس وهيب123929

50بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىرغد فارح حسن400714

51بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىايراس علي احمد517775

ى345647 52بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىندى شعالن حسير

53بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىروى هاشم محمد442966

ي موالن124381
 
ق رزوق 54بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىاستير

55بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنور خالد خليل340474

56بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىسوسن لطيف خلف277107

57بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىهبة مظهر اسماعيل125740

ى124336 58بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىحوراء احمد حسير

59بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىامل عيىس وهيب123436

اية علي عواد280767
60بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننى

61بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىميسم عبد مجيد375203

62بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىثناء عماد عبدالحميد123501

63بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىسماح خليفة علوان125471

64بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىايالف محمود مبدر280795

65بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىشهد خالد كريم125425

66بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىايمان خالد جاسم125586

67بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىوالء احمد خلف125541

ى123334 68بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنورا عادل حسير

69بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىوفاء ثائر حميد480607

70بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىدعاء هاشم محمد442964

71بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىسعاد طعمة كيطان123769

72بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنها صالح نجم124068

ى554708 73بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىشيماء وضاح حسير



74بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىندى بدر خضير123325

ى345656 75بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىعال مظفر ياسير

76بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىميس محمود مبدر124135

ى123490 رسل علي حسير
77بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننى

78بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىفرقان جمال جاسم126259

79بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىايهان عدنان لطيف124674

80بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىضح براء سبع316371

81بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىمروة رحيم فيصل87031

82بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىارساء فاضل سالم345662

83بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىهديل مناف صباح125354

84بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىريام عبدالمجيد حميد124241

85بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىوالء رعد حميد153517

86بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنوره هاشم جاسم340543

دعاء علي مولود124031
87بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننى

88بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىمروة هاشم محمد443065

89بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىسمر كاظم مساعد125474

90بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىانتصار ابراهيم خليل124775

91بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىاسمهان نجم عبد510100

ى461471 92بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىصفا قحطان حسير

93بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىرشا رمضان رحيم124768

ى124954 94بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىسهير عبدالغفور حسير

ي124217 والء محمود عبدالننر
95بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننى

96بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىايرس صالح علو280249

اس لطيف جمعة125498 97بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىنير

98بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىارساء عباس محمد503617

99دبلومالكاطون11491دياىلأننىنضال جياد خلف280266

ى281559 نور سامي حسير
100دبلومالكاطون11491دياىلأننى

101دبلومالكاطون11491دياىلأننىامنة عبدالوهاب علوان510080

102دبلومالكاطون11491دياىلأننىزينب جاسم محمد281344

103دبلومالكاطون11491دياىلأننىنور حسباهلل سلمان340545

ى345635 سيناء علي حسير
104دبلومالكاطون11491دياىلأننى

105دبلومالكاطون11491دياىلأننىهاجر شاكر محمود340460

ق محمد حمدان123856 106دبلومالكاطون11491دياىلأننىاستير

107دبلومالكاطون11491دياىلأننىسحر زيد رحمان125655

108دبلومالكاطون11491دياىلأننىلينا خالد احمد123336

109دبلومالكاطون11491دياىلأننىنور جبار فليح123361

110دبلومالكاطون11491دياىلأننىفاطمة كريم حمزة124656

111دبلومالكاطون11491دياىلأننىرسور خليل ابراهيم340487

ي124848
112دبلومالكاطون11491دياىلأننىرويدة عدنان راضى

ى ابراهيم123446 113دبلومالكاطون11491دياىلأننىابتسام حسير

114دبلومالكاطون11491دياىلأننىرجاء ثاير كاظم123866

سهاد علي مولود123918
115دبلومالكاطون11491دياىلأننى

116دبلومالكاطون11491دياىلأننىعبير ربيع لطيف340459

117دبلومالكاطون11491دياىلأننىايالف ضيف خلف127726

118دبلومالكاطون11491دياىلأننىفاطمة حامد شهاب123552

شهد علي مولود124356
119دبلومالكاطون11491دياىلأننى

120دبلومالكاطون11491دياىلأننىعبير معن خليل125492

121دبلومالكاطون11491دياىلأننىرواء خليل حميد125410



ى هاشم محمد442967 122دبلومالكاطون11491دياىلأننىحنير

123دبلومالكاطون11491دياىلأننىدعاء عبدالحميد شكر124812

124إعداديةالكاطون11491دياىلأننىرشا ابراهيم مجيد443291

125إعداديةالكاطون11491دياىلأننىديانا قدوري جليل123351

126إعداديةالكاطون11491دياىلأننىاالء يارس عبد510091

127إعداديةالكاطون11491دياىلأننىخالدة محمد ساجت127347

ى منصور554663 128إعداديةالكاطون11491دياىلأننىمنال حسير

129إعداديةالكاطون11491دياىلأننىضح ردام علي126152

عال حميد علي126540
130إعداديةالكاطون11491دياىلأننى

131إعداديةالكاطون11491دياىلأننىزينب عباس حمزة510061

132إعداديةالكاطون11491دياىلأننىشهد حميد ساجت125291

تبارك احمد وىلي554647
133إعداديةالكاطون11491دياىلأننى

134إعداديةالكاطون11491دياىلأننىفرقان روكان عارف128137

135إعداديةالكاطون11491دياىلأننىابتهال احمد يحنر128431

ي خزعل126665 136إعداديةالكاطون11491دياىلأننىزهراء ناجر

137إعداديةالكاطون11491دياىلأننىتبارك ضيف خلف127670

138إعداديةالكاطون11491دياىلأننىنورس صالح عبدالكريم281146

139إعداديةالكاطون11491دياىلأننىفاطمة محمود عبد126774

ى مدلول494541 140إعداديةالكاطون11491دياىلأننىعبير حسير

141إعداديةالكاطون11491دياىلأننىغسق محمد جاسم480643

ي428359
142إعداديةالكاطون11491دياىلأننىشفيقة عباس حساتى

143إعداديةالكاطون11491دياىلأننىعبير عبد مجيد125697

144إعداديةالكاطون11491دياىلأننىزينب كريم حمزة124979

 علي حسان442946
ى 145إعداديةالكاطون11491دياىلأننىياسمير

146إعداديةالكاطون11491دياىلأننىزهراء حافظ محمد126560

147إعداديةالكاطون11491دياىلأننىحنان عباس كاظم123285

148إعداديةالكاطون11491دياىلأننىجيهان ناظم رشيد123643

149إعداديةالكاطون11491دياىلأننىايناس قيس خليفة443239

ى لفته126594 150إعداديةالكاطون11491دياىلأننىنورالهدى ياسير

151إعداديةالكاطون11491دياىلأننىضح علي طاهر128676

152إعداديةالكاطون11491دياىلأننىنورالهدى صالح حسن126607

153إعداديةالكاطون11491دياىلأننىسماهر لطيف جاسم129007

ى احمد صبح280350 154إعداديةالكاطون11491دياىلأننىبنير

155إعداديةالكاطون11491دياىلأننىسارة قيس خليفه443233

156إعداديةالكاطون11491دياىلأننىنور جاسم صالح124146

157إعداديةالكاطون11491دياىلأننىهمسة صفاء هاشم275966

158إعداديةالكاطون11491دياىلأننىنورة هيثم مصطفى503640

159إعداديةالكاطون11491دياىلأننىضح قيس خليفة443254

160إعداديةالكاطون11491دياىلأننىاسيل محمد ساجت127947

161إعداديةالكاطون11491دياىلأننىاية عماد صالح554704

162إعداديةالكاطون11491دياىلأننىزينب عبدالقادر علي124296

163إعداديةالكاطون11491دياىلأننىمينا كريم جبار128199

164إعداديةالكاطون11491دياىلأننىشهد رحيم فيصل87039

165إعداديةالكاطون11491دياىلأننىرسور عامر رحيم125244

ى461374 166إعداديةالكاطون11491دياىلأننىعال قحطان حسير

167إعداديةالكاطون11491دياىلأننىنور فاضل سالم345643

168إعداديةالكاطون11491دياىلأننىمريم لطيف علكم126921

هدى قاسم علي124324
169إعداديةالكاطون11491دياىلأننى



170إعداديةالكاطون11491دياىلأننىبدور محمد حميد128147

171إعداديةالكاطون11491دياىلأننىرفل رحيم فيصل87042

ى منصور554692 172إعداديةالكاطون11491دياىلأننىوفاء حسير

ى عبد مجيد126184 173إعداديةالكاطون11491دياىلأننىحنير

174إعداديةالكاطون11491دياىلأننىرسى محمد عيىس345639

ى124782 175إعداديةالكاطون11491دياىلأننىشهالء عدنان حسير

176إعداديةالكاطون11491دياىلأننىزهراء فاروق احمد128221

از احمد وىلي284483
ى 177إعداديةالكاطون11491دياىلأننىاعي 

178إعداديةالكاطون11491دياىلأننىعائشة نرص عبدهللا442564

179إعداديةالكاطون11491دياىلأننىالهام قحطان عبدهللا519303

180إعداديةالكاطون11491دياىلأننىنورهان جمال ثامر126889

181بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىلقاء سعد سلمان443217

ي نجم480604
 
182بكالوريوسالكاطون11491دياىلأننىشذى رزوق

ى398026 183دبلومالكاطون11491دياىلأننىكفاح كريم حسير

184دبلومالكاطون11491دياىلأننىارساء عادل رشيد280425

185دبلومالكاطون11491دياىلأننىشيماء شهاب احمد340496

186دبلومالكاطون11491دياىلأننىشيماء عباس علوان126336

187دبلومالكاطون11491دياىلأننىهناء مزهر حسن442992

188إعداديةالكاطون11491دياىلأننىسوزان حسيب عبدالكريم126355

189إعداديةالكاطون11491دياىلأننىسناء عباس علي442399

1دكتوراهالعبارة11492دياىلذكرعالء حسن فهمي161423

2ماجستيرالعبارة11492دياىلذكرحيدر خليل ابراهيم396002

3ماجستيرالعبارة11492دياىلذكرمحمود يوسف رميض553864

4ماجستيرالعبارة11492دياىلذكرماهر سلمان مجيد426063

5ماجستيرالعبارة11492دياىلذكرعبدهللا طه طارش374401

 علي169472
ى 6ماجستيرالعبارة11492دياىلذكررياض حسير

7ماجستيرالعبارة11492دياىلذكرضياء عبدالرزاق حسن280481

8ماجستيرالعبارة11492دياىلذكرمرتصى رضا صادق423212

ى373845 9بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسن محمود حسير

10بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد ياس خضير393693

11بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرقحطان احمد مهدي373874

12بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعادل كاظم مهدي283884

13بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرخليل ابراهيم شهاب395603

14بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد فيصل محمود423506

15بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرجالل عبدالوهاب جميل470161

16بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرليث محمد عباس161966

17بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحازم حسون عبدهللا399502

18بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرخالد حسن علوان393808

19بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكررياض سعدون وذاح391747

20بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسيف الدين عماد فخري161816

21بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرخالد رحيم فياض373834

ي283872
 
22بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكررائد مزاحم عبدالباق

23بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرهيثم احمد عبود374084

24بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكررسول عباس مهدي161836

25بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكررؤوف محسن عبد280708

26بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرقاسم محمد عباس161952

27بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكريوسف صكبان اسماعيل480467

28بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرنعمة علي عباس374640



29بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرامير صالح مهدي373816

هللا فاضل علوان280459 30بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرخير

ي395937 31بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرغسان طاهر ناجر

32بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي فارس عبدالخالق169199

ى170187 ي حسير
 
33بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي شوق

34بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسام علي عطية494134

35بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرهيالن هادي علوان280468

36بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرفاضل صاحب غايب480577

37بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي محمد هاشم161573

38بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي فاضل مبارك494094

39بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراديب صكبان احمد280599

ى283829 40بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر جبار حسير

41بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمنير خليل ابراهيم282604

42بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرجاسم محمد مبارك393853

ي اسماعيل خليل390205
43بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحف 

44بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسالم عبدالصاحب علي373276

45بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر رضا بدران395331

46بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحامد شبيب كاند423524

47بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعباس هادي عباس393136

48بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعباس محمد مهدي283844

49بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد خضير عباس280368

50بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسيف صالح مهدي373799

51بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكربشار سعدون محمد520431

52بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمالك حافظ رشيد508977

53بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر علي محمد170848

54بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد وليد عبدالمطلب509030

55بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر صباح شاكر393872

56بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسالم قاسم فخري161469

57بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر حازم هاشم393867

58بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكربشير طه يعكوب161298

59بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد عبدالستار رمضان283857

60بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرقتيبة حافظ نصيف509049

61بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرياس خرصى محمد354469

62بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرزياد طارق علي281481

63بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرايمن محمدعلي غناوي281910

ى مهدي283819 64بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي حسير

65بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكربشار ستار لطيف161844

66بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمهند فاضل جاسم161530

67بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي عبدالوهاب علي494077

68بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر محمد اسماعيل161843

69بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي محمد عباس389831

70بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرايهاب صباح هادي373487

71بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعامر طه اسماعيل520440

72بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسامي نجم عبود391588

ى عبدهللا480458 73بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد حسير

ى عباس سعدون389609 74بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

ى169899 75بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر جاسم حسير

76بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرفراس سعدي اسماعيل395928



ي553751 77بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر فؤاد ناجر

78بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعبدالكريم عباس عبدهللا399535

79بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي عبدالستار رمضان161864

80بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمار مصطفى سلمان494075

81بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكروائل هاشم حسن494138

ى279968 82بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكررعد سلمان حسير

ى سلمان161499 83بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي حسير

84بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكروسام كاظم وزاح282675

85بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعماد منير عبدعلي161275

86بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرانمار ضياف طعان395848

87بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرقصي مالك كاظم480568

ي شير حسن170159
88بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرهاتى

89بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرامجد حميد رشيد170591

90بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكريارس غانم طه423496

91بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي عبدالرزاق حسن280123

92بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد مجيد حميد282811

93بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرشاكر علي حسن372550

94بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمصطفى ذاري كاظم281675

95بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمهند ابراهيم عبد423008

ى قاسم جابر374470 96بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

97بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراثير صادق سلمان281784

98بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر صادق عبدالرزاق395669

99بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسامر وليد عزيز425778

100بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد احمد عبود373824

101بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكروسام لطيف علي427111

102بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحمزة وديع شعالن161723

103بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر ناطم احمد393773

104بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمؤمن واثق محمد161357

105بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمصطفى محمد مجيد393744

106بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر كامل جالل161457

107بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد خالد عبداللطيف161384

108بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرلؤي هزبر عباس393828

ى161394 109بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمجد جواد حسير

110بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكريارس اسماعيل ناهي390169

111بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسن ثابت حسن169279

112بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر محمد محمود161564

113بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي رعد اسماعيل558356

114بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرقتيبة غانم طه494142

115بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرزاهد محمد اسماعيل558396

116بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي ثابت حسن169464

117بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسجاد عدنان محمد هادي427302

118بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد عبدالمنعم احمد374450

119بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد رعد عزيز170789

120دبلومالعبارة11492دياىلذكرستار جبار حميد393074

121دبلومالعبارة11492دياىلذكرغسان احمد خورشيد373512

122دبلومالعبارة11492دياىلذكرعلي صاحب عباس162007

123دبلومالعبارة11492دياىلذكررافد سعيد كاظم373715

124دبلومالعبارة11492دياىلذكرعماد هالل حميد426376



125دبلومالعبارة11492دياىلذكرعلي عبداالمير جعفر161738

126دبلومالعبارة11492دياىلذكراثير خليل ابراهيم161808

ى جعفر باقر395953 127دبلومالعبارة11492دياىلذكرحسير

128دبلومالعبارة11492دياىلذكرعباس حبيب حميد373588

129دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد طارق محمدسعيد480462

130دبلومالعبارة11492دياىلذكرحميد جبار حميد171084

131دبلومالعبارة11492دياىلذكروليد يحنر مظلوم168846

132دبلومالعبارة11492دياىلذكريارس محمد عباس395312

133دبلومالعبارة11492دياىلذكرصباح اسماعيل خليل161691

134دبلومالعبارة11492دياىلذكرسمير حافظ وادي280192

135دبلومالعبارة11492دياىلذكرمشكور صادق حسن373061

136دبلومالعبارة11492دياىلذكرعقيل شير حسن282484

137دبلومالعبارة11492دياىلذكراحمد جاسم لطيف392619

ى394976 غام علي حسير
138دبلومالعبارة11492دياىلذكررصى

139دبلومالعبارة11492دياىلذكررعد يحنر خلف282255

140دبلومالعبارة11492دياىلذكرحمزة مكي عبدهللا280553

141دبلومالعبارة11492دياىلذكراسامة نجيب جهاد373737

142دبلومالعبارة11492دياىلذكرعمار شهاب احمد427584

143دبلومالعبارة11492دياىلذكرهشام محي رشيد373966

144دبلومالعبارة11492دياىلذكرسعد مهدي رضا171190

145دبلومالعبارة11492دياىلذكرعلي طالب حسن373634

146دبلومالعبارة11492دياىلذكرعبداللطيف صباح كاظم423312

147دبلومالعبارة11492دياىلذكرانمار كريم رشيد373568

ى مدحت حميد161342 148دبلومالعبارة11492دياىلذكرحسير

ى427134 149دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد علي حسير

150دبلومالعبارة11492دياىلذكربشار اكرم محمود161309

151دبلومالعبارة11492دياىلذكرليث شالل حبيب374032

152دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد اكرم محمود161325

153دبلومالعبارة11492دياىلذكرمصطفى خليل ابراهيم395278

154دبلومالعبارة11492دياىلذكرعلي مازن سامي161683

155دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد عباس صاحب427952

156دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد مسفر غازي280419

157دبلومالعبارة11492دياىلذكرحيدر فيصل خلف558362

ى لؤي فيصل161246 158دبلومالعبارة11492دياىلذكرحسير

159دبلومالعبارة11492دياىلذكرمصطفى ساجد مهدي423209

160إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسعد عبدالمنعم مجيد427267

161إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحسن علي حميد423409

162إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسالم هادي علوان427329

163إعداديةالعبارة11492دياىلذكرغانم طه اسماعيل425852

164إعداديةالعبارة11492دياىلذكرطالل حسن عزاوي374071

165إعداديةالعبارة11492دياىلذكراحمد صبحي احمد169568

166إعداديةالعبارة11492دياىلذكرايوب حمزة سلمان480501

ى168974 167إعداديةالعبارة11492دياىلذكرجعفر صادق حسير

168إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعبدالرزاق عبدهللا سعيد161328

169إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد نرص محمود373787

170إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد عبدالرزاق صالح161410

171إعداديةالعبارة11492دياىلذكرصالح غازي طعان373628

1ماجستيرالعبارة11492دياىلذكرعلي عبدالستار صالل394811



2دبلوم عاىليالعبارة11492دياىلذكرعمار فؤاد مخيير169488

3بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد عباس جواد297901

4بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسجاد رياض علي161886

5بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد فليح حسن161812

6بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر رشيد حميد423513

7بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي مجيد حميد280663

8بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي مجيد قاسم169935

9بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمهند ناظم علوان161725

10بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسعدون جبار سعدون169330

11بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرزهير قاسم محمد169064

 علي170683
ى 12بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد حسير

ى رعد عطية170502 13بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمعي 

14بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرامجد غزوان عبدالمنعم281862

15بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرخرصى عباس رشاد283008

16بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمهند مجيد حميد425713

ى398757 17بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد جمهور حسير

18بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعباس كاظم احمد161283

19بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرامير منذر عباس280690

20بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمصطفى فيصل مهدي171060

21بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر وعيد مهدي393332

22بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعدي وهيب يعكوب161847

23بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعبدهللا عماد علي282510

24بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراسامة علي حمود282087

25بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعباس محمد حسن161825

26بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد صفاء عبدالكريم280299

27بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرجهاد حافظ حمد393172

28بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرليث عماد فائق280648

29بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحمزة حامد رشيد161414

ي480455
30بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكريوسف محمد حفظى

31بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسن حامد حسن161841

32بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر علي عبد168929

33بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسالم خضير علي161598

34بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد فهمي كامل169158

35بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكررسول عبد محمد161362

36بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد عبدالرزاق علي373725

ى سحاب صادق373742 37بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

38بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي خالد عبداللطيف161559

39بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحميد علي حميد280034

40بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرغزوان معد لطيف509024

41بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد عالء محسن281647

42بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر قاسم محمد161341

43بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمصطفى مخلص عباس169676

44بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكررامي طالب فاضل161655

45بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد شهاب احمد169599

46بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرخالد محمد اسماعيل393676

47بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرامير عبدالمنعم خضير281662

48بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعبدالكريم قاسم صالح161728

49بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرخالد موس حسن282566



50بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر برهان احمد161277

51بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكريارس خضير عباس161859

52بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد اسعد حسن480443

53بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرموس حامد رشيد161132

54بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكريارس جبار مجيد169943

55بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرنجم فرحان طه171005

56بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد صائب رشيد170518

ى170666 57بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد عالءالدين حسير

58بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمصطفى احمد هادي161858

59بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد جاسم محمد281685

ى يحنر عبدالرضا283025 60بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

61بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكربشير احمد كاظم281644

62بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي نبيل محمد280678

63بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد عبدالجبار كاظم170972

64بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر محمد عبد170998

65بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرغدير عبدالمنعم خضير281541

66بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرامير علي صادق282789

67بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعالء اسماعيل ناهي281411

68بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد جمعة محمود373233

69بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرصفاء عواد كريم280655

70بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر قحطان صادق494130

71بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسمير راغب جاسم161674

72بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرايمن مسفر غازي161459

73بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرفالح اسماعيل خليل169612

74بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعبدالمجيد عزيز عبدهللا494116

75بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكركرار فالح حسن373629

76بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكربهاء مجيد رشيد161507

77بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي خضير علي161270

78بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد سالم كريم170092

79بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي شاكر حمود170747

80بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرستار علي حميد161355

81بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرطيف بدر صالح280070

82بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرذوالفقار طالب توفيق282276

ى محمد قاسم393587 83بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

84بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد مازن احمد170198

85بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد قحطان صادق161374

86بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرقاسم علي خلف168841

87بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعالء غانم محمود170266

88بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرالمع طالل حسن374023

89بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرليث عبدالكريم علي494121

90بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرغسان محمد محمود161827

91بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرزيد عادل رحيم161526

92بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرانور علي مهدي170151

93بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي عبدالستار محمد393805

94بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمختار هيثم عباس170915

ى حسن170200 95بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرخضير حسير

96بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد هزبر فرار374161

97بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسام اسماعيل ابراهيم282747



98بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرايمن غالب عبدالخالق373685

 عبدالخالق علي494071
ى 99بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرياسير

100بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر فاضل صاحب168881

101بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد سعد محمود424129

102بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرصادق عبدهللا سعدون169618

103بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر عادل شكر161438

104بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد علي عبدالعزيز161615

105بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعدنان عبدالرحمن اسود168870

106بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمرتصى عدنان داود170819

ى عبدالجبار جاسم427222 107بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

108بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحيدر جمعة محمود170152

109بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحسن علي محسن280317

 علي احمد170298
ى 110بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

111بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسيف علي احمد171151

112بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي نعمة حسن171177

ى ماجد عبدالكريم282716 113بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرياسير

ى مجيد حميد280699 114بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

115بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكررعد عبدالرزاق صالح161404

 علي281452
ى 116بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد حسير

ى170243  علي عبدالحسير
ى 117بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

118بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكروسام مالك لطيف168949

119بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد ابراهيم موس169359

120بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرادهم علي حميد161371

121بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمهند عبدالرزاق كريم161639

122بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي احمد هادي161708

123بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمشتاق حاتم احمد391804

124بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمار قاسم فاضل282372

ى ابراهيم حيوت373771 125بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

ي اسماعيل161710
126بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي حف 

ي161506
 
127بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر مزاحم عبدالباق

128بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحسان زاهد محمد280651

129بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراراس مقصود عارف161234

ي جاسم161442
 
130بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد شوق

131بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكركرار حيدر صادق553786

132بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكروسام وليد عبدهللا169115

133بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد غانم محمود395018

134بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراثير بشير احمد423307

135بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمروان يحنر صالح423197

136بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد جاسم محمد494060

137بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكربكر عامر صابر280269

138بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي عبداالله سليم423285

139بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد علي مهدي161563

140بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمنير حسن علوان281608

141بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسجاد حسن سعدون170310

142بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراركان روكان احمد161544

143بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد عبدالحافظ فليح281614

ي وهيب يعكوب161821
144بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرهاتى

145بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكروسام قحطان عبدهللا161523



146بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمصطفى مهند محمد169734

147بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرامجد صادق سلمان161305

ى حيوت161465 148بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي تحسير

149بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد زيد احمد395898

150بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعبدالرحمن رابح عبدالرحمن168976

151بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي عدنان محمود161813

152بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرجاسم محمد عبدعلي170035

153بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد شاكر محمد282912

154بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرابراهيم طه يعكوب161301

155بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرامير علي جواد281694

ى رياض عبداالمير392854 156بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرحسير

157بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر خليل ابراهيم389312

158بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراسامة ثامر محمد169230

159بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرليث مجيد حميد423048

160بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعلي فيصل محمود161571

161بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمحمد رعد اسماعيل374756

162بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعمر خضير علي161383

163بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكريوسف عدي عبداالمير373579

164بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد محمد نوري161763

165بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرمصطفى كامل صالح161650

166بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعبدالقادر لؤي عبدالخالق282410

167بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرسيفالدين سالم مجيد161871

168دبلومالعبارة11492دياىلذكراحمد حيدر محمود282347

169دبلومالعبارة11492دياىلذكرمصطفى رضا قاسم161413

170دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد هيثم محمد169366

ي لطيف480521
171دبلومالعبارة11492دياىلذكرنعمة وصفى

172دبلومالعبارة11492دياىلذكرفيصل عدنان صادق161107

173دبلومالعبارة11492دياىلذكرعلي فيصل عباس161348

174دبلومالعبارة11492دياىلذكرعباس مكي عبدهللا282330

175دبلومالعبارة11492دياىلذكرعباس محمد قاسم171227

176دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمود غانم محمود170543

177دبلومالعبارة11492دياىلذكرسامر علي نصيف161867

178دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد طالب صادق161818

ي اسماعيل427257
179دبلومالعبارة11492دياىلذكرغيث حف 

180دبلومالعبارة11492دياىلذكروسام عبدالكريم عباس161550

181دبلومالعبارة11492دياىلذكرحسن محمد جاسم393667

182دبلومالعبارة11492دياىلذكرسجاد خليل ابراهيم394774

183دبلومالعبارة11492دياىلذكرعلي صفاء عبداالمير169440

184دبلومالعبارة11492دياىلذكرحيدر فوزي جاسم393962

185دبلومالعبارة11492دياىلذكرعبداالله باسم عبدالرحمن161869

186دبلومالعبارة11492دياىلذكرحيدر مجيد حميد425497

ى حيدر محمود280427 187دبلومالعبارة11492دياىلذكرحسير

188دبلومالعبارة11492دياىلذكرحارث غانم طه423426

189دبلومالعبارة11492دياىلذكرايهاب واثق احمد282868

190دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد شدهان خلف352139

ى161478 191دبلومالعبارة11492دياىلذكراحمد فهد حسير

192دبلومالعبارة11492دياىلذكرحسن علي رشيد169349

193دبلومالعبارة11492دياىلذكرعلي عبد طه374486



194دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد عبدهللا مجيد373900

ى محسن عبدهللا161533 195دبلومالعبارة11492دياىلذكرتحسير

196دبلومالعبارة11492دياىلذكرنرص حسن عبدهللا494073

197دبلومالعبارة11492دياىلذكروسام جمعة محمود161829

ى حيوت161823 198دبلومالعبارة11492دياىلذكرعماد تحسير

ي حميد161400
 
199دبلومالعبارة11492دياىلذكرامجد عبدالباق

 علي رشيد282732
ى 200دبلومالعبارة11492دياىلذكرحسير

201دبلومالعبارة11492دياىلذكرسيف عالء لطيف393509

202دبلومالعبارة11492دياىلذكراحمد سعدي قاسم480515

203دبلومالعبارة11492دياىلذكرفراس اياد صالح398767

204دبلومالعبارة11492دياىلذكرضياء هشام خضير368430

205دبلومالعبارة11492دياىلذكريوسف جمال صادق170422

206دبلومالعبارة11492دياىلذكرمصطفى خرصى محمد280015

207دبلومالعبارة11492دياىلذكربراء مجيد رشيد161776

208دبلومالعبارة11492دياىلذكراحمد ابراهيم محمد169458

ى161658  صادق حسير
209دبلومالعبارة11492دياىلذكرمصطفى

ى170644 210دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد صبحي حسير

211دبلومالعبارة11492دياىلذكرحذيفة محمود قاسم169242

212دبلومالعبارة11492دياىلذكرمصعب طه طارش161850

213دبلومالعبارة11492دياىلذكرعمر قاسم محمد169371

214دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد قاسم محمد161454

215دبلومالعبارة11492دياىلذكرشاكر يحنر شكر282706

216دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد قاسم صاحب427286

217دبلومالعبارة11492دياىلذكرحسن عبدالهادي رضا161358

218دبلومالعبارة11492دياىلذكرحيدر رشيد احمد161345

219دبلومالعبارة11492دياىلذكرمرتصى غانم عيىس424212

220دبلومالعبارة11492دياىلذكرمحمد هيثم عبدالمنعم169296

221دبلومالعبارة11492دياىلذكرعادل شاكر محمود282995

222دبلومالعبارة11492دياىلذكرايمن رشيد احمد161350

223دبلومالعبارة11492دياىلذكرغزوان عباس محمد374176

224دبلومالعبارة11492دياىلذكراحمد عادل جعفر423326

225دبلومالعبارة11492دياىلذكرمنتظر حيدر جعفر423342

ى374772 226إعداديةالعبارة11492دياىلذكرهيثم احمد عبدالحسير

227إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد قاسم عبدعلي170350

228إعداديةالعبارة11492دياىلذكرهيثم عادل سهيل280063

 علي280638
ى 229إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي حسير

230إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي االكير مؤيد نجيب426579

231إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعباس علي اسماعيل280720

232إعداديةالعبارة11492دياىلذكرغزوان بالسم محمد170694

233إعداديةالعبارة11492دياىلذكرابراهيم عبدالرزاق صالح169795

234إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعالء حيدر محمود161339

235إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي مشكور صادق278318

236إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد مهدي عبدعلي508606

 علي عبدالستار170575
ى 237إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحسير

238إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسيف عادل رحيم170144

239إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعماد اياد جاسم281742

240إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعبداالله صكبان محسن423278

241إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد عماد عبدالواحد169089



242إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمؤمل عباس فاضل553931

243إعداديةالعبارة11492دياىلذكرماهر محمود سلمان161429

244إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد عبدالرحمن احمد170733

ى محمد كامل169250 245إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحسير

246إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمهتدى عدي عبداالمير374049

247إعداديةالعبارة11492دياىلذكرفاهم وليد عزت281376

248إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد صالح حسن168911

249إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد رعد عزيز170770

250إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعمر ادهام خلف161399

251إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسجاد اياد مخيير161879

252إعداديةالعبارة11492دياىلذكربكر ماجد اسود494119

ى حسن محمد396534 253إعداديةالعبارة11492دياىلذكرياسير

254إعداديةالعبارة11492دياىلذكرنزار عمار عصفور169266

255إعداديةالعبارة11492دياىلذكرزياد صديق موس494139

256إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمصطفى سعد عطية169709

257إعداديةالعبارة11492دياىلذكربيان نزار حسن161838

258إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي فوزي احمد426524

259إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعمر احمد فيصل161834

ى161486 260إعداديةالعبارة11492دياىلذكركرار علي حسير

261إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمزاحم رائد مزاحم280498

ى170393 262إعداديةالعبارة11492دياىلذكرابراهيم علي عبدالحسير

263إعداديةالعبارة11492دياىلذكرطي اديب صكبان281585

264إعداديةالعبارة11492دياىلذكراحمد حكمت لطيف280309

265إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمهدي رياض علي161316

266إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحيدر وميض تركي161265

267إعداديةالعبارة11492دياىلذكرامير حيدر محمود426706

ى281730 ي حسير
 
268إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعبدهللا شوق

269إعداديةالعبارة11492دياىلذكرجاسم محمد عبد169962

ى عبداالمير373116 270إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي حسير

271إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي عباس محمود282029

272إعداديةالعبارة11492دياىلذكرانمار اسامة علي509034

273إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحيدر علي صادق389074

ى280040 274إعداديةالعبارة11492دياىلذكراحمد حامد حسير

275إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي عباس احمد169145

276إعداديةالعبارة11492دياىلذكراحمد مهدي عبدعلي171078

277إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعالءالدين قاسم جاسم161600

278إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحسن سامي حسن427393

279إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعباس عادل محمدهادي367211

280إعداديةالعبارة11492دياىلذكرغيث علي جبار282300

ى قاسم محمد169291 281إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحسير

ى168980 ى عدنان ياسير 282إعداديةالعبارة11492دياىلذكرياسير

283إعداديةالعبارة11492دياىلذكرجاسم مهند حسن394667

284إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعماد عبدالكريم حمود169856

285إعداديةالعبارة11492دياىلذكرهشام رحمن حميد169925

286إعداديةالعبارة11492دياىلذكرنورالدين عادل جعفر280515

ى رشيد170881  حسير
287إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمصطفى

288إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد حيدر ناظم480531

ى حمد161304 289إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحمد ياسير



290إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحيدر عباس محمد169222

291إعداديةالعبارة11492دياىلذكرزيدون وليد حميد423017

ى280054 292إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعبدهللا حامد حسير

293إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمصطفى عارف مجيد169952

294إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمعاذ باسط احمد424694

295إعداديةالعبارة11492دياىلذكررشيد حسن حميد480576

296إعداديةالعبارة11492دياىلذكراحمد قيس حسن161888

297إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد اسماعيل خليل169519

298إعداديةالعبارة11492دياىلذكرهاشم سالم هادي373776

299إعداديةالعبارة11492دياىلذكرامجد سامي محمود509044

300إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي جعفر صالح510570

301إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمود عزيز ابراهيم169571

ى علوان169206 302إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعمر عبدالحسير

303إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي صالح مهدي396429

304إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحيدر ناظم محمد169972

305إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعبدالرحمن مالك كاظم480574

306إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمصطفى عالء حميد171019

ى169465 307إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسجاد محمد حسير

308إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسيف الدين لؤي كريم391876

309إعداديةالعبارة11492دياىلذكريوسف عبدالستار محمد393516

310إعداديةالعبارة11492دياىلذكراحمد فهمي كامل169155

311إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمصطفى سلمان عيدان170857

ى170060 312إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي ناظم حسير

313إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحيدر عبدالرزاق قدوري169497

314إعداديةالعبارة11492دياىلذكرقاسم محمد فرهود161793

315إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد طارق خالد161712

316إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمصطفى فاضل دعدوش403323

317إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعبدالوهاب زهير خزعل426905

318إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعباس فائز علي169761

319إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي حسن عبدالهادي169723

320إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد ذياب احمد423292

321إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسفيان نزار حسن161801

322إعداديةالعبارة11492دياىلذكرصالح نوري ضاجي170867

323إعداديةالعبارة11492دياىلذكرزيدون عبدالرزاق جالل280375

324إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحمزة علي اسماعيل280770

325إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعقيل اسماعيل حميد425402

326إعداديةالعبارة11492دياىلذكرصالح مدحت حميد395816

ى282463 327إعداديةالعبارة11492دياىلذكراحمد عبدالوهاب ياسير

328إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد حافظ رشيد373859

329إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي ماجد عبدالكريم280445

330إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسجاد عباس صادق169156

331إعداديةالعبارة11492دياىلذكربكر زياد سلمان427915

332إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد قاسم جاسم161913

333إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحيدر حسن علي423414

ى169374 334إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعبداالله مرتصى حسير

335إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسيفالدين بدر صالح423056

336إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعباس صبحي شهاب168892

337إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمهند اياد خليل169556



338إعداديةالعبارة11492دياىلذكريارس قاسم محمد170005

339إعداديةالعبارة11492دياىلذكرانس يونس سلمان509001

340إعداديةالعبارة11492دياىلذكربهاء ابراهيم محمد169411

341إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمصطفى حميد راغب281495

342إعداديةالعبارة11492دياىلذكرسيف سعد محمد168851

ى فيصل عباس161256 343إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحسير

344إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعمر حميد راغب281516

345إعداديةالعبارة11492دياىلذكرغازي مسفر غازي426620

ى161520  علي حسير
ى 346إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحسير

347إعداديةالعبارة11492دياىلذكرفهد طارق رشيد425991

348إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي جاسم علوان170978

349إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحسن حبيب جعفر169304

350إعداديةالعبارة11492دياىلذكرفراس لؤي مزهر169317

ى161212 351إعداديةالعبارة11492دياىلذكربكر كاظم حسير

352إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحاتم صالح حاتم169532

353إعداديةالعبارة11492دياىلذكركرار عبدالرزاق رشيد374688

354إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد نبيل محمد280664

355إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمود محمد محمود170951

356إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعلي طاهر محمد170180

ى532204 ى احمد حسير 357إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحسير

358إعداديةالعبارة11492دياىلذكرحمزة رعد اسماعيل374667

359إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد ذاري كاظم170953

360بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرنرصت بهجت عيىس373686

361بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكراحمد تركي سلمان161625

ي161568
362بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعبدالرسول حسن هاتى

ى395380 363بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكررسمد سلمان حسير

ى161677 364بكالوريوسالعبارة11492دياىلذكرعامر عبداالمير حسير

ى كاظم عبد374763 365دبلومالعبارة11492دياىلذكرحسير

ى حسن161372 366دبلومالعبارة11492دياىلذكرعدي حسير

367دبلومالعبارة11492دياىلذكرطي غازي طعان171325

368دبلومالعبارة11492دياىلذكرمعل فؤاد مهدي161654

369دبلومالعبارة11492دياىلذكرصالح عبدالمهدي جعفر169345

370إعداديةالعبارة11492دياىلذكرمحمد سعيد كاظم423372

371إعداديةالعبارة11492دياىلذكرعبدالرحمن قاسم شهاب161483

ى علوان374791 372إعداديةالعبارة11492دياىلذكراحمد عبدالحسير

ى عبدهللا393802 1ماجستيرالعبارة11492دياىلأننىسلوى حسير

2بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرويدة حافظ وادي280225

3بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىحمدية نصيف جاسم281814

4بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاعتدال عبداللطيف مجيد427780

5بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهند عباس سعدون373909

6بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاوراس سعدي جاسم395866

7بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهدى طالب علي282190

8بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهناء كريم فرحان281894

9بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنىه خليل ابراهيم161367

10بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمنال يونس مجيد395206

11بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىدنيا جهاد عبدالخالق161475

 عبدالستار علي423423
ى 12بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىياسمير

13بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنضال عبداللطيف مجيد423487



14بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىماجدة سلمان كريم373594

ايالف علي عبدالكريم169192
15بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

16بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىوسن حسن خلف161436

ين عبداالمير موس494122 17بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىشير

18بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىشذى جاسم محمد161405

19بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىشهد عبدالمنعم حميد280158

20بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىصباح منذور داود373810

21بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىميسون ستار احمد494114

ى283042 22بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىناريمان غالب حسير

23بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزمن عدنان احمد393794

24بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىانوار صبحي علوان558476

25بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىشهد عبدالرحمن عبدهللا393700

26بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىردينة سعدون محمد161686

27بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهبة عبدالواحد جاسم281768

ى558280 28بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاساور راسم حسير

29بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىميادة خليل احمد374289

30بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنورس عبدالنعم خضير282844

ى كاظم161681 ه عبدالحسير 31دبلومالعبارة11492دياىلأننىسمير

32دبلومالعبارة11492دياىلأننىشذى احمد ابراهيم161253

33دبلومالعبارة11492دياىلأننىهناء صادق عبود161927

34دبلومالعبارة11492دياىلأننىهالة عماد فخري373177

35دبلومالعبارة11492دياىلأننىرواء محمد عباس426546

36دبلومالعبارة11492دياىلأننىسناء صادق عبود161735

37دبلومالعبارة11492دياىلأننىرفاه سلمان نصيف161545

نبيهة مهدي عبدعلي373141
38دبلومالعبارة11492دياىلأننى

39دبلومالعبارة11492دياىلأننىنداء قاسم عبد392587

40دبلومالعبارة11492دياىلأننىاقبال فاضل عباس395176

ى470122 41دبلومالعبارة11492دياىلأننىشهد جواد حسير

42دبلومالعبارة11492دياىلأننىهند جاسم عباس394906

43دبلومالعبارة11492دياىلأننىكوثر عيىس موس393766

ين صبيح قدوري374123 44دبلومالعبارة11492دياىلأننىرسر

ي391481
 
45دبلومالعبارة11492دياىلأننىابتسام طه رزوق

ى161321 46دبلومالعبارة11492دياىلأننىسمر احمد ياسير

47دبلومالعبارة11492دياىلأننىعلياء محمدهادي صالح367900

اسماء حسن علي389496
48دبلومالعبارة11492دياىلأننى

49دبلومالعبارة11492دياىلأننىشهد عبدالحسن جمعة470147

50دبلومالعبارة11492دياىلأننىزينة خالد عامر161289

ى خضير170120 51إعداديةالعبارة11492دياىلأننىسعاد حسير

52إعداديةالعبارة11492دياىلأننىسماح عبدالجبار رشيد509039

53إعداديةالعبارة11492دياىلأننىسناء احمد خلف161136

1ماجستيرالعبارة11492دياىلأننىبراء خضير عباس280408

2ماجستيرالعبارة11492دياىلأننىنور عباس فاضل556395

3ماجستيرالعبارة11492دياىلأننىشهد حيدر احمد417488

4ماجستيرالعبارة11492دياىلأننىصبا محمد فرهود373765

5دبلوم عاىليالعبارة11492دياىلأننىزينب حيدر محمدعلي161638

6بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىايالف عالء اسماعيل168833

ي علي عبدهللا422933
7بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاماتى

8بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىبان لطيف كامل161587



9بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرسل قيس جعفر169593

10بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىعذراء قاسم جعفر169924

ايات مكي صادق169862
11بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

زهراء شامل علي427158
12بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

13بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرسور جبار سعدون161803

14بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب علي مهدي161670

15بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب حكمت كاظم281468

16بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىصبا فوزي احمد426437

17بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرباب فاضل خليل391785

18بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىعذراء حمدان محمود373907

19بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىعبير صبحي طعمة373704

20بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىدعاء عماد فخري161416

21بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسهاد حامد احمد161646

22بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىتبارك حكمت لطيف476711

23بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىوهران نزار حسن281717

24بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنرسين سالم ابراهيم161352

25بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنبا عادل احمد169891

26بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهالة حميد هادي161824

27بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىوديان يحنر جسام161317

28بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىعذراء حيدر جعفر401244

29بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىتغريد عماد حميد161863

30بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىشيماء شكر محمود168873

31بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىدعاء محمد صاحب161685

ميسم ثائر علي161376
32بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

33بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاالء ثائر مالك297642

ى170618 34بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب خالد حسير

35بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىغفران خليل ابراهيم395854

36بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىفاطمة ثائر مالك161591

37بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاية نبيل محمد281842

38بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىغفران ماجد جميل373882

39بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاسمهان حسن عبدهللا494108

40بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب رياض فاضل322682

41بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب فائق اسماعيل161601

42بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىريام طالب فاضل427058

43بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمروة خالد ابراهيم161651

44بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينة كامل صالح161295

45بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاعتقال كمر نجم161619

46بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىارساء باسم جعفر393485

47بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىعائدة ثامر لفته161180

48بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىفاطمة ناظم علوان161392

49بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىفاطمة محمد عباس393877

50بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىضح عبدالرزاق علي426141

51بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب جعفر صالح532027

52بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىغدير عبدالمنعم احمد373204

53بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهبة مرتصى كاظم169309

زمردة سعود علي494143
54بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

ى حسن161466 55بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىضح حسير

56بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىغفران عبدالوهاب كريم281834



ى280538 57بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىلقاء عبدالهادي حسير

58بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب يحنر مرتصى161724

59بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهند اسماعيل خليل374709

60بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب اياد عبد168857

ى280283 61بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىعروبة عجيل حسير

62بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمروة فؤاد مخيير161795

63بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسعاد طاهر محمود161419

64بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىصابرين محمد فاضل161703

65بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمىه حافظ رشيد161901

ي رعد مالك161687
66بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىطى

67بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرفاة منذر ناموس170113

ى282645 68بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىشهد عبدالوهاب ياسير

ى جبار مجيد169356 69بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىياسمير

70بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمها محمود غانم298406

71بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسارة مقداد عبد282386

72بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمودة واثق محمد161524

73بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىانمار خالد حسن161872

74بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىوجدان عبدالعزيز نصيف396492

وديان علي صاحب169690
75بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

اس قاسم عكوبس161576 76بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنير

77بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسمر عامر خميس373577

78بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنادية عبدالعزيز نصيف168956

79بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسارة وليد حميد373662

80بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهديل كامل مهدي161556

81بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىفاطمة احمد فرهود169385

82بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىعذراء قادر محمد280731

83بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاية جبار سعدون161742

84بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىغسق حسن غازي170224

85بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىابتهال قيرص محمد هادي170066

86بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنورس حميد رشيد170020

وق عباس عليوي395240 87بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرسر

فاطمة علي ابراهيم480556
88بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

89بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىبشائر هزبر عباس480439

90بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىفاطمة جاسم كاظم161583

91بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهدى عباس فاضل170044

ى161347 92بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنبأ عبدالهادي حسير

93بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهبة عباس فاضل161519

94بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىجنان جليل اسماعيل169646

95بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب احمد محي427487

96بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىعال رائد مزاحم423353

97بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهند كامل صالح161333

98بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهند ماهر محمود423224

99بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنمارق عبدهللا داود280103

100بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىايات معن هادي373504

101بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىجنان نزار مالك161673

102بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىحنان مجيد حميد395909

ريم علي صادق282777
103بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

غادة علي حمود374802
104بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى



105بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىغفران عبدالكريم كاظم169118

106بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىغزوة فؤاد مخيير161832

107بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىغادة عبد المنعم موس170800

ى169256 108بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىتبارك غالب حسير

109بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىديانا ابراهيم محمود280338

ى425815 110بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسحر سالم حسير

111بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرباب عبدالكريم جعفر161930

ى280570 فاطمة علي حسير
112بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

ى396022 113بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسمر سالم حسير

114بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسلم اسعد محمود373623

115بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىميس عالء اسماعيل161860

قت مجيد حميد423028 116بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىارسر

117بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىشمس محمد قاسم275571

118بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىنور عماد محمد169421

ي صالح168916 اطياف وهنر
119بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

120بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىديانا مجيد حميد423038

121بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسحر عباس فاضل556388

122بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىريام خضير طعمة161631

123بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاالء حسام محمد395658

124بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىامنة جواد كريم391822

125بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمريم جمال محمود280623

126بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينة طالل حسن170039

ى169785 127بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسعاد جالل حسير

128بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهدى عبداالله سليم373656

129بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهدى طاهر محمد169850

130بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمريم مهدي حسن169409

131بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزهراء فاضل صاحب161477

132بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمروة قاسم محمد170210

133بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرسل نرص سلمان161665

زهراء سامي اكرم161425
134بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

135بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمنال يونس ظاهر169587

136بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىدعاء شامل ابراهيم373467

137بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسحر علي كاظم170166

138بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرغد فخري ضاجي161377

139بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىميس عبدالكريم عبدهللا161777

140بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىرسى عبدالكريم عبدهللا395956

141بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىغدير عبدالرزاق صاحب161584

142بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينة راغب خضير280698

اطياف زياد علي161753
143بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

144بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىدنيا فاضل محمود169135

ى شهاب احمد374344 145بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىيقير

146بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزهراء اسعد محمود374251

147بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىهديل خليل عبداالمير427184

148بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسمر طه مهدي553877

149بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىفرح ابراهيم جعفر171120

150بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىزينب خليل احمد169364

151بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىاية احمد يحنر170004

152بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىسحر ودود كمال161840



153بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىورود فوزي جاسم169319

154بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىمروة عامر خميس373536

ى عبدالعزيز عبدالكريم170190 155دبلومالعبارة11492دياىلأننىحنير

156دبلومالعبارة11492دياىلأننىخلود نزار مالك161696

157دبلومالعبارة11492دياىلأننىدنيا جعفر صادق553721

ريام جاسم علي169443
158دبلومالعبارة11492دياىلأننى

159دبلومالعبارة11492دياىلأننىغفران محمد فاضل169393

160دبلومالعبارة11492دياىلأننىنور عبداالمير محمد395946

161دبلومالعبارة11492دياىلأننىفرح عدنان عبداالمير331177

162دبلومالعبارة11492دياىلأننىبشائر وهاب زكريا161642

ي ابراهيم170712 طلبة كرجر
163دبلومالعبارة11492دياىلأننى

164دبلومالعبارة11492دياىلأننىدعاء ماجد اسود169489

165دبلومالعبارة11492دياىلأننىغدير معد غازي373889

166دبلومالعبارة11492دياىلأننىشهد حميد شهاب279086

غفران توفيق عبدعلي299938
167دبلومالعبارة11492دياىلأننى

168دبلومالعبارة11492دياىلأننىبراء تركان حميد161473

ق عامر خميس373499 169دبلومالعبارة11492دياىلأننىاستير

170دبلومالعبارة11492دياىلأننىارجوانة منذر عباس280527

171دبلومالعبارة11492دياىلأننىتيسير عامر ابوزيد480446

172دبلومالعبارة11492دياىلأننىدعاء زهير جعفر171136

173دبلومالعبارة11492دياىلأننىزينب فاضل عباس161324

174دبلومالعبارة11492دياىلأننىرغد عبدالكريم كاظم280448

175دبلومالعبارة11492دياىلأننىمروة موفق جواد509023

176دبلومالعبارة11492دياىلأننىايالف احمد عبدالستار169032

177دبلومالعبارة11492دياىلأننىسحاب اسماعيل خليل169988

ى عامر ابوزيد480450 178دبلومالعبارة11492دياىلأننىحنير

179دبلومالعبارة11492دياىلأننىسناء يونس ظاهر171021

ي ابوزيد426651
180دبلومالعبارة11492دياىلأننىدعاء هاتى

181دبلومالعبارة11492دياىلأننىلينا محسن هادي480562

ى عبدالسالم جعفر423364 182دبلومالعبارة11492دياىلأننىياسمير

183دبلومالعبارة11492دياىلأننىدنيا منذر سلمان281637

ى حيدر جاسم169746 184دبلومالعبارة11492دياىلأننىحنير

185دبلومالعبارة11492دياىلأننىرحاب طالب متعب161214

186دبلومالعبارة11492دياىلأننىصابرين جاسم محمد170472

187دبلومالعبارة11492دياىلأننىايات منذر سلمان280642

188دبلومالعبارة11492دياىلأننىهدى عبداالمير كاظم394997

189دبلومالعبارة11492دياىلأننىشيماء محمود جاسم161915

190دبلومالعبارة11492دياىلأننىارساء هالل عباس161730

ى قادر فهد281734 191دبلومالعبارة11492دياىلأننىحنير

ي ابوزيد480575
192دبلومالعبارة11492دياىلأننىبراء هاتى

193دبلومالعبارة11492دياىلأننىكرجية محمد رضا281616

194دبلومالعبارة11492دياىلأننىضح عامر ابوزيد494126

195دبلومالعبارة11492دياىلأننىسماح فاضل عبود373870

196دبلومالعبارة11492دياىلأننىرغد شكر محمود373538

ى حيوت161451 197دبلومالعبارة11492دياىلأننىنادية تحسير

198دبلومالعبارة11492دياىلأننىافكار مؤيد ابراهيم161421

199دبلومالعبارة11492دياىلأننىسارة عالء جميل161398

200دبلومالعبارة11492دياىلأننىمريم جواد كريم170127



201دبلومالعبارة11492دياىلأننىرقية مجيد احمد161633

202دبلومالعبارة11492دياىلأننىكميلة قاسم محمد170723

203دبلومالعبارة11492دياىلأننىرشا شاكر محمد170741

204إعداديةالعبارة11492دياىلأننىمالذ مجيد حميد425653

ي ابراهيم170829 غادة كرجر
205إعداديةالعبارة11492دياىلأننى

206إعداديةالعبارة11492دياىلأننىديانا عبدالرضا حميد161659

207إعداديةالعبارة11492دياىلأننىنبا عدنان عاشور161814

208إعداديةالعبارة11492دياىلأننىغدير صبحي علوان170931

209إعداديةالعبارة11492دياىلأننىسارة فاضل صاحب553935

210إعداديةالعبارة11492دياىلأننىسحر صباح غازي161503

211إعداديةالعبارة11492دياىلأننىمنى ثامر لفته161387

ي صالح423126 212إعداديةالعبارة11492دياىلأننىارساء وهنر

213إعداديةالعبارة11492دياىلأننىوجدان خليل احمد169383

214إعداديةالعبارة11492دياىلأننىزهراء ماهر جالل169770

ى161810 215إعداديةالعبارة11492دياىلأننىضح خضير ياسير

216إعداديةالعبارة11492دياىلأننىاالء بهاء غازي374821

217إعداديةالعبارة11492دياىلأننىنريمان قاسم حرجان282546

218إعداديةالعبارة11492دياىلأننىسهير قاسم محمد169681

ى عباس محمود281736 219إعداديةالعبارة11492دياىلأننىبنير

ى169427 220إعداديةالعبارة11492دياىلأننىشيماء محمد حسير

221إعداديةالعبارة11492دياىلأننىرسل طارق قاسم280547

222إعداديةالعبارة11492دياىلأننىشهد عماد خضير161479

223إعداديةالعبارة11492دياىلأننىايمان عباس احمد282437

224إعداديةالعبارة11492دياىلأننىهاجر سالم هادي373885

225إعداديةالعبارة11492دياىلأننىغفران وهيب احمد171308

226إعداديةالعبارة11492دياىلأننىنورالهدي مظهر صادق508575

227إعداديةالعبارة11492دياىلأننىزهراء حيدر احمد169010

228إعداديةالعبارة11492دياىلأننىاساور بدر صالح426763

229إعداديةالعبارة11492دياىلأننىغادة مهدي سالم373458

230إعداديةالعبارة11492دياىلأننىزهراء مقداد عبد281596

231إعداديةالعبارة11492دياىلأننىهديل خالد حمدي295494

ي161496 232إعداديةالعبارة11492دياىلأننىزمن هشام ناجر

233إعداديةالعبارة11492دياىلأننىنبا فائق اسماعيل161467

234إعداديةالعبارة11492دياىلأننىزمن ناظم علوان169809

235إعداديةالعبارة11492دياىلأننىوالء توفيق صالح373852

236إعداديةالعبارة11492دياىلأننىحوراء محمد محمود423384

237إعداديةالعبارة11492دياىلأننىفاطمة حيدر احمد170453

238إعداديةالعبارة11492دياىلأننىايات عمار فؤاد394953

239إعداديةالعبارة11492دياىلأننىنشميل عبدالرزاق قدوري394547

240إعداديةالعبارة11492دياىلأننىزينب احمد حسن171206

241إعداديةالعبارة11492دياىلأننىسندس داود جارهللا373768

242إعداديةالعبارة11492دياىلأننىنور صدام ابراهيم480561

243إعداديةالعبارة11492دياىلأننىسوسن حسن فهمي281807

244إعداديةالعبارة11492دياىلأننىزينب علي رشيد169915

ي161337 245إعداديةالعبارة11492دياىلأننىغفران هشام ناجر

246بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننىخلود هادي علوان282621

افراح علي نافع494081
247بكالوريوسالعبارة11492دياىلأننى

248إعداديةالعبارة11492دياىلأننىشيماء محمد هادي170939



249إعداديةالعبارة11492دياىلأننىرفاه عبدالجبار خضير169963

1دكتوراهالخالص31493دياىلذكرمصطفى قدوري احمد329651

2دكتوراهالخالص31493دياىلذكرحيدر اياد مجيد297839

ي435171 3ماجستيرالخالص31493دياىلذكرصالح غافل ححر

4ماجستيرالخالص31493دياىلذكرمحمد عدنان جميل107568

5ماجستيرالخالص31493دياىلذكرغسان عدنان جميل107578

6ماجستيرالخالص31493دياىلذكرعلي عباس فاضل435136

ى327255 7ماجستيرالخالص31493دياىلذكرحمزة حميد ياسير

8ماجستيرالخالص31493دياىلذكررحمان محمود شحاذة327335

9ماجستيرالخالص31493دياىلذكرعباس نارص علي298244

10ماجستيرالخالص31493دياىلذكرفؤاد كريم محسن554284

11ماجستيرالخالص31493دياىلذكرفاروق عبيد احمد558408

12ماجستيرالخالص31493دياىلذكرهيثم علي شهاب435180

ى خلف101258 ي حسير 13بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرناجر

14بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررحيم عبدهللا عرموط329574

15بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفؤاد احمد عبد101521

16بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرضاري ذياب احمد329646

17بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسبع ذياب احمد297695

18بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرخضير عباس خلف100817

19بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرخليل باش مخلف100934

20بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرواثق محيسن شدهان435004

21بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرطالب حميد كاظم330301

22بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحيدر محمد كاظم101115

23بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرجاسم محمد تايه101121

24بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمامون هارون رشيد107620

25بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرنوري اسود حمودي101199

ى خلف297698 26بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرثامر حسير

27بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعدي احمد خميس554283

ى حمزة330979 28بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعلي ياسير

29بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبداالمير اسود علوان101032

30بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرضياء شكر محمود297579

31بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحارث جاسم محمد297776

32بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرابراهيم باش مخلف100903

33بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد نجم عبدهللا101050

34بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعمار شكر محمود331103

35بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمصطفى محمود زيدان297610

36بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد صباح دايح329797

37بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرجاسم علي حسن297627

38بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعدي طه زيدان106579

ى103646 39بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمزهر عبود حسير

40بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرثامر رشيد احمد331111

41بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفراس حميد سعيد331009

42بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعالء محمد حمادي375718

43بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرنزار محمود شحاذة297569

ى315353 44بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرباسم ابراهيم حسير

45بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرابراهيم حسن خميس297753

46بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمهدي احمد كطو435556

47بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعباس عبيد احمد554271



48بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبدالرحمن مجيد احمد102316

49بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعمر علي حمد297701

ى طه435014 50بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرميثاق ياسير

51بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفراس ذياب حمد330227

52بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحاتم كريم ملحان297644

ى420354 53بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد محمود حسير

ى107517 54بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعمار سلمان حسير

55بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرنصيف جاسم زيدان329780

ى عدنان جميل331261 56بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسير

57بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد كريم رشيد101278

58بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعقيل طه ياس330261

59بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرميثاق عبدالباري جاسم331243

60بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفيصل محمود عباس101227

ى حافظ محمود331285 61بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرياسير

62بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسعد ستار محمود102996

63بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرخلدون محمد حمادي114605

64بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرامار هجرس لطيف554288

ى علوان101717 65بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحمزة حسير

66بكالوريوسالخالص31493دياىلذكريوسف علي حمد435028

67بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررسال محمود حمد435125

68بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرنارص محمود حمد435100

69بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحارث عدنان عرب277451

70بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرخالد اسماعيل جواد331199

71بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفراس حمد محمد102426

ى حمزة297671 72دبلومالخالص31493دياىلذكرعمر ياسير

73دبلومالخالص31493دياىلذكراحمد حمدان صالح101649

74دبلومالخالص31493دياىلذكرنجيب مجيد عبد107731

75دبلومالخالص31493دياىلذكرعبدالرحمن رشيد عبد107689

76دبلومالخالص31493دياىلذكرغسان عبدالستار ابراهيم435109

77دبلومالخالص31493دياىلذكرعبدهللا علوان محمود297654

78دبلومالخالص31493دياىلذكرحيدر نعمان محمد101096

 علي375689
ى 79دبلومالخالص31493دياىلذكرعبدالرزاق حسير

80دبلومالخالص31493دياىلذكرعدنان صبار عبد107735

81دبلومالخالص31493دياىلذكرغسان وهيب احمد330535

82دبلومالخالص31493دياىلذكرصالح مهدي اسماعيل103839

83دبلومالخالص31493دياىلذكرخالص وليد خالد330923

84دبلومالخالص31493دياىلذكرشاكر ابراهيم نجم100872

85دبلومالخالص31493دياىلذكرطارق محمود عبد113983

86دبلومالخالص31493دياىلذكرعمر عبدالكريم حمادي100849

87دبلومالخالص31493دياىلذكرعلي عدنان محمد297641

ى100840 88دبلومالخالص31493دياىلذكروضاح سلمان حسير

89دبلومالخالص31493دياىلذكروليد هيثم محمود101617

90دبلومالخالص31493دياىلذكرنشوان فليح عجاج330563

91دبلومالخالص31493دياىلذكرصالح مهدي عطية297679

92دبلومالخالص31493دياىلذكرضياء سالم عجاج298159

93دبلومالخالص31493دياىلذكرنزار خالد جمعة107451

94دبلومالخالص31493دياىلذكرخالد وليد محمد329811

95دبلومالخالص31493دياىلذكرضياء ابراهيم كامل375661



96دبلومالخالص31493دياىلذكرتبارك عباس داود113666

97دبلومالخالص31493دياىلذكرزكي خزعل حاتم101128

98دبلومالخالص31493دياىلذكربسام فالح جاسم101980

99إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي كريم محسن297687

100إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد خليل نجم107275

101إعداديةالخالص31493دياىلذكرليث محمود سبع330115

102إعداديةالخالص31493دياىلذكرغسان عبد حمادي297942

103إعداديةالخالص31493دياىلذكرفاضل قدوري احمد330206

104إعداديةالخالص31493دياىلذكريعقوب جبار محمود435693

105إعداديةالخالص31493دياىلذكرادريس عبيد محمد114362

106إعداديةالخالص31493دياىلذكرخلف ابراهيم حسن558417

ى100962 107إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد كوان حسير

ي101884 1ماجستيرالخالص31493دياىلذكرعمر غافل ححر

ى102332 2ماجستيرالخالص31493دياىلذكرماجد مزهر حسير

3ماجستيرالخالص31493دياىلذكرباسم محمد لطيف297681

4بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرجاسم محمد محمود101782

5بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعباس قاسم سلمان297648

ى خلف107663 6بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعمر حسير

7بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد فؤاد احمد102040

8بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسام جاسم محمد107750

9بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرزيد وسام حميد101062

10بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمثنى ستار محمد101926

11بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعمار يارس ظاهر101018

12بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسند باسم محمود100703

13بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرجاسم محمد عبيد102522

14بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمنير صباح لطيف107334

15بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحيدر نوري علي297665

ى435184 16بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرادريس هزبر حسير

17بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحيدر يحنر مجيد107605

18بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرلطيف جاسم عبد107318

19بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعمر قاسم سلمان102307

20بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمود علي لطيف102607

21بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعلي رحيم عبدهللا102028

22بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبداالله قاسم عبدالجبار101751

23بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمهيب سامي محمد102443

24بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد حميد زيدان101168

25بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررائد سالم عجاج331041

26بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرزياد طه زيدان101961

ي جاسم101538
 
27بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسام رزوق

28بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعثمان صالح عكلة100919

29بكالوريوسالخالص31493دياىلذكريارس حميد زيدان297719

 علي101973
ى 30بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمهند حسير

31بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسيف طالب رشيد331174

32بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفراس شهاب احمد101323

33بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعمار سالم حسن113769

34بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفراس محمد لطيف297689

35بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمدعلي محمود محمد277149

36بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفراس جمعة كامل435038



37بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد قاسم هالل329660

38بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمنير صالح ابراهيم107715

ى101892 39بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد علي حسير

 علي102097
ى 40بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفرحان حسير

41بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعلي باسم حمد297686

42بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفالح حسن محمود101196

43بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرجاسم محمد اسماعيل107560

44بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحامد ظاهر محمود298091

45بكالوريوسالخالص31493دياىلذكروسام موفق حميد107581

46بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمشتاق غانم محمد329613

47بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبدالرحيم عبد حمادي102735

48بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرانور سالم حسن113802

49بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسام نجم جميل102842

50بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعثمان صالح شاكر375708

51بكالوريوسالخالص31493دياىلذكروسام كاظم حمدان101124

52بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمصطفى جبار اسود107445

53بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرهمام عدنان عرب277435

54بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمصطفى عدنان عرب376137

55بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمود شكر محمود297605

56بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررائد محمد لطيف100773

57بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرصقر طالل سكران330510

58بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد خالد لطيف435025

59بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمهند مهدي اسماعيل106409

60بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد قاسم عبدالجبار315272

61بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفرقد مؤيد ابراهيم101843

ي101189 62بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعباس غافل ححر

63بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرقصي كريم ملحان297568

64بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمصطفى عباس فاضل475140

65بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرزياد طارق احمد297802

66بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعباس عبدالهادي خليل298028

 علي ابراهيم101004
ى 67بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسير

68بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراركان محمد جميل435073

69بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرماجد خالد عبيد101249

70بكالوريوسالخالص31493دياىلذكريارس طه زيدان107554

71بكالوريوسالخالص31493دياىلذكريارس جمعة كامل435035

 علي كريم330371
ى 72بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسير

73بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبدالسالم شعالن عواد107391

74بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد كريم فاضل475065

75بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعالء كريم علي435419

76بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعباس حميد حمد101955

77بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرلؤي احمد علي107498

78بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمنير عيدان عطية107753

79بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد كامل حمادي101247

80بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد طعمة باش102613

ى435510 81بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعمر خزعل حسير

82بكالوريوسالخالص31493دياىلذكركمال محمد علوان297824

ي غالب مهدي101799
83بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرهاتى

84بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرانس عباس كاظم329768



85بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمخلد وهاب عبد330240

86بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسن هادي حميد101727

87بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرليث اسعد يارس435633

ى114299 88بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمهند علي حسير

ى حميد114089 89بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبدالباسط ياسير

90بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرخطاب نوري سطوان435077

91بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعقيل جبار عبدالستار113694

92بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد جميل داود297747

ى شدهان297728 93بكالوريوسالخالص31493دياىلذكروسام حسير

94بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبدالسالم ستار محمود297725

95بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمويد حميد سعيد102593

96بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرانور صالح ابراهيم107644

 علي107567
ى 97بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرهشام حسير

98بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررعد ستار محمود102326

99بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفاضل زيدان خلف329562

100بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرنزار محمد احمد331078

101بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد عبدالرحيم مناور113466

102بكالوريوسالخالص31493دياىلذكريعقوب يوسف محمود298062

103بكالوريوسالخالص31493دياىلذكربارق ابراهيم لطيف113409

104بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرصديق ابراهيم حسن556709

105بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم107405

106بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمنصور سليمان حسن101495

107بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمعاذ نعمان علي107562

108بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسعد عبدالباري جاسم100881

109بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد غافل صبحي114694

110بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمود ستار زيدان435018

111بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرغسان جاسم محمد107752

112بكالوريوسالخالص31493دياىلذكركريم حاتم عبود297674

113بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسيف صباح حمد101940

114بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرلؤي محمد عبدهللا329629

115بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرصدام محمد شحاذة330193

116بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعلي احسان حميد510734

117بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمبارك علوان محمود105742

118بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراسماعيل ابراهيم عبيد100981

119بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرامجد هيثم حمدان298297

120بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسام محمد لطيف101357

121بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرقصي محمد حسن114496

122بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعلي محمود حمد113685

123بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررافد محمود سلمان297596

124بكالوريوسالخالص31493دياىلذكربارق فيصل محمود101214

125بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرصالح الدين مهدي احمد297759

126بكالوريوسالخالص31493دياىلذكريارس طعمة باش554287

127بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرشهاب احمد حسن329690

128بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرصفاء شهاب احمد113345

129بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعمر رحيم عبدهللا102009

130بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرامنة علي حمد101422

131بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرخضير عباس داود329683

132بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرليث ستار مجيد329819



133بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرصهيب عبدالرحمن رشيد107696

134بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمصعب تومان علي329582

135بكالوريوسالخالص31493دياىلذكربالل جاسم زيدان331133

136بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررامي ابراهيم باش101272

137بكالوريوسالخالص31493دياىلذكردحام جبار محمود113079

138بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسعد لقمان عبيد101921

139بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبدالخالق عبدالكريم حمادي100953

140بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبدهللا فاضل عباس434995

141بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررافد علي احمد100749

ى101515 142بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحيدر علي حسير

143بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبدالخالق حميد محمد107399

144بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرقحطان مزهر رميض113746

145بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعبدالمهيمن هزبر حميد107488

146بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراحمد وهاب رسحان330448

147بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعلي صالح ابراهيم101382

ى حسن434991 148بكالوريوسالخالص31493دياىلذكريارس ياسير

149بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرصفاء غانم مهدي107543

150بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرهمام رباح عمر113424

151بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسيف الدين رائد عابد107343

152بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرهذال شهاب احمد107719

153بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسن شدهان متعب330855

154بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراسماعيل طه ياس331235

155بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراركان عبدالوهاب محمد113617

156بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرهيثم كريم عبود104521

157بكالوريوسالخالص31493دياىلذكروائل باسم ابراهيم101984

158بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمقداد عبدالهادي خليل298050

159بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمثنى كريم فاضل475038

160بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرموفق فالح ابراهيم435119

161بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعباس عبود مهدي101475

162بكالوريوسالخالص31493دياىلذكراياد شاكر ابراهيم297586

163بكالوريوسالخالص31493دياىلذكركرم نعمان علي101402

164بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعالء حسن محمود101580

165بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرهيثم ناظم جبار435084

166بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرعلي محمود سلمان298175

167بكالوريوسالخالص31493دياىلذكربارق صفاء كريم510733

168بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررياض مزهر عبود101042

169دبلومالخالص31493دياىلذكرحيدر محمد خليل107332

ى330814 170دبلومالخالص31493دياىلذكرحسام عبدالجبار حسير

171دبلومالخالص31493دياىلذكرعزالدين عدنان صبار107681

172دبلومالخالص31493دياىلذكرمحمد احمد حسن329699

173دبلومالخالص31493دياىلذكروسيم ابراهيم عبدهللا104037

174دبلومالخالص31493دياىلذكررعد حميد لطيف297740

175دبلومالخالص31493دياىلذكراوس عبدالكريم حميد101231

176دبلومالخالص31493دياىلذكرعمر محمد ابراهيم297637

ى101074 177دبلومالخالص31493دياىلذكرعباس مظهر حسير

178دبلومالخالص31493دياىلذكررائد جامل محمود297730

179دبلومالخالص31493دياىلذكرمحمد حسن علي107688

180دبلومالخالص31493دياىلذكراسامة فالح ابراهيم295331



181دبلومالخالص31493دياىلذكرحازم طه زيدان297702

182دبلومالخالص31493دياىلذكراثير ابراهيم نجم100733

ى طارق احمد297770 183دبلومالخالص31493دياىلذكرحسير

184دبلومالخالص31493دياىلذكرمحمود غانم محمد107766

185دبلومالخالص31493دياىلذكرجعفر صالح غيدان297591

186دبلومالخالص31493دياىلذكرعبدالعزيز قاسم عبدالجبار101695

187دبلومالخالص31493دياىلذكرجاسم محمد لطيف297633

188دبلومالخالص31493دياىلذكرقاسم محمد عباس102589

189دبلومالخالص31493دياىلذكرمحمد عبدالجبار خليل107468

190دبلومالخالص31493دياىلذكراحمد فليح حسن435087

191دبلومالخالص31493دياىلذكروائل مزهر حسن435724

192دبلومالخالص31493دياىلذكرحسن محمد حسن475342

193دبلومالخالص31493دياىلذكرقصي غالب مهدي101851

194دبلومالخالص31493دياىلذكرصدام حمدان عبد329637

195دبلومالخالص31493دياىلذكراحمد كامل حمادي101659

196دبلومالخالص31493دياىلذكربالل سامي عبدهللا113975

197دبلومالخالص31493دياىلذكرقيس علي شهاب113736

198دبلومالخالص31493دياىلذكرفراس عبدالكريم حميد107729

199دبلومالخالص31493دياىلذكرعبدهللا نهاد احمد331125

200دبلومالخالص31493دياىلذكرمهند نوري علي297669

201دبلومالخالص31493دياىلذكرمحمد علي حمد101910

ي جاسم101576
 
202إعداديةالخالص31493دياىلذكريوسف رزوق

ى113668 203إعداديةالخالص31493دياىلذكرحمزة علي عبدالحسير

ى عون فليح101837 204إعداديةالخالص31493دياىلذكرحسير

205إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد عبدالرحيم مناور102086

206إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمد عبدالرزاق محمد475080

207إعداديةالخالص31493دياىلذكريوسف دحام لطيف114858

208إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدالحميد هيثم محمود114058

209إعداديةالخالص31493دياىلذكرسجاد خرصى عواد102787

ى رشيد432056 210إعداديةالخالص31493دياىلذكررشيد حسير

 علي هادي107551
211إعداديةالخالص31493دياىلذكرمصطفى

212إعداديةالخالص31493دياىلذكرسجاد خالد جمعة114772

213إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد ابراهيم جياد107724

214إعداديةالخالص31493دياىلذكرصفاء نجم عبد435582

215إعداديةالخالص31493دياىلذكرعمر عبود علوان114909

216إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمد فارس حمدان114807

217إعداديةالخالص31493دياىلذكرسالم محمود حمد104965

218إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد غفور عكلة100989

219إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبيدة وجدي ابراهيم107747

220إعداديةالخالص31493دياىلذكرفاروق محمد جواد114311

221إعداديةالخالص31493دياىلذكرحيدر صباح لطيف101858

222إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد علي اسد101012

223إعداديةالخالص31493دياىلذكراثير رشيد عطية435169

224إعداديةالخالص31493دياىلذكروميض وهاب رسحان297581

225إعداديةالخالص31493دياىلذكربارق منعم سحاب107472

ي محمود432058 226إعداديةالخالص31493دياىلذكرفرات خير

227إعداديةالخالص31493دياىلذكريعقوب يوسف مخيير435115

ى عباس102319 228إعداديةالخالص31493دياىلذكرمهدي حسير



229إعداديةالخالص31493دياىلذكرمصطفى جبار جاسم102037

230إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدالرحمن روكان جرمط298280

 علي331149
ى 231إعداديةالخالص31493دياىلذكرعيىس ياسير

232إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدالواحد ابراهيم عبيد100963

233إعداديةالخالص31493دياىلذكرنورالدين رائد عابد107523

234إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد نعمان عزيز510730

235إعداديةالخالص31493دياىلذكرعمر عبدالرحمن يونس114021

236إعداديةالخالص31493دياىلذكرحازم عيدان عطية107402

ي جاسم435493
 
237إعداديةالخالص31493دياىلذكرمروان رزوق

238إعداديةالخالص31493دياىلذكرايهاب مجيد علوان107412

239إعداديةالخالص31493دياىلذكرلطيف حسون علي100780

ى101055 240إعداديةالخالص31493دياىلذكراكرم طارق حسير

241إعداديةالخالص31493دياىلذكرمازن سامي عبدالعزيز375700

242إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمد قاسم عبود114573

243إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمود احمد فرج114365

244إعداديةالخالص31493دياىلذكرعمار قاسم سلمان100789

245إعداديةالخالص31493دياىلذكرليث صبيح عبدهللا113859

246إعداديةالخالص31493دياىلذكرحامد قاسم هالل297592

247إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد خالد وهيب100829

248إعداديةالخالص31493دياىلذكراكرم محمد حسن113502

249إعداديةالخالص31493دياىلذكرانس حميد زيدان100994

250إعداديةالخالص31493دياىلذكريوسف مهدي احمد297712

251إعداديةالخالص31493دياىلذكرمصطفى وسام عبدالمجيد295546

252إعداديةالخالص31493دياىلذكرزياد محمد عبيد102046

253إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي طالب حميد330283

ى رباح محمد100853 254إعداديةالخالص31493دياىلذكرحسير

255إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد يارس صالح101152

256إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي جاسم محمد113992

257إعداديةالخالص31493دياىلذكرميثم ستار اسود113641

258إعداديةالخالص31493دياىلذكركمال فهمي مزهر101762

259إعداديةالخالص31493دياىلذكرالزبير عبدالرحمن رشيد113957

260إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدهللا حامد حسن114908

261إعداديةالخالص31493دياىلذكرمصعب منذر حسن435670

262إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدالعزيز وجدي ابراهيم435666

263إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدالوهاب محمد عبدالجبار114523

264إعداديةالخالص31493دياىلذكربشير خالد شاكر331093

265إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمد خلف كامل435543

266إعداديةالخالص31493دياىلذكرحسام عبدالمنعم رشيد100865

267إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد سامي زيدان100945

268إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد صباح حمد113134

269إعداديةالخالص31493دياىلذكرحذيفة علي كريم104866

270إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد قحطان عدنان113867

271إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدالملك فؤاد احمد101413

272إعداديةالخالص31493دياىلذكرحمزة شالل حبيب101790

273إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمود شدهان ابراهيم434998

274إعداديةالخالص31493دياىلذكرابراهيم شدهان ابراهيم435622

ي خليل باش113429
275إعداديةالخالص31493دياىلذكرهاتى

276إعداديةالخالص31493دياىلذكرقاسم محمد عبدالرضا435435



ى طه يونس114067 277إعداديةالخالص31493دياىلذكرحسير

278إعداديةالخالص31493دياىلذكركمال مرعب رشيد331277

279إعداديةالخالص31493دياىلذكرعثمان رحيم عبدهللا298077

280إعداديةالخالص31493دياىلذكرسيف واثق عباس298000

ى علوان107503 281إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمود حسير

282إعداديةالخالص31493دياىلذكرليث محيسن شدهان510715

283إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمد جبار عبدالستار113490

284إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدالمجيد شاكر محمود107563

285إعداديةالخالص31493دياىلذكرنوفل مجيد سعيد103440

286إعداديةالخالص31493دياىلذكرعالء كريم محسن297986

287إعداديةالخالص31493دياىلذكرحمزة يحنر مجيد107598

288إعداديةالخالص31493دياىلذكرسعد مصطفى غيدان558239

289إعداديةالخالص31493دياىلذكرمصطفى لفته ضاجي107666

290إعداديةالخالص31493دياىلذكرقتيبة علي كريم102509

291إعداديةالخالص31493دياىلذكروليد خالد هالل475094

292إعداديةالخالص31493دياىلذكرقتيبة وليد محمد297599

293إعداديةالخالص31493دياىلذكرابراهيم مهدي احمد297411

294إعداديةالخالص31493دياىلذكرحاتم كريم عبود105296

295إعداديةالخالص31493دياىلذكريحنر محمد عباس100851

296إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي جعفر حيدر103675

ى432259 297إعداديةالخالص31493دياىلذكررداد علي حسير

ى زيد مهدي435567 298إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدالحسير

299إعداديةالخالص31493دياىلذكرمروان فيصل مجيد114080

300إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمد شاكر ابراهيم113911

301إعداديةالخالص31493دياىلذكركرار عبود مهدي101350

302إعداديةالخالص31493دياىلذكرسالل صالح جاسم510720

303إعداديةالخالص31493دياىلذكربهاء صبحي كريم435453

304إعداديةالخالص31493دياىلذكرعباس مزهر عبود297992

305إعداديةالخالص31493دياىلذكرهشام مرعب رشيد435532

306إعداديةالخالص31493دياىلذكربالل باسم محمد297893

307إعداديةالخالص31493دياىلذكرمنصور شهاب احمد102451

308إعداديةالخالص31493دياىلذكرمرتصى جاسم محمد298202

309إعداديةالخالص31493دياىلذكرعباس خالد ابراهيم107627

310إعداديةالخالص31493دياىلذكرعبدالرحمن علي ابراهيم102062

311إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد ايوب حسون101467

ى103989 ي حسير 312إعداديةالخالص31493دياىلذكررافد ناجر

313إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي كامل عبدالرضا435441

314إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد علي هادي107327

315إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد حامد حسن114394

316إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد فيصل محمود114445

317إعداديةالخالص31493دياىلذكرجاسم عادل جاسم475330

318إعداديةالخالص31493دياىلذكركرار هزبر حميد101458

319إعداديةالخالص31493دياىلذكرسالم سالم حسن435610

 هزبر سامي298113
ى 320إعداديةالخالص31493دياىلذكرحسير

321إعداديةالخالص31493دياىلذكرطارق قيس علي101585

322إعداديةالخالص31493دياىلذكرطه سعيد احمد100716

323إعداديةالخالص31493دياىلذكرسعد جمال جاسم298056

324إعداديةالخالص31493دياىلذكرنهاد هادي عبود101159



325إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمد ايوب حسون297588

326إعداديةالخالص31493دياىلذكراوس هيالن محمد297657

327إعداديةالخالص31493دياىلذكرخليل طه ياس331214

328إعداديةالخالص31493دياىلذكرمجول عبدالرزاق حمد114486

329إعداديةالخالص31493دياىلذكررافد محمد لطيف100755

 علي ملحان100737
ى 330إعداديةالخالص31493دياىلذكرحسير

331إعداديةالخالص31493دياىلذكرخالد محمد ابراهيم554279

332إعداديةالخالص31493دياىلذكرراسم محمد خلف101560

333إعداديةالخالص31493دياىلذكرفؤاد نهاد زهير101386

334إعداديةالخالص31493دياىلذكرحسن علي زيد298021

335إعداديةالخالص31493دياىلذكرمشتاق ناجح احمد475161

336إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي عبدهللا اسود113755

ى جاسم عبد113232 337إعداديةالخالص31493دياىلذكرحسير

338إعداديةالخالص31493دياىلذكرساري خضير عواد297774

339إعداديةالخالص31493دياىلذكرحيدر خالد وهيب100808

340إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي برجس رشيد114506

341إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي محمد عبدالوهاب297768

342إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي سامي زيدان100925

343إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمد ساجد حسن554275

344إعداديةالخالص31493دياىلذكرليث واثق عباس101834

345إعداديةالخالص31493دياىلذكراكرم محمد عبدالرضا435426

346إعداديةالخالص31493دياىلذكروضاح رشيد سعيد114669

347إعداديةالخالص31493دياىلذكرمحمد شاكر محمود435130

348إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد سعيد ابراهيم107354

349إعداديةالخالص31493دياىلذكرغيث عماد مجيد277500

350إعداديةالخالص31493دياىلذكراحمد مرتصى احمد297913

ى107342 351بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد فهد حسير

352بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرقاسم عبود حمد101451

ى علوان محمود107739 353بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسير

354بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسمير عيدان عطية102623

355بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرسهيل نجم عبدهللا329621

356بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحبيب نجم عبود297553

357بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرجاسم محمد حسن101393

358بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرمحمد عبود عباس101370

359بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرفراس حسن علي107685

360بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرغانم جبار محمود435091

ى حمادي107742 361بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررياض ياسير

غام ايوب جاسم101948 362بكالوريوسالخالص31493دياىلذكررصى

363بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرصفاء كريم عبيد297652

364بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرابراهيم عبيد احمد100976

ى حميد كاظم330686 365بكالوريوسالخالص31493دياىلذكرحسير

366دبلومالخالص31493دياىلذكرساجد حبيب سبع107534

367دبلومالخالص31493دياىلذكرصدام شهاب احمد105192

368دبلومالخالص31493دياىلذكرمثنى حمدان عبد330169

ى275745 369دبلومالخالص31493دياىلذكرعماد مجيد ياسير

370دبلومالخالص31493دياىلذكربكر شالل كاظم107661

371دبلومالخالص31493دياىلذكرحاتم وهيب احمد100835

372دبلومالخالص31493دياىلذكرصالح محمد خلف435164



373دبلومالخالص31493دياىلذكراياد ويس ظاهر329672

374إعداديةالخالص31493دياىلذكرعباس محمود مطلك102528

ى113263 375إعداديةالخالص31493دياىلذكرقحطان نزهان ياسير

376إعداديةالخالص31493دياىلذكررياض عودة ريحان375636

377إعداديةالخالص31493دياىلذكرباسم ابراهيم نجم101918

378إعداديةالخالص31493دياىلذكريحنر مجيد علوان107571

379إعداديةالخالص31493دياىلذكرعلي عادل هالل101041

380إعداديةالخالص31493دياىلذكرصعب عواد عبد297445

381إعداديةالخالص31493دياىلذكربشار اسود حمودي101484

ى329714 382إعداديةالخالص31493دياىلذكرحكمت علي حسير

1ماجستيرالخالص31493دياىلأننىزينب علي احمد510709

2بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىناريمان رياض كاظم558387

ى315279 3بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىسعاد سلمان حسير

4بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىبسمة عواد كاظم375675

5بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىانتصار مؤيد ابراهيم435012

6بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىبيداء قدوري درب331054

7بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىاوراس ابراهيم عبد104636

8بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىنور محمد حمادي101566

9بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىبان صباح عالوي101063

10بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىحال طارق موس101157

ي330696
11بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىدعاء ناظم غنى

ي علي عبدالكريم558355
12بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىتهاتى

13بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىقسمة عبدالمنعم محمود330313

14دبلومالخالص31493دياىلأننىانتظار شهاب احمد107601

15دبلومالخالص31493دياىلأننىايام خضير عباس329707

ى101014 16دبلومالخالص31493دياىلأننىسهاد سلمان حسير

ى114434 17دبلومالخالص31493دياىلأننىتغريد سلمان حسير

ى107377 18دبلومالخالص31493دياىلأننىرسلية سلمان حسير

19دبلومالخالص31493دياىلأننىسناء علوك محمود297650

20دبلومالخالص31493دياىلأننىامنة قاسم محمد105352

وق عباس كاظم102418 21دبلومالخالص31493دياىلأننىرسر

ى علوان330344 22دبلومالخالص31493دياىلأننىسلوى حسير

23دبلومالخالص31493دياىلأننىختام احمد حسن331022

24دبلومالخالص31493دياىلأننىغفران جبار حسون101686

ى107702 25دبلومالخالص31493دياىلأننىتيسير سلمان حسير

26دبلومالخالص31493دياىلأننىسوسن موفق زيدان104140

27دبلومالخالص31493دياىلأننىورود عبدالكريم محمود532233

28دبلومالخالص31493دياىلأننىوديان عدنان جرمط329789

29دبلومالخالص31493دياىلأننىنور صباح احمد107323

30دبلومالخالص31493دياىلأننىرنا سكرين محمد107576

31دبلومالخالص31493دياىلأننىافتخار حبيب رشيد107725

سهام محمد علي101637
32إعداديةالخالص31493دياىلأننى

33إعداديةالخالص31493دياىلأننىاشواق غانم محمد435175

34إعداديةالخالص31493دياىلأننىديانا زهير محمود558454

35إعداديةالخالص31493دياىلأننىسحر عادل حمود330324

1ماجستيرالخالص31493دياىلأننىاسماء صالح ابراهيم107592

2بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىميسون اسماعيل شحاذة100719

وق غفور عكلة106272 3بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىرسر



4بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىريم محمود زيدان297715

5بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىهاجر رباح عمر113446

6بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىضح محمد حمادي101206

7بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىهالة نارص زيد297548

8بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىسارة محمود زيدان297612

9بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىغزوان نومان طه297472

10بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىايات غفور عكلة101881

11بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىختام نعمة باش101388

12بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىميعاد جاسم زيدان107427

13بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىايالف وليد محمد554290

14بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىنجوى عدنان صبار101011

15بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىايات محمد حمادي102750

16بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىاية نعمة باش297624

ى ابراهيم101036 17بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىشفاء عبدالحسير

18بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىنادية حيدر شكر329603

19بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىمروة محمود زيدان297615

ى297621 20بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىلبنى بهاء حسير

21بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىشيماء عبيد نجم113924

22بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىاريام جميل داود297749

23بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىمروة ابراهيم عبدهللا104328

24بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىاثار روكان جرمط297745

25بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىمروة محمد رشيد297704

26بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىحوراء نعمة باش105651

27بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىداليا عامر عطية102288

رنا احمد علي114156
28بكالوريوسالخالص31493دياىلأننى

29بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىسحر حسن علي331164

30بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىهند قدوري خلف103609

31بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىاالء فيصل حسن329474

32بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىسحر عدنان هاشم101523

33بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىسارة عبدالكريم حمادي106246

34بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىرحاب صدام مهدي106289

35بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىافراح عباس حسن100798

36بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىحنان طالب حميد330270

37بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىاسيا نعمة باش375712

38بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىزبيدة عبدالكريم رشيد297662

39بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىهند مؤيد ابراهيم101697

40بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىهيام ضياء يوسف102473

41بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىقبيلة عبدالرحمن رشيد107687

42بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىاقبال سعد دحام107777

43بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىمنى جاسم زيدان435097

44بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىهدى حميد رشيد330486

ي جاسم101546
 
ي رزوق

45بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىاماتى

46بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىوفاء رمضان عمران105992

ى صدام مهدي100783 47بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىحنير

48بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىهيام ضياء كريم104475

49بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىرسل عدنان صبار107697

تبارك سامي زيدان100880
50بكالوريوسالخالص31493دياىلأننى

51بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىنور حميد لطيف297742



52بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىهند صباح احمد435008

53بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىسارة حازم حسن475209

54بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىصابرين هادي حميد101339

55بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىرواء احمد ذياب107512

56بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىفاطمة رباح يوسف101138

57بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىداليا محمود سلمان106321

58بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىهناء هيثم جاسم100691

59بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىمروة فيصل مجيد107641

60بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىوفاء طه زيدان298128

61بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىصفا محمود زيدان297606

62بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىبراء صالح مهدي297772

63بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىشهد احمد ابراهيم554285

64بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىرانية معن حسن101662

65بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىاسيل خالد وهيب100816

66بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىارساء نعمة باش102054

67بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىميادة حاتم خميس113588

68بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىميساء عبدالمنعم رشيد107463

ي435045
69بكالوريوسالخالص31493دياىلأننىنبا ناظم غنى

70دبلومالخالص31493دياىلأننىمنار عبدالهادي خليل107650

رواء علي مصحب298011
71دبلومالخالص31493دياىلأننى

72دبلومالخالص31493دياىلأننىنجوى اكرم عمر101240

73دبلومالخالص31493دياىلأننىفادية كمال سكران107484

ى107584 74دبلومالخالص31493دياىلأننىاسيل عماد حسير

اس محمد محمود101708 75دبلومالخالص31493دياىلأننىنير

76دبلومالخالص31493دياىلأننىنور داود سلمان297868

77دبلومالخالص31493دياىلأننىغفران ضياء يوسف103560

ى101410 78دبلومالخالص31493دياىلأننىهناء غازي حسير

79دبلومالخالص31493دياىلأننىسيناء احمد سلمان298262

80دبلومالخالص31493دياىلأننىتمارة حاتم صالح298132

81دبلومالخالص31493دياىلأننىارساء عبدالرسول احمد463698

82دبلومالخالص31493دياىلأننىضح سلمان صبار102763

83دبلومالخالص31493دياىلأننىالرا حمد محمد114841

84دبلومالخالص31493دياىلأننىعلياء فيى يوسف101692

85دبلومالخالص31493دياىلأننىفاطمة حسن حمدان510728

86دبلومالخالص31493دياىلأننىوديان ياس علي113966

87دبلومالخالص31493دياىلأننىزينة ضياء يوسف102399

88دبلومالخالص31493دياىلأننىاالء قاسم سلمان297587

89دبلومالخالص31493دياىلأننىاية عبود مهدي101501

90إعداديةالخالص31493دياىلأننىنورس غفور عكلة106375

91إعداديةالخالص31493دياىلأننىشهد محمد عبدالوهاب329594

92إعداديةالخالص31493دياىلأننىهدى مهدي محمود101872

ى خضير عباس107570 93إعداديةالخالص31493دياىلأننىحنير

94إعداديةالخالص31493دياىلأننىرسل ابراهيم باش100906

ى صدام هارون102104 95إعداديةالخالص31493دياىلأننىحنير

96إعداديةالخالص31493دياىلأننىانوار جليل ابراهيم298035

ي هيثم محمود101348
97إعداديةالخالص31493دياىلأننىتهاتى

98إعداديةالخالص31493دياىلأننىرنا موفق جدوع114289

99إعداديةالخالص31493دياىلأننىهبة مجيد علوان113847



ع298116 100إعداديةالخالص31493دياىلأننىسارة سعد مرسر

ى رباح330880 101إعداديةالخالص31493دياىلأننىرفل حسير

102إعداديةالخالص31493دياىلأننىنبا خليل باش114559

103إعداديةالخالص31493دياىلأننىغفران جبار جاسم102538

104إعداديةالخالص31493دياىلأننىجيهان محمد فليح113897

105إعداديةالخالص31493دياىلأننىاية سليمان محمد107491

106إعداديةالخالص31493دياىلأننىزينب ستار مجيد297734

107إعداديةالخالص31493دياىلأننىشفاء ابراهيم كامل297790

108إعداديةالخالص31493دياىلأننىامل هيثم محمود113061

109إعداديةالخالص31493دياىلأننىانهار ياس علي114478

110إعداديةالخالص31493دياىلأننىرحمة محمود زيدان297600

 علي298313
ى 111إعداديةالخالص31493دياىلأننىاالء حسير

112إعداديةالخالص31493دياىلأننىمروة رباح عمر298080

113إعداديةالخالص31493دياىلأننىنور احمد عبدهللا114042

114إعداديةالخالص31493دياىلأننىهندة احمد عبود435465

115إعداديةالخالص31493دياىلأننىرانية اسماعيل خليل510722

116إعداديةالخالص31493دياىلأننىوالء محمود محمد102457

ى علوان102435 117إعداديةالخالص31493دياىلأننىرحمة حسير

118إعداديةالخالص31493دياىلأننىمارب غانم محمد107728

119إعداديةالخالص31493دياىلأننىرسى جاسم محمد435605

120إعداديةالخالص31493دياىلأننىهند شاكر محمود107557

121إعداديةالخالص31493دياىلأننىراوية اسماعيل نايف113999

122إعداديةالخالص31493دياىلأننىزينة قحطان عدنان113884

123إعداديةالخالص31493دياىلأننىميسم منشد محمد100763

ق محمد ابراهيم298148 124إعداديةالخالص31493دياىلأننىاستير

ي جاسم298044
 
125إعداديةالخالص31493دياىلأننىرسل رزوق

126إعداديةالخالص31493دياىلأننىوسن قاسم عبدالجبار101146

127إعداديةالخالص31493دياىلأننىغصون فيصل محمود114438

128إعداديةالخالص31493دياىلأننىايات سعيد احمد100730

129إعداديةالخالص31493دياىلأننىانسام محمود سبع329485

130إعداديةالخالص31493دياىلأننىبيداء سبع ذياب297635

ي435524
131إعداديةالخالص31493دياىلأننىعائشة ناظم غنى

ى عبد298277 132إعداديةالخالص31493دياىلأننىحسناء حسير

133إعداديةالخالص31493دياىلأننىفاتن خالد عبدالستار463507

134إعداديةالخالص31493دياىلأننىاسيل فيصل محمود113725

135إعداديةالخالص31493دياىلأننىداليا نعمة باش297631

136إعداديةالخالص31493دياىلأننىعذراء باسم ابراهيم113634

137إعداديةالخالص31493دياىلأننىسوالف وليد محمد298097

فاطمة علي حمد297731
138إعداديةالخالص31493دياىلأننى

139إعداديةالخالص31493دياىلأننىغفران محمد محمود113296

140إعداديةالخالص31493دياىلأننىرفل محمد محمود113239

141إعداديةالخالص31493دياىلأننىجيالن شاكر ابراهيم297638

142إعداديةالخالص31493دياىلأننىنمارق رباح عمر330960

143إعداديةالخالص31493دياىلأننىزينب علي حمد298220

ى خالد ابراهيم114628 144إعداديةالخالص31493دياىلأننىرنير

145إعداديةالخالص31493دياىلأننىرشا نجيب مجيد298066

146إعداديةالخالص31493دياىلأننىسحر يحنر مجيد101482

147إعداديةالخالص31493دياىلأننىانفال عبدالمنعم رشيد107502



148إعداديةالخالص31493دياىلأننىانسام دخيل شاكر297765

149إعداديةالخالص31493دياىلأننىايالف كامل عكلة113652

150دبلومالخالص31493دياىلأننىخلود خزعل تركان101305

151دبلومالخالص31493دياىلأننىفائزة صالح نصيف263075

152دبلومالخالص31493دياىلأننىابتهال صالح نصيف262354

153إعداديةالخالص31493دياىلأننىاغادير طارق موس104800

154إعداديةالخالص31493دياىلأننىاسماء عباس جعفر101792

1ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلذكررباح خالد عبد247780

2ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى اياد حمود242569

ي عبداللطيف354667
3ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر حفظى

4ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي جمال خالد241727

5ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلذكربارق بهمان جمعة419413

6بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعالء مطلب ابراهيم280014

7بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد لطيف ابراهيم245257

8بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرفتاح مطلك فرحان241650

9بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحذيفة عبداللطيف حسيب277960

10بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى ثاير احمد558466

11بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمجيد عبدالعزيز حسن243218

12بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالكريم احمد اسماعيل243310

13بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد اسماعيل خلف421937

ي علي503513 14بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرسالم حرتر

15بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدهللا حمدي عبدهللا277831

ى احمد عباس356153 16بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

17بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عبد عباس244341

18بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمروان مالك حسن244862

 علي503317
ى 19بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي حسير

20بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراركان ابراهيم خليل356195

21بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعامر محمد محيسن242148

22بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحميد علوان سبع248087

23بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد علي منصور241389

24بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر فالح حسن393452

25بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرجالل محمد فرحان247770

26بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرواثق شاكر محمود242795

27بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي فياض عقر520314

28بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد لطوف احمد398141

ى241373 29بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمود رياض حسير

30بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكروسيم عواد علي248079

ي عباس243430
 
31بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عبدالباق

32بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدهللا معن عبود418885

33بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد خضير عباس415125

34بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكررياض احمد محمد422205

35بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمعن موفق عبد242393

36بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد عبد احمد247930

37بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد عبد اسماعيل420845

38بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرلؤي عبد شكر428048

39بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرصباح كامل ردام397292

40بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد كريم عباس241770

41بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد حامد سبع247928



42بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمؤيد عافظ محمود244646

ى حمزة غزال279769 43بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرتحسير

44بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرغسان عبدالمنعم جياد396642

45بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرنصير علي منصور419936

46بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمقداد خوام ابراهيم245720

47بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرزياد ظاهر نصيف420149

48بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرليث احمد ابريسم247996

49بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرلؤي حازم عبدالكريم356220

50بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكريارس علي نصيف246618

51بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد اسماعيل كريم243769

52بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي علوان رحيم414846

53بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراركان سعد محمد421905

54بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراياد شهاب احمد245960

55بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرسالم عبد محمد280067

56بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرهادي كريم عبد247913

57بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراياد طالب كاظم247983

58بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس علي جارهللا45395

59بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكروسام احمد علي243851

60بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالسالم اياد حمود242555

61بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرامير محمد كاظم418718

62بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمروان رحمن احمد556528

ى243435 63بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراسامة احمد حسير

64بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عدنان كمبش243175

 علي419499
ى  حسير

65بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى

66بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد سامي كاظم246951

ى415107 67بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر علي حسير

68بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرتيسير وليد مسعود356576

ى372928 69بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن علي حسير

70بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرزيدان خلف علي243251

71بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكررباح فالح حسن393203

72بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر علي نصيف419099

73بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكررائد عدنان جهف279982

74بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد صبحي جبار390495

75بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرزياد رائد سامي503518

ى418776 76بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكررعد علي حسير

77بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر مجيد احمد242756

78بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى عبدالسالم عواد414391

79بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالقادر ابراهيم حمزة374897

80بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرغزوان محمود سلمان356057

ى398409 81بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي حبيب حسير

82بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن علو مراد415086

83بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحميد خضير جهاد394543

ى هاشم حمدي242170 84بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

 علي مهدي356475
ى 85بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

86بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر نصيف جاسم242076

87بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرصدام عبدالحسن عمير247924

ى عبدهللا241893 88بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرصادق ياسير

89بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى نعمة ياس421139



90بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرماهر عيدان محمود398271

91بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى خالد عبد278037

92بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد خالد عليوي245608

93بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد سعد محمد558293

94بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرابراهيم خليل ابراهيم243719

95بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرفكرت فتحاهلل عبدهللا558361

96بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالباري محمد لطيف504097

ى حسن244561 97بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي محمدامير

98دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرطه حسن علي244545

99دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي هاشم محمد247814

100دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر عدنان محسن513418

ى419182 101دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمار علي حسير

102دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرابراهيم حسن محمد397503

103دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي حافظ ابراهيم374905

104دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد خليل ابراهيم397199

105دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرخليل ابراهيم محمد280097

106دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرفراس شهاب مولود420002

107دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد شاكر محمود247990

108دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي احمد محمد277973

109دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرليث عبدهللا احمد419586

110دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي عبد جارهللا355403

111دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد كاظم مهدي280275

112دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرزياد عبدالحميد عبدالرزاق397372

113دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراثير فيصل علي281253

114دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي سلمان صالح415223

115دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكروليد فهد ياس419049

116دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرثائر علي نصيف503359

117دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرسيف كامل عباس356091

118دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرخالد عثمان مصطفى281274

ى فاروق عبدالواحد245434 119دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

120دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد ابراهيم علي248009

121دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكربالسم محمد عبد280108

ى صالح جاسم356452 122دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

123دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعدنان مغير مرهج277661

124دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكررياض عبداللطيف مجيد248168

125دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكركاظم عامر كاظم280320

126دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد علوان حميد241979

127دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكركرار اكرم فرمان241762

128دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد ذياب رسحان242758

129دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي عزيز رشيد241776

130دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمار احمد حسن242942

131دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد اكرم فرحان281269

ى420492 132دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد احمد حسير

ى279939 133دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرسالم علي حسير

134دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عبدالمنعم عبدهللا398913

ى محمد248145 135دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدهللا حسير

136دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمود رميض نصيف397839

137دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحارث علي شهاب420567



138دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكركرار سجاد خضير418664

139دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرتيسير فيصل محمد248012

140دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي مهدي عيىس431759

141دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحمزة خليل ابراهيم242638

142دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرخالد جاسم خلف418900

ي396005
143دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعالء كامل ماضى

144دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكربرهان محمد محمود246062

ى555957 145دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد عامر حسير

146إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعادل حسن جواد356208

147إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرستار خليل خلف247627

148إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمثنى نجم عبد500791

149إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس علوان مرعيد245538

150إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكركريم جاسم محمد356392

151إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد محمود محمد558375

152إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي محمد كاظم356502

1ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد نبيل عبد242396

2ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن سعد محمد420351

3بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر قحطان عبدالجواد279865

4بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكروليد ثائر عبد248002

5بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر عبدالجليل حمادي243146

6بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالسالم جميل خلف305730

7بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرخالد وليد عمران248026

8بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد رمضان علي281329

9بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرفراس زبيد خلف356356

ي355274
 
ق 10بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد محمود رسر

11بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرادريس ايمن عبدالرحمان513797

12بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد عامر كاظم280304

13بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد يحنر صادق248022

ى246642 14بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي راشد حسير

15بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرايمن خالد علي241492

16بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمرتصى موس غضبان356321

17بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي كريم مطلك242408

18بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن نهاد كامل280679

19بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرايهاب احمد خلف242215

ي اسماعيل421076
20بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد حف 

21بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكربهاء صالح شحاذة243498

22بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكربهاء جليل ابراهيم244985

ي اسماعيل281320
23بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد حف 

24بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكربالل نوري وهيب241539

25بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى ابراهيم محمد247958

26بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي عبدالجليل ابراهيم280150

27بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى باسم عبدالغفور243463

28بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر احمد سليم420063

29بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسام غالب صالح247876

30بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي جعفر خلف281171

31بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكركرار اسماعيل احمد244083

ى كامل جاسم243404 32بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

33بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمرتصى سالم سبع241720



34بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرسالم علي داود242115

ى اسماعيل75809 35بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي حسير

36بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر رعد فليح244462

37بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد خضير عباس281263

 ساجد علي246314
38بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى

39بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد عدنان فهد242135

40بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرايمن محمود شهاب242108

41بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد ظاري رسحان247851

42بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراسماعيل ابراهيم اسماعيل242832

ى عالوي247917 43بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد حسير

44بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي كاظم سلمان241371

45بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرسعد طالب مراد243952

46بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكركرار اياد عباس247999

47بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس محمد حنش503427

48بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمروان احمد موس242174

49بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عبد خان242535

اس فؤاد احمد248175 50بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرنير

51بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحمزة كاظم سلمان280457

52بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرانمار جاسم محمد280165

53بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحميد راغب حميد242493

54بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرغسان ذياب رسحان242262

55بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد يحنر حسن246849

56بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرقائم احمد حسن247937

57بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرجعفر عبدالحميد حسن354703

58بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرزكريا جليل احمد243410

59بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عبدالحميد حسن354757

اس سلمان جبار241576 60بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرنير

61بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكررامي سامي كاظم246745

62بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر عبدالحكيم حسن356067

63بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراكرم خليل ابراهيم246893

64بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي ساجد علي246380

65بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحارس حافظ حميد243485

66بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدهللا محمدصديق يحنر247888

67بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد ثائر عبد245432

68بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرقصي عزيز مرهج394873

69بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرسالم رعد فليح247661

70بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد شاكر حمودي248190

71بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد نبيل خليل241436

72بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراراس جاسم محمود246690

73بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد مظهر نعمان354811

74بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرناظم كريم محمد244830

75بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي عامر كاظم280291

76بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر حسيب يوسف398264

77بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد صالح علي246716

78بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكررسمد صبحي جبار241342

79بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرسعد قيس مرهون242265

80بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكربشير ابراهيم لطيف420025

81بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسام احمد هدرس242813



ى242113 82بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرانمار رشيد حسير

83بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد ابراهيم حبيب242903

84بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد ابراهيم اسماعيل243964

85بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرالحكم سمير عبدالجبار244822

86بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرنصير هيثم محمد246835

87بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي غازي عليوي245301

88بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالسالم هادي علو242203

89بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمار عادل صفوك243335

90بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى عبدالرحمن احمد242504

91بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرقصي فارس عبداللطيف248183

92بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد ابراهيم اسماعيل243877

ى281303 93بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسام احمد حسير

94بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر ابراهيم اسماعيل242190

95بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد جاسم محمد242465

96بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرابراهيم عبدهللا محمود279825

97بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد عدنان عبد398832

98بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرابراهيم مروان ابراهيم247945

99بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر عدنان ابراهيم280023

100بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد جاسم محمد242425

101بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرزيد حسن جمعة279985

102بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكررسول علوان جهاد244537

103بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمثنى حارث منصور246209

104بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرصالح مهدي صالح241629

ى صالح242103 105بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمهدي حسير

106بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس سعد غياش247880

107بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عبدهللا مطلك241749

108بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر فوزي احمد247933

109بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكريارس ثائر احمد247881

110بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر نبيل خليل248188

111بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرياس نوري فرحان414451

112بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرسجاد فتاح مطلك241695

113بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد احسان عزيز281314

ى عبدمحمد248068 114بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمروان حسير

115بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرابراهيم كريم عباس248108

116بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد اياد شهاب366903

ى281309 117بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكررياض احمد حسير

ي242522
118بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد هشام لطفى

119بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرفراس فؤاد احمد354833

120بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد طالل عبدهللا245304

121بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالواسع اسماعيل حسن279846

122بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمهند ظاهر نصيف391106

123بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمشتاق طالب جواد420551

124بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد خالد محمد247895

125بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن ابراهيم حتو244458

126بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحافظ جاسم محمد246759

 علي395602
ى  حسير

127بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى

128بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرضياء خليفة حومد280507

129بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد مظهر نعمان354792



130بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر جاسم محمد280577

ى247960 131بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن خليل حسير

132بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمنجد جبار يارة242017

133بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر عيدان كاظم356077

134بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكربارق سعد خليل246982

135بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكردلشاد قحطان عدنان241639

136بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرصفاء عارف علي303883

137بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرجير جليل خميس244748

138بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمالك جاسم محمد241708

139بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرصالح احمد سليم421100

140بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمقداد يونس نصيف246750

141بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى قحطان عدنان246693

142بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد خلف عبد244602

143بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد صكبان عباس420537

 علي248214
ى 144بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي حسير

145بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرجاسم محمد منصور356510

146بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى مهدي رشيد356083

147بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرجمال كامل ادريس247823

ى محمد243147 148بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكروسام حسير

149بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرزيد احمد طه245431

150بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرايات عبدهللا احمد419630

151بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى مهدي حنش245130

 علي محمد246109
ى 152بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرتحسير

153بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي حامد سبع248197

154بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرصادق كريم مطلك243187

155بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالسالم غالب صالح247869

156بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكركريم فواز جامل281276

157بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرسيف خالد محمود418942

158بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرنهاد اسماعيل سلطان356207

159دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرسالم غازي عليوي242587

160دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرسيف علي محمود280694

161دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد منقذ عبدالوهاب242184

162دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرهادي اسعد فهد241667

163دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم245498

ى248052 164دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد محمد حسير

165دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكررعد خضير عباس241859

166دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحمزة توفيق علي243224

167دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكروعد قاسم محمد248020

168دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدهللا موس غضبان356231

169دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد مصطفى حميد248157

170دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى وليد مسعود247894

171دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى هادي اسماعيل244573

172دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرانس علي محمود247792

173دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد مصطفى حميد248199

174دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرسجاد عطا غضبان247806

175دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرشهاب احمد فياض248096

176دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرسيف حازم محمد243053

ى عواد243058 177دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد حسير



ى كاظم محمود398056 178دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

179دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي سجاد خضير421922

ى جواد241498 180دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمروان حسير

181دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمقتدى فالح حسون244003

182دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى وليد غانم243902

ى باوي281222 183دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي حسير

184دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد خضير عباس247994

185دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد علي محمد421034

186دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرزياد طارق فتحاهلل248055

187دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر عامر عبدهللا280612

188دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرايمن خليل ابراهيم280083

189دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكروضاح عدنان قحطان242564

190دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرايهاب طوفان حسن248151

191دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكريونس قاسم مزهر281257

192دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي عزيز عيىس248128

ي242384
193دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرلؤي كامل ماضى

194دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرفاروق عبدالعزيز ابراهيم281293

195دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى فالح حسون244059

196دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعرفان فالح حسن248156

197دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسام وليد خليل248100

198دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد احمد موس244373

199دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى قيس عبد244691

ي242852
200دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد نافع راضى

201دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى صفاء منعم246725

202دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكررائد علي عباس247963

203دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرايهاب ضاري رسحان247798

204دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرقتيبة بهمان جمعة421891

205دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرسعد علوان رحيم241525

206دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرابراهيم محمد علي356171

207دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر عبدالواحد سعيد281284

208دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسام صباح فتاح244846

209دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد فؤاد محمد245460

210إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد عماد محمد241718

211إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد هادي حسن355152

212إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي خليل ابراهيم421200

213إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسجاد نجم عبد244366

214إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي السجاد غسان ابراهيم242505

215إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد رميض محمود244307

ى244565  محمد حسير
216إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى

ى414794 217إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرصفاء عبدالمنعم عبدالحسير

218إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرضيف علي محمد503535

219إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر محسن جاسم242130

220إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد منعم جميل244749

221إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسيف سعد عبدالكريم242882

222إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسجاد محمد اكرم421021

223إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكروليد خالد مجيد245423

224إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحميد جاسم محمد244773

225إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن محسن رحمن280237



ى محسن رحمان280251 226إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

227إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسالم جليل ابراهيم242376

228إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسالم ثائر عبد246810

229إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسيف خضير عباس399184

230إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد محمد جاسم244067

231إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالغفار احمد خلف245600

232إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد شهاب حمد420578

233إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرخالد مثنى جاسم415150

234إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمقداد مثنى جاسم280376

235إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد هيثم محمد243219

ى244911 236إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعزام محمد حسير

237إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمجاهد حميد داود245335

 علي392385
ى 238إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمهند حسير

239إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرنور صباح متعب242579

240إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرخالد حازم خالد243911

241إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد ابراهيم احمد244101

242إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد علي حيدر279957

ى280113 243إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرجعفر صدام حسير

244إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرادم حسن محمد245272

245إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر وائل عبدالرخمن278053

246إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكريونس سلمان صالح279802

247إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي عباس جدوع306553

248إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحارث جليل خليل244659

249إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد جواد كاظم248064

ى رجاء محمد280595 250إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

251إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي احمد يحنر393281

ى محمود242139 252إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمرتصى ياسير

253إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرجسام يوسف محمد244033

254إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسجاد طالب كاظم247931

255إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى خالد ظاهر242302

256إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرزيد ماهر اسماعيل242874

257إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعداي عبدهللا محمود244667

ى علوان داود242713 258إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

259إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس فرحان اسماعيل245403

260إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرازهر ستار عبد554594

 علي عبد245521
261إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمرتصى

262إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسجاد علي هاتف247951

263إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرضياء شاكر محمود418984

ى244479 264إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر محمود حسير

265إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسيف عليوي مطلك241433

266إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد اياد عدوان421172

267إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد محمود فياض397077

268إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد مزهر مدلول243034

269إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى اسماعيل خليل248103

270إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرايوب عدنان عبد280333

271إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمار قاسم اسماعيل421150

ي280362
272إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر هيثم راضى

273إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعثمان عبداللطيف ابراهيم242087



ى عبدالمنعم حسن246188 274إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

275إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرضفاف سلمان صالح279784

276إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسجاد عماد حسب هللا395477

277إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر صالح خماس298681

ى اياد خليفة396939 278إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

ى281203 279إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر ابراهيم ياسير

280إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمازن عبدالرحمن مظلوم241995

281إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسعد احمد سليم243061

282إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن هادي كريم247907

283إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي سمير داود246076

ى مجيد عبدالحميد420091 284إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

285إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى عواد طه356340

286إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرانس عبداللطيف ابراهيم243452

287إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر ظاهر نصيف391041

ى احمد248031 288إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمرتصى حسير

289إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكريوسف حسن محمود247797

ى247764 ى راشد حسير 290إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

291إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعامر سامي عربيد246198

292إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالباسط عبدالجليل ابراهيم503516

293إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراسامة سلمان ابراهيم281232

294إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمقداد جواد كاظم247908

295إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرابراهيم قيس محمد265424

296إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد فؤاد مهدي244445

297إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد بالل قاسم247862

ى علوان244399 298إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد حسير

299إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحذيفة سمعان قحطان246905

300إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد محسن احمد244146

301إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي كاظم فاضل356443

302إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحمزة احمد عبار241309

303إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرابراهيم عامر محمود246408

304إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى فتاح مطلك241754

305إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمرتصى شالل حميد243035

306إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد علي كاظم247858

307إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمادالدين اياد احمد396552

308إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر زيدان خلف245615

309إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمثنى احمد سليم280659

310إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد نجم مصلح503537

ى245413 311إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس احمد حسير

312إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكررسول قيس عبد241828

ى فارس احمد246733 313إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

 علي حسن245993
ى 314إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

ى244926 315إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكركهالن محمد حسير

316إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرجاسم محمد حسن242624

317إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعثمان يحنر محمود242043

318إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد صباح كامل242697

ى248024 319إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر احمد حسير

320إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدهللا خالد سلمان244398

321إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي الزم شهاب241900



322إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس خليفة جاسم243043

323إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرطه سلمان طه554602

324إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي صباح كامل244783

325إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس فاضل عباس245401

326إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرغياث ربيع علي244620

ى خليل244722 327إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد حسير

328إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالعزيز علي عزيز244493

329إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرنورالدين بهمان جمعة418822

330إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكريعقوب هادي اسماعيل242290

331إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد اكرم فرحان421086

332إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن محمد عبد281229

333إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد نبيل كاظم248050

ى243510 334إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكريارس عبدالرحمن محمدامير

335إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمار وليد رشيد247995

336إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عبد حسن280043

337إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمهدي صالح يونس247637

ى رجاء243018 338إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرصهيب ياسير

339إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد قاسم علي247817

340إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرقاسم شالل حميد246860

341إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكربشار ماجد عزيز248152

ى248137 342إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد محمود ياسير

 علي245633
ى 343إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالرحمن حسير

ى عماد اسماعيل243557 344إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

345إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن علي فياض242445

346إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عامر محمد243103

347إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكريحنر اسماعيل نصيف248056

348إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمخلد هيثم محمد243304

349إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدهللا محمد نصيف244702

ي اسماعيل242553
350إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراسماعيل حف 

351إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرخضير عباس غائب242379

ى محمد246678 352إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكربهاء حسير

353إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن سعدون شاكر421052

ي اسماعيل242764
354إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرهمام حف 

355إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد وادي ديوان244017

356إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرجعفر كريم مطلك280348

357إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى جاسم كامل246687

358إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس خالد محمود243055

359إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى مثنى حميد244519

360إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكربكر مجيد محمد503732

ي243987
361إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرفيصل هامل ماضى

362إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسن مظهر احمد247716

ى244904 363إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكررسول كاظم حسير

ى محمد247927 364إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد حسير

 علي503124
ى غام حسير 365إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكررصى

366إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبدالكريم محمد عبد242847

 علي245322
ى 367إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد حسير

368إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسعد خضير عباس244579

369إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي نديم خليل243383



370إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحيدر فيصل غازي245372

371إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسجاد حسن عبد242791

372إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي سلمان علي247973

373إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعلي عبدهللا مطلك241831

374إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى مثنى جاسم415175

375إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد عبدهللا فاضل398248

376إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد خالد كامل247687

ى حمد421225  حسير
377إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمصطفى

378إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد سهير مانع391518

379إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكربالل علي عباس247824

ي281291 380إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعباس عدنان كرجر

381إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد كاظم ياور243890

382إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسيف الدين رعد سعد247837

383إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعبيدة عامر سامي280542

ى245523 ى عباس حسير 384إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

385إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرسيف صالح احمد293909

386إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرعمر كفاح حسن356178

387إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكربارق سيفالدين محمود243293

388إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكراحمد صالح خضير279997

389بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرماجد علو مراد246654

390بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكررعد وهيب علي281262

391بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرنسيم ستار لطيف356463

392بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرمهند عبدالمنعم نجم394724

393بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلذكرسمير محسن جهف247932

ى كامل ردام242051 394دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

ى محمد احمد248172 395دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

ى281326 396دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكراركان علي حسير

397دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعماد عبدالستار خلف248032

 علي ذرب248165
ى 398دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحسير

399دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرعزالدين خليفة حومد415613

400دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرليث فخري خلف243940

401دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرحاتم علوان حميد396779

402دبلومالمقدادية المركز21494دياىلذكرمحمد قيس هاشم281177

403إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرقحطان عدنان محسن245010

404إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرهيثم داود محي243394

405إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلذكرمهدي عبدالستار خلف245373

1ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلأننىجنان حسن كريم161255

2ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلأننىرونق بهمان جمعة419143

3بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىوداد محمد ابراهيم244569

4بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسبحان سعدون فرج356189

5بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىايالف سلمان صالح415075

6بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىزورة خليل اسماعيل198403

7بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىاالء محمود فاضل244968

8بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىخلود خالد رعيد414891

9بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىفضاء نصيف جاسم281282

ى415067 بدريه علي حسير
10بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

11بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسهاد حسن سبع245187

12بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىيرسى كريم عبد247955



13بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىاشواق طالب حوم243516

14بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىبيداء قاسم عبدالجبار266128

15بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىانتصار ثائر احمد280389

16بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىخديجة عبدالطيف جاسم248075

17بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرنا سعد محمود421060

18بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىبتول اسماعيل احمد421189

 علي242636
ى 19بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىخولة حسير

20بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىنغم ذياب رسحان242778

مروة خليل علي420784
21بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

22بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىانوار جاسم خلف241417

23بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىابتهال كريم عباس241673

ى نارص418626 24بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىذكرى حسير

25بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىكواكب اكرم غيوب198477

26بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىبلقيس عارف علي303889

27بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسارة جبار صالح418926

28بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسداد خضير جهاد241622

29بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىشهد جمال خالد241631

30بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىصفاء عدنان قيس356104

31بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسامية خلف عبدهللا242895

32بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسماح نصيف جاسم242096

ى246672 33بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسهام محمد حسير

34بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىنغم اسماعيل حسن354475

ق جواد كاظم558386 35بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىاستير

 علي177163
ى 36بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسها حسير

37بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىمروة عدنان قيس356147

38بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىنور طالب حوم374892

39بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينب محمود سلمان395287

40بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىبيدائ عبدالجبار خزعل392246

زهرائ سليمان علي558292
41بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

42بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىنور زنزل صالح558291

ي241698 رواء سامي عرتر
43دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننى

44دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىنادية طارق عبدالكريم246683

45دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىخوله محي الدين محمد160888

46دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىهديل عدنان مصطفى243063

47دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىاحالم جاسم خلف246878

زهرة علي عباس279895
48دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننى

خولة طه علي503138
49دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننى

50دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىسهاد عبداللطيف مجيد248076

51دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىشيماء عبدالسالم خليل247986

52دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىايمان فتاح معروف247854

53دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىرفاة عدنان محمد248053

54دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينة اكرم فرمان281264

ى سالم248161 55دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىماثر حسير

ى356165 56دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىعالهن احمد حسير

57دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىهيفاء رشيد حميد243467

58دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىخنساء رشيد سبع513664

59دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىزبيدة احمد عبدهللا418571

60دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىاسيل اياد حمود356044



61دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىرغدة مجيد كاظم245511

ي عالء محسن508571
62دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىاماتى

كيان محمد علي243234
63دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننى

64دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىشيماء سعد احمد248158

65دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىارساء رمضان علي281272

نوريه منير علي244455
66دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننى

67دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىسارة ويىسي منصور356224

68دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىشذى سالم سبع414878

ى242361 69دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىرحمة حاتم حسير

فاطمةزهراء علي حيدر281287
70دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننى

ى فاضل243685 71دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىساجدة حسير

ى عبدهللا245686 72دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىفاتن ياسير

73دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىرشا رعد عبد558252

74دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىبسمة خالد عليوي558452

75دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىبيداء هادي كريم374879

76إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىايمان شهاب احمد367842

77إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىضح سعيد علي243021

1ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلأننىاسيل جواد كاظم419290

2ماجستيرالمقدادية المركز21494دياىلأننىفاطمة جعفر خلف281255

3دبلوم عاىليالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينب قاسم محمد281250

4بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرند سلمان طه248033

5بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسحر شوكت محمود280220

6بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىزمن جليل عيىس329399

7بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىشيالن عباس حميد498208

ى248186 هيفاء علي حسير
8بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

9بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىحوراء جاسم محمود244821

10بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىمارب محمد صالح243206

11بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرسل قاسم وادي280232

12بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىنور الزم شهاب280670

ساىلي خالد داود246707
13بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

14بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىفضيلة قيس مرهون242120

15بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىفاطمة محمد ابراهيم241684

16بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسارة لطيف عبدالرزاق246094

17بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرؤى وائل عبدالرحمن420367

ى247819 18بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىارساء علي حسير

19بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرسل مجيد احمد242918

20بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىكفاية رعد وهيب280206

21بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىزهراء قاسم عبد241645

22بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىمروة خليل ابراهيم242042

23بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىمها نصيف جاسم241784

24بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىفرح محمد حمود245365

ى عزيز محسن246029 25بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىياسمير

26بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينب عدنان اسماعيل241796

27بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهديل لطيف محمد247874

28بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىتبارك زاهر عزيز242956

29بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىاسماء نجم عبد303255

30بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرنا حسباهلل شكر246296

ي247967 مريم علي ناجر
31بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى



32بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىارساء زيد احمد242099

ي اسماعيل242001
33بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىريام حف 

34بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىصباح اسماعيل احمد244214

35بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىتبارك جبار عيدان243119

36بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىريام كاظم خليفة245471

37بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرسوة ضياء هادي242605

38بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىايناس حامد سبع248153

39بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهدى محمود عبد279970

ى عزم248015 40بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىوفاء حسير

41بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىحوراء عالءالدين محمد355322

42بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىميس كاظم خليفة274119

43بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىنور سلمان حسن396177

 علي241967
ى 44بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىايات حسير

45بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىافراح جاسم محمد246086

46بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهديل جواد كاظم392856

47بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىحال حسن صالح279965

48بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهبة ليث عبدالوهاب241610

49بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىفاطمة عبدالواحد سعود280003

ريام سامي محمد246700
50بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

51بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىتدمر حميد محمد242590

وئام سامي محمد281316
52بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

53بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىريام فاضل مصطفى248231

54بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينب حميد حمود244642

ى279932 55بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىفريال احمد حسير

56بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىخولة علوان رحيم247956

ى280650 57بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىبثينة محمود حسير

58بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىفاطمة فوزي احمد247838

ى242142 59بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسحر واثق حسير

60بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىتبارك سليمان ابراهيم503100

61بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهديل احمد عالوي244208

62بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهديل عالءالدين احمد355344

63بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىمريم احمد ابراهيم281244

64بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىاغادير زيدان خليفة281246

 علي503115
ى 65بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرقية حسير

66بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسارة فرحان احمد282249

67بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهالة فيصل عباس554601

68بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسحر قاسم وادي280916

69بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسماح انور عبدالكريم247919

ي سعيد242032
70بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرنا حف 

71بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىضح عبدالرحمن قادر247847

72بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىلقاء فالح رحيم241864

73بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىدعاء طالل عبدهللا246439

74بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىاالء نجم عبد303103

ى354631 75بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهبة فؤاد تحسير

76بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىصبا زيد رحمن399043

فاتن صالح علي242054
77بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

ى عبدمحمد395131 78بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىشيماء حسير

79بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىزهراء حامد لطوف241938



80بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهبة هادي فرحان281324

81بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىوديان كاظم نصيف281181

ى باوي280665 82بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىشيماء حسير

ى280152 رقية علي حسير
83بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

84بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىميس شالل عواد243938

85بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىمروة طالب كاظم247982

86بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىدعاء عباس ابراهيم356383

 علي280051
ى 87بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينب حسير

88بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىرسل ثاير هاشم503262

89بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىختام زيد حسن513895

90بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهبة رشيد محمد247833

91بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهدير خالد سلمان247972

وجدان علي موس247866
92بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

93بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىنجالء باسل كاظم245453

94بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىمريم فائق عزيز243028

95بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىاالء رياض يونس242357

96بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىسيناء اسماعيل سلطان552247

97بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىعبير محمود عبدهللا241889

98بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىمروة سليمان نارص420244

99بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىغفران فيصل عباس243134

100بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىبراء جليل خميس245586

101بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىنور حسن محمود241448

ى354647 102دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىضمراء فؤاد تحسير

103دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىنور اسماعيل عدنان356213

ى باوي281237 104دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىلقاء حسير

105دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىايمان يوسف سلمان242770

ى354432 106دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىفردوس احمد حسير

107دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىاالء عبدالكريم علوان246285

108دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىميديا محمد عزيز421256

109دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىرانية نصيف جاسم398618

110دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىزهراء جاسم محمود241753

111دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىنورا صالح نصيف246135

فرح عبدعلي نارص245333
112دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننى

113دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىندى يحنر حسن280059

114دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىهالة كريم عباس281296

115دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىرانية لطيف حبيب242187

116دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىعلياء عباس عبد241959

117دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينة دوشان كاظم246015

118دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىاروى عبد احمد244429

119دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىاسيل هيثم محمد248036

120دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىنىه محمد خليل302850

121دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىمريم نهاد كامل356102

122دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىمىه عامر عبود396573

123دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىضح نوري احمد242889

124دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىابرار عبد احمد242245

125دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىعفاف شالل عواد356111

126دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىنور لطيف حبيب241741

127دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىدنيا عبدالخالق جعفر242551



128دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىكيان حامد سبع248149

129دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىوسن احمد عبدهللا248060

ى عزم248014 130دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىهناء حسير

131دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىعطاء عبداالمير عبدالكريم247968

ى جاسم242785 ى حسير 132دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىحنير

133دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىابتهال صباح نوري393614

134إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينب يوسف محمد248044

135إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىهدى جمال خالد244696

136إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىنور قيس مرهون244425

137إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىطيبة عالء محسن421110

138إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىسحر صباح صالح279883

139إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىصفاء كاظم سلمان394389

140إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىايالف مقداد كاظم279915

هند علي كاظم247785
141إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننى

142إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىغسق محمود مطر514038

143إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىضح محمد فريد554599

144إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينب يوسف سلمان243194

145إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىكوثر مهدي عبد278076

146إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىفاطمة الزهراء عالء ابراهيم243575

147إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىنىه خليل ابراهيم280560

148إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىتبارك نوري اسماعيل280436

149إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىضح زيد خليفة281241

150إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىسحر زيد خليفة415603

ى محمود246782 ى ياسير 151إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىحنير

ى242804 152إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىلينا مجيد حسير

153إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىفاطمة محمد حسن244947

154إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىغفران رعد سعد247832

155إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىدعاء حافظ عبد243702

ى عالوي247783 156إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىضح حسير

157إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىاالء باسل كاظم243637

158إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىصفا ماهر اسماعيل245235

ى372895 159إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينب نارص حسير

160إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىهدى هادي جهاد354864

161إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىابتهال حميد عاضي354567

162إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىفاطمة قاسم وادي503522

163إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىفرح فايق عزيز243015

164إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىزهراء عباس ابراهيم241478

165إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىنغم سعيد عبدهللا242881

166إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىسارة عامر مسير392835

167إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىشهد رياض احمد396370

168إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىنورس قحطان عدنان248037

169إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىمريم سهير مانع242975

170إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىزهراء جاسم ابراهيم199617

171إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىوئام نصيف جاسم244945

ى محمد248169 172إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىدانية حسير

173إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىاية عدنان صالح365865

174إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىحوراء احمد عبدهللا421932

175إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىدعاء مالك ابراهيم241602



176إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىرسل نجاح عدنان248007

177إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىزهراء حسن محمود247882

178إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىتمارا مناضل عبد244514

ي نجاح عدنان248004
179إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىاماتى

180إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىتبارك صالح يونس69652

181إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىسحر محمد فريد554597

182إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىغفران محمد اسماعيل421243

183إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىزينب جمال غباش354518

184إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىزبيدة يونس فرج398202

185إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىسمر فارس احمد391728

186إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىسحر حسباهلل شكر246270

187إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىضح حميد رحمن248221

188إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىسلسبيل سعدون فرج247909

189إعداديةالمقدادية المركز21494دياىلأننىنبأ اسماعيل نصيف243013

ميعاد قادر علي356491
190بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننى

191بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىفاطمة عبداللطيف جاسم398000

192بكالوريوسالمقدادية المركز21494دياىلأننىهناء حكمان حاتم244891

اق قاسم يحنر245674 193دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىارسر

194دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىسمية كريم عثمان246827

ي241552
 
195دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىعدوية عبدالستار رزوق

196دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىليل مجيد محمود280214

ى242822 197دبلومالمقدادية المركز21494دياىلأننىسعاد ثامر حسير

1دكتوراهبلدروز21495دياىلذكررحمن خليل محمود472459

2دكتوراهبلدروز21495دياىلذكرعقيل نجم عبد333270

ى عسكر430609 3دكتوراهبلدروز21495دياىلذكرضياءالدين حسير

4ماجستيربلدروز21495دياىلذكرجاسم محمد شكير285439

5ماجستيربلدروز21495دياىلذكرواثق حسن فرمان430595

ى494796 ى عدنان ياسير 6ماجستيربلدروز21495دياىلذكرعبدالحسير

7ماجستيربلدروز21495دياىلذكراحمد هادي مهدي431422

8ماجستيربلدروز21495دياىلذكركاظم علي كاظم230228

9ماجستيربلدروز21495دياىلذكرمحمد عدنان عثمان430562

10بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرخليفة داود عبد319469

11بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسلمان سعدون وكاع222325

12بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرزيد سعيد خماس231163

13بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسيف سلمان شطب231221

ى224391 14بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد داود ياسير

15بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن ابراهيم يدام318224

ي عبدهللا عبد472639
16بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرهاتى

17بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكردريد حامد عبدعباس333326

 علي227998
ى 18بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرفاضل حسير

19بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدالحميد فليح حسن431603

ى332964 20بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررسول احمد ياسير

21بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد سعيد خماس224922

22بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراسماعيل عبد عطية229718

23بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عبدالرزاق عبدهللا231102

ى229644 24بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقاسم عبد حسير

25بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن عبدالهادي روزي231416

ى زيدان472315 26بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعامر حسير



27بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرخالد عمران عيىس519715

ي494777
28بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحازم محمود سبن 

29بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعقيل عبدالستار اسماعيل472418

ى230967 30بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرهادي عبد حسير

31بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسهيل نجم عبد318097

32بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمذر عيىس مطلك332979

ى230028 33بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحسن علي حسير

34بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسالم عيدان احمد472894

35بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعدنان عبدهللا عناد332991

36بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررافد عادل عبدالهادي430106

37بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمسلم عدنان عبدالوهاب503736

38بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد محمود جاعد230371

39بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرزهير كرمش حسن231287

40بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرناقد غازي عبد284765

41بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرغسان محمد خميس464360

42بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرغالب هادي عليوي227735

43بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن توفيق كايم231309

44بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعقيل احمد كرمش225686

ى جامل472517 45بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكريوسف حسير

46بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمسلم علي عبد333027

ي عدنان عبدالوهاب494798
47بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرهاتى

48بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرنهاد لطيف كاظم284563

49بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقاسم محمد عباس431602

50بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرابراهيم عبدالرحمن وهيب317995

51بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرماجد هندي جسام318036

ى مزري230407 ى حسير 52بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرياسير

53بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحامد داود سلمان431572

54بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدالخالق عبدالسالم اسماعيل228294

55بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمر عبدالوهاب عبدالعزيز230776

56بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررائد محمود شاكر228485

57بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد منهل رشيد284632

58بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررياض رياض محمود430578

59بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد حسن عباس560958

ى284399 60بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمجيد محمود حسير

61بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكربالل عبدالكريم محمود319202

62بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى داود سلمان431746

63بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقاسم عباس عبد المهدي509627

64بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عالء عبود231567

65بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمار مهدي حسن284424

66بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحر سليمان طاهر230498

67بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررسول احمد جارهللا284955

68بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرجاسم محمد خلف231319

ى محمود430300 69بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررياض حسير

70بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقائد جاسم محمد509659

71بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرصدام محمود عباس333055

72بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي كريم جاسم333684

73بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد خليل حمود431295

74بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسام نعمان سليمان231554



75بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحسن محل ابراهيم231086

76بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكروسام سالم عيىس231281

77بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقصي حاتم مبارك319146

78بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسالم صالح عبداللطيف333482

79بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقاسم احمد وهيب231607

80بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمر انتصار بكر333041

81بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعادل خلوف عبد227952

 محمد سامي431225
82بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى

83بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي احمد ابراهيم230985

ى عسكر333720 84بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسعدالدين حسير

85بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمسلم غازي عباس231388

86بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمروان ياس شوكت285881

87بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحميد مجيد عباس503062

88بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرطالل محمد محمود228660

ى خميس494776 89بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد حسير

90بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي محمد عباس430239

ى برغش حسن430981 91بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسير

92بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد شكير محمود228293

93بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حامد حميد227842

ى472407 94بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراسامة عالء حسير

95بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى محمد نجم554820

96بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسلطان علي داود317690

97بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمسلم حاتم طاهر231680

98بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكروائل احمد نافع319109

99بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي مهدي احمد472567

100بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر صكبان عبدالوهاب494804

101بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدالخالق كريم جاسم494792

102بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمار رشيد بالسم554848

103بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكروسام سعدون درويش227737

104بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقدامة قاسم عبد230253

ى333828 105بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن داود ياسير

106بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرصدام زكي احمد230753

107بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرماجد محمد مطلك284900

108بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالء كاظم نرصهللا372266

109بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرصكبان حامد محمد285940

110بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عباس ضاري231687

111بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمهند مجيد كاظم284421

112بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعادل عبدالكريم طه333467

113بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد محمود علي231113

114بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررائد محسن علوان320235

115بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى محمد بدر230435

116بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر هادي احمد284726

117بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررافد وليد طه229614

118بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالء سعد مهدي430384

119بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعيىس عبدالستار ابراهيم494778

120بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عبد احمد333405

121بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرشهاب احمد علي431375

122بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرخالد خلوف عبد473067



123بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن هادي سلومي284404

ى ضاري284491 124بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

125بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمار باسم مجيد472256

126بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحمزة شاكر محمود494790

127بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرليث سعد ابراهيم284734

128بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسام محمد خليل472267

129بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرباسم قحطان مطرود226648

130بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرماهر عداي عباس284711

131بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى راشد سلمان230284

132بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرماهر اسعد جعفر333010

ى319935 133بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرايمن عالء حسير

134بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكركنعان عايد سلمان229918

135بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر خليفة محمد333170

136بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى محمد مطرسر532016

137بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرجدعان هاشم محمد558474

138بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرهمام فؤاد فاضل558289

139بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرجعفر نجم خريبط223990

140بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي هادي نجم558307

141بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرانور خليل ابراهيم494822

142بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمار علي صالح285891

143بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد منيب اسماعيل558272

144بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمر عايد سلمان230029

ف هادي رشيد558337 145بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرارسر

ى عبدالرضا سبع472478 146بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسير

ي عبدهللا230058
147بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرجعفر هاتى

148بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقيس جعفر بوري333838

149بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمر عبدالكريم عبدالرزاق558296

150بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالء قاسم محمد558402

ى عدنان جواد558276 151دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

ى شطب مرسهد333312 152دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

153دبلومبلدروز21495دياىلذكرابراهيم محمود عواد509638

154دبلومبلدروز21495دياىلذكرمهدي عبدهللا عناد229316

155دبلومبلدروز21495دياىلذكربالسم رمح مرهد333129

ى محمود223611 156دبلومبلدروز21495دياىلذكرسعد حسير

ى سعيد عودة333474 157دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

158دبلومبلدروز21495دياىلذكراسماعيل داود عبد333434

159دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد عبد كاظم319410

160دبلومبلدروز21495دياىلذكرشمس هادي حسن230275

161دبلومبلدروز21495دياىلذكرهادي رشيد جبارة227062

ى جواد317836 162دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد حسير

163دبلومبلدروز21495دياىلذكرهادي كريم ناوي319322

164دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد حسن شكر231596

165دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسن كاظم جواد431687

166دبلومبلدروز21495دياىلذكرناطق خليل محمد228991

167دبلومبلدروز21495دياىلذكرقحطان دروش وكاع226104

168دبلومبلدروز21495دياىلذكرقاسم محمود خميس231746

169دبلومبلدروز21495دياىلذكرسامي رشيد جاسم333132

170دبلومبلدروز21495دياىلذكرفاخر حسن علي333512



171دبلومبلدروز21495دياىلذكرحميد عبد عباس334349

172دبلومبلدروز21495دياىلذكرعباس حميد علوان226816

173دبلومبلدروز21495دياىلذكرمسلم محمد عباس228215

174دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد نجم عبدالواحد230576

175دبلومبلدروز21495دياىلذكرمؤيد خليفة محمد494800

176دبلومبلدروز21495دياىلذكرحيدر عبدالحكيم كاظم284975

177دبلومبلدروز21495دياىلذكرسعد هاشم احمد230292

178دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد عبدالعاىلي عبداللطيف317939

ى ابراهيم بري    ج230641 179دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

180دبلومبلدروز21495دياىلذكرمجيد خلف جواد225253

181دبلومبلدروز21495دياىلذكرقاسم صالح سلطان319730

182دبلومبلدروز21495دياىلذكراياد محمود ازري    ح333660

183دبلومبلدروز21495دياىلذكررسول ذياب محمد334084

184دبلومبلدروز21495دياىلذكرتوفيق مطلك هامل228689

185دبلومبلدروز21495دياىلذكركمال خالد مصلح284571

186دبلومبلدروز21495دياىلذكرايمن مجيد عدنان307281

187دبلومبلدروز21495دياىلذكرسمير مطرسر رشيد333678

188دبلومبلدروز21495دياىلذكرواثق أكرم علي226061

189دبلومبلدروز21495دياىلذكرطارق فالح عبد333153

190دبلومبلدروز21495دياىلذكرصائب سالم شكر224353

191دبلومبلدروز21495دياىلذكرحميد كاظم محمد228876

192دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد دروش وكاع226140

ى عبدالرضا فاضل472434 193دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

194دبلومبلدروز21495دياىلذكرضياء عباس ضاري230911

195دبلومبلدروز21495دياىلذكرصباح غازي عباس430149

196دبلومبلدروز21495دياىلذكرعامر خلف طرفة231135

197دبلومبلدروز21495دياىلذكرحميد عبد محمود284431

198دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد مجيد مطلك230446

199دبلومبلدروز21495دياىلذكرحيدر محمود عبد472654

200دبلومبلدروز21495دياىلذكرعباس عزيز شكر226311

201دبلومبلدروز21495دياىلذكرعدي صفاء احمد472604

202دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد نجم عبد333420

203دبلومبلدروز21495دياىلذكرحافظ مري مرسهد429944

204دبلومبلدروز21495دياىلذكرخلف نصيف ابراهيم431390

205دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد فاروق عدنان494732

206دبلومبلدروز21495دياىلذكرسليم محسن جاسم226484

207دبلومبلدروز21495دياىلذكرغسان كاظم جواد229561

208دبلومبلدروز21495دياىلذكراركان احمد محمد320402

209دبلومبلدروز21495دياىلذكرسماح رشيد جاسم472286

210دبلومبلدروز21495دياىلذكرنكير عزيز كاظم333196

211دبلومبلدروز21495دياىلذكرليث علي محمد226402

ى محمود333166 212دبلومبلدروز21495دياىلذكراياد حسير

213دبلومبلدروز21495دياىلذكرعمار مجيد شهاب333202

214دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسن حسباهلل علي284741

215دبلومبلدروز21495دياىلذكرعدنان ابراهيم حميد227110

216دبلومبلدروز21495دياىلذكرفريد احمد توفيق229548

217دبلومبلدروز21495دياىلذكراسامة عباس كاظم472452

ي محسن عبدهللا509656
218دبلومبلدروز21495دياىلذكرهاتى



219دبلومبلدروز21495دياىلذكركاظم داود وكاع321878

220دبلومبلدروز21495دياىلذكرحاتم خلباص رخيص554859

221دبلومبلدروز21495دياىلذكروسام حامد احمد231655

222دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمود سامي لطيف226674

ى229430 223دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد خميس حسير

224دبلومبلدروز21495دياىلذكرعمر خضير فرمان430663

225دبلومبلدروز21495دياىلذكرساجد مهدي طاهر227256

226دبلومبلدروز21495دياىلذكرضياء نايف بوري225485

227دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد كريم جاسم431598

228دبلومبلدروز21495دياىلذكرماجد عدنان محيسن226636

229دبلومبلدروز21495دياىلذكرباهر جدعان عبدهللا333185

 علي محمد229404
ى 230دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

231دبلومبلدروز21495دياىلذكرقصي عبدالرحمن وهيب333710

232دبلومبلدروز21495دياىلذكرماجد مهدي احمد333732

ى285068 ى قاسم حسير 233دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

ى ذياب229721 234دبلومبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

235دبلومبلدروز21495دياىلذكرابراهيم عبداللطيف شالل230725

236دبلومبلدروز21495دياىلذكرعمار زيد عبد228769

237دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد خالد ابراهيم494755

238دبلومبلدروز21495دياىلذكروسام نايف عبد430079

239دبلومبلدروز21495دياىلذكرساهر عايد سلمان231492

240دبلومبلدروز21495دياىلذكركريم سعيد مجيد472498

241دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد قيس رشيد320364

242دبلومبلدروز21495دياىلذكرسالم عمران نعمان284530

243دبلومبلدروز21495دياىلذكرفراس رعد دروش226508

244دبلومبلدروز21495دياىلذكرعلي رعد علي532010

245دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد محمد نوري333421

246دبلومبلدروز21495دياىلذكررسول قيس حميد333813

247دبلومبلدروز21495دياىلذكرحيدر حميد عبدهللا320262

248إعداديةبلدروز21495دياىلذكراسعد محسن علي519479

249إعداديةبلدروز21495دياىلذكرفاروق مجيد حميد472238

250إعداديةبلدروز21495دياىلذكرماجد محمد اسماعيل230855

251إعداديةبلدروز21495دياىلذكرصخر محمد علوان514392

ى419771 ى محمد حسير 252إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

253إعداديةبلدروز21495دياىلذكرفرهود عبدهللا سعد554866

254إعداديةبلدروز21495دياىلذكرقاسم خلف كاظم285641

255إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمود قاسم محمد472471

256إعداديةبلدروز21495دياىلذكروسام عبدالرحمن وهيب286144

257إعداديةبلدروز21495دياىلذكرجاسم عبدالرزاق عبدهللا472278

258إعداديةبلدروز21495دياىلذكرفؤاد خالد ضمد230215

259إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدالحمزة ابراهيم سعود231034

260إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسجاد عبدالحكيم كاظم285978

ى يونس طه333350 261إعداديةبلدروز21495دياىلذكرياسير

ى228670 262إعداديةبلدروز21495دياىلذكربحرالدين قيس حسير

263إعداديةبلدروز21495دياىلذكرزياد محسن علي229168

264إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمهدي عبد احمد284822

265إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد عزت كريم231181

ى عبدالكريم سعد318079 266إعداديةبلدروز21495دياىلذكرياسير



1ماجستيربلدروز21495دياىلذكرمحمد طالب عبد430907

2بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى فاضل عبود228885

3بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمروان جعفر كاظم472232

4بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرفراس مجيد كاظم231737

5بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدهللا عباس هادي231178

6بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررعد حامد احمد228457

7بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحمزة علي محمد224646

8بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عماد عبدالرحمن223707

9بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عبدالستار علي228261

ى229942 10بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكريوسف علي حسير

11بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد محمد عبد224007

12بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعدنان غانم حسن229831

13بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكروسام سعد نجم560782

ى230682 14بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عبد حسير

15بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالء رعد دروش228949

16بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمر سعد عبدالمهدي228391

17بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي هادي عبدالمحسن431796

18بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد صباح احمد228635

ى230100 19بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرماهر رشيد حسير

20بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرغيث عدنان عبداللطيف231248

ى228895 21بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررياض حامد حسير

22بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرنزار سلمان كاظم231762

23بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرليث صير فرمان431920

24بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن غضبان عبد430445

ى228238 25بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرماهر علي حسير

26بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد هشام خزعل228407

27بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرنرصهللا سعيد صكب230653

 خليفة علي229566
28بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى

29بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد منذر نصيف227020

ى سعيد494785 30بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

31بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعماد عبدهللا عليوي320924

32بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عباس منصور231484

33بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسامر حسن ابراهيم226919

34بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي محمد محمود227302

35بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد محمد محيسن284894

36بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعهد علي خليل224207

37بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر احمد نافع228581

38بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقاسم عباس ضاري223787

39بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي محسن سعدون285072

ى كاظم285457 40بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالء حسير

41بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسهيل نجم عبد285058

 علي284568
ى 42بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالء حسير

43بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عبد عيد230834

44بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرصابر كامل رحم231854

45بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر حسن خليفة431844

46بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدالرحمن مجيد علي560957

47بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرطه ثاير وىلي231639

ي عبدالكريم334262
48بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد وصفى



49بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر رحيم خلف226755

50بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرايهاب جاسم محمد231394

ى231107 51بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسام علي حسير

52بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد حميد جليل229951

53بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمهدي فخري عبدالستار431195

54بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد عدنان علي285463

55بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدهللا سعد فاضل230333

56بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد حميد حامد229851

57بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد اسماعيل عبد554857

58بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرخالد وليد عزيز494788

ى230820 59بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد هيجل عبدالحسير

60بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد خليفة عبدهللا229686

61بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراسامة باسل سامي229259

62بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالء زيد عبد228602

63بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عباس ضاري229475

64بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي مازن عبدالهادي227785

65بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر سامي محمد224576

ى231152 66بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالء سالم حسير

67بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسعد كريم جاسم230279

68بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي كريم سلطان229944

69بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد جميل حسن226292

70بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد غازي عبد286125

71بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد حمزة خميس228743

72بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر ساجد عبدالواحد229394

ى خليفة230895 73بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد حسير

74بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد باقر موس227909

75بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد محمد مطرسر230139

76بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرماهر حميد حيدر231267

ى خليفة431850 77بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعباس حسير

78بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي هادي صالح284950

79بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى سعيد عبدالرضا230708

80بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد محمد كاظم402476

81بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرايرس عدنان مطرسر230079

82بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراياد عبدهللا عليوي230254

83بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد مهدي صالح229446

84بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي ثعبان خليل229691

ى230735 85بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدالرسول جاسم حسير

86بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحازم ياس عليوي284444

87بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى حليم فالح227667

88بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر علي عبد228492

89بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى سالم منعم223753

90بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرفالح حسن توفيق230278

91بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن رعد هادي494881

92بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررواد كريم داود231618

93بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرصبار كامل رحم231730

94بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر قحطان شهاب286314

95بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرماجد حسن علي431074

ى مطر285582 96بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررعد حسير



يف284451 97بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعباس ثامر رسر

98بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرزياد خليفة شكير228517

99بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمهند صكبان كاظم231229

100بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسالم حميد عبد333302

ى منصور231264 101بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرظاهر حسير

102بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد وليد محمود284746

103بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرجليل خليل ابراهيم492791

ى كاظم333244 104بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

105بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد نجم عبد285955

106بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرهمام علي حميد229543

107بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمار خضير عباس230842

108بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرطارق عبدهللا محمد229919

109بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عامر عباس231647

110بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن هادي سلمان231110

111بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد سالم منعم229843

ى228377 112بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد سالم حسير

113بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى رعد دروش228515

 علي موس367010
ى 114بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدالحسير

115بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عبدالسالم محسن231097

116بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرانور مجيد عدنان230038

117بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عباس عبد225620

 علي333972
ى 118بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

119بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرنزار ابرهيم عبداللطيف230066

ى حافظ عبدالكريم374671 120بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسير

121بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي رشيد محمد230978

122بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمود ثامر محمود228612

123بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالء سعد نايف228161

124بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن صباح جاسم284644

ى230803 ي عبدالحسير
ى راضى 125بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسير

126بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد مجيد عباس503527

127بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد علي هاشم229378

128بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرثامر محمود جاسم284877

129بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسالم عالء عبود333848

130بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد فالح عبدالحسن285004

131بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد فاروق عدنان332940

132بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكروليد صالح خلف226661

133بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي اياد مطر285810

134بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد نعمان سبع226469

135بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعالءالدين محسن عبدهللا284699

136بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراياد خليفه توفيق333884

137بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمهند محمود مهدي230775

138بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر احمد كرمش225898

139بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرارشد حميد اسمير284859

140بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد ثاير حسون231140

ى سعد سلمان230093 141بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسير

ى داود224315 142بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

143بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد داود سلمان431611

ى عودة كريم285823 144بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسير



145بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد حسن عبود230477

146بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد حاميهم سليمان227772

147بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرجواد كاظم عليوي230160

148بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكريحنر مهدي صالح431351

ى حوم غدير226009 149بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسير

ي عبدالكريم333799
150بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعمر وصفى

151بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد احمد خليفة228499

152بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عبدالمجيد كمر231690

153بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن رشيد جاسم231652

ى محمود401810 154بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرزيد حسير

155بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمروان داود سلمان229096

ى231054 156بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرثامر علي حسير

157بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرليث خليل حمود431693

158بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عمر عبود284840

159بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحميد علي عبداللطيف230958

160بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى عادل جدوع228721

ى230627 161بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد محيالدين حسير

 علي230813
ى 162بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدالهادي حسير

163بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحسان محمود مهدي285616

164بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي محمد حمزة333948

165بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراياد حميد فري    ح332997

 احمد شكير228311
166بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى

167بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرباسم وادي جواد284540

168بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد سلمان احمد284395

169بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرصالح عبدالرحمن وهيب229973

ى جواد333216 170بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعباس حسير

171بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد غالب برغش227160

172بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد علي عبد230547

173بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحمزة علي عبد224453

174بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر عبدالجبار علوان226188

175بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمرتصى محمد بدر229881

ي عبدهللا224421
176بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد هاتى

177بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد حليم فالح317612

178بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد طالب عاضي230612

179بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعماد حمدي عداي431930

180بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى غانم حسن229782

181بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراسامة سلمان شطب228910

182بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد حميد فري    ح284702

ى جواد333233 183بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

184بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عزيز برغش227760

185بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد حميد علي230336

186بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعماد عدنان احمد228442

187بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى ثامر جبار225410

188بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرغسان قحطان طعمة318847

189بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمهند قاسم عبد223131

190بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدالهادي مهدي هادي231146

191بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكروسام حسن مذري229219

192بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد بالسم رمح230609



193بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عبد احمد285873

194بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرجابر حسن دينوس231664

195بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عبد عباس284918

196بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرصادق جعفر صادق230137

197بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد صالح علي431036

198بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر وليد عزيز230105

199بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررائد عبدالكريم عبدالرزاق230861

200بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن عمر عبود230583

201بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرزياد حميد فري    ح231675

202بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمصطفى سلمان كاظم229047

203بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عادل نافع430971

204بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكروسام صالح علي229985

ى مهدي عبدهللا230438 205بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسير

ى ابراهيم224786 206بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

ى محمود231368 207بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

208بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عبدالمنعم هندي333106

209بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي عامر كامل333117

210بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر هادي مهدي231208

211بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي احمد حسن224097

212بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرهشام نعمان سليمان229483

213بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد طه كريم229522

214بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكربكر وليد ناطق230378

215بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعبدالحافظ احمد جاسم231076

ى284885 216بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن هادي حسير

217بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر حافظ عبدالكريم222554

218بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد زيد عبد284769

219بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكركمال عباس خضير228843

220بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي حسن جواد227036

221بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد جاسم محمد320433

222بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراثير علي خليفه228758

ى333691 ى ضياءالدين حسير 223بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسير

224بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرفراس محمود سلمان494784

225بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحميد سامي اسمير229983

226بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراحمد محمد جاسم230112

ى431834 227بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرقاسم ابراهيم حسير

228بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمثنى هادي جواد286311

229بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمنذر احمد عبد285990

يف229488 230بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي ثامر رسر

231بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعامر ابراهيم كرنفل231667

232بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعباس حاتم طاهر227976

233بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر عبدالحميد فليح431755

234بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحيدر احمد شكير228688

235بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكراسامة نجم عبود284428

236بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررسول قيس علي230619

237دبلومبلدروز21495دياىلذكرجاسم محمد نوري319806

ى228107 238دبلومبلدروز21495دياىلذكرمنير رحمن حسير

239دبلومبلدروز21495دياىلذكرمظهر عماد مظهر318541

240دبلومبلدروز21495دياىلذكرماجد اسماعيل خلف225802



ى طارق فالح229598 241دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

242دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد سالم حمد231298

243دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد سمير عبدالعزيز333811

244دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد كريم داود231699

ي333697  علوان كرجر
ى 245دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

246دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد عباس عزت284598

247دبلومبلدروز21495دياىلذكرخليل سالم علي230764

ى عبدهللا مهدي230415 248دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

249دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد صفاء حسن554863

250دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسن ضاري جاسم230195

251دبلومبلدروز21495دياىلذكرحاتم كريم معروف231562

252دبلومبلدروز21495دياىلذكرعمر احمد ابراهيم230150

253دبلومبلدروز21495دياىلذكرعلي نواف عبد320304

ى226854 254دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد عبود حسير

255دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسام محمد نجم230466

256دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد عبدالحميد محمد230019

257دبلومبلدروز21495دياىلذكرعثمان محسن سعدون284782

258دبلومبلدروز21495دياىلذكروسام عبد خضير320835

259دبلومبلدروز21495دياىلذكرعبدالحكيم عبدالرحمن مهدي231705

260دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد باسم مهدي284929

261دبلومبلدروز21495دياىلذكرفالح حسن حميد333920

262دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسن هادي احمد230856

263دبلومبلدروز21495دياىلذكرعلي حليم شبيب231056

264دبلومبلدروز21495دياىلذكرمهند قحطان جليل231274

265دبلومبلدروز21495دياىلذكرحاتم نارص جعفر472142

ى عبد231508 266دبلومبلدروز21495دياىلذكرغانم حسير

267دبلومبلدروز21495دياىلذكرنبيل محمود جاسم285086

 تركي هادي231547
268دبلومبلدروز21495دياىلذكرمصطفى

269دبلومبلدروز21495دياىلذكرجاسم حسن عباس230392

 علي كاظم318908
ى 270دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

ى231046 271دبلومبلدروز21495دياىلذكرعمر سالم حسير

272دبلومبلدروز21495دياىلذكرنجاح حسن توفيق333238

273دبلومبلدروز21495دياىلذكرفالح مهدي صالح231678

274دبلومبلدروز21495دياىلذكرايمن ماجد محسن285670

275دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد نصير جبار231717

ى229996 276دبلومبلدروز21495دياىلذكرعامر علي حسير

277دبلومبلدروز21495دياىلذكرسعد عبدالعزيز عبد228862

278دبلومبلدروز21495دياىلذكريوسف محمد عبد333806

279دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد هادي حميد230246

280دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسام سالم عيىس333285

ى284826 281دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسام ماهر حسير

282دبلومبلدروز21495دياىلذكرتوفيق سالم حمد229633

283دبلومبلدروز21495دياىلذكريارس يوسف اسماعيل494813

284دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد نكيد عزيز333210

285دبلومبلدروز21495دياىلذكرهيثم احمد عبدهللا431078

286دبلومبلدروز21495دياىلذكررسول محمود عبدالحميد284889

ى عبد319784 287دبلومبلدروز21495دياىلذكرباسم حسير

288دبلومبلدروز21495دياىلذكرطارق عبدالكريم احمد231295



ى سلطان رميض229732 289دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

290دبلومبلدروز21495دياىلذكرغانم عبدالوهاب عبدالعزيز286317

ى ياس228433 291دبلومبلدروز21495دياىلذكروسام تحسير

ى230203 292دبلومبلدروز21495دياىلذكرداود سلمان حسير

293دبلومبلدروز21495دياىلذكرمروان حسن عبدهللا284997

ى مطلك230353 294دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد حسير

295دبلومبلدروز21495دياىلذكربشار كريم محمد464774

296دبلومبلدروز21495دياىلذكرحيدر حاتم عبد319972

ى منعم حوم231545 297دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

298دبلومبلدروز21495دياىلذكرمهند حامد احمد228026

299دبلومبلدروز21495دياىلذكرمصطفى قحطان عدنان430490

300دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسام داود سلمان431737

ى229442 ي عبدالحسير
301دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسن راضى

302دبلومبلدروز21495دياىلذكرمصطفى عبدالستار فليح285897

303دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد رياض وهاب230197

304دبلومبلدروز21495دياىلذكرمصطفى احمد قاسم231707

305دبلومبلدروز21495دياىلذكرسيف عدنان عبداللطيف229458

306دبلومبلدروز21495دياىلذكرابراهيم احمد ابراهيم231241

307دبلومبلدروز21495دياىلذكرزهير منيب اسماعيل223718

308دبلومبلدروز21495دياىلذكرسعد سلمان حميد333013

309دبلومبلدروز21495دياىلذكرايمن احمد عبدالعاىلي225863

310دبلومبلدروز21495دياىلذكرخليل احمد خليل229658

311دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد عماد ستار227558

312دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد فاروق رشيد229664

313دبلومبلدروز21495دياىلذكرمحمد قاسم محمد554862

314دبلومبلدروز21495دياىلذكررابح حسن مذري224865

 محسن علي231638
315دبلومبلدروز21495دياىلذكرمثنى

ى334212 316دبلومبلدروز21495دياىلذكروسام سلمان حسير

317دبلومبلدروز21495دياىلذكرفؤاد عامر نواف230718

318دبلومبلدروز21495دياىلذكريارس عمر ابراهيم231559

319دبلومبلدروز21495دياىلذكرعلي عجيل عبدالعزيز226333

320دبلومبلدروز21495دياىلذكراحمد عامر كامل333072

321دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسن راشد محمود228525

322دبلومبلدروز21495دياىلذكرحيدر حميد كيطان228902

323دبلومبلدروز21495دياىلذكرعلي حميد حسن229902

324دبلومبلدروز21495دياىلذكرليث عدنان عبداللطيف229978

325دبلومبلدروز21495دياىلذكرطارق زياد سامي225652

326دبلومبلدروز21495دياىلذكرزاهد محمود شاكر230227

327دبلومبلدروز21495دياىلذكرعالءالدين فري    ح محمود226698

 علي عبد230065
ى 328دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

329دبلومبلدروز21495دياىلذكرعلي عباس نواف229332

ى509634 330دبلومبلدروز21495دياىلذكرمسلم لطيف حسير

331دبلومبلدروز21495دياىلذكرعمر طه اسعد231674

332دبلومبلدروز21495دياىلذكراسعد عبود شالل472371

333دبلومبلدروز21495دياىلذكرمصطفى حسن فالح431955

334إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد صاحب عبدالرزاق560953

335إعداديةبلدروز21495دياىلذكرشاكر عبدالكريم محمود494774

336إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد صباح صالح431809



337إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد باسل سامي228546

338إعداديةبلدروز21495دياىلذكرهمام حارث عبود285054

ى318668 339إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي ناظم حسير

ى284680 340إعداديةبلدروز21495دياىلذكرايمن عامر تحسير

341إعداديةبلدروز21495دياىلذكرغزوان فيصل غازي472944

342إعداديةبلدروز21495دياىلذكراسامة نجم عبد554864

ى عدنان مهدي224949 343إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

344إعداديةبلدروز21495دياىلذكرباسم محمد عبد286180

345إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى سالم حسن285081

346إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي سالم مري228469

347إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمرتصى حمد خيطان430268

ى احمد عبدهللا431864 348إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

349إعداديةبلدروز21495دياىلذكريوسف فيصل منهل333724

350إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسن احمد حميد228826

ى مهدي كاظم228497 351إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

352إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى صباح جاسم286295

353إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسيف رياض نجم231067

354إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدالسالم حاتم مبارك494810

355إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد هادي نجم320064

356إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى احمد عبود284468

357إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي عامر خلف229909

ى ساجد عبدهللا333323 358إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

359إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحاتم باسم سلمان509707

360إعداديةبلدروز21495دياىلذكروسام محسن جدوع231360

ي284937
 علي حرينى

ى 361إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

362إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمهند رعد كمر226526

363إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي مجيد احمد230167

364إعداديةبلدروز21495دياىلذكربسام عباس عبد228193

365إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدالعظيم عبدالحميد فليح285985

ى231282 366إعداديةبلدروز21495دياىلذكرنجم محمد عبد الحسير

367إعداديةبلدروز21495دياىلذكربالل احمد ابراهيم229358

368إعداديةبلدروز21495دياىلذكرطاهر احمد عبدهللا431932

369إعداديةبلدروز21495دياىلذكرليث علي هاشم431970

370إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي عامر بوري333455

371إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى احمد محسن231701

372إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمرتصى عبد محمد333435

373إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعباس ايوب علي229594

374إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي منشد توفيق228347

ى غالب جدعان320902 375إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

376إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعباس حسن عبدالهادي334024

377إعداديةبلدروز21495دياىلذكرانمار عبدي خلف494823

378إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد عدنان محمود229922

379إعداديةبلدروز21495دياىلذكرزياد عادل هاشم431886

380إعداديةبلدروز21495دياىلذكرشاكر محمود مجيد229879

381إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمروان عبدالجبار علي319093

382إعداديةبلدروز21495دياىلذكرغسان محمد قاسم286276

383إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد خالد هندي228990

ى231478 384إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد مظهر حسير



385إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد عيىس عبدالستار223849

386إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد ثروت عكاش229283

ى230264 387إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدهللا يونس حسير

388إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمشتاق طالب محمود286331

يف431067 ى رسر 389إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمرتصى تحسير

390إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد عبدالرزاق نصيف225752

391إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى حامد داود431975

392إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمهند فاضل احمد494807

393إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد عبدهللا نجم318755

ى227086 394إعداديةبلدروز21495دياىلذكروائل جاسم حسير

ى هادي مهدي431825 395إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسنير

396إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسن هاشم حسن284962

397إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمهند احمد نافع229127

398إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمنتظر فارس عبد285698

ي226771
399إعداديةبلدروز21495دياىلذكركريم ذياب ماضى

400إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدالعزيز عدنان كريم285937

401إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعادل ايوب محمد333121

402إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد حميد مطلك285952

403إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد سامي حميد225272

404إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمؤمل عبدالعزيز جدعان231572

405إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمنتظر حسن داود333783

406إعداديةبلدروز21495دياىلذكربشار عيىس عبدالستار231041

407إعداديةبلدروز21495دياىلذكرانمار ماجد رشيد318778

408إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد نجم عبد318724

409إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد حافظ مري431946

ى228448 410إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد طارق حسير

411إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى محمد عزت509685

412إعداديةبلدروز21495دياىلذكريعقوب يوسف ابراهيم224753

413إعداديةبلدروز21495دياىلذكرايوب عماد ستار318627

414إعداديةبلدروز21495دياىلذكرطه حسن سعدون231430

415إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد ناظم احمد431471

ى كاظم333852 416إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمنذر حسير

417إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسمير سامي اسمير285946

ى494764 418إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحيدر علي حسير

419إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمود ثائر جامل230020

ى229903 420إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد مظهر حسير

421إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى خليفة داود231825

422إعداديةبلدروز21495دياىلذكريحنر محمد نجم230784

ى333657  شاكر حسير
423إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى

424إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي مدحت محمد228846

425إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبداالله مهدي خضير284390

426إعداديةبلدروز21495دياىلذكرفراس عبدالستار عبدالجبار431728

427إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعباس عقيل عبدالستار285453

ى كاظم285040 428إعداديةبلدروز21495دياىلذكركاظم حسير

429إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمتمم حميد كامل227277

430إعداديةبلدروز21495دياىلذكرامير صباح صالح472980

431إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمرتصى عدنان كريم318411

432إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد علي محسن229836



433إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد غانم حسن230237

434إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد تركي سعيد226240

435إعداديةبلدروز21495دياىلذكرابراهيم علي كاظم228932

436إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدهللا كامل مظهر299113

437إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحسان حامد عباس286279

438إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحيدر قحطان طعمة227222

439إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمروان قاسم صالح229969

440إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد كنعان كمر285035

 علي227930
ى 441إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

442إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد سعد محمد494775

443إعداديةبلدروز21495دياىلذكريوسف حميد مطلك494758

444إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى عباس ابراهيم224502

445إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعمار عبدالحميد محمد319078

ى عامر كاظم430538 446إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

447إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد حسن صالل333837

448إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي رشيد جدعان230325

449إعداديةبلدروز21495دياىلذكرابراهيم محمد صبيح229640

450إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدهللا رشيد حميد286319

451إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي رحمن ابراهيم228713

ى225329 452إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد سالم حسير

453إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسن سهيل عبدهللا227893

454إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد جاسم جعفر333387

455إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد فيصل عباس228776

ى عبد227810 456إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

457إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي طالب عاضي284372

ى285677 458إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي ماجد حسير

459إعداديةبلدروز21495دياىلذكرزياد مزبان سامي226985

460إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي صالح محسن228773

461إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمود حسن صالل333304

462إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعالء علوان مال هللا231137

463إعداديةبلدروز21495دياىلذكركاظم ابراهيم كاظم229749

464إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمهدي حسن فالح285658

465إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي عدنان خلف431773

ى هاشم حسن230595 466إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

467إعداديةبلدروز21495دياىلذكريارس عامر كاظم554855

468إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى احمد عبد554834

469إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدالرحمن رشيد حميد286321

ى شهاب285836 470إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعباس حسير

471إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدهللا سعد نايف319124

472إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحاتم وادي جواد285727

473إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحيدر محمود علي229648

474إعداديةبلدروز21495دياىلذكراثير كامل رحم225814

475إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد سعيد عبدالرضا230629

476إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي رشيد حميد318504

477إعداديةبلدروز21495دياىلذكرابراهيم عبدالخالق سلمان494816

478إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد خليفة محمد333670

479إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد جاسم محمد431575

480إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي ثامر حالوب228632



481إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد كاظم عليوي231326

ى كديمي317883 482إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

483إعداديةبلدروز21495دياىلذكررسول محمد نوري228598

484إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي جمال عبود225932

 علي431960
ى 485إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد حسير

486إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدالعزيز حامد محسن286255

ي عبدهللا231511
487إعداديةبلدروز21495دياىلذكرامسير هاتى

488إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى عادل عبدالرحيم228960

489إعداديةبلدروز21495دياىلذكرصالح مهدي مري229897

490إعداديةبلدروز21495دياىلذكرابراهيم خليفة صباح228573

491إعداديةبلدروز21495دياىلذكرابراهيم خليل ابراهيم494884

492إعداديةبلدروز21495دياىلذكرذوالفقار سليمان طاهر494756

ى محمد جارهللا333077 493إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

ى داود285969 494إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمهند حسير

495إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدالخالق سالم منعم319373

496إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدهللا سلمان كاظم226392

ى222059 497إعداديةبلدروز21495دياىلذكرامجد كريم حسير

498إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسجاد كاظم علي319642

499إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي فيصل نجم228973

500إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد عبدالرزاق شمس285976

ى229878 501إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعباس رائد حسير

ى229048 502إعداديةبلدروز21495دياىلذكرامير رشيد حسير

503إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد زياد شكير228704

504إعداديةبلدروز21495دياىلذكررسول عماد علوان473044

505إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد هادي فتاح284587

506إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد اسماعيل عبد231119

507إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسجاد خالد مطرسر226999

508إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعمار سلمان كاظم225368

509إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد ثامر محمود230111

510إعداديةبلدروز21495دياىلذكربالسم وادي جواد333552

511إعداديةبلدروز21495دياىلذكرطه محمد صالح231643

ى جواد224278 512إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد حسير

513إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمرتصى رشيد بندر223941

514إعداديةبلدروز21495دياىلذكرصديق صدام جواد285971

515إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي خالد عبد229857

ى عبعوب285664 516إعداديةبلدروز21495دياىلذكركرار تحسير

 علي محسن229739
ى 517إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

518إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسيف رحيم عبدهللا224222

519إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسيف يوسف مهدي230844

520إعداديةبلدروز21495دياىلذكرابراهيم طه كريم494745

ر285959 ى 521إعداديةبلدروز21495دياىلذكرنرصهللا ملعب مير

522إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدهللا غضبان عبد430411

ى محمود عطية429751 523إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

524إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسجاد عامر حميد284663

ى319295 525إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحمزة رائد حسير

526إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدالمجيد احمد مجيد229776

527إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعمر خليفة علي318363

528إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمهند خليفة داود231816



529إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد حامد سلمان320042

ى494773 ى عبدهللا حسير 530إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

ى كديمي226417 531إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد حسير

532إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعمر وليد ناطق229700

533إعداديةبلدروز21495دياىلذكرقائد مجيد محمود286328

534إعداديةبلدروز21495دياىلذكرجعفر علي حسن319711

 ثاير وىلي286292
ى 535إعداديةبلدروز21495دياىلذكرياسير

ى227143 536إعداديةبلدروز21495دياىلذكريارس سالم حسير

ى230171 537إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعباس علي حسير

538إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعمار محمود فالح231344

539إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى فايق جبار430641

540إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد صباح جاسم286288

541إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي حمزة عويد231228

542إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي ماجد مريوش554816

 علي حميد228553
ى 543إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

544إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد كامل خلف228674

545إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحيدر حسن داود226723

546إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد عبدهللا مهدي230130

ى231269 547إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسجاد خميس حسير

548إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسالم مجيد حسن231577

549إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعمر احمد توفيق494760

550إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسالم سهيل مسلم224167

551إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي باسل سامي226614

552إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسن هادي عبدالكريم226273

553إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد قاسم عبد494794

554إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعبدالهادي شاكر محمود429804

555إعداديةبلدروز21495دياىلذكرابراهيم كريم ابراهيم285444

556إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعمر عدنان هاشم229159

557إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي خالد عمران285023

ى231439 558إعداديةبلدروز21495دياىلذكريوسف علي حسير

559إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمرتصى هاشم عزيز333763

560إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعالء سامي مرسهد231469

561إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسيف شهاب احمد223819

562إعداديةبلدروز21495دياىلذكربهاء جاسم محمد225712

ى مرسهد228726 563إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي حسير

564إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى حسن جدوع229923

565إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحبيب حسن محمود230082

ى داود286265 566إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحيدر حسير

567إعداديةبلدروز21495دياىلذكرقاسم عزيز برغش228947

ى231522 568إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد عامر حسير

ى عبد223649  حسير
569إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمصطفى

570إعداديةبلدروز21495دياىلذكرساجد ماجد رشيد333378

571إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد هادي احمد231534

572إعداديةبلدروز21495دياىلذكرقيرص فيحان هامل228983

573إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمحمد سلمان كاظم228803

574إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعمار عبداالمير علوان229659

575إعداديةبلدروز21495دياىلذكركاظم ماجد محمد318461

ي داود224053
576إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي راضى



577إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسن هادي عبود318324

578إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحامد صالح ناظم285710

579إعداديةبلدروز21495دياىلذكرسامي حسن فالح333753

580إعداديةبلدروز21495دياىلذكرامجد علي محمد224529

581إعداديةبلدروز21495دياىلذكرغسان عدنان هاتف230299

582إعداديةبلدروز21495دياىلذكراحمد محمد عبد509701

ى مجيد حيدر225551 583إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

584إعداديةبلدروز21495دياىلذكرمهدي محمود مهدي494805

ى431860 585إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعلي سالم حسير

586إعداديةبلدروز21495دياىلذكرزين العابدين هادي جارهللا334159

ى عبدالحميد حميد500324 587إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

588بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكربالسم علي داود558260

589بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكررسمد اسماعيل ابراهيم285460

590بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرصالح عبدالجبار علوان333271

591بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرمحمد عبدهللا محمود429574

ى317712 592بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرحسن هادي حسير

593بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرسالم مري مرسهد429995

ى كريم554860 594بكالوريوسبلدروز21495دياىلذكرعلي تحسير

ى مزري284775 595دبلومبلدروز21495دياىلذكرماهر حسير

596دبلومبلدروز21495دياىلذكرقتيبة ابراهيم حسن225970

597دبلومبلدروز21495دياىلذكرهيثم حامد احمد224986

ي472343
598دبلومبلدروز21495دياىلذكراياد نعمة ماضى

599دبلومبلدروز21495دياىلذكرقحطان عدنان رميض231670

600دبلومبلدروز21495دياىلذكروسام عدنان عثمان230877

ى محمد ابراهيم228480 601دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

ى228587 602دبلومبلدروز21495دياىلذكرقاسم محمد حسير

603دبلومبلدروز21495دياىلذكرقيس ابراهيم كاظم228624

604دبلومبلدروز21495دياىلذكرقحطان هادي حسن429869

605دبلومبلدروز21495دياىلذكرسعيد بدوي كاظم224716

606دبلومبلدروز21495دياىلذكرعقيل ابراهيم كاظم284476

607دبلومبلدروز21495دياىلذكررياض علي خليل284989

ى مهدي229576 608دبلومبلدروز21495دياىلذكروسام حسير

609دبلومبلدروز21495دياىلذكرعمار ابراهيم سلمان432149

ى كاظم سبع333260 610دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

 علي بكر231715
ى 611دبلومبلدروز21495دياىلذكرحسير

612إعداديةبلدروز21495دياىلذكرصادق جعفر نارص231249

613إعداديةبلدروز21495دياىلذكرعقيل عبدهللا عبد228053

ى داود سلمان402449 614إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحسير

615إعداديةبلدروز21495دياىلذكرحميد حسن علي320784

1بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىسالفه محمود سعد333745

2بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىنادية جاسم محمد230188

3بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىوسن طالل كنعان333496

4بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىمنال عبدالحميد احمد554822

5بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىاسيل خليل محمود430314

6بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىمنتىه عبد محمد333063

7بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىضمياء رشيد مجيد284547

8بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىنور حسن كريم317668

9بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىزهراء ابراهيم محمد494883



10بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىغيداء رشيد حميد231588

11بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىانوار شاكر احمد376842

12بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىاالء ياس شوكت285010

13دبلومبلدروز21495دياىلأننىضمياء حميد شمس333671

شذى نادر علي319492
14دبلومبلدروز21495دياىلأننى

15دبلومبلدروز21495دياىلأننىنعيمة داود عبد228011

16دبلومبلدروز21495دياىلأننىمثال امجد عباس333495

17دبلومبلدروز21495دياىلأننىزينة خليفة مطرسر333374

18دبلومبلدروز21495دياىلأننىامل عثمان سبع317807

ى228865 19دبلومبلدروز21495دياىلأننىابتسام عبدالمجيد معير

20دبلومبلدروز21495دياىلأننىافراح نوري كاظم472245

21دبلومبلدروز21495دياىلأننىسناء عباس غائب227823

22دبلومبلدروز21495دياىلأننىرسور ازهر انتصار231693

23دبلومبلدروز21495دياىلأننىامل نعيم وادي286302

24دبلومبلدروز21495دياىلأننىرقيه فاروق عدنان432012

25إعداديةبلدروز21495دياىلأننىاحالم محمد ابراهيم557697

26إعداديةبلدروز21495دياىلأننىلهيب حسن احمد509681

سارة علي مهدي554850
1ماجستيربلدروز21495دياىلأننى

ي داود229508
2ماجستيربلدروز21495دياىلأننىسندس راضى

3ماجستيربلدروز21495دياىلأننىزهراء ماجد عدنان230127

4بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىسماهر مدجي عبدالكريم229855

5بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىارساء باسل سامي226962

6بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىزهراء قحطان احمد509690

هديل علي محمد230154
7بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننى

8بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىرقية عقيل يوسف284441

9بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىزهرة محمود خليفة229466

10بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىجنان شكر حمود229769

11بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىميعاد خليفة صباح229624

12بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىارساء ابراهيم عبد225593

13بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىرشا كريم داود231626

14بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىمها عدنان محيسن319034

نضال سامي لطيف224910
15بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننى

يف284458 16بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىعبير ثامر رسر

17بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىمحمد حسن كاظم494782

18بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىشيماء نارص جاسم229960

19بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىكلثوم مطرسر عبدهللا333989

20بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىسارة اديب لطيف230805

21بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىانمار حسن كاظم494780

22بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىفاطمة محمد حسن231098

23بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىنورالهدى جالل برهان424005

24بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىزينب مجيد حمدان229807

فاطمة باسل سامي226935
25بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننى

26بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىنبا سعدي مساعد284578

27بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىمنى عبد محمد227853

28بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىمريم حازم محمود284582

29بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىزهراء حاتم احمد285687

30بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىدعاء نجم عبد284360

31بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىبيداء عماد عاشور230236



امال علي عبدالكريم333706
32بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننى

33بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىزينب خلوف عبد226887

ى334185 ى سلمان حسير 34بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىبرسر

يف284463 ي ثامر رسر
35بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىاماتى

داليا سامي لطيف228083
36بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننى

نورس علي داود231290
37بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننى

ى231217 38بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىسارة حامد حسير

39بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىسارة برغش حسن230789

40بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىعذراء عادل عبود226355

ى ضاري286272 41بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىزينب حسير

42بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىسمر ازهر انتصار228878

43بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىهاجر محمد نارص224238

زهراء مجيد علي230187
44بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننى

ى كريم226804 45بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىصابرين حسير

46بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىهبة نصيف جاسم231199

47بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىوديان سهيل مسلم227869

48بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىعذراء رحمن قاسم227825

براء تركي هادي229889
49بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننى

50بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىهبة عبدالهادي هندي494738

51بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىهديل مجيد حسن284981

52بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىسحر كريم داود231692

53بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىدعاء طالب محمود231722

54بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىرقية هادي نجم228425

ى غازي نجم230329 55بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىحنير

56بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىدعاء سلمان كاظم227481

57بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىنور عباس هادي226447

58بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىنور حميد حسن229035

59بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىزينب حسن علوان229235

ى عسل285948 60بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىسمر حسير

61بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىافراح مثنى كنعان285965

لمياء علي عباس430646
62بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننى

63بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىصابرين محمود جميل284364

64بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىشهالء مجيد حسن231255

65دبلومبلدروز21495دياىلأننىنبا عادل ردام231663

66دبلومبلدروز21495دياىلأننىزيتون عباس غائب230403

ى230562 67دبلومبلدروز21495دياىلأننىهبة عامر حسير

سارة باسل سامي229479
68دبلومبلدروز21495دياىلأننى

69دبلومبلدروز21495دياىلأننىايمان غضبان زيدان228850

70دبلومبلدروز21495دياىلأننىهناء سمعان يوسف554852

ى231661 71دبلومبلدروز21495دياىلأننىنورة حامد حسير

72دبلومبلدروز21495دياىلأننىفاطمة فالح حسن231090

73دبلومبلدروز21495دياىلأننىزينب عادل جليل225507

ى227502 74دبلومبلدروز21495دياىلأننىضمياء عارف حسير

ى228277 75دبلومبلدروز21495دياىلأننىنورة قيس حسير

ى حميد334231 76دبلومبلدروز21495دياىلأننىعلياء ياسير

ازهار محسن عبدعلي229423
77دبلومبلدروز21495دياىلأننى

رسل علي فليح229530
78إعداديةبلدروز21495دياىلأننى

79إعداديةبلدروز21495دياىلأننىسحر عمر انتصار333053



ى229144 فاطمة علي حسير
80إعداديةبلدروز21495دياىلأننى

81إعداديةبلدروز21495دياىلأننىزينب صفاء حسن554823

82إعداديةبلدروز21495دياىلأننىزمن حسن مذري228423

83إعداديةبلدروز21495دياىلأننىسارة صالح جاسم228328

84إعداديةبلدروز21495دياىلأننىنبا وليد ناطق229786

85إعداديةبلدروز21495دياىلأننىوالء عبدالكريم محمود284754

سارة محسن علي230149
86إعداديةبلدروز21495دياىلأننى

87إعداديةبلدروز21495دياىلأننىايناس ابراهيم احمد286111

88إعداديةبلدروز21495دياىلأننىزينب محمد ماهود225839

ى ابراهيم509631 89إعداديةبلدروز21495دياىلأننىفاطمة حسير

90إعداديةبلدروز21495دياىلأننىنبا سمير عبدالعزيز333084

91إعداديةبلدروز21495دياىلأننىماجدة اسماعيل احمد532183

رغد علي كاظم285944
92إعداديةبلدروز21495دياىلأننى

93إعداديةبلدروز21495دياىلأننىسوسن رشيد جاسم333259

94إعداديةبلدروز21495دياىلأننىاية قاسم صالح228381

95إعداديةبلدروز21495دياىلأننىفاطمة رحمن خليل285795

96إعداديةبلدروز21495دياىلأننىمروة فاروق عدنان494736

97إعداديةبلدروز21495دياىلأننىنورالهدى محسن عبد231068

98إعداديةبلدروز21495دياىلأننىفاطمة هيثم خليل333364

99إعداديةبلدروز21495دياىلأننىزهراء علوان حميد226909

100إعداديةبلدروز21495دياىلأننىزهراء بالسم رمح319903

101إعداديةبلدروز21495دياىلأننىفاطمة طه عبدهللا231450

102إعداديةبلدروز21495دياىلأننىرغد قاسم صالح229454

103إعداديةبلدروز21495دياىلأننىهاجر مجيد محمود286324

104إعداديةبلدروز21495دياىلأننىوسام حميد عبد227179

105إعداديةبلدروز21495دياىلأننىزمزم صباح محمود421306

ى كاظم231080 106إعداديةبلدروز21495دياىلأننىزينب حسير

107إعداديةبلدروز21495دياىلأننىاسماء هادي نجم320083

108إعداديةبلدروز21495دياىلأننىانمار هاشم حسن284358

ى286159 اس عباس حسير 109إعداديةبلدروز21495دياىلأننىنير

110إعداديةبلدروز21495دياىلأننىزهراء غازي نجم229699

يف284455 111إعداديةبلدروز21495دياىلأننىزينة ثامر رسر

112بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىكوثر خليفة حسن230267

113بكالوريوسبلدروز21495دياىلأننىارساء عباس جاسم333182

سهام علي داود231462
114دبلومبلدروز21495دياىلأننى

115دبلومبلدروز21495دياىلأننىانتصار احمد وهيب285000

116دبلومبلدروز21495دياىلأننىازهار خلف محمد228111

117إعداديةبلدروز21495دياىلأننىهدى كاظم رزاق320022

ى احمد438342 ى41496دياىلذكرمحمد حسير 1دكتوراهخانقير

ى41496دياىلذكرادهم محمد جواد47446 2ماجستيرخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد مصطفى محمد500968 3ماجستيرخانقير

ى41496دياىلذكرايوب محمد رشيد338095 4ماجستيرخانقير

ى عبدهللا321553 ى41496دياىلذكرعباس سمير 5بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكردلير حسن سعيد47477 6بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد فاضل علي292751 7بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرجميل ابراهيم اسماعيل293051 8بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد محمد كامل295368 9بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعامر عبدالجبار خليل426629 10بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلذكرديار اسماعيل مولود51303 11بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركاظم محمد صالح47753 12بكالوريوسخانقير

ى51224 ى41496دياىلذكرقيس محمد امير 13بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعدنان علي حسن406175 14بكالوريوسخانقير

ى رحيم كريم296408 ى41496دياىلذكرياسير 15بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراثير رضا رويز47422 16بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرشكر محمود صفر336578 17بكالوريوسخانقير

 علي426635
ى ى41496دياىلذكركامران محمدامير 18بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرماجد اسماعيل شامراد295128 19بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد ابراهيم وفيق335876 20بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرداود سليمان رضا438687 21بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكريوسف برهان احمد51197 22بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى عباس حسن338025 23بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركارزان احمد دارا501018 24بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرامانج علي عمر437992 25بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي حامد عبد48035 26بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعبدالباسط محمود احمد51207 27بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعدنان محمد مايخان51274 28بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرزيد حسن علي180957 29بكالوريوسخانقير

كه51418 ى41496دياىلذكرمسلم سلمان مير 30بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرفراس صالح فاضل438671 31بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد يحنر اسماعيل438657 32بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعمار بشير شاهمراد51402 33بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي غازي عباس51175 34بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرطارق جهان غش336350 35بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركامران علي اغاجان338035 36بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمود اسماعيل عزة51343 37بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرخالد مجيد محمد295022 38بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى كمال سعيد51179 39بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد برهان خالد404793 40بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعامر محمود محمد51405 41بكالوريوسخانقير

ى48133 ى41496دياىلذكرسالم محمد نوري حسير 42بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكردلشاد اسماعيل مولود47661 43بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي عبدالرحمن علي292666 44بكالوريوسخانقير

ى شوان561008 ى41496دياىلذكرسالم حسير 45بكالوريوسخانقير

ى51219 ى41496دياىلذكرراغب انور حسير 46بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي فائق بدري51445 47بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركازران جبار برهان47622 48بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعبدالرسول عبدالسالم حميد294999 49بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرديار ابراهيم محمد500800 50بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعامر رحيم كريم500831 51بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرناجح حسن عباس47541 52بكالوريوسخانقير

ى338405 ى41496دياىلذكررائد ادهم حسير 53بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرنبيل محمد مولود338074 54بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعامر عبدالستار محمد51278 55بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرقحطان عيدان ابراهيم336378 56بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكررسمد حلمي عبدالوهاب51218 57بكالوريوسخانقير

زة عيىس295088 ى41496دياىلذكرعباس شير 58بكالوريوسخانقير



ى500672  حسير
ى41496دياىلذكررياض مصطفى 59بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركمال مصطفى خورشيد51209 60بكالوريوسخانقير

ى338159 ى41496دياىلذكرمحسن حسن حسير 61بكالوريوسخانقير

ى47377 ى41496دياىلذكرمحمد عباس حسير 62بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي طالب رحمن46985 63بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرهفال محمود نوخاص47521 64بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرصفاء خالد محمد278366 65بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرامير ابراهيم حسن437925 66بكالوريوسخانقير

ي عبدالرزاق بيجان404841 ى41496دياىلذكرصير 67بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرقائد رحيم سليمان51257 68بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمازن نادر قادر51407 69بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد صالحالدين عبدهللا51160 70بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد كاظم موس51227 71بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحميد كريم محمدعلي51166 72بكالوريوسخانقير

ى182690 ى41496دياىلذكراحمد علي حسير 73بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرصادق لطيف خلف298111 74بكالوريوسخانقير

 علي47989
ى ى41496دياىلذكرعلي حسير 75بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرارام اسماعيل عبدالرحمن182127 76بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي احمد محمد561022 77بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرفوزي محمد علي297940 78بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرديار كمال حمة47601 79بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرصفاء صباح حسن336386 80بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد رحيم كريم47028 81بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد نجمالدين عبدهللا338289 82بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعمر غانم غالب51435 83بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكررافد فتحاهلل عبدهللا404719 84بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد محسن حسن51452 85بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعمر كامل عباس181811 86بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرماجد حسن بيجان293776 87بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعبدالرزاق جاسم محمد338080 88بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر احمد سعدهللا47713 89بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركاروان محمود صالح47472 90بكالوريوسخانقير

زا47467 ى41496دياىلذكرمريوان اسماعيل مير 91بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرسعيد نعمتاهلل سليمان336316 92بكالوريوسخانقير

ى51364 ى41496دياىلذكركاظم جعفر حسير 93بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرنوزاد عبدالستار شمة47278 94بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد اكرم رشيد336628 95بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكروليد برويز شكر295293 96بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد عسكر مراد47738 97بكالوريوسخانقير

وان محمود نادر558285 ى41496دياىلذكرسير 98بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراكام احمد قاسم438965 99بكالوريوسخانقير

ى337999 ى41496دياىلذكرمصطفى عبدهللا حسير 100بكالوريوسخانقير

ى510119 ى41496دياىلذكرصالح عزيز حسير 101بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرجليل ابراهيم علي300416 102بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكررزكار محمد مولود47013 103بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرارى هوشيار احمد335793 104بكالوريوسخانقير

ى سعدي داود338399 ى41496دياىلذكرحسير 105بكالوريوسخانقير

ى رشيد296744 ى41496دياىلذكرعلي حسير 106بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلذكرسوار علي عبدالستار338408 107بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمد فاضل335774 108بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد حسن احمد182468 109بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعباس ابراهيم علياكير48563 110بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرسعدون احمد خلف293818 111بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرديار دياب زوراب51358 112بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرنيكار اكرم روضان439066 113بكالوريوسخانقير

ى صفاء ابراهيم294309 ى41496دياىلذكرالحسير 114بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد جاسم نخشان302392 115بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركوران محمد علي182759 116بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي عادل نعمت293065 117بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكررائد سليمان رضا439098 118بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكررسدار محمد كاكة560993 119بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد غانم غالب181886 120بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرارام فاضل مردان182702 121بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرامير احمد عبدالكريم295447 122دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرحردان علي مرادشاة48505 123دبلومخانقير

ى41496دياىلذكريارس عيىس باقر181971 124دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراحمد قاسم صفر51245 125دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراسماعيل خليل علي426621 126دبلومخانقير

ى41496دياىلذكربهمن عسكر مير182312 127دبلومخانقير

ى احمد296087 ى41496دياىلذكرمولود امير 128دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمهدي رشيد هياس48541 129دبلومخانقير

ى حميد47609 ى41496دياىلذكركيالن ياسير 130دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرازاد علي عباس51308 131دبلومخانقير

ى51442 ى41496دياىلذكرفرحان حسن حسير 132دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعبدالكريم عزيز حكمت425994 133دبلومخانقير

 علي حيدر51196
ى ى41496دياىلذكرحسير 134دبلومخانقير

كة51294 ى41496دياىلذكرمحمد سلمان مير 135دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرسمير اسماعيل مالمرز437770 136دبلومخانقير

ى41496دياىلذكركامل حسن مطرب48193 137دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرراستكو محمد مجيد437734 138دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرسلمان داود شوكت501488 139دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد كريم عبدهللا336538 140دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرطارق محمد خرسو182210 141دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرماجد قاسم كرم500601 142دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرهفال رشيد محمد293835 143دبلومخانقير

ى عباس هواس501483 ى41496دياىلذكرحسير 144دبلومخانقير

ى336440 ى41496دياىلذكرمهند نهاد حسير 145دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراركان يحنر غضبان293130 146دبلومخانقير

ى41496دياىلذكركامران محمود نادر295615 147دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرخليل عباس شمة182100 148دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراحمد جاسم عبد296243 149دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمود موس338505 150دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراسعد مدحت فالمرز553997 151دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرديار عبدالجبار اغامراد182504 152دبلومخانقير

ى51371 ى41496دياىلذكربالل جعفر حسير 153دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراركان كريم صفر302352 154دبلومخانقير



ى41496دياىلذكراركان احمد جاسم51194 155دبلومخانقير

كو صالح محمدعلي51453 ى41496دياىلذكرشير 156دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرقاسم عباس شمة47685 157دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعماد عبدالستار شمة299257 158دبلومخانقير

ى300742 ى41496دياىلذكرعالء علي حسير 159دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراياد علي جان293967 160دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرقصي عبدالواحد عباس404766 161دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعبدهللا ايوب حسن510026 162دبلومخانقير

 علي محمد338310
ى ى41496دياىلذكرحسير 163دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد خالد محمد294209 164دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرقحطان عبدهللا شمة295275 165دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد محمود محمد293583 166دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرثامر رحيم كريم338379 167دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعمر صالحالدين عبدهللا437908 168دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعالء عبدالوهاب عباس48011 169دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى كمال عباس338196 170دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرنرص عبدالسالم حميد296380 171دبلومخانقير

ى41496دياىلذكردلشاد اسماعيل شوكت51225 172دبلومخانقير

ى404810 ى41496دياىلذكرفراس احمد حسير 173دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرنبيل جوامير منصور47636 174دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرفكرت حلمي عبدالوهاب338096 175دبلومخانقير

ى41496دياىلذكروليد نوروز فالمرز292958 176دبلومخانقير

ى مجيد51232 ى41496دياىلذكريوسف حسير 177دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرقاسم محمد عزيز336669 178دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراحمد علي حسن51281 179دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعمر عباس محيالدين51345 180دبلومخانقير

 علي ملك51169
ى ى41496دياىلذكرياسير 181دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراريان رشيد حميد51254 182دبلومخانقير

ى41496دياىلذكردلشاد عبدالواحد علي47802 183دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرسعد صباح اغاجان298435 184دبلومخانقير

ى51424 ى41496دياىلذكرعلي سلمان سمير 185دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرجاسم محمد زفري48003 186دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعامر جاسم محمد295521 187دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرلؤي محمد علي296446 188دبلومخانقير

ى41496دياىلذكركوران عزم نادر338085 189دبلومخانقير

ى182285 ي حسير ى41496دياىلذكررسدار صير 190دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرجمال هادي ابراهيم296189 191دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعامر غضبان كريم560787 192دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرنجم كاكةاحمد محمد51334 193دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرناظم محمد عزيز47485 194دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعدنان اكرم محمود182493 195دبلومخانقير

ي عبدالوهاب48400
 
ى41496دياىلذكربكر صدق 196دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرايوب حسن رستم48471 197دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرانمار ستار عباس404742 198دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرخالد نصيف سليمان293157 199دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعماد زكي جمعة51386 200دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرفائق حسن محمد51376 201دبلومخانقير

ى41496دياىلذكررسمد محمد عباس336355 202دبلومخانقير



ى41496دياىلذكرازاد مجيد وىلي296148 203دبلومخانقير

ى41496دياىلذكررزكار اسماعيل علي51436 204دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر مواىلي سيف الدين295742 205دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراركان صباح خماس294757 206دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي اسماعيل مولود51309 207دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعماد علي جان336728 208دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد كامل علي48226 209دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرثامر علي رضا محمد438800 210دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرهيوا محمود حميد437788 211دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرنبيل ابراهيم اغامراد48105 212دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد شاكر شكر182261 213دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرحسن فرحان محمد296033 214دبلومخانقير

ى محمد338027 ى41496دياىلذكرمحمد حسير 215دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعمران امان عسكر51172 216دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي جمال حسن321594 217دبلومخانقير

ي338439
ى41496دياىلذكرحيدر جليل جاتى 218دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراحمد كامل عايز47491 219دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرساالر جليل محمد500686 220دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى وليد محمد296684 221دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراسو اسماعيل عبدالرحمن501475 222دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرحسن محمود موس294375 223دبلومخانقير

ى41496دياىلذكركامران محمود سليمان296636 224دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد علي جوامير336484 225دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرخليل ابراهيم عزيز560936 226دبلومخانقير

ى41496دياىلذكررواء مجيد علي558475 227دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي قحطان جاسم558323 228دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد فارس عيىس51221 229دبلومخانقير

ى41496دياىلذكريوسف نريمان عادل338023 230دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراحمد محسن محمد181878 231دبلومخانقير

ى41496دياىلذكروسام حسن رمضان406224 232إعداديةخانقير

 علي اكير محمد48241
ى ى41496دياىلذكرحسير 233إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرغسان محمد اسماعيل335993 234إعداديةخانقير

ى محمد336368 وان امير ى41496دياىلذكرسير 235إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد انور غيدان51211 236إعداديةخانقير

ى مرزا296616 ى41496دياىلذكررسور محمدامير 237إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرنوزاد فرمان خداداد321589 238إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرسالم مواىلي سيف هللا300218 239إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعمر طه علي294435 240إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكروائل مجبل صالح300369 241إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكروليد اكرم اغامراد47590 242إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرفرات فاروق موس51288 243إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرشيفان داود حسن294451 244إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمهند يدهللا مجيد181867 245إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعمر محمد عزيز338181 246إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحسن ابراهيم محمد182042 247إعداديةخانقير

كو عبداالمير ابراهيم338659 ى41496دياىلذكرشير 1ماجستيرخانقير

ى41496دياىلذكرحسن ايوب حسن48497 2بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركوسار رحيم كاكةمحمد336027 3بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلذكرمؤمن عامر علي51381 4بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرشفيق يوسف وهاب338066 5بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكروميض سالم سلطان51432 6بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد نجمالدين فتحاهلل51260 7بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي جاسم خماس336723 8بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد عدنان محمد296907 9بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد حسام انور300649 10بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرسيف علي محمد51305 11بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرصالح محارب حسن48202 12بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكربرزان خورشيد جوهر426198 13بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعبدالرحمن احمد محمد47826 14بكالوريوسخانقير

ى محمد47331 ى41496دياىلذكركاميار ياسير 15بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحمزة وهاب مايخان48215 16بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرسامان نجمالدين محمد338008 17بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد عالءالدين محمد376515 18بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرشفان عادل فاضل47041 19بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى اسامة محمود338665 20بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد ابراهيم مدحت46901 21بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكربشار نبيل مهدي51241 22بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر سلمان داود426453 23بكالوريوسخانقير

ا محمد علي336633
ى ى41496دياىلذكرهير 24بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد نوزاد احمد294395 25بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرساالر مؤيد جاسم47342 26بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد جاسم محمد51256 27بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر حسن الماس298598 28بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحامد كنو ابراهيم47330 29بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرقاسم عواد سلطان47837 30بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد شكر محمود300248 31بكالوريوسخانقير

ى حمزة احمد336625 ى41496دياىلذكرحسير 32بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرارام محمد علي560945 33بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرجالل محمد علي296959 34بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكررسمد نجمالدين محمد338004 35بكالوريوسخانقير

ى336127 ى41496دياىلذكرمحمد صباح سمير 36بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى طارق محمد180860 37بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد نوزاد محمد337988 38بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى محمد بهاءالدين337960 39بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكربرهم حسن عبدهللا336078 40بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد اكرم رفعت48063 41بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى عادل شفيق51433 42بكالوريوسخانقير

ى500846 ى41496دياىلذكرايوب محمد امير 43بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد سعدون حمد46960 44بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرصالح عبدالهادي صالح51208 45بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد كريم حسن51349 46بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكردلير سليم غفور338166 47بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكررياض احمد عاشور338138 48بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى جبار كوزاد299510 49بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمد غالم294586 50بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكريوسف صباح خماس182743 51بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلذكرهزار فائز مالمرز46911 52بكالوريوسخانقير

 علي51277
ى ى41496دياىلذكرمحمد سمير 53بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد اياد ابراهيم296810 54بكالوريوسخانقير

زا300147 ى41496دياىلذكرمحمد جعفر مير 55بكالوريوسخانقير

ى336639 ى41496دياىلذكرارام علي حسير 56بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحمزة غالب محمد51250 57بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد كامل عايز51447 58بكالوريوسخانقير

ى احمد محمد51226 ى41496دياىلذكرحسير 59بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى محمد حامد439227 60بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر جبار حمةخان510019 61بكالوريوسخانقير

ى حكيم غفور437956 ى41496دياىلذكرحسير 62بكالوريوسخانقير

ي احمد محمد51324
ى41496دياىلذكرعلي كرمياتى 63بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد عيىس حسن296324 64بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر محمود نرصالدين337952 65بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي مظفر علي47959 66بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكريارس اسماعيل شفيق46920 67بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى اسماعيل عباس336250 68بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرهونر حميد احمد47398 69بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرايهاب صالح حميد335922 70بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي مهدي خرسو510004 71بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعباس محمود فتحاهلل438602 72بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكروسام شكر رشيد501492 73بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرابراهيم عادل صالحالدين336714 74بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعدنان عاضي خلف296600 75بكالوريوسخانقير

ى نوري محمد51235 ى41496دياىلذكرحسير 76بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراميد يدهللا فيضاهلل47640 77بكالوريوسخانقير

ي292701
 
ى41496دياىلذكردانا كنعان رزوق 78بكالوريوسخانقير

ي51272 ى رسدار صير ى41496دياىلذكرحسير 79بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرفراس محمود عبدالكريم500678 80بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرليث شاكر سلطان51420 81بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي ايوب سعدي300284 82بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحسن فؤاد مرادخان47372 83بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد ازاد علي51189 84بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعبدالرسول حميد احمد47577 85بكالوريوسخانقير

ى181717 ى41496دياىلذكرحيدر علي حسير 86بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمقداد محسن ويس مراد295324 87بكالوريوسخانقير

ى181279 ى41496دياىلذكرمحمد عبدالفتاح حسير 88بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي اسماعيل انور51304 89بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمود مصطفى كمال510138 90بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمود خضير عباس182165 91بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرهاويار صباح حسن48366 92بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحمزة عبدالجبار سعدهللا51373 93بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمد حامد439286 94بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمهند علي محمد294159 95بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرزياد طارق منصور302384 96بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي نبيل احمد336182 97بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعمر محمد حامد437858 98بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد عبدهللا فرحان338088 99بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلذكرزريان محمد طاهر509901 100بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد حازم محمد426323 101بكالوريوسخانقير

ى441587 ى41496دياىلذكرعلي محمد امير 102بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمفيد شكر زوراب51214 103بكالوريوسخانقير

 علي338193
ى ى41496دياىلذكرفرهاد حسير 104بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركارزان فاضل دارا337888 105بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد وليد حميد438906 106بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكريارس محمد فارس51280 107بكالوريوسخانقير

 علي قاسم338599
ى ى41496دياىلذكرحسير 108بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرراوي رشيد محمد47314 109بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد شمسالدين احمد500730 110بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي يوسف احمد338582 111بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد مزهر جهف338152 112بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد صالح خماس47450 113بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي شهاب احمد51286 114بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد فرحان محمد51444 115بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى طالب وىلي51267 116بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركيالن جمال حمزة336637 117بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد اياد شكر299027 118بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرديار ابراهيم محمود438573 119بكالوريوسخانقير

ى437808 ى41496دياىلذكرمحمد علي حسير 120بكالوريوسخانقير

ى336768 ى41496دياىلذكرروند فؤاد حسير 121بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي فؤاد مرادخان181964 122بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرصباح احمد عبدهللا51191 123بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر جبار كوزاد302470 124بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرروند عاضي حميد299319 125بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد خليل ابراهيم182029 126بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمقداد كنعان حسن293084 127بكالوريوسخانقير

ى48317 ى41496دياىلذكرعبدالكريم حسن حسير 128بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحامد علي عسكر302560 129بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمود شاكر محمود46887 130بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرجاسم محمدشاة محمد302518 131بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد رياض علي182600 132بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي نوري محمد51233 133بكالوريوسخانقير

ى51234 ى41496دياىلذكراحمد قيس محمدامير 134بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي حسام انور302234 135بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي اكرم رشيد51390 136بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرضياء حاتم ردام51298 137بكالوريوسخانقير

ى51222 ى41496دياىلذكرعلي قيس محمدامير 138بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي عمران ازرك294538 139بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرسوران سعدهللا سليمان51265 140بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر صباح اغاجان321310 141بكالوريوسخانقير

ى قحطان حسن335980 ى41496دياىلذكرحسير 142بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرقاسم محمدشاة محمد182546 143بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد مصطفى احمد47567 144بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد جاسم عبد296356 145بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعباس محمد علي47463 146بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرديالن جليل رمضان180924 147بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلذكرعباس كريم اسماعيل501444 148بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعمر بهاءالدين عباس295311 149بكالوريوسخانقير

ى خدا مراد51248 ى41496دياىلذكرعلي حسير 150بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر محمد سلمان182611 151بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر جليل سعدهللا298373 152بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد احمد عباس335763 153بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركوار عزالدين توفيق500704 154بكالوريوسخانقير

ى حسن181465 ى41496دياىلذكروريا ياسير 155بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركاروان محمد اغا48167 156بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكراحمد محي الدين ابراهيم336705 157دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي جواد موس51313 158دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمود محمد338048 159دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد احمد محمد298025 160دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعمر عباس ياور47443 161دبلومخانقير

ى425743 ى41496دياىلذكرعلي كنعان حسير 162دبلومخانقير

ى51360 ى41496دياىلذكرعمر محمود امير 163دبلومخانقير

ى بندر47078 ى41496دياىلذكراسوا حسير 164دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرادريس ايوب حسن51451 165دبلومخانقير

ى51186  علي حسير
ى ى41496دياىلذكرحسير 166دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراحمد نجم عبدهللا47710 167دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرهةردي صباح حسن510871 168دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي نوزاد رحب46932 169دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرطه محمد عبدالرحمن86484 170دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراحمد نبيل حميد47357 171دبلومخانقير

ي عبد336265
ى41496دياىلذكراحمد غنى 172دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد اسعد رشيد47900 173دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد وليد جوامير292693 174دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرايهاب فائق فتحاهلل47047 175دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعماد كنعان كريم182329 176دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد رسور ياور500740 177دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراحمد محمد شكر47671 178دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم48048 179دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعماد جواد حسن321600 180دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي فرحان حسن51165 181دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي رحيم رحمن51455 182دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرفيدا جامل عايز51299 183دبلومخانقير

ى41496دياىلذكررامي كنعان عسكر426068 184دبلومخانقير

ى500644 ى41496دياىلذكرنياز محمد امير 185دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراياد جعفر حاتم47001 186دبلومخانقير

ى295961 ى41496دياىلذكرحسن احمد حسير 187دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد عادل حيدر51331 188دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعباس محمد اسماعيل338392 189دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمد شكر335839 190دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراحمد محمد شاه وىلي182569 191دبلومخانقير

ي51204
ى41496دياىلذكركزان صالحالدين فف  192دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد اسماعيل محمد441011 193دبلومخانقير

ى41496دياىلذكركردو احمد محمد47416 194دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرنرصت محمد شاه298085 195دبلومخانقير



ى41496دياىلذكرعبدالقادر محمود شوكت47432 196دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرسالم حسن محمدعلي47765 197دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعباس فاضل عباس297261 198دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرايوب اسماعيل ابراهيم338103 199دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي عبدالكريم ملك51185 200دبلومخانقير

ي47687
ى41496دياىلذكرحيدر جليل جاتى 201دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي حاتم اكرم182289 202دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعباس حسن ابراهيم51276 203دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد عدنان محمد294720 204دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرفريد محمود عبدالكريم500618 205دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعمر طارق محمد335748 206دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي صباح ابراهيم300949 207دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد صالح احمد51341 208دبلومخانقير

ى عبد ياس296792 ى41496دياىلذكرياسير 209دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرهشام حسن محمدعلي47791 210دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعمر محمد صالح425829 211دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي فائق رشيد51203 212دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرجعفر مسيب كريم182805 213دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي اكير حسن338427 214دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمجاهد قيس محمود182626 215دبلومخانقير

ى41496دياىلذكراياد جليل غريد51242 216دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد صباح احمد51268 217دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعلي وىلي علي335829 218دبلومخانقير

ى عادل حسن336603 ى41496دياىلذكرحسير 219دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرجمال رحمن كريم47292 220دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرعباس عاضي محمد51187 221دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد فائق فتح هللا182552 222دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمازن طه يوسف338104 223دبلومخانقير

ى41496دياىلذكركرار فؤاد سالم46927 224دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد ديار طاهر336794 225دبلومخانقير

ى41496دياىلذكروريا فاضل دارا338077 226دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرازاد خليل محمد47506 227دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرحسن فرحان سوزة48179 228دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرخلدون وليد عزت47929 229إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرامير عماد شهاب338328 230إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد جليل ابراهيم336056 231إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراحمد خليل اسماعيل48552 232إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكررشيد كاظم خليل51184 233إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد خليل علي500736 234إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد نزار عبدالرحمن182355 235إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكربه يار هوشيار حسن47696 236إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد صالح خماس500737 237إعداديةخانقير

ى جبار موس337993 ى41496دياىلذكرحسير 238إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكركرار عمران عليجان51399 239إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرابراهيم اياد ابراهيم299576 240إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرهردى حسامالدين اغامراد338201 241إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمد رشيد338093 242إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعبداالمير محمديوسف بيجان181893 243إعداديةخانقير



ى41496دياىلذكراحمد عبدالرحمن محمد337927 244إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي عبدالكريم ظافر48299 245إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحمزة نبيل خليل337814 246إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراحمد وليد احمد510086 247إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرامير علي احسان375599 248إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد صباح نوري501068 249إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمنير شاكر عزيز182363 250إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعباس فاضل عباس338514 251إعداديةخانقير

ى جعفر501358 ى41496دياىلذكرعباس حسير 252إعداديةخانقير

ش خالد عبد182255 ى41496دياىلذكرهير 253إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرنبس حميد صحبت182413 254إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحسن علي حسن336576 255إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكررنج ثامر عباس338523 256إعداديةخانقير

ى حسن181113 ى41496دياىلذكرزانا ياسير 257إعداديةخانقير

ى محمد51263 ى41496دياىلذكرنشوان امير 258إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر ابراهيم حيدر335739 259إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي احسان محمد47717 260إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراحمد عامر عبدالجبار336467 261إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد جمال حسن338291 262إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراحمد محمد علي510050 263إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي مهدي رشيد181979 264إعداديةخانقير

ى181928 ى41496دياىلذكرمحمد هيثم حسير 265إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرارسالن جليل رمضان335944 266إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر نبيل شبيب51296 267إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد قاسم محمدعزيز51284 268إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكررشيد سعدون رشيد300503 269إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرلؤي فالح حسن47486 270إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراريان احمد حسن51213 271إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد عزالدين توفيق500717 272إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحمزة اسماعيل خانةوك47418 273إعداديةخانقير

ى عالء محدالدين182269 ى41496دياىلذكرحسير 274إعداديةخانقير

 كرم علي338611
ى ى41496دياىلذكرعلي حسير 275إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمد موس510107 276إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمد غالم337763 277إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعثمان محمود ابراهيم300618 278إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرالوان ازاد محمد335984 279إعداديةخانقير

ى حامد حسن182536 ى41496دياىلذكرحسير 280إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي خليل صالح48271 281إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد عباس محمدعلي338491 282إعداديةخانقير

ى محمد426439 ى41496دياىلذكرلواء ياسير 283إعداديةخانقير

ى ثامر حسن501073 ى41496دياىلذكرحسير 284إعداديةخانقير

ى47595 ى41496دياىلذكرمحمد سالم حسير 285إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد عمران اسماعيل182263 286إعداديةخانقير

ى كامران فتاح293208 ى41496دياىلذكرحسير 287إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحسن عماد زكي47665 288إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرطالل احمد علي296848 289إعداديةخانقير

ى عباس فرحان182336 ى41496دياىلذكرحسير 290إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرجعفر عبدالكريم ملك300484 291إعداديةخانقير



ى41496دياىلذكرسعد عباس اسماعيل182396 292إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكركرار عماد وىلي182201 293إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراحمد عباس محمدعلي338534 294إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراحمد خليل محمد336764 295إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرامير علي عايز180724 296إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى طلعت عيىس335813 297إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر جعفر شامار300914 298إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر رفعت عبدالكريم336275 299إعداديةخانقير

 علي جمعة182301
ى ى41496دياىلذكرحسير 300إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرجنيد عدنان نجم336228 301إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي جمال عبدالجبار500744 302إعداديةخانقير

ى336101 ى41496دياىلذكراحمد علي حسير 303إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرصادق غازي قطب الدين51352 304إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر محمد علي181951 305إعداديةخانقير

ى182777 ى41496دياىلذكرمحمد ثامر حسير 306إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد جبار اسماعيل182439 307إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد مهدي صالح337948 308إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراحمد اسو جالل299631 309إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراوميد عادل علي47572 310إعداديةخانقير

وىلي182123 ى41496دياىلذكرسامان شهاب بير 311إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرامانج غازي حميد501102 312إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر عمران عليجان300060 313إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكركرار مهند هادي501083 314إعداديةخانقير

ى احسان روضان337981 ى41496دياىلذكرحسير 315إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد اراز حميد182505 316إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر كاظم محمد صالح181992 317إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد ابراهيم محمود302440 318إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد حميد احمد181974 319إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكررامي محمد احمد181158 320إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد حسن عباس51215 321إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد منير محمد182095 322إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر فؤاد كريم294147 323إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي ازاد عيىس297002 324إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي عباس ياور338454 325إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى كريم اسماعيل182186 326إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراحمد عاضي علي300187 327إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكربرزان مظفر صالح47458 328إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعباس اكير حسن51249 329إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرهزار عدنان غيدان51367 330إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرقيس كريم حسن47871 331إعداديةخانقير

ى جعفر شامار338087 ى41496دياىلذكرحسير 332إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرجليل ابراهيم نوري181379 333إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد ابراهيم علياكير48638 334إعداديةخانقير

ى غالم294473 ى41496دياىلذكرعلي حسير 335إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعمر مصطفى كمال338618 336إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرسعد علوان سعدون47480 337إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراحمد فرحان حسن47063 338إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعمر مصطفى كمال509937 339إعداديةخانقير



ى41496دياىلذكرمحمد مالك جمعة182405 340إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي مؤيد نظام الدين335816 341إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد اسماعيل خليل335784 342إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحيدر فالح حسن182278 343إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكركبوست اسماعيل خانةوك51258 344إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكراسالن وليد محمد182026 345إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرصهيب وحيد نوري51220 346إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرحمزة فريد حمد300026 347إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد ادهم ابراهيم336301 348إعداديةخانقير

 علي محمد300569
ى41496دياىلذكرمصطفى 349إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرناردين خالد مجيد336621 350إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد عمران علي440730 351إعداديةخانقير

ى طالب وىلي292652 ى41496دياىلذكربنير 352إعداديةخانقير

ي182649 ى41496دياىلذكرمحمود رسدار صير 353إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعمر صباح حسن47709 354إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد برهان علي338355 355إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد احمد عزيز47702 356إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمصطفى قاسم محمد51353 357إعداديةخانقير

ى غالم293109 ى41496دياىلذكرعمر حسير 358إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرصالح عبدالقادر رضا426401 359إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي محمد حسن182795 360بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكرعلي حسن علي299605 361بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلذكركريم حسن مطرب338108 362دبلومخانقير

كو محمد فالمرز181590 ى41496دياىلذكرشير 363دبلومخانقير

ى41496دياىلذكرجهاد حسن سيهخان181651 364إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرمحمد صالح محمدعلي336597 365إعداديةخانقير

ى41496دياىلذكرعلي سالم حسن426378 366إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىايات عامر محمد558325 1بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزينا رضا رويز182059 2بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىفرح كمال محمد302112 3بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنضال محمود احمد296521 4بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىهدى كريم جواد404821 5بكالوريوسخانقير

ى نجم501012 ى41496دياىلأننىلمياء حسير 6بكالوريوسخانقير

ى510148 ى41496دياىلأننىفوزية مولود امير 7بكالوريوسخانقير

ى ابراهيم حسن48516 ى41496دياىلأننىبرسر 8بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسىه محمود محمد338153 9بكالوريوسخانقير

ى محمد295371 ى41496دياىلأننىندى حسير 10بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىمنتىه خرصى شهواز51448 11بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسعاد حمزة حسن47644 12بكالوريوسخانقير

 علي500758
ى ى41496دياىلأننىنرسين حسير 13بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىدنيا نشات شفيق47812 14بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىامل اللهمراد سيد47516 15بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشذى فاضل رحمن294488 16بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىوسن جالل عبدالكريم47525 17بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىميديا اسماعيل عبدالرحمن46972 18بكالوريوسخانقير

سعاد علي محمد51318
ى41496دياىلأننى 19بكالوريوسخانقير

لمعان مواىلي سيف هللا47436
ى41496دياىلأننى 20بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىتريفة رؤوف سعيد47400 21بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلأننىنرسين محمد صالح298384 22بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىديار منذر عبدالرحمن404851 23بكالوريوسخانقير

سوزان مواىلي سيف هللا338147
ى41496دياىلأننى 24بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىدينة سمير خرصى338275 25بكالوريوسخانقير

دلفان علي رستيب425865
ى41496دياىلأننى 26بكالوريوسخانقير

داليا محمد علي182589
ى41496دياىلأننى 27بكالوريوسخانقير

ة عبدالجبار جمعة438025 ى41496دياىلأننىسمير 28بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسالمة محمود عباس48186 29بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاالء كاظم عبداالمير51228 30بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزهرة اغاجان مراد338169 31بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىريزان محمد مولود520898 32بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشلير خليل محمد182231 33بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىجوان صابر محمود437875 34بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسوما رسدار فائق554006 35بكالوريوسخانقير

بروشا حيدر علي297063
ى41496دياىلأننى 36بكالوريوسخانقير

ايفان عبدعلي سلميان47699
ى41496دياىلأننى 37بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسعاد متعب محمد182088 38بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسىه علي سلمان510023 39بكالوريوسخانقير

سارة علي كريم51292
ى41496دياىلأننى 40بكالوريوسخانقير

ى336067 ى41496دياىلأننىسوالف محمد امير 41بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسىه رحيم رحمن51315 42بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىايسن وليد محمد438300 43بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزهراء عاضي محمد558477 44بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىفرح صفوت خليل426512 45بكالوريوسخانقير

و اكرم ناظم294772 ى41496دياىلأننىهير 46بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارساء يوسف عباس181890 47بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىايمان صالح محمود335798 48بكالوريوسخانقير

ارمن عامر علي294832
ى41496دياىلأننى 49بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىدانة عادل حيدر51327 50بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىرفل شنيف محمد51320 51بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىمريم عاضي احمد558366 52بكالوريوسخانقير

 علي47599
ى ى41496دياىلأننىزينب حسير 53بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىناردين هادي صالح51306 54بكالوريوسخانقير

 علي296725
ى ى41496دياىلأننىسناء حسير 55بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىفاطمة مصطفى محمد338448 56بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارساء محمود محمد181902 57بكالوريوسخانقير

علي182669 ى41496دياىلأننىزين حمزة مير 58بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشادان يدهللا مجيد48587 59بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاية اسماعيل محمد51182 60بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىهبة احمد خلف293321 61بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىمروه جاسم محمد335768 62بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىهبة محمد عزيز182319 63بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىمروة احمد شمة51174 64بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىفاطمة احمد كامل181897 65بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىيرسى علي قاسم47605 66دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسمية حسن فنجان406199 67دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىهديل فرج عزيز404872 68دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىهند احمد حمد335886 69دبلومخانقير



ى41496دياىلأننىسناء سعاد سعدهللا47334 70دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسهام جبار خانجان388245 71دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىزيان مرتصى رستم47858 72دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىحنان طه كاظم294703 73دبلومخانقير

ي51438
 
ى41496دياىلأننىاشواق كمال عبدالباق 74دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىافراح محسن ويسمراد295351 75دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىيرسى باشا عبدعلي182418 76دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىزينب شهاب هاشم293148 77دبلومخانقير

وفاء علي اسماعيل180883
ى41496دياىلأننى 78دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىحياه رشيد عبدالكريم182307 79دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىرسكل بهمن شفيق182194 80دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىكلباغ سعدهللا محمد500694 81دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىنداء عطاهللا حميد293141 82دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىرجاء عبدالسالم حميد501495 83دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىوهيبة الياس عباس51180 84دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىرساب حامد زيدان182497 85دبلومخانقير

ى560968 ى41496دياىلأننىبرزين داود حسير 86دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسناء احمد عباس302311 87دبلومخانقير

ى47424 زينو علي حسير
ى41496دياىلأننى 88دبلومخانقير

ي خرسو500768
ى41496دياىلأننىهناء عبدالغنى 89دبلومخانقير

ى جاسم محمد51335 ى41496دياىلأننىبرسر 90دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىهناء اكير حسن302505 91دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىميديا عبدالغفور فتاح51441 92دبلومخانقير

ى حمة خان296764 ى41496دياىلأننىحنان حسير 93دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىرسوة احمد كريم47270 94دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىايفان هاشم موس47531 95دبلومخانقير

ليل خالد وىلي47502
ى41496دياىلأننى 96دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىزينب كامل منصور51238 97دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىجيان صالح رشيد51307 98دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىشونم خداداد جافر532484 99دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىجوان يارمراد عليبك296533 100دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىانتخاب محمد عزيز182484 101دبلومخانقير

ى عباس غالم51167 ى41496دياىلأننىافير 102دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىئةزين ابراهيم محمد182008 103دبلومخانقير

ان اغاجان مراد182367 ى41496دياىلأننىجير 104دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىمنى حسن احمد51178 105دبلومخانقير

ين ابراهيم حسن560965 ى41496دياىلأننىشير 106دبلومخانقير

زاد محمد298419 ى41496دياىلأننىليل شير 107دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىبشار محسن محمد51300 108دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىشيالن خليل محمد47628 109دبلومخانقير

سنية شاه وىلي اسماعيل51181
ى41496دياىلأننى 110دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىراجحة رفعت رستم336457 111دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىجوان نشات مصطفى293630 112دبلومخانقير

فت عدنان طاهر302490 ى41496دياىلأننىمير 113دبلومخانقير

ى406216  حسير
ى41496دياىلأننىمنال مصطفى 114دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىجنان خليل قادر338115 115دبلومخانقير

جوان جاسم محمدعلي294057
ى41496دياىلأننى 116دبلومخانقير

ين محمد صالح301129 ى41496دياىلأننىشير 117دبلومخانقير



ى41496دياىلأننىوداد يدهللا فيضاهلل321579 118دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىكلستان فتاح الفت336791 119دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىنوال عباس محمد51198 120دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىبري جاسم محمد296775 121دبلومخانقير

 علي338037
ى ى41496دياىلأننىبتول حسير 122دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىوسن محمد يوسف182144 123دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىليل يارمراد عليبك500798 124دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىرؤى وليد زكريا51312 125دبلومخانقير

ى338430 ى41496دياىلأننىنرسين جمعة حسير 126دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىدريا كامل اسد182681 127دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىديمن عبدالوهاب حسن554039 128دبلومخانقير

ة محمود كرم182076 ى41496دياىلأننىسمير 129دبلومخانقير

ين محمد نعمة338014 ى41496دياىلأننىشير 130دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىزينة جاسم عبد296206 131دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىانتصار رحيم منصور295776 132دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىفرج سعدهللا محمد51285 133دبلومخانقير

ى297034 ى41496دياىلأننىتارا طارق حسير 134دبلومخانقير

 علي338033
ى ى41496دياىلأننىنور حسير 135دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسىه صباح احمد338109 136دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىدنيا جليل عبدالكريم296306 137دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسوزان جاسم محمد425950 138دبلومخانقير

ى47679 ى41496دياىلأننىنورة عباس ياسير 139دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسحر كمال مصطفى181875 140دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىاال محمود شوكت47505 141دبلومخانقير

ى338348 ى41496دياىلأننىنور محمود حسير 142دبلومخانقير

كوثر قادر علي47677
ى41496دياىلأننى 143دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىبروين علياكير هياس300715 144إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىفريال عيىس داود336347 145إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىمها جمال غفور336339 146إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىسعاد سليمان رضا560973 147إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىسامان محمدرشيد سالم51269 148إعداديةخانقير

ثريا سليمان علي51290
ى41496دياىلأننى 149إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىرساب محمد عبدالكريم336756 150إعداديةخانقير

ى51188 ى41496دياىلأننىشذى عزالدين حسير 151إعداديةخانقير

ى شكور296123 ى41496دياىلأننىسناء عبدالحسير 152إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىنور حسن جمعة554000 1ماجستيرخانقير

ى47035 ى41496دياىلأننىهيجاء ضياءالدين حسير 2ماجستيرخانقير

ى41496دياىلأننىاالء محمد فائق293218 3دبلوم عاىليخانقير

ى41496دياىلأننىارساء شاكر سلطان181931 4بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنورة عبدالرضا داود51193 5بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىديالن محمد قربان336375 6بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىحسنة عبدهللا علي426560 7بكالوريوسخانقير

ى437684 ى محمد امير ى41496دياىلأننىبرسر 8بكالوريوسخانقير

ى مرزا182371 ال محمدامير ى
ى41496دياىلأننىكي  9بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىوفاء شاكر سلطان51171 10بكالوريوسخانقير

ى336775 ى41496دياىلأننىرانيا فؤاد حسير 11بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىايام احمد عباس51216 12بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىجوان عبدالكريم كمال292726 13بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلأننىداليا مؤيد نظامالدين294510 14بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىبناز رحيم توفيق337852 15بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىضح محمد صالحالدين51202 16بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنور صابر عباس47887 17بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارساء عبدهللا رشيد182348 18بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنور صالح خماس295639 19بكالوريوسخانقير

شيالن عمران علي51395
ى41496دياىلأننى 20بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىالفة رفعت عبدالكريم47437 21بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنهلة كريم محمد335756 22بكالوريوسخانقير

ى51415 ى41496دياىلأننىمروة جمعه حسير 23بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىديانا مؤيد نظامالدين302418 24بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىلبنى محمد خليل300812 25بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشوخان فريق مجيد336565 26بكالوريوسخانقير

ى439248 ى41496دياىلأننىاية عادل ياسير 27بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىمروة غالب محمد48079 28بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزينب وليد خليل51302 29بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزهراء نسيم كريم338281 30بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىهند جبار كوزاد182719 31بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىبتول حميد محسن438076 32بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسارة فالح حسن47616 33بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارساء مصطفى كمال510142 34بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاالء خضير عباس182214 35بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىالرا جمال سليمان336636 36بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىناز حسن جمعة554001 37بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاية ماجد جليل438643 38بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشيماء عادل حمة441054 39بكالوريوسخانقير

زهراء ستار علي296965
ى41496دياىلأننى 40بكالوريوسخانقير

ى48575 ى41496دياىلأننىسارة طارق حسير 41بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسمية عباس خرصى500675 42بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاالء سليمان جهانبخش298897 43بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىفاتن طارق رشيد47404 44بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىبروشتة احمد محمد337792 45بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزهراء ناهض سعدهللا51316 46بكالوريوسخانقير

ى عادل عبد298642 ى41496دياىلأننىحنير 47بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىفيان كاوة علىجان51392 48بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنورة رشيد حميد51356 49بكالوريوسخانقير

سازان علي عبدالرحمن298972
ى41496دياىلأننى 50بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنورالهدى طارق منصور297049 51بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاالء نهاد محمد338148 52بكالوريوسخانقير

ى محمد336645 ى41496دياىلأننىمنى حسير 53بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىدنيا عبدهللا فرحان338078 54بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشيماء حميد احمد47579 55بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسبا بديع حامد51271 56بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىرانيا طالب احمد438044 57بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاالء اسعد نعمت51297 58بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسازان ايوب حسن338374 59بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسوالف محمد خرصى338341 60بكالوريوسخانقير

ي48441 ى41496دياىلأننىشيالن رسدار صير 61بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلأننىفاطمة جبار موس298470 62بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسمر لطيف جاسم51362 63بكالوريوسخانقير

ى نجم336749 ى41496دياىلأننىرندة حسير 64بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزينب محمود صحبت301082 65بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىروشنا رسدار فائق338386 66بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىدنيا نسيم كريم338301 67بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىوجدان عادل عبد293708 68بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىصابرين محمد داري181342 69بكالوريوسخانقير

سيفان برهان علي338056
ى41496دياىلأننى 70بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىدنيا مسيب كريم182820 71بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاية ابراهيم عزيز48024 72بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزهراء عباس فرج302534 73بكالوريوسخانقير

زا51411 ى41496دياىلأننىازبن سالم مير 74بكالوريوسخانقير

جيمن رؤوف علي336614
ى41496دياىلأننى 75بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىريزان جمال حمزة554030 76بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىايفان ابراهيم خان295542 77بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارساء خليل ابراهيم438142 78بكالوريوسخانقير

ى294178 ى41496دياىلأننىاالء حسن حسير 79بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىلينا جواد كاظم426278 80بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارساء جبار اغامراد48173 81بكالوريوسخانقير

ى محمد553993 ي حسير
ى41496دياىلأننىاشن  82بكالوريوسخانقير

ى نوزاد احمد296920 ى41496دياىلأننىحنير 83بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزهاو مؤيد جاسم48376 84بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىجيا مسيب كريم51337 85بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىدعاء اكرم عبدهللا292972 86بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىديانا حسن عباس51212 87بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىمروة مولود ابراهيم51230 88بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزهراء عدنان كريم182294 89بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىدنيا عبدالكريم عزيز182404 90بكالوريوسخانقير

ى يدهللا فيضاهلل51251 ى41496دياىلأننىاشير 91بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاية عمار عباس51439 92بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىتاره محمد خرصى338336 93بكالوريوسخانقير

ى338053 ين محمد حسير ى41496دياىلأننىشير 94بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىلينا كامران محمود349751 95بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارساء يحنر حسن500683 96بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىبيان محمود رمل51237 97بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىايناس نهاد عباس295724 98بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشيماء خضير عباس51338 99بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىغفران محمود محمد338045 100بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىسارة جالل طه51231 101بكالوريوسخانقير

ى عاضي علي293097 ى41496دياىلأننىحنير 102بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارساء ابراهيم قادر48526 103بكالوريوسخانقير

ى51322 ى41496دياىلأننىسحر غازي حسير 104بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىليندا كمال مصطفى47564 105بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزينو خليل سليمان560943 106بكالوريوسخانقير

ى47007 ى محمد حسير ى41496دياىلأننىافير 107بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىايمان صباح خماس51291 108بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنوره عادل حميد47676 109بكالوريوسخانقير



ى41496دياىلأننىفاطمة بهجت محمد300690 110بكالوريوسخانقير

ة338114 ى41496دياىلأننىزهرا موس مير 111بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشهد وليد خليل181494 112بكالوريوسخانقير

ان شاكر شكر337783 ى ى41496دياىلأننىلير 113بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىجوان مؤيد جاسم47352 114بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىرونزى عمران كريم298012 115بكالوريوسخانقير

تارة علي احسان500824
ى41496دياىلأننى 116بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنرسين حميد جوامير181686 117بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشيماء قاسم محمد47345 118بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىبافيال امانج جمعة438819 119بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاسماء مهدي صالح294457 120بكالوريوسخانقير

ى338120 ى41496دياىلأننىايالف محمد امير 121بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىمروة سعدهللا محمد47668 122بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىديمن حكيم غفور338161 123بكالوريوسخانقير

ى47527 ى41496دياىلأننىزهراء عباس حسير 124بكالوريوسخانقير

وىلي560870 ى41496دياىلأننىاوارة محمد بير 125بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزمن سعيد حمد335967 126بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىايفان ابراهيم اغامراد46981 127بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىجنان فالح عايز338316 128بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاروز شكر فرحان181943 129بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنور مسلم سلمان51428 130بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىديدار كريم محمد336292 131بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىاالء عماد شهاب337835 132بكالوريوسخانقير

ى نجم298809 ى41496دياىلأننىريان حسير 133بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزينب دريد حيدر51311 134بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزينة دحام كريم51293 135بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزينب مريم محمد51170 136بكالوريوسخانقير

كوثر كمال علي440795
ى41496دياىلأننى 137بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنىه حسن محمد298633 138بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىباريزة جالل عبدالكريم47615 139بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىالفا جواد كاظم426299 140بكالوريوسخانقير

 برهان علي338058
ى ى41496دياىلأننىنازنير 141بكالوريوسخانقير

يف47692 ى41496دياىلأننىميديا توفيق رسر 142بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىنور صباح عمر46947 143بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارزو شكر فرحان336618 144بكالوريوسخانقير

ى51246 ى41496دياىلأننىسماح حسن حسير 145بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىارساء كامران محمود335745 146بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىزينب علي محمود338323 147بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىشانو امانج جمعة440822 148بكالوريوسخانقير

ى41496دياىلأننىهاوزين احمد الياس181436 149دبلومخانقير

سارة علي احسانغائب500810
ى41496دياىلأننى 150دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسحر صباح صالحالدين48602 151دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسهير محمد فائق300979 152دبلومخانقير

اس نهاد عباس337991 ى41496دياىلأننىنير 153دبلومخانقير

ى الياس48156 ى41496دياىلأننىنازة حسير 154دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىتارا رؤوف سعيد51173 155دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىاية جليل عبدالكريم293354 156دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىتارة محمد حبيب501480 157دبلومخانقير



ى41496دياىلأننىرويدا احمد محمد294499 158دبلومخانقير

ساىلي مؤيد محمد51449
ى41496دياىلأننى 159دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىشيفان موفق كريم296437 160دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىجيا عسكر مراد180829 161دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىاوات عدنان غيدان296424 162دبلومخانقير

ى338039  حسير
ين مصطفى ى41496دياىلأننىشير 163دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىمنى سهام خالد51164 164دبلومخانقير

زا حق مراد48209 ى41496دياىلأننىايناس مير 165دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىافراح عبدالغفور فتاح182578 166دبلومخانقير

ان فاضل موس51253 ى41496دياىلأننىجير 167دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىنرسين ابراهيم طه438955 168دبلومخانقير

ف قاسم48232 يفان ارسر ى41496دياىلأننىبير 169دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىجوان خالد كريم296364 170دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىداليا عبدالكريم كمال292944 171دبلومخانقير

صفاء علي بطاح294523
ى41496دياىلأننى 172دبلومخانقير

هدى علي مبارك295423
ى41496دياىلأننى 173دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىايالف اسعد رشيد182168 174دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىغدير عزالدين عبدهللا296643 175دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىنهايت محمد كريم501426 176دبلومخانقير

از500605 ى41496دياىلأننىايالف قحطان شير 177دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىبناز نجمالدين محمد181517 178دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىاية عدنان كريم48123 179دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىبناز ناظم جاسم46992 180دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسارة طارق اكرم181987 181دبلومخانقير

جوان علي رستيب338420
ى41496دياىلأننى 182دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىوالء عيىس موس336554 183دبلومخانقير

ى297021 ين محمود حسير ى41496دياىلأننىشير 184دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىزهراء نظامالدين عزيز182836 185دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىبسمة محمد داود426217 186دبلومخانقير

زهراء علي رستم440981
ى41496دياىلأننى 187دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىتارة ناظم موس51282 188دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىرواء محمود شهاب338360 189دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىهازة جمال سعيد47389 190دبلومخانقير

ى47254 ى41496دياىلأننىهالة عادل امير 191دبلومخانقير

مريم محمد وىلي336607
ى41496دياىلأننى 192دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىشيالن خالد كريم293286 193دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسارة محمود شهاب509993 194دبلومخانقير

اية علي كريم182377
ى41496دياىلأننى 195دبلومخانقير

وان محمد301031 ى41496دياىلأننىاالء سير 196دبلومخانقير

ى ماجد جليل560791 ى41496دياىلأننىهافير 197دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسيفر سليمان فرمان47317 198دبلومخانقير

هند ابراهيم وىلي338072
ى41496دياىلأننى 199دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىرؤى غسان جميل293123 200دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىنبا داود مامةمراد338163 201دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىاقبال سعيد حسن501314 202دبلومخانقير

نهاية علي اغامراد292790
ى41496دياىلأننى 203دبلومخانقير

ى شهاب خرسو51206 ى41496دياىلأننىافير 204دبلومخانقير

كاىلي كاظم مدحت337995
ى41496دياىلأننى 205دبلومخانقير



ى41496دياىلأننىجيمن جالل سيدهيير297999 206دبلومخانقير

ى296881 ى41496دياىلأننىديانا محمود حسير 207دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسارة ماجد محمد182243 208دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىايمان كمال حمة337983 209دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىاسماء محمد عيىس295262 210دبلومخانقير

ى47394 ى41496دياىلأننىهاوين عماد حسير 211دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىناز ناظم جاسم51287 212دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىبرزين احمد الياس335843 213دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىهدى فاضل عباس298566 214دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىجوان محمود شاكر47512 215دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىسازان جالل حميد181556 216دبلومخانقير

ى437619 ى41496دياىلأننىنورة محمد امير 217دبلومخانقير

بهار جبار علي47020
ى41496دياىلأننى 218إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىتبارك ليث سلمان296859 219إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىجوان فؤاد عارف338579 220إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىزهراء جعفر شامار300856 221إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىديمن عادل محمد560803 222إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىارساء عبدالكريم عزيز182240 223إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىنورالهدى اسماعيل ابراهيم335955 224إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىسمارة خالد عبدالرحمن335733 225إعداديةخانقير

ى48144 ى41496دياىلأننىزهراء محمد حسير 226إعداديةخانقير

ى48612 ى41496دياىلأننىفاطمة محمد حسير 227إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىشيالن حسام اغامراد335822 228إعداديةخانقير

زينة علي عبدهللا182425
ى41496دياىلأننى 229إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىزيان ابراهيم خانوك336629 230إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىفينك محمد صالح182249 231إعداديةخانقير

شماء علي عباس335726
ى41496دياىلأننى 232إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىهايدة دريد فرج180799 233إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىسندس عبدهللا رشيد560948 234إعداديةخانقير

ى338017 ى41496دياىلأننىايام حسن حسير 235إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىكالرة جليل رمضان560737 236إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىفينك جاسم محمد47265 237إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىارساء جليل اسماعيل336451 238إعداديةخانقير

ى غالم295937 ى41496دياىلأننىدنيا حسير 239إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىنور كنعان اكير337807 240إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىرانيا كاظم محمد51190 241إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىزينب شاكر ياور295228 242إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىهدى خالد توفيق300331 243إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىنوره جالل طه182018 244إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىتافان عدنان غيدان47074 245إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىهدى فالح حسن338544 246إعداديةخانقير

ى طلعت عيىس335804 ى41496دياىلأننىافير 247إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىفاطمة حكمان احمد293448 248إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىزهراء ليث سلمان293236 249إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىجاوان ازاد محمد336002 250إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىايالف فاضل عباس182430 251إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىزينب رؤوف سعيد337937 252إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىميديا حميد احمد292680 253إعداديةخانقير



ى41496دياىلأننىفاطمة هادي عبد182228 254إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىزهراء جليل اسماعيل336396 255إعداديةخانقير

ى47282 ى فؤاد حسير ى41496دياىلأننىنرمير 256إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىهند فالح حسن51163 257إعداديةخانقير

ى182551 ى41496دياىلأننىسها محمد حسير 258إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىنور جمال حمزة554025 259إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىبريفان عدنان غيدان47052 260إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىشيالن اسماعيل االي299790 261بكالوريوسخانقير

ان شفيق توفيق338365 ى41496دياىلأننىسير 262دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىنوال حميد ابراهيم295599 263دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىنرسين يوسف منهل51192 264دبلومخانقير

ى338321 ى41496دياىلأننىلميعة محسن حسير 265دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىانعام صالح فتحاهلل46592 266دبلومخانقير

فاطمة ثير علي294920
ى41496دياىلأننى 267دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىحياة عبدالرحيم قادر299544 268دبلومخانقير

ى نجم296209 ى41496دياىلأننىاالء حسير 269دبلومخانقير

ى41496دياىلأننىوداد سليمان رضا439119 270إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىانوار الياس عباس47561 271إعداديةخانقير

ى41496دياىلأننىليل شاةمراه غالم293416 272إعداديةخانقير

هللا51379 ى41496دياىلأننىبسعد عزيز فيى 273إعداديةخانقير

ى338641 ى41496دياىلأننىسوسن ابراهيم حسير 274إعداديةخانقير

1دكتوراهجلوالء41497دياىلذكروسام محمود محمد478543

2ماجستيرجلوالء41497دياىلذكرحسن رشيد جاسم217470

3ماجستيرجلوالء41497دياىلذكرمحمد جمال محمدعلي215292

4ماجستيرجلوالء41497دياىلذكرسامر احمد بكر424006

5ماجستيرجلوالء41497دياىلذكرقدامة عبداالمير عزيز496313

6بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصالح عبدالخالق احمد361344

7بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرجميل ابراهيم علي454597

8بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدالستار محسن هاشم355642

9بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرستار شاكر حمودي213308

10بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد يوسف حسن361905

11بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحسن علي ابراهيم216679

12بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكركريم محمود سمير216520

13بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسلوم صالح علي304221

ى496360 14بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد حميد سمير

15بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعادل ناظم خرصى414361

16بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمثنى وادي احمد212767

17بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعقيل فاضل مجيد217391

18بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمار راشد اسماعيل215224

19بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعالء عواد محمود303628

20بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراثير حمد يوسف213735

21بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفراس حميد حسن217730

22بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعامر عبدالواحد احمد552904

23بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد ابراهيم محمد212786

24بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمود طائف محمود455006

25بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرانمار خالد مجيد303512

26بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد صالح نجم217940

27بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرزاير اسماعيل محمد213780



28بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرلقمان جمعة مصلح496306

29بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد صبحي حمد216728

30بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعدنان جاسم حمادي422763

31بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعباس جاسم عباس212842

32بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسالم قادر احمد358167

33بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرضياء علي احمد355688

34بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصباح نوري خلف422903

ي فرحان218009 ي ناجر
35بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرهاتى

36بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحسان عبدهللا احمد357880

ى علوان423560 37بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمار عبدالحسير

38بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحاتم مسلم داود216876

ى احمد217362 39بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرانمار امير

40بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمويد قاسم محمد303297

ى217848 41بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمثنى حسن حسير

42بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروليد محمود شاطي212850

43بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد صالح حسن553060

ى حمد303518 44بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدالوهاب حسير

ى496337 45بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي حميد سمير

46بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسليم صيهود محمود362309

ى496308 47بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرقيرص ثامر حسير

ى213638 48بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرنبيل خضير حسير

49بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر ردام علي454987

50بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكريارس حامد سلمان303741

51بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد احمد ابراهيم455013

52بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراياد كريم علي358483

53بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد شكر عبد496312

54بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد محسن هاشم424190

ى عبدالجبار فاضل304883 55بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسير

56بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرخلف حسن طناش455029

57بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصالح مهدي خميس216032

ي217789
58بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعثمان محمد هنى

 علي213594
ى 59بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعماد حسير

60بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرقيس زيدان محمد214823

61بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروضاح احمد اسماعيل496315

62بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروجيه شالل خليل356081

63بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي محمد صالح496311

64بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد جليل ابراهيم424148

65بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد صادق هادي355730

66بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد علي حمد509376

 علي213170
ى 67بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرروكان حسير

68بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكركاظم جواد عبدهللا217801

69بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرستار جبار محمود357964

70بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرساجد جاسم محمد509442

71بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكربشار جبار جاسم214699

72بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد عبدالخالق احمد361328

73بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررعد رشيد حميد212821

74بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد شهاب احمد217869

75بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراوس شندي فهد537768



76بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسعد بوري حسن212918

77بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعيىس محمد حسن358119

78بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد محمود خلف423252

ى424561 79بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام علي حسير

80بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسفيان روكان ابراهيم217519

81بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد مبارك توفيق212723

82بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرانمار فاضل دايح216664

83بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرغسان صالح محمد358079

84بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبد الحميد هالل عبد الحميد552936

85بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي سعيد سلطان424221

86بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكريوسف محمد حسن304600

87بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر نعمان خلف424270

ى طه217892 88بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد تحسير

89بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرماهر خلف حميد216887

90بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد عبد درويش213656

91بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصباح نوري عبود213014

92بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعباس متعب عزيز519531

ان303528 ى 93بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسعد غيدان عيى

94بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعباس فاضل مجيد496336

95بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد محمد امير422891

هللا فاضل صالح355922 96بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرخير

97بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد شهاب احمد213176

98بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا وادي حبيب355999

99بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكريافت صالح عبود216131

100بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد ابراهيم لفته422943

101بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرلؤي محمد محمود217625

102بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرليث نافع ابراهيم327459

ى216547 103بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمدالبشير جمعه حسير

104بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمروان مطلب حسن359286

105بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررائد زيدان محمد358153

106بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر محمد احمد359381

107بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرثائر عباس مجيد356088

108بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرادريس عادل جوامير218014

109بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد احمد طعمة361294

110بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرامير عبد مغير218269

111بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعدنان احمد خليل213114

112بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكربارق عبدهللا عواد423961

113بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحمزة شاكر محمود355763

114بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحيدر غازي حسن217492

115بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرشيفان سامال حسن496319

116بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد غفور ابراهيم424229

117بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعامر نعمان خلف303459

118بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعالء ابراهيم مصطفى303019

119بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي حسن مهدي355719

120بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي خلف محمود217761

121بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرماهر محمد ابراهيم213280

122بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد محمود حسن423108

123بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد حسن كريم213119



124بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر علي محمد357165

ى360509 125بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعامر محمد حسير

126بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعماد صفاء توفيق217583

ي محمد297115
127بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعالء راضى

128بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراركان حكمت احمد356444

 علي362506
ى 129بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعالء حسير

130بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحميد شكر محمود423365

131بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد عبد احمد213202

132بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا خلف محمد216571

133بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر علي زيدان216800

134بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرقاسم راشد اسماعيل212746

135بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرهذال روضان محمود360263

136بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد هادي صالح558459

137بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد برزان عبدالجبار358316

138بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد حسن محمد423891

139بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكريونس محمد حمد358127

ى صالح558345 140بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكربارق حسير

141بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرنشعان شالل خليل496293

142بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر عصام سعيد214239

143دبلومجلوالء41497دياىلذكرعماد خليل ابراهيم216619

144دبلومجلوالء41497دياىلذكرهشام عمر حميد424810

145دبلومجلوالء41497دياىلذكرشاكر محمود حاجم218005

146دبلومجلوالء41497دياىلذكرفراس عبد مغير304226

ى356670 147دبلومجلوالء41497دياىلذكرهادي اسماعيل حسير

148دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسام يونس مجنون358093

149دبلومجلوالء41497دياىلذكرعبد يوسف احمد303985

 علي216239
ى 150دبلومجلوالء41497دياىلذكرموالن حسير

151دبلومجلوالء41497دياىلذكرعواد محمد محمود303655

152دبلومجلوالء41497دياىلذكرضياء رشيد دحام216444

153دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد نادر فتاح356071

154دبلومجلوالء41497دياىلذكرسالم خزعل محمد391460

155دبلومجلوالء41497دياىلذكرهادي احمد عواد424041

156دبلومجلوالء41497دياىلذكرسعد احمد حسن422796

157دبلومجلوالء41497دياىلذكرمشعان جميل عطية358114

158دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسن حميد جاسم217753

159دبلومجلوالء41497دياىلذكرعامر رشيد حسن423705

ى216701 160دبلومجلوالء41497دياىلذكرابراهيم صالح حسير

161دبلومجلوالء41497دياىلذكرعمر خليل ابراهيم213053

162دبلومجلوالء41497دياىلذكرضياء عبدالجبار محمد217717

163دبلومجلوالء41497دياىلذكرصباح عطية كوب360250

164دبلومجلوالء41497دياىلذكرعامر احمد محمد217075

165دبلومجلوالء41497دياىلذكريوسف احمد نارص421775

166دبلومجلوالء41497دياىلذكرفاضل محمود شمس216694

167دبلومجلوالء41497دياىلذكرخليل ابراهيم محمد215759

168دبلومجلوالء41497دياىلذكرخالد اسماعيل حليو496317

ى احمد361305 169دبلومجلوالء41497دياىلذكرمنذر امير

170دبلومجلوالء41497دياىلذكرسيامن خرصى حسن423206

171دبلومجلوالء41497دياىلذكرابراهيم محمد صالح218000



172دبلومجلوالء41497دياىلذكراسماعيل خليل ابراهيم421607

173دبلومجلوالء41497دياىلذكرغازي احمد سلمان212990

174دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد عبدالحميد عباس214149

175دبلومجلوالء41497دياىلذكررسدار محمد ساية213082

176دبلومجلوالء41497دياىلذكرشاكر محمود رشيد215414

177دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمود يوسف عبدالوهاب304950

178دبلومجلوالء41497دياىلذكرصالح هناوي محمد303672

179دبلومجلوالء41497دياىلذكرلؤي احمد علوان358261

180دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسن ابراهيم محمد495191

181دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد جبار كريم217842

ان213591 ى 182دبلومجلوالء41497دياىلذكرعباس عدنان عيى

183دبلومجلوالء41497دياىلذكرزياد خليل محمد217880

184دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد عبدالقادر خرصى303267

ى احمد عبدهللا423305 185دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسير

186دبلومجلوالء41497دياىلذكرفراس علي مجول496170

187دبلومجلوالء41497دياىلذكرفؤاد حميد حسن217446

ى212899 188دبلومجلوالء41497دياىلذكرعباس ابراهيم حسير

189دبلومجلوالء41497دياىلذكرنرصت نجم عبدهللا303476

190دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد عزيز قادر355737

191دبلومجلوالء41497دياىلذكرمهند عبدهللا احمد355976

192دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمود عمر محمود214459

193دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد حسن علوان213064

194دبلومجلوالء41497دياىلذكراياد زيدان خلف303715

195دبلومجلوالء41497دياىلذكرقصي قيس عزيز304875

ى217897 196دبلومجلوالء41497دياىلذكرسالم صالح حسير

197دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي عزيز علي251134

198دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد علي حمود358291

199دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد محمود خلف214184

200دبلومجلوالء41497دياىلذكرفاضل خليل رحيم214011

201دبلومجلوالء41497دياىلذكرابراهيم محمد هادي423757

202دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي ابراهيم رشيد213136

ي مطرود214591
203دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسام غنى

204دبلومجلوالء41497دياىلذكرعدنان سالم علي304207

205دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد صالح وادي361818

206دبلومجلوالء41497دياىلذكرمهند سعدون طه212772

207دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد داود سلمان303981

زاد محمد عبدهللا213072 208دبلومجلوالء41497دياىلذكرشير

209دبلومجلوالء41497دياىلذكرفؤاد علي مبارك217056

210دبلومجلوالء41497دياىلذكرحيدر عدنان عاضي215971

ان357888 ى 211دبلومجلوالء41497دياىلذكرطالل غيدان عيى

212دبلومجلوالء41497دياىلذكرابراهيم خليل خضير212969

213دبلومجلوالء41497دياىلذكررياض حمد مظلوم218177

214دبلومجلوالء41497دياىلذكرمصطفى عدنان وحيد424164

215دبلومجلوالء41497دياىلذكروليد شالل عبد454993

216دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد داود محمد217464

ان302999 ى 217دبلومجلوالء41497دياىلذكرثائر غيدان عيى

218دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي برهان عبدهللا303274

219دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد يونس ابراهيم216924



ي احمد217483 220دبلومجلوالء41497دياىلذكرمثنى ناجر

221دبلومجلوالء41497دياىلذكرسمير سلمان محمود213146

222دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد رحمن يوسف358025

223دبلومجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا محمد صالح212727

224دبلومجلوالء41497دياىلذكربالل كريم حرفش356118

225دبلومجلوالء41497دياىلذكرضياء محمد محمود496334

ي فرحان217575 226دبلومجلوالء41497دياىلذكرفؤاد ناجر

227دبلومجلوالء41497دياىلذكراوس سالم متعب561030

228دبلومجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا محمود شاطي303970

ان304028 ى 229دبلومجلوالء41497دياىلذكرعماد عدنان عيى

230دبلومجلوالء41497دياىلذكرديار مصطفى رشيد424314

231دبلومجلوالء41497دياىلذكرادريس نجم عبدهللا217879

232دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد صادق علي509237

233دبلومجلوالء41497دياىلذكرعبدالرحمن روكان جداع509472

234دبلومجلوالء41497دياىلذكرمزهر عباس فارس213763

235دبلومجلوالء41497دياىلذكرضياء مهدي حسن509235

 علي هادي360587
ى 236دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسير

237دبلومجلوالء41497دياىلذكرصفاء مهدي حسن496335

238دبلومجلوالء41497دياىلذكربسام احمد هاشم358245

239دبلومجلوالء41497دياىلذكرقحطان نجم خلف304042

ي اسماعيل علي437219
240دبلومجلوالء41497دياىلذكرحف 

241دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد خالد حسن358298

242دبلومجلوالء41497دياىلذكرمنير محمد اسماعيل358043

243دبلومجلوالء41497دياىلذكرنزار شوكت محمود558237

244دبلومجلوالء41497دياىلذكروليد خالد عطية421617

245دبلومجلوالء41497دياىلذكرسعد عبد باوي358163

246دبلومجلوالء41497دياىلذكرحمزه داود محمد217088

ى عبد558374 247إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمهند حسير

248إعداديةجلوالء41497دياىلذكرزيدان مرشد اسماعيل214190

249إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسن علي محمد424587

250إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي راشد اسماعيل217355

ي اسماعيل303917
251إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد حف 

252إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد محمد صالح355965

253إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحارب مظهر محمد356568

ى فاضل خلف431170 254إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسير

255إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسن علي محمود424176

256إعداديةجلوالء41497دياىلذكررعد جبار سلمان423463

257إعداديةجلوالء41497دياىلذكرجليل داود سلمان358392

258إعداديةجلوالء41497دياىلذكروسام فاضل ابراهيم216656

259إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد حسن طناش424644

260إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد جمعة علي558468

261إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد محمود ابراهيم359199

262إعداديةجلوالء41497دياىلذكرخالد جداع جاسم359222

263إعداديةجلوالء41497دياىلذكروجدي زيدان مرشد214891

264إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد مؤيد عبدالرزاق213009

265إعداديةجلوالء41497دياىلذكروليد مجيد حميد361970

266إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد احمد محمود214273

1ماجستيرجلوالء41497دياىلذكرمحمود علي احمد217647



2ماجستيرجلوالء41497دياىلذكرقبس حسن حميد214120

3بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمهند عبدالسالم شوكت424783

4بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد اكرم محمود360615

5بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمار خالد مجيد509297

6بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعالء سعدون منصور357930

زا218138 7بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحيدر حسن مير

8بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسعدي روكان دهام431193

9بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكريعرب مهدي صالح75462

10بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمروان نجمالدين محيالدين218038

11بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد مدجي محمد212865

12بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد شاكر محمود216948

13بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروالء حافظ احمد215456

14بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرضفيان حامد محمود304763

15بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسفيان ابراهيم صالح212724

16بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد عدنان حسن358218

ى213416 ي حسير
17بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحميد تف 

18بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحمزة كاطع ماجد303364

19بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا رشيد حميد424801

20بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررشيد علي كنوت213354

 علي212879
ى 21بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد حسير

22بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكريوسف عدنان عبداللطيف212751

23بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسام مهدي محمد356527

24بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرانور مزهر ابراهيم355936

25بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم358251

26بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد علي مجول216824

27بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرماهر محمد صالح214279

28بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمصعب عبدالسالم شوكت212856

29بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمهند برهان حسن356008

30بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمتعب علي متعب357802

31بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسيف سالم سجل212747

32بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعزام محمد حسن212802

33بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفراس خليل خضير213175

34بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروضاح حسن خلف216263

35بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرغيث ثائر يوسف213458

36بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدالقادر سليم حسن213712

37بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمصطفى جاسم محمد422427

38بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد فاضل صالح212860

39بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد جمعة عبود213174

40بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفالح مزهر تركي303723

41بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد مظهر عبدهللا422764

42بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد ابراهيم خليفة496354

43بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام احمد صبحي215026

44بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد زيدان خلف213162

45بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصالح سلمان حسن216175

46بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسيفالدين نزهان فرحان214172

47بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد شهاب احمد423346

48بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرهيثم عدنان صالح422832

49بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفاضل مظهر صالح215169



50بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد عبدهللا حميد217425

51بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرزهير عبدالستار جميل216910

ى قادر حسن217606 52بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسير

53بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسيف محمد يوسف217893

54بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمصطفى خليل ابراهيم215269

55بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمار حامد احمد422725

56بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد رشيد سلمان217450

57بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروائل عبدالمنعم محمد218113

58بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدالرحمن مجيد حميد214398

59بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرايرس نجمالدين محيالدين218018

60بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي واحد محمد423771

61بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرزياد طارق برجس305288

62بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسامالدين هادي احمد304198

63بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكربارق رعد عاضي304687

64بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرضياء محمود حسن216537

65بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمصطفى ابراهيم رشيد305354

66بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد هادي احمد304002

67بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصفاء علي احمد214942

ى217539 68بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرخالد طه حسير

69بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد حسن علي454080

 علي عبد360628
ى 70بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسير

71بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمود صالح محمد304710

72بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر عبدالستار ابراهيم214505

73بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد حسن محمد217682

74بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروليد محمد حمودي496292

 علي احمد304009
ى 75بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسير

76بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحمزة حازم جمعة356097

77بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراسعد عبدهللا خالد496326

78بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرجرجيس محجوب جرجيس423854

79بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرزياد جبار جدوع218105

80بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصالح سليم صالح217967

81بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكريارس برهان حسن359090

 علي نوري217569
ى 82بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسير

ان218124 ى 83بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصالح غيدان عيى

84بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد عدنان عبدالوهاب217495

ى356845 ى محمد حسير 85بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسير

86بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي فاضل حسن358123

87بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد فؤاد محمد212911

88بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسيف صباح خليل358029

89بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررافد احمد جاسم212853

90بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد مزهر اسماعيل357966

91بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي مضهر حليو215929

ى هادي محمد213026 92بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسير

93بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدالسالم نوري محمد304796

94بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرباسم محمد محمود215133

95بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد طارق محمد214580

ى صالح217958 96بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصباح ياسير

97بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمود حميد مشكور360518



98بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسلطان عمر محمود356971

99بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفيصل حكمت احمد423866

100بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعون يحنر صالح212962

101بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسالم محمد كريم214896

ى صالح217558 102بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد ياسير

103بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرليث جليل ابراهيم217299

104بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرايمن رعد محمد212983

ى215836 105بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكركرار علي حسير

106بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصفاء جمال شاكر304790

107بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكريوسف عزاوي احمد304958

108بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي طعمة موس304923

ى214383 109بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر احمد حسير

110بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا صباح خليل358022

111بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرقحطان عدنان رحمن212900

112بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعباس سلمان محمد214242

113بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحيدر محمود خليل213613

114بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد حامد محمود423033

115بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرطارق محمود خلف303693

116بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرساري عبدهللا احمد212739

117بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرهيثم احمد صالح214471

ي نارص215282 118بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعماد ناجر

119بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرغزوان عبدالعزيز عارف496296

120بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررافد رمضان نايل423786

121بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرشاكر محمود جاسم212883

122بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررسحان محمد احمد303952

123بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرماهر عباس مجيد213155

124بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسيف جالل اسماعيل215219

125بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراميد محمود جواد303727

126بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرجاسم محمد علي439372

127بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمصطفى حسن كريم217645

128بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد بيان صالح213767

ى شكور217840 129بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد حسير

 علي212828
ى 130بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي حسير

ى شكور212814 131بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرقيس حسير

132بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرليث احمد صالح218010

133بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي نعمت احمد431197

134بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرهادي وادي حبيب217907

135بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمار باسم غفور214845

136بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحيدر احمد علي303925

137بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكربشار محمود عبدهللا213576

138بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد اقبال عبدالكريم356108

139بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسعد مبارك توفيق213533

ى213261 140بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمار مجول حسير

141بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر جليل ابراهيم372329

142بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمقداد طارق علي361283

143بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد غازي محمد422966

144بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمروان عدنان محمد431362

145بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرايهاب نجم  الدين محي الدين212953



146بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد عبدهللا خلف214299

147بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام رعد حسان424387

148بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرخليل كريم ابراهيم304850

149بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمود جمعة نارص215566

150بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرماهر سلمان احمد214525

151بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرهيام فاروق عداي358652

152بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحيدر شالل عطية303648

153بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرنذير خليل حسن358187

154بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراسماعيل خليل اسماعيل218074

 علي304014
ى 155بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي حسير

 علي423801
156بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعدنان مصطفى

157بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي فيصل صالح212995

158بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد فوزي حمودي214506

159بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحمزة اكرم احمد496307

160بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام محمد كريم303521

 علي355677
ى 161بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي حسير

ان422774 ى 162بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام محمد عيى

163بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي مزهر نارص424241

164بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا نعمان جمعة296000

165بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعبدالكريم محمود سلمان212832

166بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروليد خالد خلف218225

167بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرنهاد جمعة جاسم217812

ى217885 168بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرماهر جمعة حسير

169بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحسن ابراهيم نجم305283

170بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر محمود مهدي362439

171بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد سعد هادي355960

172بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسيف فوزي حمودي216791

173بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمؤنس مبدر رجب552934

ى212800 174بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحارب جمعة حسير

 عبدعلي صالح213371
175بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمصطفى

ى كاظم215261 176بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفاضل حسير

177بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمران برهان حسن357742

178بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمهند عبدالجبار صبحي303737

179بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررؤوف سلمان شكر213736

180بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرانس محمد عبدهللا214567

181بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام شالل خليل212806

ي نارص217823 182بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام ناجر

183بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرطارق زياد محي214151

184بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعباس مزهر خضير215038

185بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروليد خالد جميل214573

186بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعدي صالح رشيد303493

ي اسماعيل217441
187بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد راضى

188بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررامي صالح حليو216001

189بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسعد خالد اسماعيل421958

190بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرانس عبدالجبار محمد213683

ي اسماعيل304199
191بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد راضى

192بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسعد صالح عبدهللا217593

193بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررمضان عبدهللا احمد214796



194بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرقحطان صالح شاطي496332

ي اسماعيل216668
195بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمصطفى حف 

196بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر مجيد فرج215048

197بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد خليل ابراهيم217530

198بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكركهالن جداع فياض362234

199بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرحذيفة زهير عداي278046

200بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسالم خضير عباس357931

201بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعطية مطلب منصور214461

ى شهاب431190 202بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرشهابالدين ياسير

203بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرهيثم يوسف دحام423172

204بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرغسان عبدالحكيم قادر304575

205بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرزياد خليل ابراهيم216986

206بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمصطفى احمد طعمة213345

207بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرنوح رشيد محمد432135

208بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصالح مزهر تركي357972

209بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرانور اسكندر ضاري217872

210بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمار برهان حسن359037

211بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد رحيم ابراهيم356857

ى شكور214282 212بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر حسير

213بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرزياد طارق علي455017

214بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررفاء حافظ احمد214373

215بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمروان فاضل منصور304829

216بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفؤاد راشد اسماعيل217128

217بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام سعدون علي215349

218بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرنزار محمد احمد215166

219بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد محمود محمد213230

220بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد محمود شكور360603

221بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرليث قيس عبدالرحمن214467

222بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرغزوان اياد عزيز214921

223بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد صالح ابراهيم303701

224بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي صالح ابراهيم304217

225بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعلي سليم صالح455026

226بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر قيس خضير213603

227بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد مهدي صالح303337

ى212938 228بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد علي حسير

229بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرضياء مزهر اسماعيل217369

230بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر عادل مهدي214963

 علي217906
ى 231بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر حسير

232بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرجاسم عبدهللا مزهر304784

233بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد شهاب احمد423125

234بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروقاص سعد هادي217103

235بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرادهم مظهر اسماعيل212930

236بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرطارق طوفان محمود217817

ي217642 237بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمحمد قاسم صلنر

238بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام عادل احمد496357

239بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررسمد حسن علي424075

240بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكروسام محمد اسماعيل552944

241بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسعد مصطفى الطيف216710



242بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرزياد سالم صبحي357242

243بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرخالد خرصى محمد214217

244بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرمصطفى نوري شوكت217376

ي احمد424298
245بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد عبدالغنى

 علي217548
ى 246بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرطارق حسير

ان213284 ى 247بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكررياض عدنان عيى

248بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفالح محمود مطلك214394

249بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكراحمد سعد عبود424369

250بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفراس نوري عبود304985

251بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمر عزالدين سلمان214622

252دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمود فاضل محمود213916

253دبلومجلوالء41497دياىلذكرحيدر اكرم فرحان215782

254دبلومجلوالء41497دياىلذكرخالد جمال علي213221

255دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي احمد علي213592

256دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد فاضل خضير213079

257دبلومجلوالء41497دياىلذكرصالح حمادي حنش424332

يف215917 258دبلومجلوالء41497دياىلذكرهشام ابراهيم رسر

259دبلومجلوالء41497دياىلذكرمصطفى معن محمد355705

260دبلومجلوالء41497دياىلذكرعالء سلطان محمد509327

261دبلومجلوالء41497دياىلذكرنزار ثائر خليل423152

262دبلومجلوالء41497دياىلذكرابراهيم صالح حمة509260

263دبلومجلوالء41497دياىلذكراياد محمد تاية215912

264دبلومجلوالء41497دياىلذكرعباس عبدالستار احمد363497

265دبلومجلوالء41497دياىلذكرمعن برهان حسن361318

266دبلومجلوالء41497دياىلذكرعمر عامر نارص214421

267دبلومجلوالء41497دياىلذكرضياء مظهر علي215885

268دبلومجلوالء41497دياىلذكرخالد شكر محمود218257

269دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد فاضل مجيد212824

270دبلومجلوالء41497دياىلذكرباسم سليم حسن303284

ى360461 271دبلومجلوالء41497دياىلذكرمروة علي حسير

272دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسام احمد بكر423990

273دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد قادر حسن213604

274دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد علي احمد214443

275دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي مزهر خضير218052

ى423289 ى محمد حسير 276دبلومجلوالء41497دياىلذكرتحسير

277دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد محمود نصيف214302

278دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد سلمان محمد218039

279دبلومجلوالء41497دياىلذكرسعد شهاب احمد214824

280دبلومجلوالء41497دياىلذكرعبدالسالم حاتم علي214725

281دبلومجلوالء41497دياىلذكرسعد صباح هادي216447

ى لطيف عداي303384 282دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسير

283دبلومجلوالء41497دياىلذكريوسف محسن علوان213106

284دبلومجلوالء41497دياىلذكراوميد متعب عزيز214857

285دبلومجلوالء41497دياىلذكرعباس شالل خليل303671

286دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد ثامر صالح212895

287دبلومجلوالء41497دياىلذكرسجاد عدنان محسن86859

288دبلومجلوالء41497دياىلذكررعد محمد ابراهيم217633

289دبلومجلوالء41497دياىلذكرخالد محمود جبار213517



290دبلومجلوالء41497دياىلذكرايمن يعكوب جرجيس421539

291دبلومجلوالء41497دياىلذكرسيف جرجيس ابراهيم303311

292دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد عادل مهدي217796

293دبلومجلوالء41497دياىلذكرحارث صالح عبدهللا373110

294دبلومجلوالء41497دياىلذكرمؤيد محمود جاسم358075

295دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد ثابت عبعوب423980

296دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد فائق رشيد303350

297دبلومجلوالء41497دياىلذكررداد ابراهيم توفيق212943

ى مهدي214291 298دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد حسير

299دبلومجلوالء41497دياىلذكرمقداد قاسم محمد214649

300دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد سالم احمد352266

301دبلومجلوالء41497دياىلذكرامير مهدي صالح215863

302دبلومجلوالء41497دياىلذكرعمار فالح حسن355994

303دبلومجلوالء41497دياىلذكرحكيم مقداد حكيم214973

304دبلومجلوالء41497دياىلذكرعمر جليل ابراهيم212748

305دبلومجلوالء41497دياىلذكرخالد احمد اسماعيل217153

306دبلومجلوالء41497دياىلذكركنعان عادل ابراهيم360272

ى304774 307دبلومجلوالء41497دياىلذكرخالد طه ياسير

308دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسام محمد حسن304517

 علي عاضي356904
ى 309دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسير

310دبلومجلوالء41497دياىلذكرغزوان قادر عالوي214944

 علي216603
ى 311دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد حسير

312دبلومجلوالء41497دياىلذكرمنير كهالن عبد358014

313دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد هناوي محمد423387

314دبلومجلوالء41497دياىلذكروليد هزبر سلمان217794

315دبلومجلوالء41497دياىلذكرابرهيم سعيد ابراهيم217926

316دبلومجلوالء41497دياىلذكررعد مصطفى الطيف212782

ى355948 317دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي عدنان حسير

 علي422914
ى 318دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد حسير

ى214748 319دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد عبدالعزيز حسير

 علي217698
ى 320دبلومجلوالء41497دياىلذكرعالء حسير

321دبلومجلوالء41497دياىلذكرعالء عاضي محسن217845

 علي212881
ى 322دبلومجلوالء41497دياىلذكرامير حسير

323دبلومجلوالء41497دياىلذكرمصطفى ابراهيم مصطفى217121

ي خليل509540
324دبلومجلوالء41497دياىلذكرحيدر عبدالغنى

325دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي سمير ابراهيم214747

ى64125 326دبلومجلوالء41497دياىلذكرماجد حميد حسير

327دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد نوري اسماعيل212745

328دبلومجلوالء41497دياىلذكربسام صالح عبدهللا214197

329دبلومجلوالء41497دياىلذكرليث روكان خضير212919

330دبلومجلوالء41497دياىلذكرعمر خليل ابراهيم217816

ي215332
331دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد علي هنى

332دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي ابراهيم نارص217551

333دبلومجلوالء41497دياىلذكرصهيب رمضان عبد217620

334دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد محمود شكور362594

335دبلومجلوالء41497دياىلذكردريد عادل حسن509273

 علي احمد553029
ى 336دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسير

337دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي عبدالمحسن محمد304219



338دبلومجلوالء41497دياىلذكريوسف داود خليل213508

339دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد طه احمد212812

340دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد شكر نوري214176

 علي خضير213578
ى 341دبلومجلوالء41497دياىلذكرحسير

342دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد عرفان حسن213251

343دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد غازي احمد213680

344دبلومجلوالء41497دياىلذكرمصطفى فاضل مجيد215092

345دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي ابراهيم خليل218070

346دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد طه مصطفى218166

347دبلومجلوالء41497دياىلذكرخالد وليد خالد214566

348دبلومجلوالء41497دياىلذكرصالح صالح حمة212892

349دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد ابراهيم سليمان304467

350دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد جاسم محمد217877

351دبلومجلوالء41497دياىلذكريارس يعقوب صالح217384

352دبلومجلوالء41497دياىلذكراديب عبدالستار جميل216593

353إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمرتصى منذر عزيز249129

 عالء علي423541
354إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى

355إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم214623

356إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد عبيد عباس422790

357إعداديةجلوالء41497دياىلذكرسيف حامد عبد الحميد363544

358إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد كامل عبود303745

ى358001 ى عدنان حسير 359إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسير

360إعداديةجلوالء41497دياىلذكرلؤي حسن علي214977

ى213184 361إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا بالسم ياسير

362إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعثمان عبدهللا جميل214224

363إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد احمد كريم214989

364إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد شاكر محمود215309

365إعداديةجلوالء41497دياىلذكرهيثم داود سليمان213779

366إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى عصام عبدالقادر215376

367إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد عمر محمد355748

368إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر محمود حسن213523

369إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد ثائر يوسف215522

370إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمعمر محمود سلطان305275

371إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى جليل ابراهيم214049

ى خليل305498 372إعداديةجلوالء41497دياىلذكرفؤاد ياسير

373إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد جمهور زيدان212755

374إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالعزيز رعد صالح362565

375إعداديةجلوالء41497دياىلذكرريسان سلمان شكر213277

376إعداديةجلوالء41497دياىلذكريونس محسن علوان214735

377إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد علي تركي358343

378إعداديةجلوالء41497دياىلذكرجاسم حسن محمد213966

379إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسام ثائر متعب424025

380إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى عامر صالح108994

381إعداديةجلوالء41497دياىلذكربشار فاروق عداي37941

382إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعصام محمد كريم358247

383إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالرحمن علي اسماعيل496328

ي217323
384إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحارث حازم غنى

385إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد طارق محمد496314



386إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد عبدهللا عواد213104

387إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد ثائر شجاع213634

388إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد مدجي محمد303703

389إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد حماد شهاب496557

ي اسود509516
390إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد غنى

ى213577 391إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد مصحب حسير

392إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي اسعد علي496341

393إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحيدر عبدالرزاق احمد496323

394إعداديةجلوالء41497دياىلذكريارس وليد محمد217288

395إعداديةجلوالء41497دياىلذكرسعد عامر متعب362696

396إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر طاهر حسن212846

397إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد فاضل حميد421975

398إعداديةجلوالء41497دياىلذكرغزوان جاسم محمد64759

399إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالرحمن فاضل جوامير212732

400إعداديةجلوالء41497دياىلذكرسيف سعدون منصور424768

401إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسام فاضل منصور454545

402إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد سعدون علي303960

403إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالرحمن نعمان جمعة294020

404إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى صالح محمد304212

405إعداديةجلوالء41497دياىلذكريوسف سعدهللا خلف423603

406إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد عدنان كاظم422883

407إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالرشيد حميد نعمان214950

408إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي صاحب اسماعيل422924

409إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد حامد حسن218237

 علي محمد421671
410إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى

ى محمد حمودي496609 411إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسير

412إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمود حامد محمود304992

413إعداديةجلوالء41497دياىلذكررافد محسن ابراهيم305460

ى214476  جمعة حسير
414إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى

415إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالسالم جابر خضير552929

ي212922
416إعداديةجلوالء41497دياىلذكرفيصل حازم غنى

417إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد جميل ابراهيم212796

418إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعايد عباس عايد215490

419إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد مهدي حسن215068

420إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد منذر رشيد358086

421إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر محمد صيهود212877

422إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد سلمان محمود214991

ى421633 423إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي عبدهللا حسير

ى محمد215189 424إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي حسير

425إعداديةجلوالء41497دياىلذكررافد فالح حسن213847

426إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى فيصل صالح213259

427إعداديةجلوالء41497دياىلذكرصفد يارس داود303684

428إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا محمد شاكر213562

429إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالسالم شاكر محمود509494

430إعداديةجلوالء41497دياىلذكراركان جداع فياض362377

431إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد طاهر حسن213507

432إعداديةجلوالء41497دياىلذكرانمار مالك علي509280

ى424122 433إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر علي حسير



434إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد ابراهيم احمد214206

435إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحامد فليح حسن304045

436إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمهند شالل خليل212834

437إعداديةجلوالء41497دياىلذكرطارق عدنان جمهور305436

438إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد يارس احمد214522

439إعداديةجلوالء41497دياىلذكريوسف محمود محمد213196

ى عماد كاظم213032 440إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسير

441إعداديةجلوالء41497دياىلذكرخالد وليد شالل304900

442إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا عبدالسالم احمد217602

443إعداديةجلوالء41497دياىلذكرصهيب نزار صبحي358146

444إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمار ابراهيم علي421809

445إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسن صالح خلف305042

446إعداديةجلوالء41497دياىلذكرزيد محمود خزعل213956

447إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد رائد احمد496321

ى213527 ى جواد ياسير 448إعداديةجلوالء41497دياىلذكرياسير

449إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد جمعة محمد215271

ى212731 450إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي دحام حسير

ى217312 451إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعباس فاضل ياسير

452إعداديةجلوالء41497دياىلذكرانس محمد جاسم304532

453إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي محمود شاطي218120

454إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالكريم شاكر محمود214500

455إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحافظ ابراهيم حسن284479

456إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر صباح ابراهيم422956

457إعداديةجلوالء41497دياىلذكرانس قيس مهدي363800

458إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر عصام خليل496294

459إعداديةجلوالء41497دياىلذكرشاكر محمود خزعل216925

460إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالرحمن زومان عواد214208

461إعداديةجلوالء41497دياىلذكربرجس طارق برجس303637

ى496290 462إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد محمد حسير

463إعداديةجلوالء41497دياىلذكرناطق محمود خلف305365

464إعداديةجلوالء41497دياىلذكروسام عمر حميد421931

ى509529 465إعداديةجلوالء41497دياىلذكرزيد محمد حسير

466إعداديةجلوالء41497دياىلذكرخالد شاكر محمود303719

467إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر خالد محمد213549

468إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالعزيز محمد اسماعيل553031

469إعداديةجلوالء41497دياىلذكرطه احمد صفر303315

470إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالسالم حامد حسن305267

471إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا صفاء توفيق496587

472إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى يعرب صالح213003

473إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالسالم عثمان اسماعيل356399

ى422858 474إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد نوري حسير

475إعداديةجلوالء41497دياىلذكرنزار عبدالجليل عبد304699

ي اسماعيل215276
476إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى حف 

477إعداديةجلوالء41497دياىلذكربرهان عمار كريم213872

478إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر عباس خليل423191

479إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعدنان حميد محمود213152

480إعداديةجلوالء41497دياىلذكرسيف اسماعيل علي437228

481إعداديةجلوالء41497دياىلذكربالل خليل ابراهيم422052



482إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمثنى قحطان رحيم214690

483إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد عيدان محمود212901

484إعداديةجلوالء41497دياىلذكرسعد غيدان محمود363441

485إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى عيدان احمد212947

486إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالسالم عمر حميد421941

487إعداديةجلوالء41497دياىلذكرفالح حسن محمد421472

488إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي قادر احمد215660

489إعداديةجلوالء41497دياىلذكريوسف احمد عبدهللا303708

490إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي لقمان علي362749

491إعداديةجلوالء41497دياىلذكرابراهيم خليل احمد215009

492إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد عبدالحميد انور303507

493إعداديةجلوالء41497دياىلذكربشير محمود رشيد215477

494إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد سعيد سليمان218115

495إعداديةجلوالء41497دياىلذكرخالد وليد محمود213856

496إعداديةجلوالء41497دياىلذكربارق احمد علي217350

497إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد اسعد جليل422030

498إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالغفور نوري محمد423061

ى مهدي212816 499إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد حسير

ى فليح حسن355985 500إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسير

501إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي حامد سليمان217746

502إعداديةجلوالء41497دياىلذكررافد سالم عباس509344

503إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالسالم عدنان قادر213794

504إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمنيب ضياء سالم356371

505إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد حسن علي305401

ى214381 506إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبداالمير قحطان حسير

507إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالوهاب نوري محمد303997

508إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالقادر عاضي خلف214673

509إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى كريم محمود423259

510إعداديةجلوالء41497دياىلذكراسماعيل ابراهيم اسماعيل212783

511إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبيدة عباس امير304841

512إعداديةجلوالء41497دياىلذكرالحكم محمد جمعة305055

513إعداديةجلوالء41497دياىلذكريوسف هيثم ستار431181

514إعداديةجلوالء41497دياىلذكرابوبكر عباس فاضل214613

515إعداديةجلوالء41497دياىلذكرطاهر احمد سلمان213008

516إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد سعدون عبدهللا305299

517إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر مصحب سلمان359239

518إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد علي صيهود214541

519إعداديةجلوالء41497دياىلذكرقيرص نجمالدين محيالدين421451

520إعداديةجلوالء41497دياىلذكرصالح عمران محمد363009

521إعداديةجلوالء41497دياىلذكرظافر سلمان رحيم218287

522إعداديةجلوالء41497دياىلذكرجهاد قحطان قادر214412

523إعداديةجلوالء41497دياىلذكرابراهيم جالل ابراهيم218003

524إعداديةجلوالء41497دياىلذكركهالن خلف حسن431388

525إعداديةجلوالء41497دياىلذكرساهر مهدي خزعل215389

ى صالح خلف305036 526إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسير

527إعداديةجلوالء41497دياىلذكرغيث صدام متعب215471

528إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد محجوب صالح496159

529إعداديةجلوالء41497دياىلذكرخالد خليل حسن358277



530إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى ابراهيم عكلة362952

531إعداديةجلوالء41497دياىلذكرسيف قيس متعب421491

532إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر فاضل علي305270

533إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد محسن رشيد358238

ى496381 534إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي احمد حسير

535إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى لطيف محمد357862

536إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا محمود عبدهللا217862

537إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد عدنان جداع213389

538إعداديةجلوالء41497دياىلذكركامل سعيد صالح64797

539إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي رعد عبدهللا304202

540إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسن سلمان حسن217860

541إعداديةجلوالء41497دياىلذكرامجد جمعة عبد421697

ى304906 542إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر عادل حسير

543إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى احمد طه363295

544إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالرحيم قحطان رحيم214509

545إعداديةجلوالء41497دياىلذكرزوب  ع حامد سليمان212929

546إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر احمد كمال217562

547إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد عدنان جمهور305451

548إعداديةجلوالء41497دياىلذكركاظم مزهر نارص424255

549إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمزهر عدنان جاسم421740

550إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا صالح محمد214196

551إعداديةجلوالء41497دياىلذكروسام حامد صالح213894

552إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد ابراهيم احمد212988

553إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى ازاد موس214776

554إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر علي راشد213465

555إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمار رحيم فرحان304954

556إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد هادي رشيد358306

557إعداديةجلوالء41497دياىلذكرسعد مهدي محمد424756

558إعداديةجلوالء41497دياىلذكرخالد سعد صيهود305474

559إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى محمد هادي422738

560إعداديةجلوالء41497دياىلذكرصفاء حسن زيدان304962

561إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمثنى اسماعيل ابراهيم304983

ي نارص212948 562إعداديةجلوالء41497دياىلذكرانمار ناجر

563إعداديةجلوالء41497دياىلذكرابراهيم فاضل صالح212864

564إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد منذر عزيز212849

565إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى نزار فليح362081

566إعداديةجلوالء41497دياىلذكرامير فيصل صالح214384

567إعداديةجلوالء41497دياىلذكرنوار فالح حسن218191

568إعداديةجلوالء41497دياىلذكرايوب عامر احمد422987

569إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد سعيد سلمان212818

570إعداديةجلوالء41497دياىلذكريارس هادي صالح214312

571إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا احمد سعيد214866

ى ابراهيم حمد213126 572إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسير

573إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحامد شكر محمود304996

574إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد سالم متعب560881

575إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا عامر فليح303327

ى سلمان214084 576إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي حسير

577إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمنير فيصل صابر391559



578إعداديةجلوالء41497دياىلذكرانس نزار عبد218083

579إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي نارص محمد215317

580إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي برجس ابراهيم305448

581إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر كاطع محمد509483

582إعداديةجلوالء41497دياىلذكريوسف شاهر نجم358301

583إعداديةجلوالء41497دياىلذكربارق ردام علي304971

584إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحمزة خليل ابراهيم422069

 كامل علي303906
ى 585إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسير

ان421762 586إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر محمد عني 

587إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد حميد عبدهللا215064

588إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعدنان برهان حسن360594

589إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي داود خليل560951

590إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد مزهر محمد362875

591إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمهند احمد محسن212852

ي218054
592إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعمر حازم غنى

 عالء علي423274
593إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمرتصى

594إعداديةجلوالء41497دياىلذكربالل عدنان قادر213019

595إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد مهدي صالح62967

596إعداديةجلوالء41497دياىلذكرقاهر محمد ابراهيم212906

597إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحيدر علي عزيز212744

598إعداديةجلوالء41497دياىلذكرايوب علي سعيد424059

599إعداديةجلوالء41497دياىلذكرحسن جبار سلمان421902

600إعداديةجلوالء41497دياىلذكرزيد نوري عبدالرحمن215029

601إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد شهاب احمد424719

ى303502 602إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد محمود حسير

ى213364 603إعداديةجلوالء41497دياىلذكرغيث سعدون حسير

604إعداديةجلوالء41497دياىلذكرصميدع احمد جاسم218111

605إعداديةجلوالء41497دياىلذكرغزوان نشعان علم423912

606إعداديةجلوالء41497دياىلذكريحنر سعيد محمد496574

607إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمصطفى رائد مولود214425

608إعداديةجلوالء41497دياىلذكركرم الباري محمود شكر363605

609إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدالوهاب خليل نجم213676

610إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد مالك عطا216296

ى احمد صالح213497 611إعداديةجلوالء41497دياىلذكرياسير

612إعداديةجلوالء41497دياىلذكراسماعيل نزار عبد213612

613إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد هشام سعيد496343

ى هادي هاشم424742 614إعداديةجلوالء41497دياىلذكرياسير

615إعداديةجلوالء41497دياىلذكرسفيان كريم حرفش422710

616إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد سعد ابراهيم360564

617إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعباس علي نصيف212730

618إعداديةجلوالء41497دياىلذكراحمد علي مجول214170

619إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعبدهللا محمد نادر362122

620إعداديةجلوالء41497دياىلذكريوسف ثائر يوسف215361

621إعداديةجلوالء41497دياىلذكرموس نوري محمد304809

622إعداديةجلوالء41497دياىلذكرهمام نرص يوسف213890

623إعداديةجلوالء41497دياىلذكروضاح نوري احمد363713

624إعداديةجلوالء41497دياىلذكرخالد شكر عطية421914

625إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد محمود مهدي362658



626إعداديةجلوالء41497دياىلذكرطالل اسود نجم214249

ى305378 ي حسير
627إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمحمد تف 

628إعداديةجلوالء41497دياىلذكرغسان مهدي حسن509458

629إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي جاسم محمد214021

630إعداديةجلوالء41497دياىلذكرسيف فراس حامد305342

631ماجستيرجلوالء41497دياىلذكريارس محمد خلف355667

632بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسعد علي خلف214758

633بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصباح احمد علي216852

634بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعمار ابراهيم محمد215204

635بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرعدي محسن علي216104

636بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرزياد عليوي نارص422716

ي جسام304803
ى
637بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسامي لطوق

638بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرفالح حسن عليوي215072

639بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكركريم سطوان غزان454468

640بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرغسان حيد ابراهيم304582

641بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرسعدون عمر محمود423714

642بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرصالح محمود سلمان304034

643بكالوريوسجلوالء41497دياىلذكرهشام سعيد عبدالرزاق496318

يف213076 644دبلومجلوالء41497دياىلذكرعزالدين سلمان رسر

645دبلومجلوالء41497دياىلذكرجمال علي عواد357956

646دبلومجلوالء41497دياىلذكراحمد محمد عزيز214805

647دبلومجلوالء41497دياىلذكربرهان نجم خلف214388

648دبلومجلوالء41497دياىلذكرطه علي زيدان214351

649دبلومجلوالء41497دياىلذكرحميد عواد سلطان216479

ى زيدان213033 650دبلومجلوالء41497دياىلذكرهاتف حسير

651دبلومجلوالء41497دياىلذكريارس عبدالرزاق احمد303624

652دبلومجلوالء41497دياىلذكرزهير طائف محمود160666

653دبلومجلوالء41497دياىلذكرمحمد عبدهللا كاظم214529

654دبلومجلوالء41497دياىلذكرعامر ابراهيم علي212817

655دبلومجلوالء41497دياىلذكروليد خالد رشيد213427

656دبلومجلوالء41497دياىلذكرصديق انور ابراهيم360499

657دبلومجلوالء41497دياىلذكريعرب نصيف محمود358288

ي ثائر كاكة217529
658دبلومجلوالء41497دياىلذكرهاتى

659دبلومجلوالء41497دياىلذكرقحطان جداع فياض217168

660دبلومجلوالء41497دياىلذكرطوفان جاسم حمادي358229

 علي214928
ى 661دبلومجلوالء41497دياىلذكرعلي حسير

662إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعلي فاضل مجيد215045

663إعداديةجلوالء41497دياىلذكرقيس متعب رشيد213163

664إعداديةجلوالء41497دياىلذكرمروان عواد عبد214632

665إعداديةجلوالء41497دياىلذكرطه احمد كريم212808

666إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعدنان عاضي متعب217015

667إعداديةجلوالء41497دياىلذكرعدنان حسن حميد424464

1ماجستيرجلوالء41497دياىلأننىهناء ابراهيم لفته358994

شيالن عبدالرضا علي214218
2بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

3بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىساجده مجول حسون402879

4بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرواء طالسم طعمة493996

5بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىاحالم موس بابا362813

6بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىزينب محمد طه317136



7بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىعذراء صالح محمد358132

8بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىساهرة شاكر حمودي217784

ى فرج214479 9بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىسوزان حسير

10بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىمحمد متعب سعيد357856

11بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىدنيا غانم محمود213331

12بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىنورا اسعد محمد358632

ى محمود عبدهللا496339 13بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىبرسر

مروة محمد علي423226
14بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

ى صالح213253 15بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىابتسام ياسير

16بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرنا صالح مهدي305006

ى214962 17بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىنورالهدى زياد ياسير

18بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىنور جليل عبدالكريم213208

19بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرساب حميد محمود558404

20دبلومجلوالء41497دياىلأننىجوان حسن رشيد357947

21دبلومجلوالء41497دياىلأننىبدرية رضا كمر215846

22دبلومجلوالء41497دياىلأننىزاهدة بكر خضير360577

23دبلومجلوالء41497دياىلأننىايمان واحد جوامير217809

24دبلومجلوالء41497دياىلأننىماجده حسن سلمان357937

25دبلومجلوالء41497دياىلأننىاشواق خالد محمد376523

ى496304 26دبلومجلوالء41497دياىلأننىمها محمود ياسير

27دبلومجلوالء41497دياىلأننىارساء سعيد عبود212914

28دبلومجلوالء41497دياىلأننىالهام اسود طعمة214403

29دبلومجلوالء41497دياىلأننىشيماء محي محمود496297

30دبلومجلوالء41497دياىلأننىسندس باقر سليم359320

ازهار علي فارس213086
31دبلومجلوالء41497دياىلأننى

32دبلومجلوالء41497دياىلأننىانعام رفعت جاسم212916

33دبلومجلوالء41497دياىلأننىسناء عباس هادي362840

34دبلومجلوالء41497دياىلأننىحنان ابراهيم خليل215257

35دبلومجلوالء41497دياىلأننىرباب عبدهللا صالح509439

36دبلومجلوالء41497دياىلأننىالهام حسن فارس217349

37دبلومجلوالء41497دياىلأننىهند فيصل صالح212776

ى304020 زا حسير 38دبلومجلوالء41497دياىلأننىسعاد مير

اس شاكر محمود455001 39دبلومجلوالء41497دياىلأننىنير

40دبلومجلوالء41497دياىلأننىعامر محمد اسماعيل215883

41دبلومجلوالء41497دياىلأننىهدى غسان حيد399752

42دبلومجلوالء41497دياىلأننىوفاء عبد احمد355656

43دبلومجلوالء41497دياىلأننىاخالص احمد نارص356020

ان422973 ى 44دبلومجلوالء41497دياىلأننىبراء محمد عيى

 علي215503
ى 45دبلومجلوالء41497دياىلأننىزمن حسير

 علي214430
ى 46دبلومجلوالء41497دياىلأننىامل حسير

47دبلومجلوالء41497دياىلأننىارساء غازي ابراهيم213143

ي ابراهيم558241
48دبلومجلوالء41497دياىلأننىتمارصى غنى

49إعداديةجلوالء41497دياىلأننىزاهدة حاتم عبود214603

50إعداديةجلوالء41497دياىلأننىفليحة حسن علوان213117

ي نجم213051
51إعداديةجلوالء41497دياىلأننىازهار حسنى

52إعداديةجلوالء41497دياىلأننىخالدة جاسم محمد361533

53إعداديةجلوالء41497دياىلأننىفريال رحيم ابراهيم424663

1ماجستيرجلوالء41497دياىلأننىايناس شاكر محمود305417



2بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىزهراء جوامير سلمان213036

3بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىانغام سعدون ابراهيم214389

االء كريم محمدعلي509209
4بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

هند مالك علي214041
5بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

6بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىناردين عبدالغفور قادر213553

7بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىسىه احمد جاسم215288

8بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىشيماء احمد محمد303499

9بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرواء مجيد خرصى356929

10بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىندى مظهر خلف305303

11بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىارساء جمعة عبود214090

12بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىهدى طه احمد358364

13بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىاخالص نعمان جمعة293707

14بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرساب جليل ابراهيم423436

15بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىريم صالح قادر303464

16بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىزهراء مهدي صالح304815

17بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىزهراء جميل عبدالستار421877

18بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىزمن صغر الياس304945

اس حامد محمود303490 19بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىنير

20بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىهند محمود مهدي303755

21بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىسهاد حميد عبدهللا215100

22بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىسوزان لسماعيل نوري212737

ى303973 23بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىسعاد مجيد حسير

24بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىنداء ليث احمد304528

ى فرج212955 25بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىارساء حسير

26بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىشيماء نجم عطية496350

27بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىهدير عمران محمد304639

رانيا دحام علي375309
28بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

29بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىايناس علي متعب213696

30بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىهبة كريم هالل215424

31بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىاسماء عبدهللا حميد217456

ى جمعة213027 32بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىاسماء حسير

ى496363 ى حسير 33بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىلقاء ياسير

 علي216070
ى 34بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىعذراء حسير

35بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىريفان فؤاد محمد213035

36بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىنور محمد جمعة212781

ي ابراهيم رشيد358159
37بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىاماتى

38بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىيرسى عبد احمد423047

39بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىايالف عماد احمد214848

40بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىاسيل عماد احمد216681

بيداء علي متعب357895
41بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

42بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىوسن خليل نجم397320

43بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىمنال عرفان حسن218093

44بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىهاوين احمد طه214779

45بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىشهد مهدي محمد356417

نورهان كريم محمدعلي355781
46بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

47بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرؤى زومان عواد215125

48بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىمروة هالل عطية217481

ذكرى مظلوم علي75205
49بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى



نور علي عبدهللا358102
50بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

51بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرانية محمد خليل213099

52بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىماري محمود جواد423624

53بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىعذاب محمد يوسف217989

ى نافع ابراهيم213070 54بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىيقير

55بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىسندس ابراهيم صالح305244

ى212775 56بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىنجوى مصحب حسير

ين محمد احمد214332 57بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىشير

58بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىاالء عبدالعزيز عارف216953

ى احمد216973 59بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىازهار ياسير

60بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىنورس صديق كريم357078

منار ابراهيم علي304502
61بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

62بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىايمان مدجي محمد215304

63بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىسهام احمد لطيف213339

64بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىشيماء حسن احمد357869

65بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىزمن عبدالرزاق احمد304205

66بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىمناهل عاضي خلف304677

67بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىندى احمد خليل212967

68بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىسارة سعد هادي217398

69بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىمنتهل محمود جواد424682

70بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىبشائر رشيد حسن216939

71بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىايات فوزي حمودي216835

شهالء كريم محمدعلي214496
72بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

73بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىفاطمة محمود عبدهللا217431

74بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرؤى مجيد خرصى357006

ى مهدي صالح217366 75بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىياسمير

 علي عبدهللا358867
ى 76بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىحنير

سحر محمد علي213492
77بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

ى422757 78بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىغادة رياض حسير

79بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىافراح مهدي حسن217101

80بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرندة نوري صكر218258

81بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىشهلة محمد اسماعيل304867

82بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىبراء شهاب احمد303403

83بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىنداء صالح حسن215223

ى212809 84بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىفرح زياد ياسير

85بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىزينة منير عبود217660

86بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىايات سعدون ابراهيم216388

87بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىشهد قيس شاكر212788

88بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىخلود داود حبيب423000

ى212760 89بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىهدير مصحب حسير

90بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىلمياء عزاري شفيق213113

91بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرساب ستار قادر431941

سارة حسن علي303612
92بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

93بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىسيناء طالب جبار217820

 علي357912
ى 94بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىجنان حسير

95بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىاية غضبان عبد216235

وق خالد احمد212752 96بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرسر

97بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىانعام لطيف محمد421996



98بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىايمان عدنان قادر212790

شيماء علي صالح217827
99بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننى

100بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىرفل زومان عواد216940

101دبلومجلوالء41497دياىلأننىايمان جالل سعيد424630

102دبلومجلوالء41497دياىلأننىاسماء شاكر حمودي212801

103دبلومجلوالء41497دياىلأننىشهد صالح عبدهللا217488

سهير علي محمود363379
104دبلومجلوالء41497دياىلأننى

اسيل علي احمد356350
105دبلومجلوالء41497دياىلأننى

ي217613 106دبلومجلوالء41497دياىلأننىاية عماد صير

ايالف ابراهيم علي212878
107دبلومجلوالء41497دياىلأننى

108دبلومجلوالء41497دياىلأننىامال يونس ابراهيم217035

109دبلومجلوالء41497دياىلأننىسماح خليفة جواد212884

110دبلومجلوالء41497دياىلأننىمرسة فاضل علي304624

111دبلومجلوالء41497دياىلأننىساره حاتم صالح216682

ى212805 112دبلومجلوالء41497دياىلأننىميديا محمد امير

ى215014 113دبلومجلوالء41497دياىلأننىسارة قاسم حسير

114دبلومجلوالء41497دياىلأننىنور عبدالرحمن محمد304660

115دبلومجلوالء41497دياىلأننىهيفاء حافظ احمد215444

116دبلومجلوالء41497دياىلأننىانوار خالد صالح303054

117دبلومجلوالء41497دياىلأننىارساء عباس حبيب423016

118دبلومجلوالء41497دياىلأننىفيان خليل محمدغريب217278

119دبلومجلوالء41497دياىلأننىعذراء طارق عزيز212981

ى357906 علياء علي حسير
120دبلومجلوالء41497دياىلأننى

121دبلومجلوالء41497دياىلأننىزهراء سالم عادل216965

122دبلومجلوالء41497دياىلأننىالهام معصوم حسن218084

123دبلومجلوالء41497دياىلأننىنور عبدالرحمن محمد356133

124دبلومجلوالء41497دياىلأننىصبا جليل ابراهيم217262

125دبلومجلوالء41497دياىلأننىارساء عبدالعزيز عارف496295

126دبلومجلوالء41497دياىلأننىمروة هاشم عبدهللا212813

127دبلومجلوالء41497دياىلأننىسحر صادق علي496347

ميديا احمد علي213885
128دبلومجلوالء41497دياىلأننى

ى صفاءالدين شاكر303376 129دبلومجلوالء41497دياىلأننىافير

هدى مظلوم علي73848
130دبلومجلوالء41497دياىلأننى

ي محمد محمود216870
131دبلومجلوالء41497دياىلأننىتهاتى

132دبلومجلوالء41497دياىلأننىمىه جداع جاسم303696

ي اسماعيل215896
133دبلومجلوالء41497دياىلأننىسوزان حف 

134دبلومجلوالء41497دياىلأننىرغدة عباس فاضل217739

135دبلومجلوالء41497دياىلأننىمنتىه احمد جاسم303392

136دبلومجلوالء41497دياىلأننىاينور عباس محسن304490

137دبلومجلوالء41497دياىلأننىرانيا عباس احمد217707

138دبلومجلوالء41497دياىلأننىدانية قيس زينعابدين431177

139دبلومجلوالء41497دياىلأننىضح محمود سلمان212793

ى298877 140دبلومجلوالء41497دياىلأننىتغريد محمود حسير

141دبلومجلوالء41497دياىلأننىايمان جراد خرصى212742

142دبلومجلوالء41497دياىلأننىشذى عبدالستار قادر213102

نبا محمد علي303616
143دبلومجلوالء41497دياىلأننى

اطياف عدنان علي496327
144دبلومجلوالء41497دياىلأننى

145دبلومجلوالء41497دياىلأننىسجا حميد محمد299153



146دبلومجلوالء41497دياىلأننىسىه سطوان صالح36556

147دبلومجلوالء41497دياىلأننىلميعة مهدي مجيد304917

148دبلومجلوالء41497دياىلأننىنوال محمد احمد214366

149دبلومجلوالء41497دياىلأننىاراس شاكر محمد213059

150دبلومجلوالء41497دياىلأننىنجاة ابراهيم توفيق213185

ى اسماعيل212777 151دبلومجلوالء41497دياىلأننىايمان حسير

152دبلومجلوالء41497دياىلأننىفاطمة حسن مالك214320

153دبلومجلوالء41497دياىلأننىختام خليفة جواد212869

154دبلومجلوالء41497دياىلأننىاسماء محمود محمد304740

155دبلومجلوالء41497دياىلأننىمروة محمد ابراهيم215116

156دبلومجلوالء41497دياىلأننىايمن محمود حسن218272

157دبلومجلوالء41497دياىلأننىهند جليل ابراهيم372156

ي اسماعيل303690
158دبلومجلوالء41497دياىلأننىعفاف راضى

159دبلومجلوالء41497دياىلأننىبيداء جبار اسماعيل216190

160دبلومجلوالء41497دياىلأننىموج عدنان اسماعيل360488

161إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور احمد ابراهيم214554

162إعداديةجلوالء41497دياىلأننىوسام محمد صالح214643

اية علي عبد214159
163إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

164إعداديةجلوالء41497دياىلأننىهاجره صباح شكر217472

165إعداديةجلوالء41497دياىلأننىعهود طالب جبار217831

ى213983 166إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاسماء زياد ياسير

167إعداديةجلوالء41497دياىلأننىمريم مهدي محمد356598

168إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسهير مسلم محمد213947

169إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاية غازي محمد421409

170إعداديةجلوالء41497دياىلأننىرويدة حامد محمود496299

171إعداديةجلوالء41497دياىلأننىهدى احمد كريم213661

172إعداديةجلوالء41497دياىلأننىفرقان سالم سجل215824

173إعداديةجلوالء41497دياىلأننىرفل عباس راشد213737

ان422939 ى 174إعداديةجلوالء41497دياىلأننىوالء محمد عيى

175إعداديةجلوالء41497دياىلأننىرقية شهاب احمد304706

176إعداديةجلوالء41497دياىلأننىشيماء قاسم محمد303992

 علي213101
ى 177إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنورة حسير

178إعداديةجلوالء41497دياىلأننىبراء عمار كريم357292

179إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسارة خالد كريم421522

وق مزهر محمد217653 180إعداديةجلوالء41497دياىلأننىرسر

181إعداديةجلوالء41497دياىلأننىمريم حازم عاص496391

ى احمد طه363027 182إعداديةجلوالء41497دياىلأننىهفير

183إعداديةجلوالء41497دياىلأننىرفل مال هللا علي212780

184إعداديةجلوالء41497دياىلأننىايمان محمد صالح421590

185إعداديةجلوالء41497دياىلأننىوسام باسم محمد356014

186إعداديةجلوالء41497دياىلأننىميس عبدالوهاب احمد214659

187إعداديةجلوالء41497دياىلأننىهاجر نجمالدين محي الدين421429

188إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنورجان حسن كمال421720

189إعداديةجلوالء41497دياىلأننىارساء احمد علي297954

ى مجيد363276 190إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنادية حسير

191إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور صالح جمعة213023

192إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور نوري صكر212928

193إعداديةجلوالء41497دياىلأننىفاطمة ابراهيم كاظم305252



194إعداديةجلوالء41497دياىلأننىحنان عدنان عاضي217815

195إعداديةجلوالء41497دياىلأننىشهد خضير اسماعيل215094

196إعداديةجلوالء41497دياىلأننىفاطمة خضير محمد215587

ى213485 ي حسير
197إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاالء تف 

198إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاسيل صدام متعب217916

ى212871 ين عبدالستار حسير 199إعداديةجلوالء41497دياىلأننىشير

هديل علي عبد214261
200إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

اشواق علي عبدهللا213727
201إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

202إعداديةجلوالء41497دياىلأننىمريم احمد عبد552932

203إعداديةجلوالء41497دياىلأننىدنيا نجيب علي305023

االء صادق علي496346
204إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

205إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور عدنان حسن303482

206إعداديةجلوالء41497دياىلأننىيرسى يارس احمد213820

عائشة حسن علي213004
207إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

208إعداديةجلوالء41497دياىلأننىزمن خليل نجم213864

209إعداديةجلوالء41497دياىلأننىشهد بكر محمود305331

210إعداديةجلوالء41497دياىلأننىبتول سعدون ابراهيم215088

211إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسحر عدنان احمد422848

212إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاريفان حسن فرج215426

213إعداديةجلوالء41497دياىلأننىزينب محمد مرشد496418

ى303680 214إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور عبدالعزيز حسير

ى214141 215إعداديةجلوالء41497دياىلأننىهبة فهمي سمير

ى217864 216إعداديةجلوالء41497دياىلأننىايالف عبدالستار حسير

217إعداديةجلوالء41497دياىلأننىزينة عصام حسن216117

218إعداديةجلوالء41497دياىلأننىهدى عبدالستار قادر305292

219إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور صباح رحيم212741

تبارك علي عبدهللا358896
220إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

221إعداديةجلوالء41497دياىلأننىضح سالم صالح212765

222إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور مهدي محمد356622

223إعداديةجلوالء41497دياىلأننىتبارك عيدان احمد217963

224إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسحر صباح علي216931

225إعداديةجلوالء41497دياىلأننىايمان عزاوي احمد363349

زينة علي عبدهللا363320
226إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

227إعداديةجلوالء41497دياىلأننىرقية ابراهيم كاظم303749

228إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور حيدر منصور212770

229إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاية حازم عاضي496432

230إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور محمد صالح421575

231إعداديةجلوالء41497دياىلأننىرفل سالم عباس215034

ى سلمان217586 232إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنادية حسير

ى213122 سوزان علي حسير
233إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

ى362167 234إعداديةجلوالء41497دياىلأننىمينا منذر امير

235إعداديةجلوالء41497دياىلأننىمروة فيصل صالح214880

236إعداديةجلوالء41497دياىلأننىلقاء شهاب احمد359269

237إعداديةجلوالء41497دياىلأننىغسق فراس حامد305013

238إعداديةجلوالء41497دياىلأننىشهد مظفر محمد213817

اس مولود سلمان303933 239إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنير

240إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسارة مدجي محمد347704

241إعداديةجلوالء41497دياىلأننىشهد صباح سلمان356336



242إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسمية محمد احمد424545

ى213445 243إعداديةجلوالء41497دياىلأننىعال جواد ياسير

244إعداديةجلوالء41497دياىلأننىمريم يعرب صالح217255

245إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسارة مسلم محمد217029

ى كنعان اسماعيل213748 246إعداديةجلوالء41497دياىلأننىافير

247إعداديةجلوالء41497دياىلأننىرحاب عدنان عبد304477

248إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاسماء نوري عبود218029

رنا سعدي علي218129
249إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

250إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور رعد عاضي304231

251إعداديةجلوالء41497دياىلأننىرندة رعد صالح359172

ى552956 252إعداديةجلوالء41497دياىلأننىايمان يارس ياسير

253إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاية عدنان حسن303448

254إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاية مزهر عباس212984

255إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاميمة ثائر شجاع213328

256إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسكينة قيس شهاب217838

االء عطية علي214446
257إعداديةجلوالء41497دياىلأننى

258إعداديةجلوالء41497دياىلأننىمريم احمد زناد213135

259إعداديةجلوالء41497دياىلأننىنور صباح كريم305319

260إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسهر عدنان عبد304752

261إعداديةجلوالء41497دياىلأننىفاطمة محمد مرشد303675

262إعداديةجلوالء41497دياىلأننىهناء طالب سلمان304547

263إعداديةجلوالء41497دياىلأننىهديل احمد كريم214556

264إعداديةجلوالء41497دياىلأننىمها عامر فليح214552

265إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسارة سحاب كرم509450

 علي359352
ى 266إعداديةجلوالء41497دياىلأننىهدى حسير

267إعداديةجلوالء41497دياىلأننىوزيرة غضبان رسحان218145

268إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسارة خالد عبدالكريم304727

269إعداديةجلوالء41497دياىلأننىاالء جميل ابراهيم217284

270إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسارة عماد اصغر213700

271إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسارة نرصت نجم303452

272بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىضمياء محمد رشيد212733

273بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىامل محمود خلف217596

274بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىذكرى خضير عباس212827

ى216151 275بكالوريوسجلوالء41497دياىلأننىزينب سعدون حسير

276دبلومجلوالء41497دياىلأننىوداد رحيم حميد304928

277دبلومجلوالء41497دياىلأننىهادي عباس كاظم213219

278دبلومجلوالء41497دياىلأننىناجحة محمد صالح305427

رفاة علي مجيد216554
279دبلومجلوالء41497دياىلأننى

280دبلومجلوالء41497دياىلأننىاسماء خليل عبدالوهاب214414

281دبلومجلوالء41497دياىلأننىناهدة ابراهيم صالح359125

282دبلومجلوالء41497دياىلأننىسناء رحمن خضير217821

بخشان قادر علي214376
283دبلومجلوالء41497دياىلأننى

284دبلومجلوالء41497دياىلأننىسناء خليل تركان304671

285دبلومجلوالء41497دياىلأننىرنا جالل عبود304457

286دبلومجلوالء41497دياىلأننىخالده هادي اسماعيل218100

287دبلومجلوالء41497دياىلأننىزينب علي مولود214402

288دبلومجلوالء41497دياىلأننىافراح حسن نجم217565

289إعداديةجلوالء41497دياىلأننىافراح شكر عبدالرحمن214339



290إعداديةجلوالء41497دياىلأننىبردي عبدالستار شاكر423585

291إعداديةجلوالء41497دياىلأننىسلوى هاشم قاسم509875

1ماجستيرسعدية41498دياىلذكرثائر احمد مزهر328785

2ماجستيرسعدية41498دياىلذكراحمد ابراهيم خليل36748

3بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعماد عبداللطيف محمد57132

ي57590
4بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمود ابراهيم شمات 

ى حسن496693 5بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرصالح الدين سمير

6بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعمار مصطفى خورشيد398877

ى338189 7بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرميثاق عبدالحميد حسير

8بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرفراس عباس احمد277876

9بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد ستار شكر37790

10بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرحسام محمد صالح278178

 علي50917
ى 11بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمعد حسير

12بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرنشوان احمد غايب365593

13بكالوريوسسعدية41498دياىلذكردريد طارق محمد398520

14بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعمر عبدالجبار عبدهللا398393

15بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعباس مراد كاظم50929

16بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرسعد وهاب احمد59924

17بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرنزار محمد حسن279339

18بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد خليل اسماعيل279409

19بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرزكريا جبار صالح278014

20بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد صالح قادر57100

21بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرنور صباح محمد277924

22بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرايرس عدنان طاهر399665

23بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعلي خليل اسماعيل46372

24بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعلي نارص سليمان399615

25بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمهند عزالدين اسماعيل50877

26بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمصطفى صالح جالل277930

ى46533 27بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعالءالدين عبدالرحمن حسير

ى جاسم محمد278155 28بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرحسير

ى دايس37548 29بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد ياسير

ى37508 30بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمنذر سليمان حسير

ى عواد398899 31بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد حسير

ي496680 32بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرابراهيم عبدالكريم صير

33بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرفراق شهاب احمد279506

34بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعرفان عبدالرحمن محمود46114

35بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرنوح علي ابراهيم329016

36بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد عبدالجبار عبدهللا399784

37بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرسارية عيوان محمود552992

38بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرحمزة مالك مزهر400001

39بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد قادر رحمان329392

40دبلومسعدية41498دياىلذكرمهند محمد رشيد46193

ى510675 41دبلومسعدية41498دياىلذكرعمر ستار حسير

42دبلومسعدية41498دياىلذكريوسف كريم عزيز555700

43دبلومسعدية41498دياىلذكرغسان كنعان طاهر496685

44دبلومسعدية41498دياىلذكرمحمود قادر علي277851

 علي46638
ى 45دبلومسعدية41498دياىلذكرمحمد حسير

46دبلومسعدية41498دياىلذكرمحمد سعدون عواد65692



47دبلومسعدية41498دياىلذكرمحمد جهاد حسن46627

48دبلومسعدية41498دياىلذكرعبدالرحمن احمد عبدهللا398375

ى397186 49دبلومسعدية41498دياىلذكرعمر احمد حسير

50دبلومسعدية41498دياىلذكراياد محمد سعدهللا327946

ى46521 51دبلومسعدية41498دياىلذكرصفاءالدين عبدالرحمن حسير

52دبلومسعدية41498دياىلذكروضاح محمد طه399712

53دبلومسعدية41498دياىلذكرنذير نايف حسن50923

54دبلومسعدية41498دياىلذكررشيد ابراهيم زيدان345651

ام399549 55دبلومسعدية41498دياىلذكرقحطان عدنان بير

56دبلومسعدية41498دياىلذكرمحمد زين العابدين عسكر278518

57دبلومسعدية41498دياىلذكرمثنى خليل مجيد58842

58دبلومسعدية41498دياىلذكررافد كريم احمد39312

59دبلومسعدية41498دياىلذكرماهر عدنان داود501946

60دبلومسعدية41498دياىلذكرعلي احمد خلف60612

61إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد ستار ابراهيم558370

62إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبدالكريم احمد عبدهللا39174

63إعداديةسعدية41498دياىلذكرجاسم احمد خلف279391

64إعداديةسعدية41498دياىلذكرهشام مظلوم احمد278023

65إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمود رضا هاشم398284

66إعداديةسعدية41498دياىلذكرحاتم سلمان خميس57483

67إعداديةسعدية41498دياىلذكرحبيب شالل جاسم46475

68إعداديةسعدية41498دياىلذكرصباح عزالدين عبدالرحيم399666

1ماجستيرسعدية41498دياىلذكرسيف ذياب علي57129

ى324011 2دبلوم عاىليسعدية41498دياىلذكرمحمد عبدالكريم حسير

3بكالوريوسسعدية41498دياىلذكررسمد حكمت شوكت278245

4بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد خالد ظاهر45959

5بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرخليل خليل عبدهللا279367

ى دايس59123 6بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعلي ياسير

7بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرزيدون عدنان عبدالرحمن45963

8بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرحسن هيالن حسن46219

9بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعالء ابراهيم جعفر60286

ى323870 10بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرسفيان عبدالكريم حسير

11بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعباس جالل جليل57645

12بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرصفاء رفعت شوكت50896

13بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعلي رحيم صالح46293

14بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد عبدالهادي صالح74165

15بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمروان قحطان عبدالرحمن57209

16بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد اسماعيل غالم46314

ى61235 17بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرسيف صالح حسير

18بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراياد بدري عبود50921

19بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد محمد عبدالوهاب399224

20بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد طه حسون36533

21بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمصطفى احمد جاسم552987

22بكالوريوسسعدية41498دياىلذكريعقوب احمد مراد278122

23بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد فارس عبدالخالق46128

24بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد علي حسن37042

ى61141 25بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمروان موزر سمير

26بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرحسام عبد مزهر57003



27بكالوريوسسعدية41498دياىلذكربسام ابراهيم هادي38422

28بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعلي طالب عيدان58665

29بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرساجد وسام محمد402835

30بكالوريوسسعدية41498دياىلذكررياض عواد ابراهيم555699

31بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرصفاء متعب قادر61193

32بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد محمود خلف278340

33بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعمر علي حسون278545

34بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراكرم محسن عبدهللا58408

35بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعمر فهمي فتحاهلل46300

36بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعزالدين كريم حميد327994

37بكالوريوسسعدية41498دياىلذكركريم مدلول كريم510676

38بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد فاضل يوسف59520

ى وهاب398458 39بكالوريوسسعدية41498دياىلذكربسام سمير

40بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد زكريا يوسف376484

41بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد عزيز شهاب328271

42بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد علي محمد37011

43بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرهيثم عبدهللا فياض397114

44بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعوف عبدالرحمن حسن398480

45بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرتحرير حسن ماالهلل46671

46بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمود يسن حسون36969

47بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعبدالرشيد فهد عبدهللا398999

ى36613 48بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرحيدر احمد حسير

49بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد طارق حميد279443

50بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرخليل ابراهيم جليل278003

51بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد عبدالرحمن ادهم38700

52بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمعد يحنر ضاري297748

53بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد خليل كناوي372173

54بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد عبدالجبار سليمان45944

55بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد علي عويد398928

ى اسماعيل45909 56بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعلي حسير

57بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعلي نجدت عادل328676

58بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد نوري محمود58593

59بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرضياءالدين متعب قادر50932

60بكالوريوسسعدية41498دياىلذكريارس قحطان شوكت45930

61بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد جاسم محمد418797

ى عدنان صالح399056 62بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرحسير

63بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرميرس ابراهيم زيدان345649

64بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراحمد خليل عبدهللا278189

ى محمد57410 65بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرطه ياسير

66بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرفالح عدنان لفته36709

67بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد صالح سليم38277

68بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد خليل عبدهللا327406

69بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد فاضل خماس50891

70بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرسماح حامد جاسم397302

71بكالوريوسسعدية41498دياىلذكربالل حسن هادي278263

72بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعمر شالل احمد38008

73بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرفارس حسن علي59063

ى59689 74بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد عماد سمير



75بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعمر عبدالرحمن عبدالرحيم328884

76بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمود وليد خالد46330

77بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد شكر محمود50905

78بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد نبيل خليل46266

79بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرسيف سعد ابراهيم37337

ى اسماعيل278697 80بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرسالم حسير

81بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرارشد كامل حميد58179

82بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعالء شاكر سلطان46562

83بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرخالد سعدون عواد50897

84بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمصطفى محمدصالح عبد50913

85بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعدنان قحطان احمد277726

86بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرحيدر عبدالرحمن حسن278208

87بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرابراهيم منصور هادي46074

88بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمصطفى برهان جاسم61111

89بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرسيف قصي عبدالجبار46393

90بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد يونس رحمن46041

91بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرمحمد علي سايخان50908

ى398504 92بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرحردان محي حسير

93بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرايمن حسن هادي278275

94بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرسعد وليد ادهم46208

95بكالوريوسسعدية41498دياىلذكراسماعيل عبدالكريم محمد46323

96بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرخليل ابراهيم ادهم39184

97دبلومسعدية41498دياىلذكرعبدهللا مؤيد يوسف46060

98دبلومسعدية41498دياىلذكررياض عزيز شهاب328072

99دبلومسعدية41498دياىلذكرسيف سمير شهاب327772

100دبلومسعدية41498دياىلذكراحسان شالل حميد60462

ى57188 101دبلومسعدية41498دياىلذكرعدنان رشيد حسير

102دبلومسعدية41498دياىلذكرعبدالمقيت طارق جمال45904

103دبلومسعدية41498دياىلذكرعبدالسالم احمد جاسم46283

104دبلومسعدية41498دياىلذكراحمد فاضل دواح50910

105دبلومسعدية41498دياىلذكرعبدهللا عباس هادي45995

106دبلومسعدية41498دياىلذكرخالد وليد خليل50894

ى38502 ى جميل سمير 107دبلومسعدية41498دياىلذكرحسير

108دبلومسعدية41498دياىلذكرمحمدنور حاتم شوكت278059

يف50927 109دبلومسعدية41498دياىلذكروسام عبدالكريم رسر

110دبلومسعدية41498دياىلذكرعبدالستار نزار محمد279380

111دبلومسعدية41498دياىلذكررعد قاسم محمدنادر60471

112دبلومسعدية41498دياىلذكرحيدر علي احمد59808

113دبلومسعدية41498دياىلذكرصهيب زيد عبدهللا277898

114دبلومسعدية41498دياىلذكرصفاء حسن هادي327806

ار عبدالسالم رسول65584 ى 115دبلومسعدية41498دياىلذكرسير

ى حميد60448 116دبلومسعدية41498دياىلذكروسام ياسير

ى36639 117دبلومسعدية41498دياىلذكربالل احمد حسير

118دبلومسعدية41498دياىلذكرعمر وليد علوان329444

119دبلومسعدية41498دياىلذكرمصطفى عدنان عبدالحميد46580

120دبلومسعدية41498دياىلذكرمحمدنور عبدالكريم ظاهر375006

121دبلومسعدية41498دياىلذكراحمد كنعان يوسف46122

122دبلومسعدية41498دياىلذكرعباس صالح محمد46506



123دبلومسعدية41498دياىلذكريشار محمد ستار50903

ي اسماعيل277840
124دبلومسعدية41498دياىلذكراحمد حف 

ي اسماعيل57273
125دبلومسعدية41498دياىلذكراحمد حف 

126دبلومسعدية41498دياىلذكرمحمد طه عبدالوهاب400097

ى57608 127إعداديةسعدية41498دياىلذكرسامر جميل سمير

ى حمدي عبدهللا50876 128إعداديةسعدية41498دياىلذكرحسير

129إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبيده زهير عداي278033

130إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبدالقهار حسام خلف57337

131إعداديةسعدية41498دياىلذكرعلي فاضل خماس39121

132إعداديةسعدية41498دياىلذكركرار بهلول كريم510677

133إعداديةسعدية41498دياىلذكرخالد خليل عبدهللا58087

134إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد رائد رحيم60853

135إعداديةسعدية41498دياىلذكرخالد سعدون عواد399552

ى رحيم صالح59191 136إعداديةسعدية41498دياىلذكرحسير

137إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد برهان اكرم397025

138إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبدهللا خالد شكر60229

139إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد طه عبدالكريم496688

140إعداديةسعدية41498دياىلذكرادهم وليد ادهم60310

141إعداديةسعدية41498دياىلذكرعلي محمد علي399753

142إعداديةسعدية41498دياىلذكرخلدون خالد علي325372

143إعداديةسعدية41498دياىلذكررفعة مزهر صالح60918

 علي هادي399867
ى 144إعداديةسعدية41498دياىلذكرحسير

145إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمود علي احمد57352

146إعداديةسعدية41498دياىلذكريوسف صالح ابراهيم278758

147إعداديةسعدية41498دياىلذكرمهند احمد ستار37757

148إعداديةسعدية41498دياىلذكرايوب احمد هادي278927

149إعداديةسعدية41498دياىلذكرمصطفى وضاح فاضل50924

150إعداديةسعدية41498دياىلذكرابراهيم اسعد ابراهيم278454

151إعداديةسعدية41498دياىلذكراحمد اسماعيل غالم400049

152إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد صالح ابراهيم278140

ى هندي39231 153إعداديةسعدية41498دياىلذكرعمر ياسير

154إعداديةسعدية41498دياىلذكرعباس رافد اكرم59640

ى60936 155إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبدالسالم عبدهللا سمير

ى61242 156إعداديةسعدية41498دياىلذكرعمر سعدون حسير

ى325466 157إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد جمعة حسير

158إعداديةسعدية41498دياىلذكرصباح سلمان حسن58096

159إعداديةسعدية41498دياىلذكريعقوب عبدالواحد حميد277808

160إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد صدام جاسم496699

161إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد عزالدين اسماعيل36507

162إعداديةسعدية41498دياىلذكراحمد عدنان عبدالحميد496611

163إعداديةسعدية41498دياىلذكرحيدر كريم حمةغريب60260

ى58431 164إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبداالمير محمود حسير

165إعداديةسعدية41498دياىلذكريعقوب احمد هادي57119

166إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد عدنان عبدالرحمن37829

167إعداديةسعدية41498دياىلذكرمهند وسمي اديب397252

168إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبدهللا عبدالرحمن داود60828

ى59669 169إعداديةسعدية41498دياىلذكرحسن صدام سمير

170إعداديةسعدية41498دياىلذكرحسن شاكر سلطان46497



171إعداديةسعدية41498دياىلذكراحمد شمال احمد37631

172إعداديةسعدية41498دياىلذكرهزبر عزيز شهاب399955

173إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبدهللا رحيم سعيد279294

174إعداديةسعدية41498دياىلذكرمخلد غسان حيد399939

175إعداديةسعدية41498دياىلذكرسفيان عبدالستار قادر38836

176إعداديةسعدية41498دياىلذكرخالد عدنان خالد37886

177إعداديةسعدية41498دياىلذكراحمد فالح محمد279227

178إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبدالرحمن متعب قادر278952

179إعداديةسعدية41498دياىلذكراحمد عبدالسالم محمود37097

180إعداديةسعدية41498دياىلذكرعمار كنعان احمد58512

181إعداديةسعدية41498دياىلذكررسول اسماعيل خليل60110

182إعداديةسعدية41498دياىلذكراحمد عماد علي279257

183إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد قصي عبدالجبار58203

184إعداديةسعدية41498دياىلذكرعصام عبد مزهر329409

185إعداديةسعدية41498دياىلذكرانس سعدون عواد279023

186إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد نور علي احمد60594

187إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد قيس صالح39279

188إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد اركان عزالدين278295

189إعداديةسعدية41498دياىلذكراركان علي عاضي278305

ى496677 190إعداديةسعدية41498دياىلذكرفادي صالح الدين سمير

191إعداديةسعدية41498دياىلذكريوسف اسماعيل خليل61418

192إعداديةسعدية41498دياىلذكربندر عبدالرحمن حسن400028

193إعداديةسعدية41498دياىلذكراسماعيل منصور هادي398215

194إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد سطوان صالح57249

195إعداديةسعدية41498دياىلذكرحيدر جمال رحيم279267

196إعداديةسعدية41498دياىلذكرمصطفى رياض طه50930

197إعداديةسعدية41498دياىلذكررياض داود اسماعيل328516

198إعداديةسعدية41498دياىلذكرحسن علي هادي555688

199إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمدنور خالد علي59886

200إعداديةسعدية41498دياىلذكرليث مزهر صالح58924

201إعداديةسعدية41498دياىلذكرعلي وليد خليل57950

202إعداديةسعدية41498دياىلذكرمصطفى رائد رحيم60837

ى هندي39222 203إعداديةسعدية41498دياىلذكرعمار ياسير

204إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد صالح غائب429505

205إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد عبدالهادي صالح36833

ى دهيدي329286 206إعداديةسعدية41498دياىلذكرابراهيم حسير

207إعداديةسعدية41498دياىلذكراحمد توفيق مطر57673

208إعداديةسعدية41498دياىلذكرعالء اسماعيل خليل323760

209إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمود علي احمد397418

210إعداديةسعدية41498دياىلذكرايمن نزار قادر60174

211إعداديةسعدية41498دياىلذكرسلطان عدنان قادر39158

ى278038 212إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبدهللا عبدالرحمن حسير

213إعداديةسعدية41498دياىلذكرصالح مهدي صالح278632

214إعداديةسعدية41498دياىلذكروليد خالد حميد397367

215إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمدعلي نشوان رشيد38652

216إعداديةسعدية41498دياىلذكراركان خضير احمد61454

217إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبدهللا عدنان عباس59440

218إعداديةسعدية41498دياىلذكرزيدون عبدالسالم محمد299844



 علي احمد38794
ى 219إعداديةسعدية41498دياىلذكرحسير

220إعداديةسعدية41498دياىلذكرمحمد متعب قادر57290

221إعداديةسعدية41498دياىلذكراحمد عدنان خالد37220

222إعداديةسعدية41498دياىلذكرابراهيم برهان جاسم38592

223إعداديةسعدية41498دياىلذكرعبار احمد سالم279238

224بكالوريوسسعدية41498دياىلذكربسام فاضل طاهر59359

225بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرنشوان رشيد علي45987

226بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرعماد عبدالرحمن عبدالرحيم561534

227بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرنعيم محمد اكرم50950

228بكالوريوسسعدية41498دياىلذكرنوفل طه عواد58028

229دبلومسعدية41498دياىلذكرخالد مراد كاظم58767

ى خليل عيىس328428 230دبلومسعدية41498دياىلذكرياسير

231دبلومسعدية41498دياىلذكرحارث كاظم جواد50892

232إعداديةسعدية41498دياىلذكرابراهيم عواد لفته396436

233إعداديةسعدية41498دياىلذكرفارس عبدالخالق غائب46142

ى اسماعيل سالم59901 234إعداديةسعدية41498دياىلذكرحسير

235إعداديةسعدية41498دياىلذكرسعد ابراهيم محمود37369

236إعداديةسعدية41498دياىلذكرعصام مظلوم احمد46255

1بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىسعاد حميد محمود329169

2بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىذكرى محمد صالح399033

3بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىسماح عدنان لفته398539

ى57935 4بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىوصال عبدالرحمن حسير

5بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىشذى فاضل خماس398612

6دبلومسعدية41498دياىلأننىنهلة يحنر محمد58243

7دبلومسعدية41498دياىلأننىوصال جاسم محمد50879

8دبلومسعدية41498دياىلأننىرسى محمد احمد46049

9دبلومسعدية41498دياىلأننىنرسين عبدالسالم شناوة59976

10دبلومسعدية41498دياىلأننىافراح محمود فتحاهلل50884

11دبلومسعدية41498دياىلأننىرائدة صالح ابراهيم50919

12دبلومسعدية41498دياىلأننىوداد عبدهللا عزيز50933

13دبلومسعدية41498دياىلأننىرنا عماد محمد57425

14دبلومسعدية41498دياىلأننىهالة جليل اسماعيل50881

15دبلومسعدية41498دياىلأننىزينب حيدر فرج374989

1بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىهديل روضان محمود553008

2بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىدنيا فيصل فاضل58139

3بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىفاتن فالح احمد46342

4بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىسارة عبدالسالم محمد37345

5بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىهيام وليد سليم278470

6بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىزينب فاضل خماس50889

7بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىمريم صالحالدين فليح57155

8بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىاخالص فاضل اسماعيل57051

9بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىهدى سطوان صالح50922

10بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىرنا احمد محمد555702

ى رهيدي329341 11بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىكوثر حسير

12بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىتبارك فيصل فاضل57199

13بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىسيناء ابراهيم ادهم37278

ة علي حسون57035 سمير
14بكالوريوسسعدية41498دياىلأننى

ى روضان محمود553005 15بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىحنير



16بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىجنة زيد عبدالرحمن328164

17بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىحنان وضاح فاضل50941

18بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىفاطمة زيد عواد46622

19بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىوالء محسن عليوي399978

20بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىلم عباس هادي45978

21بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىنور مزعل مهدي39261

22بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىشذى محمد خورشيد46457

23بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىسهام جميل حسن57433

24بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىداليا عمر سايخان160838

25بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىابابيل جواد عباس46487

26بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىاالء رحيم سليمان50883

27بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىايمان جميل عليوي46611

28بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىزهراء حمدي عبدهللا57140

مالك علي جالل328598
29بكالوريوسسعدية41498دياىلأننى

30بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىامل ابراهيم متعب46382

31بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىمىه سطوان صالح46163

32بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىهدى برهان يوسف278333

33بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىزينة فاضل اسماعيل57045

34بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىمنتىه صالح حسن59945

35بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىعائشة عبدالعليم محمد37183

36بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىرحمة صالحالدين فليح36743

ى50920 37بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىزينب حيدر حسير

38بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىفادية وليد اكرم61352

39بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىزينب عبدالجبار عبدهللا57907

40بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىمروة عدنان صالح46359

41بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىموج اسماعيل غالم399511

ى دايس57566 42بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىعلياء ياسير

43بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىنغم قاسم شالل50926

44بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىزهراء صالح حسن46441

ى50918 45بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىشهد موزر سمير

46بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىزهراء عبدالجبار سليمان45953

47بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىمشهد صالح سليم39138

رهام علي جالل58709
48بكالوريوسسعدية41498دياىلأننى

49بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىزينب صالح حسن57113

ي اسماعيل398723
50بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىرجاء حف 

51بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىندى وليد حسن60488

52بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىهدى قحطان عدنان58630

53بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىمارية عباس هادي46007

54بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىرسل عبدالجبار سليمان45920

55بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىوديان صكبان يوسف37663

56بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىشهد صالح سالم57023

57بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىاروى قيس صالح60058

سهام علي يوسف50934
58بكالوريوسسعدية41498دياىلأننى

ى37852 59بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىارساء جميل سمير

60بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىميادة شالل جاسم60655

61بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىمروة خليل مبارك328940

62بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىندى شكور محمود328376

63بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىشوبو اسماعيل داود57222



64بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىرساب صالح محمد37439

65بكالوريوسسعدية41498دياىلأننىهدى محمود شهاب46677

66دبلومسعدية41498دياىلأننىمروة عمر صالحالدين46238

67دبلومسعدية41498دياىلأننىوسن حبيب بوري50878

68دبلومسعدية41498دياىلأننىنور عبود جاسم46651

69دبلومسعدية41498دياىلأننىضح فليح حسن37634

70دبلومسعدية41498دياىلأننىسحر عبدالعليم محمد37785

ين عدنان علي45899 شير
71دبلومسعدية41498دياىلأننى

72دبلومسعدية41498دياىلأننىتبارك اسماعيل سي مراد57322

73دبلومسعدية41498دياىلأننىرغد احمد خلف37067

74دبلومسعدية41498دياىلأننىرؤى يونس رحمن61297

75دبلومسعدية41498دياىلأننىهدى احمد قادر328331

76دبلومسعدية41498دياىلأننىصابرين فليح حسن45937

77دبلومسعدية41498دياىلأننىمنى جمال كامل50887

ى قادر58563 78دبلومسعدية41498دياىلأننىامل حسير

79دبلومسعدية41498دياىلأننىمريم خليل محمود46352

80دبلومسعدية41498دياىلأننىنور صباح كامل46225

81دبلومسعدية41498دياىلأننىنجاح عدنان لفته278067

82دبلومسعدية41498دياىلأننىسماح صباح مجيد45913

83دبلومسعدية41498دياىلأننىزهراء صالحالدين عبدالجبار60502

84دبلومسعدية41498دياىلأننىصابرين فدعم شكر46017

85دبلومسعدية41498دياىلأننىزينب خليل رمضان60785

86دبلومسعدية41498دياىلأننىنها صالح حسن45926

87دبلومسعدية41498دياىلأننىاية حازم جاسم36777

88دبلومسعدية41498دياىلأننىنورا صباح مهدي59601

89دبلومسعدية41498دياىلأننىليل قيس صالح46658

90إعداديةسعدية41498دياىلأننىاية عبدالسالم محمود36585

لباب علي حسون279164
91إعداديةسعدية41498دياىلأننى

92إعداديةسعدية41498دياىلأننىافنان صالح سليم38369

93إعداديةسعدية41498دياىلأننىسحر رحيم سلمان46003

ين صالح محمد38752 94إعداديةسعدية41498دياىلأننىرسر

95إعداديةسعدية41498دياىلأننىتبارك صالحالدين عبدالجبار59340

96إعداديةسعدية41498دياىلأننىشيماء سلطان محمود58069

97إعداديةسعدية41498دياىلأننىرسور محمود عباس278750

98إعداديةسعدية41498دياىلأننىمريم عبدالجبار محمود58319

99إعداديةسعدية41498دياىلأننىتمارة عواد ابراهيم555697

100إعداديةسعدية41498دياىلأننىورود خليل ابراهيم57371

101إعداديةسعدية41498دياىلأننىنورة عبدالكريم مولود37733

102إعداديةسعدية41498دياىلأننىعفراء خليل اسماعيل278390

103إعداديةسعدية41498دياىلأننىسهام محمد اسماعيل398692

104إعداديةسعدية41498دياىلأننىريم مزهر صالح59017

105إعداديةسعدية41498دياىلأننىزهراء زيد عبدهللا278222

اية علي احمد279068
106إعداديةسعدية41498دياىلأننى

زينة صالح علي496690
107إعداديةسعدية41498دياىلأننى

108إعداديةسعدية41498دياىلأننىزبيدة كريم حمه  غريب57170

ى36883 بان علي حسير
109إعداديةسعدية41498دياىلأننى

110إعداديةسعدية41498دياىلأننىسحر صالح سالم37498

تبارك علي احمد279129
111إعداديةسعدية41498دياىلأننى



ق احمد زيدان39251 112إعداديةسعدية41498دياىلأننىاستير

113إعداديةسعدية41498دياىلأننىسارة محمد حيدر399901

114إعداديةسعدية41498دياىلأننىزينب حازم شاكر57513

ى46543 115إعداديةسعدية41498دياىلأننىضح عبدالرحمن حسير

116إعداديةسعدية41498دياىلأننىرسى صكر محمود58341

117إعداديةسعدية41498دياىلأننىسمر طارق اسماعيل59856

118إعداديةسعدية41498دياىلأننىاية بالسم صالح60990

119إعداديةسعدية41498دياىلأننىتبارك نوري محمود397306

120إعداديةسعدية41498دياىلأننىسارة سعد وهاب60076

121إعداديةسعدية41498دياىلأننىميالد ضياء حبيب37998

ى حميد61087 122إعداديةسعدية41498دياىلأننىتبارك ياسير

123إعداديةسعدية41498دياىلأننىرسور سالم ستار57966

124إعداديةسعدية41498دياىلأننىميسم فالح حميد59482

125إعداديةسعدية41498دياىلأننىسحر وليد حسن57597

ى دايس57546 126إعداديةسعدية41498دياىلأننىغفران ياسير

127إعداديةسعدية41498دياىلأننىزينب هشام مظلوم37884

128إعداديةسعدية41498دياىلأننىزينب وليد حسن57578

ى حسون37157 129إعداديةسعدية41498دياىلأننىزينب ياسير

130إعداديةسعدية41498دياىلأننىرسى وسام محمود479144

131إعداديةسعدية41498دياىلأننىنبا فالح حميد59254

132إعداديةسعدية41498دياىلأننىزينب جعفر حيدر37555

133دبلومسعدية41498دياىلأننىايمان نوري كاظم58875

ه سيمراد حسن496703 134دبلومسعدية41498دياىلأننىسمير

135دبلومسعدية41498دياىلأننىملكية رشيد حبيب37716

136دبلومسعدية41498دياىلأننىزينب متعب محمد37459

137دبلومسعدية41498دياىلأننىهنوة سلمان شمة57456

138دبلومسعدية41498دياىلأننىسوسن رضا محمد60678

139دبلومسعدية41498دياىلأننىافراح محمد ستار57531

ي قادر39205 140دبلومسعدية41498دياىلأننىاسام صير

141دبلومسعدية41498دياىلأننىسعيدة هادي سعيد399862

142إعداديةسعدية41498دياىلأننىاثمار مراد كاظم398867

1ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرباسم محمود علي249746

2ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرحميد جاسم جميل254848

3ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرعماد قادر رشيد300001

4ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرمحسن جعفر رضا300348

5ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرمحمد حسن عباس372882

ى عدنان جمعة402256 6دبلوم عاىليقرة تبة41499دياىلذكرحسير

7بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفيصل صالح برغوث251172

8بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسعدون خليل اسماعيل372447

 اكرام علي299967
ى 9بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمتير

10بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعقيل ادهم محمد249062

11بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكردلشاد احمد علي249331

كو مجيد حسن372613 12بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرشير

13بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد فرج مزعل554556

ي عبود438627
 
14بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد عبدالباق

15بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرقاسم رحمان ادهم372470

16بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالمالك ابراهيم حسن439345

17بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسلمان صالح خلف255560



18بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرجواد جمعة رحيم248585

19بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسلمان ابراهيم سليم439275

20بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسالم عبد حميد372456

21بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرجسام عباس زينعابدين255701

22بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح عبدالرحمن عثمان248759

ى248552 23بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحسن عباس حسير

24بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم عبد اسماعيل248722

25بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرموالن عاشور رضا439050

26بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراكير قاسم عباس249385

27بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفهد شكر اسماعيل250553

28بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرطه احمد متعب257344

29بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرزياد علي حميد254725

30بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرطارق ابراهيم محمد498176

31بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح سلطان عبدهللا250655

32بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد ابراهيم اسماعيل372383

33بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي صالح اسماعيل438992

 علي498119
ى 34بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحيدر حسير

35بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفراس عبد خلف248889

36بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسن هادي وادي255926

37بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحامد عناد علي256158

38بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريارس محمد رسحان301271

39بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرنبيل محمد رشيد300333

40بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحكمت عسكر محمد248783

41بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد اكير علي372594

42بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعامر عاضي رسول249240

43بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرشالل كريم محمد255332

44بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمعن وىلي عبدهللا251146

ى368712 45بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرطلعت عبدهللا حسير

46بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكردحام احمد علي250899

47بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحكيم شكور عبدهللا301650

48بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصدام قادر رشيد300015

49بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحمزة عمر عثمان302246

50بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمازن خلف محمود299972

51بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفرهاد اكير علي404909

52بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكركمال رضا جاسم438552

53بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعقيل هاشم حسن250755

54بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد شكر محمود372393

55بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصدام طه حسن254596

56بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروضاح احمد تركي416608

57بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرثامر قاسم محمد372678

58بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد ابراهيم حميد254777

59بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرضياء عيدان خلف249894

60بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفاروق حميد محمد416714

61بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكركرار جواد رجب299963

ي عبدهللا خميس509604 62بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحرتر

 علي قنير254920
ى 63بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

64بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريشار قاسم عباس255529

65بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصدام عمران ابراهيم249859



ى عزيز فارس301609 66بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

67بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرربيع علي رشيد438559

68بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد خليل مهدي251286

69بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخالد عبدالقادر سعيد300063

70بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرجاسم محمد احمد372365

71بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرنوري محمود كريم498199

72بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعماد خرصى احمد248577

73بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالنارص علي خورشيد514398

74بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح خلف عطية498052

75بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرهجران محمود خليل250886

76بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرروكان مجبل ابراهيم498188

77بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكررياض قاسم ابراهيم249545

78بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعالء هادي فاضل249869

79بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرنهاد اكير علي300057

ى حميد احمد255969 80بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

81بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرنافع داود عبد318794

82بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد قاسم عباس249743

83بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمهند عزيز ابراهيم249664

84بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرجاسم محمد شكور475116

85بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد نجيب قادر302079

86بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرايمن جعفر داود250130

87بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكررسحان محمد رسحان254836

88بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراسماعيل شكر اسماعيل257502

89بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي كريم نقيب249267

90بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفؤاد خرصى احمد248605

91بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد يونس مرعي254592

92بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي احمد حميد249672

93بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحيدر مصطفى محمد372651

94بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمروان فؤاد علي249130

95بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرغسان محمد ابراهيم300814

96بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد ستار محمد301178

97بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرقصي خلف عبدهللا255574

98بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعيدان عبدهللا جاسم402419

99بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسفيان فؤاد علي498192

ى439314 100بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر طه ياسير

101بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكررافد يونس صالح255263

102بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرانمار سعدهللا عطيه372939

103بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمزهر عاضي عزيز561512

104بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكررامي خليل ابراهيم438935

105بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفوزي عبدالقادر سعيد302104

106بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحكيم محمد مبارك372408

107بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي صباح صادق250964

ى249560 ى طه حسير 108بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرياسير

109بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرجواد موس محمد372682

110بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراثير فالح علي249070

111بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفاضل قاسم عباس558309

ى عبدهللا249060 112بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر حسير

ى249626 113بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي رشيد حسير



114بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى خليل ابراهيم372202

115بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعامر يارس نارص558473

116بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريوسف سالم حميد368848

117بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمار قادر مهدي439302

118بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرايمن صالح اسماعيل558471

119بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي دحام كريم558259

120بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفالح حسن علي248672

121بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد اذهم اكير372760

122بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح حسن علي249581

123بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكررياض خليل جبار301484

124بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد شالل عبد299976

125بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالسالم محمود ابراهيم558470

126بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرساجد احمد عبدهللا554529

127دبلومقرة تبة41499دياىلذكرموفق جبار فليح498091

ى248999 128دبلومقرة تبة41499دياىلذكرنوري زينالعابدين حسير

129دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسعيد ابراهيم حمادي372378

130دبلومقرة تبة41499دياىلذكرقحطان رمضان محمد256992

131دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعباس حيدر حميد438539

ى محمد عبدهللا255940 132دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

133دبلومقرة تبة41499دياىلذكريونس صبحي حمد300917

134دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمتعب محمد ابراهيم438728

ى256190 135دبلومقرة تبة41499دياىلذكرناظم صالح حسير

136دبلومقرة تبة41499دياىلذكرقاسم عبدالكريم عثمان249016

137دبلومقرة تبة41499دياىلذكرخليل صالح كريم249685

138دبلومقرة تبة41499دياىلذكروسام فاضل سلمان255140

139دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصباح هادي صالح390421

140دبلومقرة تبة41499دياىلذكرخالد علي عمر372549

141دبلومقرة تبة41499دياىلذكرزيدان هادي حميد249112

 علي257614
ى 142دبلومقرة تبة41499دياىلذكرلطيف حسير

ى خرصى خلف257491 143دبلومقرة تبة41499دياىلذكرياسير

144دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحيدر رضا محمد249220

145دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعمران موالن ابراهيم248527

146دبلومقرة تبة41499دياىلذكرزين العابدين عمران اسد249803

147دبلومقرة تبة41499دياىلذكرستار محمود شهاب498233

148دبلومقرة تبة41499دياىلذكرطالل احمد مصطفى300877

ي هادي احمد389616
149دبلومقرة تبة41499دياىلذكرهاتى

ى250398 150دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعباس علي حسير

151دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعمر رشيد حمادي254887

152دبلومقرة تبة41499دياىلذكرارام عاضي رسول249234

153دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي خليل جبار300903

154دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد خضير ابراهيم372768

155دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد ادهم محمد257463

156دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصاحب احمد كريم439293

ي اسماعيل301844 157دبلومقرة تبة41499دياىلذكررعد برجر

158دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعباس حمد عاضي256910

ى احمد249934 159دبلومقرة تبة41499دياىلذكرغفور امير

160دبلومقرة تبة41499دياىلذكررعد عبدهللا نجم532106

161دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسجاد جواد رجب258128



162دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعماد مطلب محمد254873

163دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسجاد حيدر رفعت402109

164دبلومقرة تبة41499دياىلذكرجعفر فاضل حسن250719

165دبلومقرة تبة41499دياىلذكرهيثم كريم حميد404947

166دبلومقرة تبة41499دياىلذكرليث جاسم محمد389215

ى250408 167دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا احمد ياسير

168دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي اسود مغير317749

169دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعقيل عدنان محمد373032

170دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسفيان مجبل ابراهيم255586

171دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحسن عادل محمد250996

172دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عزيز كمال317709

173دبلومقرة تبة41499دياىلذكرثامر شكر اسماعيل256305

174دبلومقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم غالب عباس372432

175دبلومقرة تبة41499دياىلذكرانور محمد جاسم372559

176دبلومقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم مهدي يادكار255981

177دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصالح احمد محمد318060

178دبلومقرة تبة41499دياىلذكروليد محمد هناوي249563

ي سمعو مبارك389145
179دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحف 

180دبلومقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم جعفر علي254603

ى539760 181دبلومقرة تبة41499دياىلذكرجاسم محمد حسير

182دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحميد احمد علي388966

183دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد محمد حمد255065

184دبلومقرة تبة41499دياىلذكرزيد هادي احمد317589

185دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد حيدر مجيد404869

186دبلومقرة تبة41499دياىلذكربرهان جبار محمد372909

187دبلومقرة تبة41499دياىلذكرموالن جاسم محمد258138

ى احمد318031 ى امير 188دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

189دبلومقرة تبة41499دياىلذكرليث محمد قنير250535

190دبلومقرة تبة41499دياىلذكراياد شكور غيدان254700

 علي249751
191دبلومقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم خرصى

192دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحميد عبدهللا رسول389129

193دبلومقرة تبة41499دياىلذكرطارق رحيم مجيد498057

 علي389400
ى 194دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسهيل حسير

195دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي احمد ابراهيم255011

196دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدالمحسن علي عمر372644

197دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد جمعة رحيم389338

198دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعصام عدنان محمد373042

199دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي مهدي صالح318287

200دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسعدون موالن فرج438708

201دبلومقرة تبة41499دياىلذكرماهر عبد ذياب249884

202دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي جمال محمدعلي317873

203دبلومقرة تبة41499دياىلذكرهادي شاكر محمود372416

ى256104 204دبلومقرة تبة41499دياىلذكرزينعابدين كريم حسير

205دبلومقرة تبة41499دياىلذكرقيس فاضل مجيد249694

206دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصالح عيدان محمد389156

207دبلومقرة تبة41499دياىلذكرداود احمد محمد257450

208دبلومقرة تبة41499دياىلذكرجاسم محمد محمود254627

209دبلومقرة تبة41499دياىلذكرليث روكان ابراهيم250501



210دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد تاجالدين مبارك248792

211دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعطا عبادي كريم249709

212دبلومقرة تبة41499دياىلذكرهشام عبدالكريم رشيد389486

213دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد احمد صالح255314

214دبلومقرة تبة41499دياىلذكرقصي مطلب محمد258168

215دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي غالب خالد301532

216دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسعد جمال بهجت301739

217دبلومقرة تبة41499دياىلذكرهشام قاسم محمد372606

218دبلومقرة تبة41499دياىلذكرميثاق صالح فرج249192

219دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد جعفر علي537765

ى301126  علي حسير
ى 220دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

ى248823 221دبلومقرة تبة41499دياىلذكرساهر علي حسير

222دبلومقرة تبة41499دياىلذكررشيد علي صالح251115

ى احمد خلف254634 223دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

ي خميس254894 224دبلومقرة تبة41499دياىلذكرفرحان راجر

225دبلومقرة تبة41499دياىلذكرماجد عبدهللا ابراهيم438740

ى372482 226دبلومقرة تبة41499دياىلذكرطالل محمد نوري حسير

227دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسالم كريم عبد248909

 علي عبدهللا250617
ى 228دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

229دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد خوام علي254599

230دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمود علي زعيان257564

231دبلومقرة تبة41499دياىلذكرايمن علي حميد255023

232دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعامر ابراهيم محمد250962

233دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمهند عبدهللا نجم300055

234دبلومقرة تبة41499دياىلذكريارس مجبل داود416665

235دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد فاضل خليفة300838

236دبلومقرة تبة41499دياىلذكرخلدون خليل اسماعيل372451

237دبلومقرة تبة41499دياىلذكرماهر جمعة حبيب250188

238دبلومقرة تبة41499دياىلذكريارس خضير كريم372816

239دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدالقادر عزيز حميد254928

240دبلومقرة تبة41499دياىلذكررائد خليل ابراهيم373094

241دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصديق صالح الدين بابان302206

242دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد منعم علي372927

243دبلومقرة تبة41499دياىلذكرماجد عبدهللا عناد249824

244دبلومقرة تبة41499دياىلذكراسعد مجول عطية248572

ى حمد255611 245دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي حسير

246دبلومقرة تبة41499دياىلذكرطيف صالح جاسم251302

247دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد ستار مجيد251275

248دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد برهان عريان254646

249دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعدنان خالد يوسف299986

250دبلومقرة تبة41499دياىلذكرفائز خالد عبد254791

251دبلومقرة تبة41499دياىلذكرفهد متعب هادي248612

252دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي عبدهللا خلف372915

ى فاضل اسماعيل498181 253دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

254دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعصام عيدان خلف440186

255دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد جمعة شكر498237

256دبلومقرة تبة41499دياىلذكرفاروق عبدالكريم جمعة438617

257دبلومقرة تبة41499دياىلذكرثائر عبدالكريم جاسم439327



258دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد علي غالب251321

259دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسام عيدان خلف532083

260دبلومقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم احمد ابراهيم250351

261دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمثنى قادر مهدي438567

262دبلومقرة تبة41499دياىلذكرداود سلمان حمد372687

263دبلومقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم حميد ابراهيم248678

264دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا طلعت حكيم255600

265دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصفاء حميد مصطفى250827

266إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالكريم طه حسن251036

ى372436 267إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفخرالدين اكير سمير

268إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرطوفان هادي حميد249124

269إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس فاضل محمود372861

270إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرجعفر محمد عباس250825

271إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرجعفر عبدالقادر احمد519502

272إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرقيس حسن رشيد249841

273إعداديةقرة تبة41499دياىلذكروسام عزيز حميد255817

274إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمهند جمعة رحيم301864

275إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراسماعيل عطية حميد250477

276إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد فاضل محمود372599

277إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراسامة محمد ابراهيم520895

278إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفاروق رحيم مجيد254569

279إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفراس روكان ابراهيم250748

280إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصدام محمود احمد251144

281إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرقاسم سلمان محمد248853

282إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرجاسم محمد كريم300394

283إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد خليل محمد537758

ى اسماعيل372945 1ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرنهاد حسير

2ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرعلي عادل عباس498028

3ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرماهر صالح محمود251267

4ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرعلي عبدالكريم صالح373070

ى خليل ابراهيم251273 5ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكرحسير

6ماجستيرقرة تبة41499دياىلذكراحمد شهاب احمد256251

7بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفالح محمود حيدر249276

8بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسن علي حسن250496

 علي250063
ى 9بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد حسير

10بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروسام خليل خلف249115

ي قاسم ابراهيم439922
11بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرهاتى

12بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمشتاق خالد جدعان249161

13بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروليد خالد فيصل249732

ى250242 14بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسن نارص حسير

15بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرباسم عيدان خلف250458

ى محمد438609 16بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد حسير

17بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريارس حسن ابراهيم250201

18بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسام فليح فتحي301387

19بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمود احمد حميد249604

20بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرزيد طارق ابراهيم250851

21بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرماجد ايوب فهد438689

22بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى عادل عباس250893



23بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريارس ابراهيم عبد250823

24بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالحميد نجيب قادر300320

25بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحر عدنان حيدر249355

26بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعادل جمعة صالح251163

27بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالرسول علي زيدان256939

28بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخالد عبدهللا ابراهيم248756

29بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخالد جمال جمعة249364

30بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسلمان داود علي250928

31بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح حمد خضير250712

ى302179 32بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرشامل رمضان حسير

33بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسام احمد علي248957

34بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد صفر محمود249154

35بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخالد فاضل سلمان250930

36بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد نعمان عاضي439177

37بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرليث عبدهللا رشيد372443

38بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد محارب مالح251328

39بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد جاسم محمد250817

40بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح داود علي251217

41بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمهند رشيد حمادي251142

42بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد حسن مرعي249180

43بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكررعد رحمن خلف249362

44بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي قاسم مبارك302006

45بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرشاكر محمود زيدان248564

46بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمروان عباس حمد251304

47بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمروان حميد محمد251165

48بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحميد ثاير كريم248777

49بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرجاسم محمد علي249940

ى248764 50بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرقاسم علي حسير

ى حبيب حمد249288 51بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

52بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى عبدالكريم رشيد250088

53بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرجبار صالح علي372572

54بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروائل علي حميد250620

55بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمار مجول جليل248709

56بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحمزة مجيد حميد372493

57بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمدجواد قاسم جبار302143

58بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد اذهم اكير248529

59بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرساهر غازي علي438865

60بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرليث خالد احمد501872

61بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحمدهللا مدد علي438636

62بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي كفاح خليل498157

63بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح سلطان علي256889

ى249169 64بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراسحاق احمد ياسير

ى249185 65بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد علي حسير

66بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد صالح محمد250100

67بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمؤيد محمد عبدهللا249777

68بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد خليل محمد249512

69بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروسام نشاة خلف251313

70بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عباس فاضل439429



71بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخالد داود محمد249960

72بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرامجد فاضل سلمان250866

73بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمود هادي عبدهللا250140

ي عدنان محمد249619
74بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرهاتى

75بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد حمزة مصطفى301776

 علي حسن249830
ى 76بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

ى عليوي301335 77بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد حسير

78بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسن عباس خضير250336

79بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرزيد ابراهيم عارف300038

80بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرطارق فوزي عبدهللا300003

81بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسعد محمد سبع248720

82بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروسام عبدالقادر سعيد302114

83بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعماد عيدان خلف251317

84بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروضاح محمود حيدر248989

85بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد ابراهيم حميد249251

86بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخالد يوسف فاضل255641

87بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعصام خليل ابراهيم554516

ى250168 88بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمود طه ياسير

ى نوزاد نعمت300999 89بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

90بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد دحام كريم250925

91بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عباس حيدر257543

92بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمهند محمد كردي250769

ى302134 93بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم احمد امير

94بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرماهر عبدالرحمن فاضل249176

95بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسماح مظفر عبدهللا251330

96بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد رسحان تائه249348

97بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد حميد محمد248834

98بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروطبان خليل ابراهيم302230

99بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحميد خليل عبدهللا250380

100بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرضياء طه صادق250663

101بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد شحاذ يونس439451

102بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمعاذ حميد محمد248686

103بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد صاحب فهد438698

104بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرقحطان صبيح طه250862

105بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح محمد اسعد250483

106بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكربالل ناظم رشيد249490

107بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمهيمن محمد علي301096

108بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد سامي لفته250706

ى301062 ى رضوان سمير 109بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

110بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعادل هزبر علي301621

111بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسعد علي حسن249821

112بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرزهير رضا شكور248880

113بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عبدهللا حمود250772

114بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي هادي وادي257301

115بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرقيس طه محمد301895

 علي عبدهللا249949
ى 116بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

ى251280 117بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي لطيف حسير

118بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم نصيف جاسم251251



ي302032 119بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح حسن هوتر

120بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي عباس شكور248556

121بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكربرزان محمد نارص248939

122بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعماد نزار شالل250958

123بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسالم سامي احمد372655

124بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالجبار خليل ابراهيم301766

125بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر محمد علي438645

126بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحكيم فليح فتحي498101

127بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروليد جمهور محمد249833

128بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراسكندر وليد احمد250843

129بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر رحيم محمود250591

130بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي عزالدين علي248955

131بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسبهان عباس حمد250662

132بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسام احمد طه250465

ى طه محمد250890 133بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرياسير

134بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد محمود جمال250992

135بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكربراهيم محمود محمد248741

136بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد نوري سعيد250957

137بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي احمد محمد251362

ى مولود سعيد249645 138بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرياسير

139بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم احمد فرحان250648

140بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصادق عبدهللا محمد251298

141بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرستار عبدالجبار جليل439108

142بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح محمد عبدهللا249985

143بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح احمد عيىس250594

144بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراسماعيل عبد صالح318368

145بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرغسان قادر مذري251150

146بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمروان قاسم محمد249953

147بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرطارق نزار شالل248595

ي عبود372554
 
148بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكررؤوف عبدالباق

149بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمروان سالم عبد249530

150بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمازن محمود عطية250396

151بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد جميل محمد249836

152بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرزياد خلف لطيف300502

153بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريونس نشات خلف257686

154بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرواثق حيدر اكير250669

ى قاسم ابراهيم439835 155بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

156بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عضب عيدان250922

157بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد احمد حسن248551

ى248920 158بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعباس علي حسير

159بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمار عبدهللا نجم254586

160بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخالد رحمن خلف250570

161بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروسام محمد كردي250774

162بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد عباس محمد248481

163بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر هزبر علي301642

ى248751 164بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرزياد محمد ياسير

165بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريعرب علي خلف250435

ى محسن محمد251350 166بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرتحسير



167بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد مشعان شالل250852

168بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريونس مزهر عاضي250670

 علي اسود248888
169بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى

170بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمادالدين قاسم محمد301719

171بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسيف زين العابدين عباس254821

172بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروسام رشيد علي302042

173بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكربشار صالح دولة251148

174بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر عامر ابراهيم251284

175بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرباسم عزيز جبار301505

176بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعدنان حاتم علي249149

177بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمهند محمود عباس248496

178بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد كريم صالح372589

 محمود علي251308
ى 179بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

180بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروسام احمد علي249539

181بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرواثق خضير عبدهللا248645

ى251039 182بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعماد علي حسير

183بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد محمود خليل251136

184بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمنذر صالح مهدي249718

185بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراركان عمر ابراهيم372422

186بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكركريم عدنان حسن301634

187بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد محمود محمد249729

188بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمار اسماعيل محسن249580

189بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسمير مزاحم علي300732

190بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد شهاب احمد251211

191بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد مؤيد عبدالوهاب248475

192بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد احمد عيىس257389

193بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي عباس محمد498204

194بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرضياء وادي علي251235

195بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالكريم احمد ابراهيم250734

ى250936 196بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر لطيف حسير

 علي301695
ى 197بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرادريس حسير

198بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد محمد ابراهيم251089

199بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد خلف عطية498049

200بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسعد مجيد حميد249186

201بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروسام نوري محمد250092

ى498033 202بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي حيدر حسير

203بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرموس محمود مبارك300527

204بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرزيد حسن مرعي248693

205بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم مجاهد ابراهيم248628

206بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد سعد حبيب250258

207بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصفاء احمد حميد254750

208بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر قادر نصيف249849

209بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد رشيد فاصل372660

ى372811 210بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحميد عبود حسير

211بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالسالم روكان خلف250634

212بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسيف رحمن خلف249422

213بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسن رائد عاضي249548

ى كريم372563 214بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد امير



215بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحسن حيدر كريم249137

216بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا سعدون عبد250909

217بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحيدر محمد عريان251309

218بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عباس محمد301883

219بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرماهر يوسف علي251042

220بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمود علي كريم251167

221بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرساالر صالح عبدالرحمن248755

222بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسالم موس محمد498069

223بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصالح خضير كريم249189

224بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرذوالفقار احمد محمد250716

225بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراياد علي حميد301904

226بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمود طه صالح373051

227بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد ثامر ابراهيم498164

228بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي مجيد بجوان300826

229بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرليث ابراهيم معيوف250806

230بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرطه قادر خلف250636

231بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالسالم سعيد ابراهيم254589

232بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد عزيز لطيف251323

233بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفؤاد خلف محمد249872

234بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفارس صالح اسماعيل248537

235بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد عبدهللا حمود251184

236بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرقاسم محمد اسماعيل250993

ى249904 237بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالرحمن فالح حسير

238بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفراس صالح حبيب255761

239بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرماهر شالل رشيد248924

 علي صاحب300696
ى 240بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

241بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعادل صباح صادق250979

242بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد صبحي حميد255684

243بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالجليل خليل ابراهيم301758

244بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي حميد رمضان251048

245بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخالد هادي عبدهللا249913

246بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخالد خليل ابراهيم250699

ى251245 247بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراحمد علي حسير

248بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرقحطان عدنان عبدهللا248533

249بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمثنى مجيد حميد249144

250بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكراسعد ابراهيم علي498084

251بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرماهر شهاب حمد373083

252بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحمود احمد اسماعيل439976

253بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرسفيان خضير ثلج250881

ى عدنان عزيز251178 254بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

ى صالح249292 255بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم حسير

ى248758 256بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسن علي حسير

257بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريونس احمد اسماعيل368787

258بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرنبيل شهاب احمد250410

259بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى جبار فليح250164

260بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا سبهان حمد250947

261بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر خالد عبد251072

262بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد طه حارصى251316



 علي372836
ى 263بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعلي حسير

264بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعماد صايل خرصى301190

265بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عبدالوهاب فرحان250926

266بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمهند صالح حميد372461

ى372629 267بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالستار فاضل حسير

268بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعبدالكريم قاسم محمد249030

ى498038 269بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد حيدر حسير

270بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسن هادي عبد249004

271بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر ابراهيم معيوف250814

272بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصاحب خليل خلف249165

273بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم شكر اسماعيل249648

274بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروسام احمد طه256948

275بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرخطاب عامر عطية251348

276بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرزياد محمد فرج250915

277بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرعمر ابراهيم عارف249058

278بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكررامي يونس صالح250912

279بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرهشام صباح حمة248718

280بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى فاضل رحمن249876

281بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكروليد كريم محمد248842

ى سعاد رشيد251202 282بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرحسير

ى249704 283بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم علي حسير

284بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد فرحان مهدي249739

285بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمروان طالل محمد498114

286دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحيدر محمد يادكار390408

287دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعادل ثائر محمود300012

288دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد سالم خلف249242

ى محمد خليل249609 289دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

290دبلومقرة تبة41499دياىلذكرخالد ناظم نايل251040

291دبلومقرة تبة41499دياىلذكرساهر فالح علي248817

292دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحمزة كنعان اكير249669

293دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عداي عيىس249513

294دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسن ادهم سليمان438652

295دبلومقرة تبة41499دياىلذكرماجد حميد احمد248883

296دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمنير خضير احمد249123

297دبلومقرة تبة41499دياىلذكرساجر صالح مهدي302123

298دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسيف حمد احمد251307

299دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسالم علي محمد250545

ى محمد249483 300دبلومقرة تبة41499دياىلذكرذوالفقار حسير

301دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي محمود كريم300024

302دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحمزة حيدر اكير368833

هللا شكر اسماعيل250908 303دبلومقرة تبة41499دياىلذكرخير

304دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى محمد حسن301729

305دبلومقرة تبة41499دياىلذكرماجد طه علي251050

306دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسام خليل ابراهيم250907

307دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدالرحمن فاضل مطرود248782

308دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد طالل فاضل301681

ى عباس حيدر250247 309دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

310دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد رشيد مجيد249675



311دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد ستار مجيد250365

312دبلومقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم طه حارصى254639

313دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسن هادي ابراهيم249167

 علي248691
ى 314دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد حسير

ى251294 315دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعلي رضوان سمير

ى حيدر خضير251293 316دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

317دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد مصطفى جاسم249617

318دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصالح كريم خلف248745

319دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمؤيد خالد احمد501864

320دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحارث عزيز حميد250139

321دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدالمطلب لطيف محمد248750

322دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمهند محمد خضير372776

323دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصالح قادر نصيف249198

324دبلومقرة تبة41499دياىلذكروليد ابراهيم عارف250590

325دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصالح جبار فليح251126

326دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد مصطفى دلز250861

327دبلومقرة تبة41499دياىلذكررعد علي حسن248482

328دبلومقرة تبة41499دياىلذكراسامة طارق ابراهيم250848

329دبلومقرة تبة41499دياىلذكرزياد احمد شكر251279

330دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى جعفر رضا250838

331دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد جودت حكمت248704

332دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد ابراهيم كريم249097

333دبلومقرة تبة41499دياىلذكررائد احمد علي249012

ى249598 334دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمهدي حسن سمير

ي اسماعيل249280 335دبلومقرة تبة41499دياىلذكرماهر برجر

336دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد منذر فاضل301022

ى اكرام250341  متير
337دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى

338دبلومقرة تبة41499دياىلذكروسام حسن قادر250259

339دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى مؤيد عبدالوهاب250920

340دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحازم قاسم محمد249036

341دبلومقرة تبة41499دياىلذكرنرصهللا جمعة صالح255692

342دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحيدر غسان علي372821

343دبلومقرة تبة41499دياىلذكررامي جالل مجيد251257

ي عبود301276
 
344دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمود عبدالباق

345دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا محمد عطية248506

346دبلومقرة تبة41499دياىلذكرروكان موالن ابراهيم250791

347دبلومقرة تبة41499دياىلذكريارس مهدي محمود299991

348دبلومقرة تبة41499دياىلذكرنهاد احمد مجول250291

349دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحاتم غسان علي372830

350دبلومقرة تبة41499دياىلذكروسام عقيل وىلي302099

351دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد طلعت سبع248674

352دبلومقرة تبة41499دياىلذكرنبيل خليل ابراهيم302167

353دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدالمنعم خلف عبدهللا249978

ي اسماعيل249402 354دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمروان برجر

355دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسن فالح علي299989

356دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد علي تاية251187

ى249334 357دبلومقرة تبة41499دياىلذكرجواد رضا حسير

358دبلومقرة تبة41499دياىلذكرهناد عزيز حميد249119



359دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد حميد رشيد249328

360دبلومقرة تبة41499دياىلذكريارس خرصى عباس251168

ى حيدر كريم250117 361دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

ى مشعان شالل249992 362دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

363دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعمر عبدهللا داود439419

364دبلومقرة تبة41499دياىلذكرموس فاضل ابراهيم249772

365دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصهيب علي ابراهيم251140

366دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد احمد خليل250434

367دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحاتم موس ابراهيم248706

ى255710 368دبلومقرة تبة41499دياىلذكرطالب عزيز حسير

369دبلومقرة تبة41499دياىلذكرانس صالح عبدالرحمن248921

370دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمجيد محمد خورشيد250653

ى300006 371دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد سكران امير

372دبلومقرة تبة41499دياىلذكرطه يوسف علي251159

373دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصالح يوسف داود249559

374دبلومقرة تبة41499دياىلذكركيالن عدنان عبدهللا439024

375دبلومقرة تبة41499دياىلذكرقيرص غازي عزيز250854

376دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد علي قنير251098

377دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد حمود فرج251127

378دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسعد يونس مرعي257277

379دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعمر كريم نقيب249258

380دبلومقرة تبة41499دياىلذكرطه نوري خلف248974

ى محسن عباس249963 381دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسير

382دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عدنان رشيد248658

383دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد طه عبدالقادر301355

384دبلومقرة تبة41499دياىلذكرزينالعابدين حيدر عباس249637

385دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمحمد رفيق مرتصى249562

386دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمازن رحمان رشيد258143

387دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسن عبدهللا علي249766

ى251176 388دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا ابراهيم حسير

ى250872 389دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا محمود حسير

390دبلومقرة تبة41499دياىلذكرايمن خضير عبدهللا248641

391دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعباس حميد رمضان251111

392دبلومقرة تبة41499دياىلذكراحمد مطلب محمد438969

 علي439062
ى 393دبلومقرة تبة41499دياىلذكررساج حسير

394دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحمدان دحام كريم249682

395دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمازن محمد احمد255375

396دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسن محمد يادكار256002

ي زيد احمد439003
397دبلومقرة تبة41499دياىلذكرهاتى

398دبلومقرة تبة41499دياىلذكرسالم طلعت ابراهيم250799

399دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعالء فيصل صالح301146

ى خليل250902 400دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعامر حسير

401دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعدنان دحام عارف248627

402دبلومقرة تبة41499دياىلذكرحسن كريم حميد248981

403دبلومقرة تبة41499دياىلذكرصائب خليل خلف249106

404إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفائز عثمان فاضل255486

405إعداديةقرة تبة41499دياىلذكروسام ابراهيم معيوف439037

406إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى محمد رمضان249072



407إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعالء محمود اسود301322

408إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرانيس محي ابراهيم251022

409إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد عباس حسن301153

410إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرامجد عايد حمد249136

411إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر فاروق رحيم372706

412إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد قاسم محمد248811

413إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسعد احمد عبدهللا300743

414إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي صادق عبدالقادر300753

415إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمود ثاير كريم250006

416إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرجاسم محمد عباس250561

417إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرذياب جمعة احمد301510

418إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالرحمن عباس حمد250865

ى حيدر فرج248614 419إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسير

420إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرغيث عبدهللا رشيد372488

421إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد فاضل احمد251237

ي حمد محسن248973
ى
422إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصاق

423إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصفاء مجبل علي248560

424إعداديةقرة تبة41499دياىلذكروليد خالد سلمان250938

425إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرلقمان حسن عباس498246

426إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي طابور جمال498195

427إعداديةقرة تبة41499دياىلذكروسام سالم محمد صالح248541

428إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد قيس فاضل249683

429إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالصمد حكيم خلف302087

430إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرهادي محمد علي439572

431إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعماد حازم عبدالكريم250727

432إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد خطاب محمود250295

433إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمود محمد احمد373018

434إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر علي عزيز251151

435إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم علي محمد250196

436إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد ذياب حمد372467

437إعداديةقرة تبة41499دياىلذكركريم جمهور محمد248733

438إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم زيدان هادي251033

ي اسماعيل250527
439إعداديةقرة تبة41499دياىلذكررسول حف 

440إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي اكير كريم249737

441إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد طه عطية554655

442إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرماهر رشيد عاضي372723

ى خليل محمد301052 443إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسير

444إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد داود خرصى256173

ي اسماعيل255657
445إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد غنى

446إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر صالح جاسم248734

447إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصالح حمد احمد249856

 علي554519
ى 448إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرولهان حسير

449إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد علي غالب251299

450إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرزياد سالم مولود249223

ى اسود248871 451إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحيدر حسير

452إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرخرصى تاجالدين خرصى248985

453إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرنذير احمد خلف301834

ى عبدهللا248742 454إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرساهر حسير



455إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفالح محي حنطاو251138

456إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرروكان قادر عالوي250830

457إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم عبدهللا نجم300930

458إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي ابراهيم عباس249327

459إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرزينعابدين فخرالدين اكير249887

460إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمسلم مهدي احمد255505

461إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمود محمد عبد300481

462إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي محمود جمال250984

463إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمار اسماعيل زينالعابدن250997

464إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحمزة محمود مبارك301166

465إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرطيف رياض صاحب255736

466إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي حسن علي248913

467إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعقيل ناظم صالح439089

468إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمار عبد صالح249767

469إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحمزة اكير فاضل250880

470إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحمزة جعفر عباس300048

471إعداديةقرة تبة41499دياىلذكريوسف قيس حسن251141

ي300668 472إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد خالد برجر

473إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عطية فرحان250499

474إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي رضا صالح372637

475إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد عبدالمحسن علي249195

476إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرنجم عبدهللا خلف373058

477إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد نجم محمد251100

478إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعالء احمد حميد438805

479إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالجبار محمد فاضل438717

480إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر عبد شجاع438117

481إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحارث هزبر لفتة251174

482إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرخليل ابراهيم رشيد255049

483إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا علي حسن249590

484إعداديةقرة تبة41499دياىلذكريارس محي عبدهللا249605

485إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي عقيل محمد250536

486إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراريان مروان رشيد249935

487إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمولود واحد عبدهللا248774

488إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعقيل محمد عبدالستار302152

489إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد يوسف حمد250057

490إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالغفار حمود فرج301994

ى حمد احمد249800 491إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسير

492إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرليث علي صالح249842

493إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرهيثم محمد خلف251055

494إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي رائد عاضي257416

495إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي صالح احمد249478

496إعداديةقرة تبة41499دياىلذكريوسف طه نقيب250864

497إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحميد خالد رحمن255355

498إعداديةقرة تبة41499دياىلذكررافد خليل ابراهيم251103

499إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمنتظر مجيد حميد439216

500إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرشهاب روكان هادي302236

501إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم248944

502إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد طالل فاضل301118



 علي250331
ى 503إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحميد حسير

504إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرطوفان عبد صالح251158

505إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر علي خميس439461

506إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصعب وجيه عبدهللا439138

507إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرزياد عبدالقادر علي438725

غام احمد طه255288 508إعداديةقرة تبة41499دياىلذكررصى

509إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسيف رعد حسن301248

ي اسماعيل249427 510إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحميد برجر

511إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى فاضل عباس440000

ى248760 512إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرضياء مجول حسير

513إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفائق علي كريم248505

514إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد احمد جاسم437688

515إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عبدالمحسن علي249959

516إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالرحمن ابراهيم حبيب250488

517إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرقصي محمد عبدهللا250741

518إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمهدي عبدهللا حسن301419

519إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعالء عبد كريم249294

520إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعصام محمد عطية258218

521إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسعد خضير منصور439356

522إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسن علي اسود248719

 علي250955
ى 523إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحمزة حسير

ى250932 524إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد عضيد امير

 علي257674
ى 525إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسليمان حسير

526إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرشاهر شهاب حمد254864

527إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد قحطان دولة301808

528إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد مجيد حميد301202

529إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالرحمن صالح ابراهيم248881

530إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس فاضل احمد249988

531إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرطالب كريم نزال250903

532إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراكرم شبيب خلف251233

533إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرثائر قاسم سلمان248927

534إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسن حميد عباس250045

535إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمار عبدالقهار عطية250916

ى عباس جبار251194 536إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسير

537إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس زين العابدين عمران248684

538إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد احمد هادي300616

539إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي محمد عبد438548

540إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعقيل عبدهللا جاسم249640

541إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد زينعابدين احمد300713

542إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عباس حسن251076

543إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرداود صائل محمود250750

544إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعثمان رحمان اسماعيل249819

ى250475 545إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي صالح حسير

546إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفارس مصطفى عبد249463

547إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرجالل علي عزيز251092

548إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفزع محمود ابراهيم251310

549إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي زيد سعيد250516

550إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرماجد عبدهللا محمد249612



ى250869 551إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرطه عادل حسير

ى محمد301957 552إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي حسير

553إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد جمعة محمد299982

554إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمنذر اسماعيل احمد248824

555إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد صالح علي372462

556إعداديةقرة تبة41499دياىلذكربهاء وادي علي251300

557إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرجبار عبدالوهاب فرحان251108

558إعداديةقرة تبة41499دياىلذكروادي طوفان هادي248381

ى301288 559إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفاروق علي حسير

560إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرزيد سعاد عباس250846

561إعداديةقرة تبة41499دياىلذكركيالن محمد عبد249555

562إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر محمود خليل257579

563إعداديةقرة تبة41499دياىلذكركهالن غائب سلطان498152

غام باسم محمود249758 564إعداديةقرة تبة41499دياىلذكررصى

565إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد جاسم محمد251051

566إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عامر خضير249210

567إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا عثمان هادي300514

568إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى عبدالرزاق موس251129

ي مرتصى372622
569إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي وصفى

ى248735  حسير
570إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد مصطفى

571إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسام عبد احمد248865

572إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد صاحب اسماعيل251322

573إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد عبدالقادر نجم300656

574إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد خميس صالح248898

575إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمهند سامي محسن498146

576إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحارث محي عبدهللا250304

577إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرزياد احمد مجول250268

578إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس نوري جاسم248787

579إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسعيد ستار مجيد372577

580إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرنجم عبود رحيم248790

581إعداديةقرة تبة41499دياىلذكروضاح شهاب محمد300884

582إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمسلم احمد خليل251241

ى مخيير438749 583إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد حسير

584إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر عادل شالل301091

ي402285
585إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسن علي عبدالغنى

586إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصباح غفور كريم251271

587إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرخلف علي عاضي248830

588إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالقهار حسن علي372501

589إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر موفق رحيم251292

590إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالقادر جعفر عبدالقادر301040

591إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر صادق عبدالقادر251277

592إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمرتصى محمد كريم250547

593إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعالءالدين احمد اسماعيل250833

594إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراياد مهدي جواد250729

595إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد شهاب احمد301262

596إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمنتظر احمد اسماعيل437970

597إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد عبدهللا عبدالكريم250281

598إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحيدر فخرالدين اكير251000



599إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسام يوسف كردي251213

600إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمنتظر تاجالدين مبارك249021

601إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالقادر شكر اسماعيل251215

602إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرداود رحمان داود439207

603إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا احمد خليفة301660

604إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي جواد موس249453

605إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراسامة نجيب قادر302052

606إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمنيب احمد ابراهيم251222

607إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى نرصالدين علي372971

ى رفعت249754 608إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصالح حسير

ى يحنر249655 609إعداديةقرة تبة41499دياىلذكروليد حسير

ى عبدهللا248474 610إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرضياء حسير

611إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصالح شالل كريم439136

612إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالرحمن صاحب احمد437540

 علي251372
ى اج حسير 613إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمير

614إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمهند محسن علي372582

615إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي عبدالرضا حيسن249467

616إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى مجيد حميد373101

617إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرخليل محمد عبدهللا249208

618إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصبيح مصطفى عبد256034

619إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر عثمان هادي302211

620إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد حاتم كريم249138

621إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصهيب وجيه عبدهللا438550

622إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسام فزع حمد250361

623إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحامد احمد شكر301010

624إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد ابراهيم محمد248623

625إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر حميد محمد250975

626إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس خضير عباس251327

627إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرايمن مظهر يوسف250192

ى انور محمد249245 628إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرتحسير

ى مطلك صالح249254 629إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسير

630إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى احمد عبدهللا251110

631إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرموس جعفر مهدي255541

632إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي حسن داود249063

633إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعادل عمر ابراهيم372427

634إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسن احمد قاسم251269

635إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا اسماعيل احمد372618

636إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي جواد جمعة299997

637إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس هاشم قنير248707

638إعداديةقرة تبة41499دياىلذكركيالن عداي عيىس250378

639إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرزياد حميد عبد368693

640إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد طه نقيب249205

641إعداديةقرة تبة41499دياىلذكروضاح شكر محمود251114

ى251003 642إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراسماعيل سليمان حسير

643إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعقيل محمد فاضل300438

ى372889 644إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر نارص حسير

645إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد سامي عبداللطيف250355

646إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي سليمان علي249667



ى250114 647إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس لطيف حسير

648إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرغانم نوري سعيد301314

649إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد جمعة صالح248727

650إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمود طه صادق251332

651إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس تاجالدين علي250562

652إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد نوري جاسم250967

653إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد اسماعيل محسن368658

654إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد قاسم ابراهيم250519

655إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمنتظر سعاد رشيد251283

656إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي هادي عباس251010

657إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرجاسم موس ابراهيم248701

658إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي حميد جاسم437516

 علي250839
ى 659إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسيف حسير

660إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرماهر علي محمد248780

661إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمود احمد جمعة248926

ى248942 662إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد جهاد امير

ى عبدالوهاب محمود249923 663إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسير

664إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالغفور محمد جاسم439279

665إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرساري علي اسماعيل439195

666إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرانور سلمان شحاذة248498

ى251119 667إعداديةقرة تبة41499دياىلذكريونس محمد حسير

668إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد زهير محمود248669

ى شاكر372732 669إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحيدر حسير

670إعداديةقرة تبة41499دياىلذكروضاح سالم حمد251338

671إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرطالل محسن عالوي257655

672إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمود رحمن خلف498139

673إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمنتظر علي ابراهيم372455

674إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرايوب نوري خلف249525

675إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسيف نعمان جليل301976

676إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس ابراهيم مغير249920

677إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراسامة خضير عطوان251062

678إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحسن محمد احمد251249

ى498073  حيدر حسير
679إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى

680إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمهدي برهان مبارك248936

681إعداديةقرة تبة41499دياىلذكركرار حيدر حميد301343

682إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي صالح محمد372748

683إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرنهاد اسماعيل فرهود251156

684إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحامد طه علي251180

685إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي حسن فارس498087

686إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرغانم محمد خلف373088

687إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرفراس علي كريم373104

ى251212 688إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسن مزهر حسير

689إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرواثق صالح دولة249159

690إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عماد مولود249501

691إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصالح مهدي جواد248878

692إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرساجد محمد فيصل300542

693إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد علي ابراهيم302020

694إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي عبداالمير ستار250951



695إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحيدر عدنان حيدر250552

696إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمار سالم محمد249202

697إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصادق جعفر عبدالقادر301785

698إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسعد ستار يحنر251183

699إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعليالهادي محسن محمد249028

ى249045 700إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدالرحيم فالح حسير

701إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم عامر عطية372544

702إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرخالد صالح محسن257325

703إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي عدنان عباس439163

704إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسعدون محمد فيصل300574

705إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد سجاد حيدر301769

706إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحامد عبدالستار محمود250420

ى محمود محمد249342 707إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسير

ي الدين محمود372569
ى
708إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمود وق

709إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد رحمان عبد498046

710إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرطالل عطية علي249259

711إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعبدهللا هزبر لفته251226

712إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمود حميد محمود250370

713إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمود احمد مهدي438948

714إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمار اسماعيل خلف248845

715إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد شكر محمود254763

716إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد هادي محجوب250787

717إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسيف صبحي حميد250816

718إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعماد عبدالقادر سعدون249316

ى يحنر249649 ى حسير 719إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرياسير

720إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد هوار محمود251188

721إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرماجد محمد فيصل300556

722إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد شبيب خلف251219

723إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرغزوان صالح حميد249572

724إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسام محمد اسماعيل498172

ى حسن عباس372873 725إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسير

726إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرشاهر ابراهيم فتاح301814

727إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصفاء سلمان ابراهيم439360

728إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى احمد كاطع249976

729إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرانمار صالح دولة248958

 علي249212
ى 730إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرابراهيم حسير

731إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمعن محمد حسن248749

732إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعالء محمود خليل250611

733إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسعد سامي لفته372671

734إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى حسن مصطفى251260

735إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمران جاسم حسن250001

736إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس قادر عزيز301793

737إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعلي عنير قادر248453

738إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرصالح حميد مصطفى248947

739إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرخالد جاسم محمد372691

740إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد سمير حمد301800

741إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى محمد اسماعيل498231

742إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمعن حمود فرج301466



743إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسن مجيد ياس250123

744إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرغيث جليل ابراهيم372485

 علي438763
ى 745إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسيف حسير

ى248583 746إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعباس فاضل حسير

747إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرسامي خليل ابراهيم251077

ى300042 748إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمدجواد حسن سمير

749إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرايمن موفق رشيد248788

ى نورالدين حبيب251113 750إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرحسير

751إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراركان امير نقيب302070

752إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرغسان غازي عزيز250842

753إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرعمر ابراهيم عبد249796

754إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد فرحان مهدي251154

755إعداديةقرة تبة41499دياىلذكراحمد جواد موس249391

 ادهم اكير302259
756إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمصطفى

757إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمشعان احمد شكر249229

758إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرذوالنون نظير خلف249567

759إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عدنان عزيز250889

760بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرصادق عبدالقادر احمد249283

761بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرهشام عبد رسحان561558

762بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكريعقوب يوسف خلف250318

763بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرفاضل سمعو مبارك249084

764بكالوريوسقرة تبة41499دياىلذكرمحمد عبدالقادر احمد250835

765دبلومقرة تبة41499دياىلذكرعامر نادر غيدان300032

766دبلومقرة تبة41499دياىلذكرمشعان شالل عبد302156

767دبلومقرة تبة41499دياىلذكركرار حيدر مجيد301747

768إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرنعمان محمد مبارك248576

769إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرغسان خليل جبار248559

770إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرمهدي صالح حبيب255993

771إعداديةقرة تبة41499دياىلذكرهارون رشيد مجيد249779

1ماجستيرقرة تبة41499دياىلأننىقاسم ابراهيم خلف474096

ا وىلي عبدهللا299980 كير
2بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننى

3بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىازدهار عبدالحميد عبدالكريم372666

4بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىبلقيس محمد فاضل249286

5بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىفاطمة عباس فاضل389555

ى301137 6بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىحنان ابراهيم حسير

7بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىعقيلة محمد فاضل250283

8بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسوالف احمد صالح249623

9بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىلم هالل عبدالرحمن372371

10بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسحر حيدر جاسم317672

11بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىاالء عمر عبدهللا249151

12بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىزينب عباس جبار257206

13بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىاىجان خضير عباس248771

14دبلومقرة تبة41499دياىلأننىابتهاج حكمت بهاءالدين250020

ى مبارك372902 15دبلومقرة تبة41499دياىلأننىسوسن حسير

ى250759 16دبلومقرة تبة41499دياىلأننىعزيمة كريم حسير

17دبلومقرة تبة41499دياىلأننىسهاد خرصى محمد257367

رابعة وىلي عبدهللا416684
18دبلومقرة تبة41499دياىلأننى

ي249647 19دبلومقرة تبة41499دياىلأننىنورا جالل ناجر



20دبلومقرة تبة41499دياىلأننىثابت محمود عران372527

21دبلومقرة تبة41499دياىلأننىهدى محمد فاضل300010

22دبلومقرة تبة41499دياىلأننىدنيا هادي وادي248667

23دبلومقرة تبة41499دياىلأننىخولة محمد مبارك416653

24دبلومقرة تبة41499دياىلأننىاسيل جودت حكمت249182

25دبلومقرة تبة41499دياىلأننىاخالص محمود خلف249293

26دبلومقرة تبة41499دياىلأننىارساء عبدالرحمن صالح256918

27دبلومقرة تبة41499دياىلأننىمروة ابراهيم صالح440176

28دبلومقرة تبة41499دياىلأننىميس قاسم كاظم255622

29إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىهناء سلمان ابراهيم250766

فريال محمد علي248951
30إعداديةقرة تبة41499دياىلأننى

31إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىاحالم اسماعيل ابراهيم249497

 علي248598
ى 32إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىخولة سمير

33إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىرؤى كمال محمود251120

34إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىهدى عبدالرزاق عباس372787

1ماجستيرقرة تبة41499دياىلأننىانوار عبدالجبار ستار498025

2ماجستيرقرة تبة41499دياىلأننىعبير حيدر جاسم256871

3ماجستيرقرة تبة41499دياىلأننىعذراء قادر شاكر299969

4بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىارساء جمال خليل251288

مروة علي غالب250781
5بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننى

ى249250  علي حسير
ى 6بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىحنير

7بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىالماز راكان عزاوي251152

8بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىهند حسن عباس372398

9بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىريسل جودت حكمت301106

ى حكمت249515 10بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىزينب سمير

ى280668 11بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىانتصار نرصهللا حسير

12بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسماهر مظفر عبدهللا249049

13بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىارساء هاشم ابراهيم250541

سارة علي خميس438673
14بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننى

15بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىنورهان عبدالرزاق موس249471

16بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىزينب حيدر جاسم248511

17بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىرحاب محمد رشيد251056

18بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىاالء صالح مهدي498221

 محية علي248816
19بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىمنى

20بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىشنو مزهر محمد251364

ى250822 ى سمير 21بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىزينب حسير

22بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىزينب محمد عريان248656

23بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىرسور حميد رمضان248494

24بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىهدى عماد عباس251319

25بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىليبا احمد اسماعيل368817

26بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىارساء صاحب اسماعيل251109

27بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىزينب علي عصمت160869

28بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىزينب قادر مولود372753

29بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسماح نمير سفيح438820

30بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىحنان نوزاد نعمت300963

ة محمد عطية249298 31بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىامير

32بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىرفل جمعة شكر498044

33بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىزينب حسن فاضل250542



34بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىوردة يحنر حبيب249148

زاد شوكت255412 35بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىوفاء شير

36بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسعاد حمد احمد250800

37بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىزينب سعاد رشيد251166

38بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىاالء قادر مصلح249715

39بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىرويدة خليل اسماعيل251118

ميساء علي ابراهيم249377
40بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننى

41بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسحر احسان عزالدين251335

42بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسحر برهان عريان248726

43بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىاسماء محمد رمضان250429

ى248461 44بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىجيالن جواد سمير

45بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىفاطمة عبدالرزاق موس251135

46بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىمنال عاضي عباس276082

انتصار احمد وىلي249703
47بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننى

ى249386 48بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىنورسان ابراهيم حسير

49بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىانس علي ابراهيم249528

ى محمد498081 50بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىمرال جنكير

ى251290 51بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىنغم فؤاد حسير

52بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىمروة ستار مجيد302187

53بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىمروة رشيد مجيد249209

54بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىاالء جمال خليل251306

55بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىدالل شاكر محمود249784

56بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىكوثر فاضل خرصى250417

57بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسارة حيدر جاسم248943

58بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسارة احمد صالح248933

59بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىندى زينعابدين جبار249174

جواهر حسن علي250424
60بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننى

61بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىارساء رمزالدين محيالدين249194

62بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسمية صالح مهدي498212

63بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىشنو قادر مولود372737

64بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسندس شاكر محمود250761

65بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىايمان عداي عيىس250650

66بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىسهام حمد احمد249366

ى249890 67بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىوفاء جهاد امير

68بكالوريوسقرة تبة41499دياىلأننىايمان محمد محمود182331

69دبلومقرة تبة41499دياىلأننىزينب شاكر محمود248848

70دبلومقرة تبة41499دياىلأننىسارة محمد عطية248964

71دبلومقرة تبة41499دياىلأننىرملة هادي اسماعيل250687

72دبلومقرة تبة41499دياىلأننىمروة قاسم جاسم298614

73دبلومقرة تبة41499دياىلأننىسوسن جاسم محمد300068

74دبلومقرة تبة41499دياىلأننىمروة رائد فاضل372358

75دبلومقرة تبة41499دياىلأننىرنا نعمان حميد299979

76دبلومقرة تبة41499دياىلأننىحوراء نجم اسد249554

77دبلومقرة تبة41499دياىلأننىمروة حسن قادر250468

78دبلومقرة تبة41499دياىلأننىسارة ستار مجيد302222

79دبلومقرة تبة41499دياىلأننىفاطمة محمود كريم169377

80دبلومقرة تبة41499دياىلأننىافراح قادر عزيز301825

81دبلومقرة تبة41499دياىلأننىشهد عقيل ادهم249424



82دبلومقرة تبة41499دياىلأننىافراح محمد خليل251066

83دبلومقرة تبة41499دياىلأننىدعاء هدايت خالد251324

84دبلومقرة تبة41499دياىلأننىداليا عبدالجبار ستار300035

حوراء ابراهيم علي248917
85دبلومقرة تبة41499دياىلأننى

ى اكرام300404 86إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىايمان متير

ى254610 87إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىاية محمد حسير

خالدة علي كريم301924
88إعداديةقرة تبة41499دياىلأننى

89إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىصابرين محمد عباس250479

90إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىهدى قاسم ابراهيم250066

ى250688 91إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىمريم احمد ياسير

92إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىسحاب احمد محمد248804

93إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىسارة قادر مصلح251171

94إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىعبير داود محمود300591

ى498036 ق حيدر حسير 95إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىاستير

96إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىامل سعاد عباس250600

97إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىايمان سعاد عباس250939

98إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىرسل كمال محمود250278

99إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىزينب احمد قاسم249277

100إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىايمان فالح محمود300800

101إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىنور شاكر محمود249367

102إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىمها خضير عبدالرزاق389051

103إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىبيداء صالح احمد510154

104إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىفاطمة قاسم محمد439258

نبا صالح علي248928
105إعداديةقرة تبة41499دياىلأننى

106إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىحوراء عقيل محمد251085

107إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىنازك جيجان عزاوي248695

108إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىابتهال كاظم سعيد388765

ى250857 109إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىميادة ابراهيم حسير

ى250578 110إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىديانا محمد حسير

ي اسماعيل251342
111إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىنادية حف 

112إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىزينة ليث جاسم300640

113إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىانمار طالل سلطان439241

114إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىمريم فاضل سليم248814

115إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىافراح ثابت محمود372537

116إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىجنان فيصل موس249163

117إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىبلسم محمد عطية300019

118إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىزينب يحنر حبيب249269

119إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىزهراء حيدر اكير251028

ى498040 120إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىزهراء حيدر حسير

121إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىدنيا قاسم محمد301232

122إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىتسنيم محمد فرج554543

123إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىافراح قحطان جاسم248778

124إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىمروج صالح سلطان251078

125إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىاالء محمد فرج554552

126إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىشهد فهد شكر440114

127إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىامال محمد خلف250609

ين مزهر محمد250307 128إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىشير

129إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىشيماء خليل صالح554522



130إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىانتصار مظفر عبدهللا251331

131إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىنورا اياد حسن475074

132إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىشذى حسن محمد250986

133إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىرندة خميس صالح250980

 علي ابراهيم372473
134إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىتمارصى

135إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىاسيا احمد جمعة249086

136إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىعذراء حسن مصطفى248545

137إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىسحر رحمان اسماعيل249304

138إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىسوسن شكر عثمان250868

139إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىقطرالندى عباس فاضل248892

140إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىبراء وجيه عبدهللا438505

ى خضير255473 141إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىاسماء ياسير

142إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىامل ادريس نامق254630

143إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىزينب حسن علي249946

144إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىرباب عبدهللا محمد250676

145إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىاخالص غازي نارص254720

146إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىعهد حسن عباس372402

جيهان انور وىلي301600
147إعداديةقرة تبة41499دياىلأننى

148دبلوم عاىليقرة تبة41499دياىلأننىسناء جوامير عزيز438834

149إعداديةقرة تبة41499دياىلأننىسناء عامر غضيب255889

1دكتوراهكنعان11500دياىلذكرباسم محمد منصور435523

2دكتوراهكنعان11500دياىلذكرعلي نايف مجيد146990

3ماجستيركنعان11500دياىلذكرعمر عبود عمران146894

4ماجستيركنعان11500دياىلذكرعلي حسن سلوم152972

5ماجستيركنعان11500دياىلذكرصقر محمد شياع495000

6ماجستيركنعان11500دياىلذكرعمر حسن خلف148615

7ماجستيركنعان11500دياىلذكرفيصل ليث احمد345614

ى رشيد284500 8ماجستيركنعان11500دياىلذكرخالد حسير

ى494980 9ماجستيركنعان11500دياىلذكروسام عبدالكريم حسير

10دبلوم عاىليكنعان11500دياىلذكرنهاد حاتم جاري152100

11بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد حسن عبد284865

ى علوان284704 12بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمود حسير

ى437314 13بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرهيثم محمد حسير

14بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرجالل سعد حميد439586

15بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد شاكر محمود152370

16بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالرضا حميد سالم438276

17بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعباس عبود كعود154510

18بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالرحمن احمد عبدهللا148609

19بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعادل حمدان خضير494897

20بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرضيف شاكر محمود398696

21بكالوريوسكنعان11500دياىلذكربشير عبدالرحمن مطلك147006

ى148492 22بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقحطان نارص حسير

ى خضير148995 23بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصدام ياسير

24بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي عبدالرحمن علوان155117

ى شكر345623 25بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعالءالدين عبدالحسير

26بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهدي عنوان هزاع151359

27بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسعد حمدان مسلم153085

28بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد فاروق نعمان148340



ى سعد ابراهيم153137 29بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

30بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمار فرحان جير437377

31بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرهادي عبدالرحمن بحر147252

32بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد رحيم سلمان148715

اد147607 ى رسر 33بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرميثم عبدالحسير

34بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسعد فرحان علوان284225

35بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمود جسام محمد154117

ى149069 36بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمزهر طه حسير

37بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصباح ابراهيم جامل148958

38بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراياد سلمان كاظم151289

ى عبد376493 39بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمار ياسير

40بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسن طلبان محمد154278

41بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمزهر عبد ضايع434980

ى148937 ى محمد حسير 42بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرتحسير

43بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمود مجيد خليل144323

44بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقاسم كريم حميد150613

اس علوان ثامر340087 45بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرنير

46بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد يحنر مالفتاح144338

ى هادي154614 47بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالحسن عبدالحسير

ى154342 48بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد يوسف حسير

49بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرهادي عبدالرحمن علوان345626

ى كيطان درب520427 50بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرتحسير

51بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرخالد محمود عبدهللا152921

52بكالوريوسكنعان11500دياىلذكررعد سعد حميد438765

53بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحسن طارق عبدالكريم148776

54بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعالء عزيز ابراهيم345617

55بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرزياد موزر عمر148815

56بكالوريوسكنعان11500دياىلذكررياض احمد خميس150190

57بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد رحمن جمعة345589

58بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصالح حسن خلف150657

ي جير150545
59بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد شمحى

60بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرباسم عدنان كاظم153147

61بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقاسم صالح محمود494968

62بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراثير غدير مسعود439772

63بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد شهاب حمد146884

64بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحميد جاسم حمد345594

65بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر خليفة فرحان144308

ى148059 66بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد شعبان حسير

67بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعباس علي قاسم284133

اد144329 ى رسر 68بكالوريوسكنعان11500دياىلذكررياض عبدالحسير

69بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد ناظم وسمي144312

70بكالوريوسكنعان11500دياىلذكريارس عبدالمجيد علي154848

71بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسام حمود جاسم285150

72بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراياد سعد احمد151332

73بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمثنى عبدالرحمن مطلك147163

74بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد علي جدوع151595

ى340034 75بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراياد فرحان ياسير

ى هادي284881 76بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرماهر عبدالحسير



77بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرباسم احمد عبدالحميد148027

78بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمثنى احمد كاظم340092

79بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرنبيه يعقوب عبداللطيف340054

ى434902 80بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد محمد حسير

81بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي عزام جمال284396

82بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهند ماجد احمد151240

83بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرلطيف هادي صبار155059

84بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرجواد فارس فرمان150971

85بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد حسن خلف150692

86بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد ماهر يوسف150608

87بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعدنان محمد حسون435066

88بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهند حسن حميد284767

89بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي ثامر محمود147058

90بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصفاء ثاير شالل284163

91بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقصي امن عبدالرحمن155005

92بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرنوار علي عبدالرحيم345584

ى146744 93بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسعيد طه تحسير

94بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمازن علي نهار148692

95بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعدنان قاسم عبدالكريم435641

ى احمد340005 96بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصدام حسير

97بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهند عباس محمد153857

98بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسن عليوي نارص152495

99بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقصي جبار علوي284278

100بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر عبدالرحمن مطلك151528

ى153706 101بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر طه حسير

102بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسن علي قاسم153464

ى احمد284108 103بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالرزاق حسير

104بكالوريوسكنعان11500دياىلذكررحيم حسن علوان151322

105بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقاسم محمود سلمان464084

106بكالوريوسكنعان11500دياىلذكريحنر حميد خلف494885

107بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسعد خليل عبد153559

108بكالوريوسكنعان11500دياىلذكررائد حميد محسن149063

109بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرليث عثمان نصيف437402

110بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرزهير حامد حسن284628

111بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعامر غضبان حميد147398

112بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقحطان جاري سليمان376530

113بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمثنى غضبان حميد435055

114بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعصام هادي رشيد345571

115بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمروان حسن مزهر152424

ي جاسم494915
116بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر عوتى

117بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد فرحان جير147603

118بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراسامة جاسم محمد153745

119بكالوريوسكنعان11500دياىلذكروسام جمال حميد153458

120بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسيف حامد علي345590

121بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر جعفر مخيير340291

ى150623 122بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي نرصهللا حسير

ى رحيل556032 123بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسمير حسير

124بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصدام غضبان محمد510632



125بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسبع محمد يوسف146859

ى جودة عبيس144351 126بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

127بكالوريوسكنعان11500دياىلذكروسام حميد سلطان284830

128بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقحطان عدنان احمد284274

129بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى هاشم ابراهيم438478

130بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر موس وفر495018

131بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى خليل ستار148601

132بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد طالب علي345588

133بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد عبدالكريم خلف154515

134بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراكرم عبدالسالم نجم147961

135بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمؤيد هادي ابراهيم152241

136بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحاتم عبدالكريم مهنا558428

137بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي محمد حسن340031

ى كامل شاكر558435 138بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

139بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد قحطان حميد558436

140بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسن محمد حسن340023

141بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرغسان ثامر درب284267

142بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرواثق زهير دىلي558438

143بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمثنى عبدالمحسن نارص151941

144بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرامجد محمد عبدالكريم558429

145بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرزيد علي قاسم340198

146بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى هاشم شكر558469

147دبلومكنعان11500دياىلذكرمروان علي صبار345629

148دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد عباس زيدان340174

149دبلومكنعان11500دياىلذكرمظفر نافع عبد494963

150دبلومكنعان11500دياىلذكرقحطان محمود مجيد439764

151دبلومكنعان11500دياىلذكرثاير شالل رشيد494973

152دبلومكنعان11500دياىلذكرقيس مجيد عبد439809

153دبلومكنعان11500دياىلذكرحسن عبود كعود150162

154دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد يحنر مالفتاح151288

155دبلومكنعان11500دياىلذكرسامي علي حسن340073

156دبلومكنعان11500دياىلذكرقصي احمد داود150999

157دبلومكنعان11500دياىلذكرناطق عزيز حمزة150146

158دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد جسام محمد148562

ى147643 159دبلومكنعان11500دياىلذكرمؤيد مال هللا ياسير

ي376539 160دبلومكنعان11500دياىلذكرعدنان سعيد كرجر

161دبلومكنعان11500دياىلذكرمهند عبدالرحمن بحر495047

ى284329 162دبلومكنعان11500دياىلذكرقيس فاضل ياسير

163دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد عبدالهادي عبد554623

ى146969 164دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد مهدي حسير

ى284498 165دبلومكنعان11500دياىلذكرهيثم علي حسير

166دبلومكنعان11500دياىلذكروسام علي خلف340285

167دبلومكنعان11500دياىلذكروسام محمد عبدهللا146995

168دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد سعد ابراهيم376526

169دبلومكنعان11500دياىلذكرسيف سامي خليفة152498

170دبلومكنعان11500دياىلذكرعبدالرزاق اسماعيل محمد150480

171دبلومكنعان11500دياىلذكرعثمان عطاهللا خليفة345603

172دبلومكنعان11500دياىلذكرذكر رحمن جمعة345612



173دبلومكنعان11500دياىلذكرامجد مهدي احمد151632

174دبلومكنعان11500دياىلذكرعمر يارس جميل147371

175دبلومكنعان11500دياىلذكرماهر هادي محمد284499

176دبلومكنعان11500دياىلذكريارس رشيد حميد147069

ى155085 177دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي سالم حسير

178دبلومكنعان11500دياىلذكرمهند رحيم عطوان345615

179دبلومكنعان11500دياىلذكرخالد حميد خلف153291

180دبلومكنعان11500دياىلذكرصبحي حسب هللا حميد340249

181دبلومكنعان11500دياىلذكرفاضل عبدهللا عبدالكريم556039

182دبلومكنعان11500دياىلذكرهشام عدنان خلف398675

ي ثامر ابراهيم284452 183دبلومكنعان11500دياىلذكرناجر

ى رحيم345610 184دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي حسير

ى284934 185دبلومكنعان11500دياىلذكريارس يوسف حسير

186دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي قاسم حميد147594

187دبلومكنعان11500دياىلذكروضاح جابر حيدر284438

188دبلومكنعان11500دياىلذكرمهند فاروق نعمان435572

189دبلومكنعان11500دياىلذكرنزار جبار احمد154556

190دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد سلمان عكال152169

191دبلومكنعان11500دياىلذكرغزوان قيس حميد154886

192دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد علي قاسم495067

ى438972 193دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد محمود حسير

194دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد عامر سلمان284325

195دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي محمد اسماعيل149997

196دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي عبدهللا مطر495071

197دبلومكنعان11500دياىلذكرحسن فالح حسن434865

198دبلومكنعان11500دياىلذكرالحامد اياد وهيب558461

199إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى نهاد سعد558467

200إعداديةكنعان11500دياىلذكررسحان كامل رسحان439116

201إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد جبار صالح148223

202إعداديةكنعان11500دياىلذكرعبداالمير جليل اسماعيل149375

203إعداديةكنعان11500دياىلذكرفالح حسن كاظم494934

ى عبد149116 204إعداديةكنعان11500دياىلذكرحذيفة ياسير

205إعداديةكنعان11500دياىلذكرعدنان عبداللطيف ناظم149602

206إعداديةكنعان11500دياىلذكرحامد نارص جاسم340027

207إعداديةكنعان11500دياىلذكرحيدر شاكر محمود150539

208إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد عبدالواحد ناظم391671

209إعداديةكنعان11500دياىلذكربشير غانم نارص340021

210إعداديةكنعان11500دياىلذكرعمر سالم لطيف558449

211إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى غازي مهدي532241

ي556014
1ماجستيركنعان11500دياىلذكرعلي حاتم ماضى

ى خليفة340238 2ماجستيركنعان11500دياىلذكرسامر حسير

3ماجستيركنعان11500دياىلذكروسام طه شهاب149517

4بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي مزهر عبدالهادي153367

5بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى اسماعيل ردام148993

6بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسن هادي عبد149923

7بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرنادر علي عبدالهادي154708

8بكالوريوسكنعان11500دياىلذكريارس حازم محمد345628

9بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر كريم محمد284727



10بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد نوري رحيم151225

11بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراثير جمال خالد153117

12بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى عبدالحميد جاسم150719

13بكالوريوسكنعان11500دياىلذكربشير منذر بندر436155

14بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرداود سلمان احمد147424

15بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد خليفة فرحان284675

16بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر اذياب عمران284549

17بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد اسماعيل ردام146728

ى340017 18بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرباسل يوسف حسير

19بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد بشير احمد153773

ى ابراهيم خنيو150526 20بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

21بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي هادي عبدالرحمن150955

ى340037 22بكالوريوسكنعان11500دياىلذكربرجس ابراهيم حسير

23بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد ابراهيم سعد150185

24بكالوريوسكنعان11500دياىلذكريارس عمار عباس150550

25بكالوريوسكنعان11500دياىلذكركريم عبدالخالق كريم284287

26بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد صالح مهدي345585

27بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر حامد احمد153799

28بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراسعد صفاء محمد435593

29بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرليث اسماعيل عبود284297

30بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصالح عزيز ابراهيم148833

ى مراد284375 31بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي تحسير

32بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرليث علي عبدالرحمن155029

33بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرابراهيم خليفة فرحان150922

34بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي مزهر مجيد148734

35بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد علي حميد494955

36بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالرحمن جمال خضير150172

37بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر ناظم علوان148353

38بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرضياء مطرسر نجم148580

39بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرميالد عبدالستار داود152457

40بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد خميس عباس149871

41بكالوريوسكنعان11500دياىلذكروائل محمود ثامر340018

42بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرغزوان فاضل محمود146851

43بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي شاكر محمود150891

ى ناظم عزيز285006 44بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

45بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراكرم محمد غانم345582

46بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسفيان حسن هادي150177

47بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرياس خضير جاسم147064

ى148507 48بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالقادر طارق ياسير

49بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرايوب فاضل عبدالستار147363

50بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقصي سامي حامد148597

51بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرانور شهاب احمد435165

ى رحمن طه150607 52بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

53بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد محمود حسباهلل284604

54بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد ماجد محمود146784

ى144331 55بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرنرص رياض عبدالحسير

56بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرزكريا احمد يوسف150002

57بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى صباح سلمان439508



58بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمنترصى ظاهر حسن284305

59بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقصي حامد خميس151471

60بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرميثاق صكبان علي149157

61بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد حيدر مهدي149285

ى قيس محمد284503 62بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

63بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهتدى خليل ابراهيم151957

ى عدنان طه434889 64بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

65بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي كريم حسب هللا146925

66بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرفراس رعد عبدالواحد147411

67بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى مظهر طه284618

ي148877
ى سعيد ماضى 68بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

69بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد هادي عبدالعزيز284343

70بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرهيثم علي عبدالستار153089

71بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر خليل ابراهيم284248

ى340047 72بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعثمان ابراهيم حسير

73بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد سلمان صالح153843

74بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمرصى عدنان محمود438023

75بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي نوري محسن148707

76بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد عزيز ابراهيم153031

77بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد ثاير حاتم556029

78بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعالء ناظم كيطان148598

79بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد عبداللطيف كريم152130

80بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحمزة رحمن جمعة154739

81بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد عزيز علوان148067

82بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرابراهيم اديب ابراهيم149398

83بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي هيثم كاظم149887

84بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد عزيز ابراهيم284536

85بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد وليد خالد340102

86بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالرحمن طلبان محمد146965

ى284576 ى محمود حسير 87بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

ى طالب مزعل147996 88بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرتحسير

89بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد محسن محمد152907

ى436385 90بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسالم عبدالكريم حسير

91بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبيدة عامر اسماعيل147386

92بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد جميل حميد345620

93بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر ستار حسن148504

94بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي عقيل حميد150553

95بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي خليل ابراهيم435430

ى147639  سامي حسير
96بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى

97بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمروان طالب هادي148165

98بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد جبار علوي149354

99بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى كنعان مجيد436496

100بكالوريوسكنعان11500دياىلذكررياض احمد هاشم149957

101بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد عدنان نعمان152286

102بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر مهدي حسن494928

ى149628 103بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد طارق ياسير

104بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراياد جعفر درويش150924

105بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسمير عباس نوام284808



ى ابراهيم435395 106بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد ياسير

107بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد علي نهار144404

108بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي محمد صادق284974

109بكالوريوسكنعان11500دياىلذكروليد خالد نمر149770

110بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرفاضل سلمان كاظم148404

111بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى محمد خميس154757

112بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر جمال حمد284811

113بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي عادل جمعة151317

114بكالوريوسكنعان11500دياىلذكررسول خليل ابراهيم153761

115بكالوريوسكنعان11500دياىلذكروائل قاسم محمد146933

116بكالوريوسكنعان11500دياىلذكروسام سعيد طه149824

117بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر هيثم كاظم149238

118بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرنهاد مهدي صالح151125

119بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي حميد محمود435703

120بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد ثاير خليل148416

121بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى زيد احمد150531

122بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرانمار ثاير حميد147740

123بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى شهاب احمد147629

124بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي يونس ابراهيم284056

125بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرهشام شعبان كاظم154074

ى جبار حسن147976 126بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

127بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرريسان ثامر درب284664

128بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد محمود لطيف149988

129بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقاسم سامي رشيد149058

130بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر احمد كامل150493

131بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراياد احمد سلمان154644

132بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمرتصى عادل عبدالواحد146734

133بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد خليل اسماعيل148860

134بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرفراس سالم محمد340012

ى جمال ابراهيم148303 135بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

136بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرداود سلمان عبدهللا285045

137بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرطارق عبد لفته153403

ى149856 138بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد علوان حسير

ى رمضان نارص150742 139بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرياسير

140بكالوريوسكنعان11500دياىلذكركريم علي كاظم147318

141بكالوريوسكنعان11500دياىلذكروسام شعبان كاظم153817

142بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعباس حيدر علو154988

ى نعيم درب148486 143بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

144بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعصام عمر خليل149653

ى ماهلل150161 145بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر حسير

146بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعباس هادي شهاب148169

147بكالوريوسكنعان11500دياىلذكريحنر سعد محمد284942

148بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد ابراهيم علي151097

149بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد مظلوم ابراهيم147730

 سامي طه147196
150بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى

151بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى عبدالكريم محمد345597

152بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسيفالدين رفعت باشا345572

153بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرماجد حميد شاكر147324



ى صبيح خلف149203 154بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

155بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر باسم علوان144303

ى146977 156بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد فرحان حسير

157بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسن رعد فليح147115

ى153623 158بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي محسن حسير

159بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى قاسم خميس284473

160بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصفاء صالح جاسم152166

161بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرهشام مصطاف محمود434928

162بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرنوار ناظم احمد154592

ى153055 163بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرايمن برع عبدالحسير

164بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي جاسم محمد153296

165بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي وليد احمد144411

166بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد حاتم عبداالمير154645

167بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرابراهيم صبحي ابراهيم144348

168بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد حميد جدعان151980

169بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالحميد مطرسر حميد284995

ى345605 170بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد عادل حسير

171بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي جبار عبد556036

172بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد قاسم خميس284512

ى150319 ى حسير  ياسير
173بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى

174بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي قحطان محمد148421

ي510618
175بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصباح بالسم غنى

176بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرساهر جبار صالح148966

177بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر مصطاف محمود434914

178بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدهللا ابراهيم كاظم154801

179بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالهادي مزهر عبدالهادي148621

ى439199 180بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسن علي حسير

181بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرجمال كمال محمد149906

182بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي زهير ابراهيم150595

183بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد موزر عمر147207

184بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى جمال محمود284517

185بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد حيدر مهدي148322

186بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمازن طارق عبدالمحسن149229

187بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى ثعبان حسن151020

188بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد متعب عبداللطيف150948

ى فرمان148969 189بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحمزه حسير

190بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد باسم محمد556031

191بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرخلدون جبار صالح510594

ى عبدالرحيم شكر154867 192بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرتحسير

193بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد مظهر ظاهر150578

194بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى يونس مجيد493965

ى طلبان محمد149275 195بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

ى محمود148866 196بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد ياسير

ى284557 197بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد عبدهللا حسير

ى منهل144313 198بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي ياسير

ى148696 199بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهند عبدالرزاق ياسير

ي حسن150488 200بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر حرتر

201بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي ضاري محمود154779



202بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرجهاد محمود صالل147635

203بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر خليفة ابراهيم345569

204بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالستار حسن كيطان147432

205بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرضاري فايق حسباهلل436065

ى147599 206بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد عبدالهادي حسير

ى رحيم148218 207بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدهللا حسير

208بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد كريم محمد148643

209بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرجعفر خليل ابراهيم149699

210بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد عباس حميد147491

211بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد حامد احمد153118

212بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرقيرص خليفة فرحان147171

213بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد كريم طه147220

214بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعماد محمود جميل149536

 علي153275
ى 215بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعباس حسير

216بكالوريوسكنعان11500دياىلذكربندر ابراهيم اسماعيل153490

217بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي فيصل عزيز284366

218بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر ياس خضير148588

219بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرفيصل غازي خميس149335

220بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي يونس عبدال151536

221بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعلي زيد لطيف150459

222بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد قاسم ابراهيم510593

223بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعدي حاتم جاري149262

224بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالرزاق جابر هادي153185

225بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى حميد اسماعيل147720

226بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرهيثم ابراهيم كاظم284494

227بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرخالد سليمان محمود149250

228بكالوريوسكنعان11500دياىلذكربسام ابراهيم حسباهلل436436

229بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهند لطيف سلوم148854

ي علوان345599
230بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر راضى

231بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالرحمن محسن مكي150847

232بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمنترص سلمان الزم419098

233بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالرحمن ايوب كامل147327

234بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد خضير عباس150166

ى جميل حميد153149 235بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسير

236بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدهللا مطر وفر147871

237بكالوريوسكنعان11500دياىلذكريارس باسل زيدان148550

ى345618 238بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى يوسف حسير

239بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهند قاسم حمادي148522

240بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرصفوت سعدون ابراهيم148940

ى285028 241بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد اياد حسير

ى494944 242بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد عبدالكريم حسير

ى150259  محسن حسير
243بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراشي 

244بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسامر حاتم جاري340068

245بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمصطفى خليل نوام148575

246بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحيدر عبداللطيف محمد148534

247بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسالم محمود علوان148625

248بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرلواء ضاري خليل340015

249بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد عبداللطيف محمد149735



250بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرابراهيم فايق حسباهلل340216

251بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمار رشيد حميد150487

252بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسعد سالم حمود144408

253بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد خميس عباس148612

254بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعباس خضير جاسم148897

255بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهدي طالب مزعل151880

256بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرخالد وليد خالد340106

ى510611 257بكالوريوسكنعان11500دياىلذكربكر عالء تحسير

258بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعبدالكريم سمير حسب هللا494921

259بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرسيف عامر غضبان144315

260دبلومكنعان11500دياىلذكركمال هاشم خليل284300

261دبلومكنعان11500دياىلذكرازهر ايوب جيجان146952

ي عبدالكريم148846 262دبلومكنعان11500دياىلذكرسمير ححر

263دبلومكنعان11500دياىلذكربشير سليمان علوي149185

264دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي يوسف جاسم284054

265دبلومكنعان11500دياىلذكرفؤاد عدنان خلف340007

266دبلومكنعان11500دياىلذكرمهند سلمان عكال284454

267دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد ثاير جواد149714

268دبلومكنعان11500دياىلذكرليث عبدالكريم شكر435085

269دبلومكنعان11500دياىلذكرزياد طارق احمد148217

ى284690 270دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد عصام ياسير

ى سعيد152207 271دبلومكنعان11500دياىلذكرسعد حسير

272دبلومكنعان11500دياىلذكراسعد حامد عباس284585

273دبلومكنعان11500دياىلذكرعلوان شوكت احمد148194

274دبلومكنعان11500دياىلذكرحسام سلمان داود284355

ى احمد150322 275دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي حسير

276دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد حميد جدعان154826

ى حسن340062 277دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي ياسير

278دبلومكنعان11500دياىلذكرديار مسعود نادر152309

279دبلومكنعان11500دياىلذكرخليل موزر عمر148576

280دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي شوكت احمد149982

281دبلومكنعان11500دياىلذكرفاضل محمد شياع149361

282دبلومكنعان11500دياىلذكرعمر حامد عباس284246

283دبلومكنعان11500دياىلذكرحسن سعيد حسن147102

284دبلومكنعان11500دياىلذكررائد كامل اسماعيل153661

285دبلومكنعان11500دياىلذكرحامد بالسم حميد148925

286دبلومكنعان11500دياىلذكرايمن قاسم حميد154625

287دبلومكنعان11500دياىلذكرجابر حميد خلف144314

ى سالم حمود149342 288دبلومكنعان11500دياىلذكرحسير

289دبلومكنعان11500دياىلذكرمروان مذري عبدالكريم340170

290دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد علي منشد340082

291دبلومكنعان11500دياىلذكريوسف فاضل شهاب153915

ى148010  احمد حسير
292دبلومكنعان11500دياىلذكرمصطفى

293دبلومكنعان11500دياىلذكرهيثم حميد شكر150466

294دبلومكنعان11500دياىلذكرعمر عبدالرحمن خلف284953

295دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد وسمي رشيد144316

ى147952 296دبلومكنعان11500دياىلذكرامجد علي حسير

297دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد رياض يحنر148526



298دبلومكنعان11500دياىلذكرضاري ابراهيم يوسف153657

299دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد ماهر احمد154439

300دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي ابراهيم خنيو144333

301دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد عبدالرزاق اسماعيل148889

302دبلومكنعان11500دياىلذكرمصطفى زيدان خلف284488

303دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد زيد خليفة153939

304دبلومكنعان11500دياىلذكرامير جبار صالح154885

ى وادي احمد148982 305دبلومكنعان11500دياىلذكرحسير

306دبلومكنعان11500دياىلذكرازهر كاظم نارص148510

307دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي خضير عباس150513

308دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي قيس خليفة284886

309دبلومكنعان11500دياىلذكرعلي محسن سلطان153269

310دبلومكنعان11500دياىلذكريوسف مهدي مجيد284515

311دبلومكنعان11500دياىلذكرعماد احمد جابر148037

312دبلومكنعان11500دياىلذكركرار جواد شاكر144350

313دبلومكنعان11500دياىلذكريوسف موفق رحيم152644

314دبلومكنعان11500دياىلذكرمهدي جبار عبدالستار284497

315دبلومكنعان11500دياىلذكرداود سلمان خليل148397

316دبلومكنعان11500دياىلذكرانور محسن مكي146916

317دبلومكنعان11500دياىلذكرزياد طارق عليوي146902

318دبلومكنعان11500دياىلذكربشار كريم محمد147089

ى153317 319دبلومكنعان11500دياىلذكرمهند جالل حسير

ى510592 320دبلومكنعان11500دياىلذكرانمار حسن ياسير

321دبلومكنعان11500دياىلذكرعماد عبدالستار داود152057

322إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي عدنان طه438061

323إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد عبدالرحمن احمد148586

324إعداديةكنعان11500دياىلذكرايمن ثائر مجيد152012

325إعداديةكنعان11500دياىلذكرهمام صباح علي155021

326إعداديةكنعان11500دياىلذكرصفاء جمال محمود284205

327إعداديةكنعان11500دياىلذكرمروان فايز غزاي152035

328إعداديةكنعان11500دياىلذكررضا محسن ابراهيم148821

329إعداديةكنعان11500دياىلذكرمرتصى عامر عبدالستار148419

330إعداديةكنعان11500دياىلذكرابراهيم حازم ابراهيم510627

331إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد هيثم كاظم345586

332إعداديةكنعان11500دياىلذكرابراهيم قيس مجيد345609

333إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي جمال معروف153204

334إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد قحطان عيدان147177

335إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسام رزاق جارهللا152074

336إعداديةكنعان11500دياىلذكرعمر عزيز فاضل149495

337إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد احمد حسباهلل148489

338إعداديةكنعان11500دياىلذكرليث عامر سلمان436944

339إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد اياد شالل495034

340إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسن احمد حسن437833

341إعداديةكنعان11500دياىلذكراركان عبد خضير152487

342إعداديةكنعان11500دياىلذكرليث خميس حميد152941

343إعداديةكنعان11500دياىلذكرجمال هاشم شكر148987

344إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى عبدالستار جدعان284487

345إعداديةكنعان11500دياىلذكرضياء عدنان سليمان149481



346إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي سعدون محمد153511

347إعداديةكنعان11500دياىلذكرعبدهللا عباس نوام147126

ى نجم154579 348إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد عبدالحسير

349إعداديةكنعان11500دياىلذكرجهاد حامد محمد439467

350إعداديةكنعان11500دياىلذكرعماد حامد محمد284969

351إعداديةكنعان11500دياىلذكرايمن عدنان ظاهر437996

352إعداديةكنعان11500دياىلذكرحميد سامي رشيد155070

353إعداديةكنعان11500دياىلذكرعباس كامل عباس340131

354إعداديةكنعان11500دياىلذكرحازم محمد سلمان144364

355إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي موفق رحيم151739

 علي رحيم284507
ى 356إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسير

357إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى حسن مهدي285066

358إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمود عبداللطبف محمد150290

359إعداديةكنعان11500دياىلذكرحمزة سلمان مهدي495062

ى مهدي144306 360إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي حسير

361إعداديةكنعان11500دياىلذكرفراس محسن ابراهيم510591

362إعداديةكنعان11500دياىلذكربكر احمد رحيم154363

363إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي عبدالرحمن سلومي284904

ى قحطان جاري151366 364إعداديةكنعان11500دياىلذكرياسير

365إعداديةكنعان11500دياىلذكرعبدهللا محمود جميل150285

366إعداديةكنعان11500دياىلذكرنصير خالد نمر151255

ى كيطان510630 367إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد تحسير

368إعداديةكنعان11500دياىلذكرمرتصى خليل ابراهيم154430

369إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد طه نجم284856

ى152064  سعد حسير
370إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى

371إعداديةكنعان11500دياىلذكراسامة ابراهيم محمد151518

372إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد مرتصى حاجم284433

373إعداديةكنعان11500دياىلذكراوس صباح مهدي148616

374إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد سلمان محمد148498

375إعداديةكنعان11500دياىلذكرايهاب احمد كريم284642

376إعداديةكنعان11500دياىلذكرحمزة محمد عدنان151720

377إعداديةكنعان11500دياىلذكررساج نهاد حاتم150695

378إعداديةكنعان11500دياىلذكرنارص محمد غانم437357

379إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد يوسف حاتم148963

380إعداديةكنعان11500دياىلذكربراق محمد رحيم154054

381إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد زياد كامل147182

382إعداديةكنعان11500دياىلذكرايمن بالسم سلمان539747

383إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد قاسم محمد345598

384إعداديةكنعان11500دياىلذكرعباس خضير بالص345575

385إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد سالم عبدهللا340010

386إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد موفق رحيم154018

387إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد جاسم محمد152884

388إعداديةكنعان11500دياىلذكرحيدر عامر عبدهللا284907

ى شكر150527 389إعداديةكنعان11500دياىلذكررسول حسير

390إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى عامر عبدهللا284737

ى مصطاف ابراهيم150586 391إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسير

392إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي خلف محمود557796

ران154541 ى 393إعداديةكنعان11500دياىلذكرمهيمن سلمان خير



394إعداديةكنعان11500دياىلذكراسماعيل حاتم جاري345600

395إعداديةكنعان11500دياىلذكرعبدالرحمن عدنان صير153174

396إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى عباس محمد149950

397إعداديةكنعان11500دياىلذكرعبدالمنعم فالح ابراهيم152274

398إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد عبدالرضا حميد345592

399إعداديةكنعان11500دياىلذكرصالح غازي خليل435617

400إعداديةكنعان11500دياىلذكرسعد مطرسر نجم345577

401إعداديةكنعان11500دياىلذكربالل عزيز ابراهيم144310

402إعداديةكنعان11500دياىلذكرسجاد سعد محمد148795

ى147878 403إعداديةكنعان11500دياىلذكرحيدر علي حسير

404إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد برع شكر284684

405إعداديةكنعان11500دياىلذكرموس فاضل عبدالستار154250

ران154521 ى 406إعداديةكنعان11500دياىلذكرعمر سلمان خير

407إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي برع شكر284972

408إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد نجاح جاسم150717

ى شكر153259 409إعداديةكنعان11500دياىلذكرمرتصى حسير

410إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمود شاكر احمد144414

411إعداديةكنعان11500دياىلذكرجمال رعد محمود285073

412إعداديةكنعان11500دياىلذكرعزالدين محمود حميد340070

413إعداديةكنعان11500دياىلذكرامجد حميد جدعان285060

414إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي كريم ابراهيم153776

415إعداديةكنعان11500دياىلذكركرار جعفر درويش153103

416إعداديةكنعان11500دياىلذكرثروة نعيم درب285057

417إعداديةكنعان11500دياىلذكروليد حسن ابراهيم435659

418إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد مؤيد عبدالكريم495044

419إعداديةكنعان11500دياىلذكركاظم عبدالسالم كاظم151402

ى154326 420إعداديةكنعان11500دياىلذكربكر علي حسير

421إعداديةكنعان11500دياىلذكرمولود سالم حميد436207

422إعداديةكنعان11500دياىلذكرمرتصى كامل اسماعيل144396

423إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد حاتم عبداالمير149175

424إعداديةكنعان11500دياىلذكرليث راسم جاسم345573

425إعداديةكنعان11500دياىلذكرحاتم عبدالكريم شكر435113

426إعداديةكنعان11500دياىلذكرشالل حسن باشا284977

ى فاروق عبدالمحسن154014 427إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسير

428إعداديةكنعان11500دياىلذكرعمر جمال محمود284047

429إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد ياس خضير149662

430إعداديةكنعان11500دياىلذكرعمر رياض محمود144321

431إعداديةكنعان11500دياىلذكرصالح مهدي عبدالرحمن147660

432إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد حميد محمود437109

433إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي سعد محمد148727

ى510597 434إعداديةكنعان11500دياىلذكرعثمان عالء تحسير

435إعداديةكنعان11500دياىلذكرعيىس عبداالله شاكر154572

ى محمود ثامر153583 436إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسير

ى149387 437إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد ميثم عبدالحسير

438إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي ناظم احمد154717

439إعداديةكنعان11500دياىلذكرعزالدين عزيز جاسم151080

440إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد قيس مجيد153220

441إعداديةكنعان11500دياىلذكرامجد هادي سامي148803



ى رحيم345581 442إعداديةكنعان11500دياىلذكراكرم حسير

443إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى طالب مزعل153730

444إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد عبدالستار ثعبان438600

445إعداديةكنعان11500دياىلذكرعبدهللا صدام نمر148648

446إعداديةكنعان11500دياىلذكرعماد باسم عزيز494906

447إعداديةكنعان11500دياىلذكرنضال زيدان خلف345601

448إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد سالم عبد284666

449إعداديةكنعان11500دياىلذكرمؤيد ثامر هادي152229

450إعداديةكنعان11500دياىلذكركهالن مؤيد عبدالكريم495064

451إعداديةكنعان11500دياىلذكرجعفر عامر عبدالهادي345627

ران151639 ى 452إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد سلمان خير

ى محمد152689 453إعداديةكنعان11500دياىلذكركرار حسير

454إعداديةكنعان11500دياىلذكرسيف سعد طه345606

455إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى محمد عبد340171

ى ابراهيم شيخان153658 456إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسير

457إعداديةكنعان11500دياىلذكرلؤي احمد جابر148046

غام حسن عبدالهادي154591 458إعداديةكنعان11500دياىلذكررصى

459إعداديةكنعان11500دياىلذكرعباس سلمان مهدي495038

460إعداديةكنعان11500دياىلذكرابراهيم عزالدين سالم148657

461إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي عبدالرزاق اسماعيل153093

462إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد محمود محسن152839

463إعداديةكنعان11500دياىلذكرصفاء ناظم كيطان153698

464إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي هادي عبد153940

465إعداديةكنعان11500دياىلذكربكر عادل ابراهيم284657

466إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد نهاد حاتم144311

ى285041 467إعداديةكنعان11500دياىلذكرحيدر اياد حسير

468إعداديةكنعان11500دياىلذكرامجد عباس رشيد150068

469إعداديةكنعان11500دياىلذكرحمزة حميد خلف148716

ى ابراهيم154410 470إعداديةكنعان11500دياىلذكرابراهيم حسير

471إعداديةكنعان11500دياىلذكرهيثم عامر احمد494952

472إعداديةكنعان11500دياىلذكربكر عادل عليوي153359

473إعداديةكنعان11500دياىلذكرسالم مهدي مجيد149926

474إعداديةكنعان11500دياىلذكرعمر رائد اسماعيل284239

475إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسان محسن رشيد340259

476إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد احمد عباس150468

ى عبدالكريم150675 477إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي حسير

478إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي سلمان حميد152909

479إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى محمد رحيم154221

480إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي جميل حميد345604

481إعداديةكنعان11500دياىلذكرمحمد طارق عبدالمحسن153299

482إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى حامد حميد284518

483إعداديةكنعان11500دياىلذكريوسف رحيم ابراهيم150340

484إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي كامل شاكر284253

485إعداديةكنعان11500دياىلذكرابراهيم عقيل حميد150560

486إعداديةكنعان11500دياىلذكرابراهيم نارص عبدالواحد148891

ى147919 487إعداديةكنعان11500دياىلذكرالحسن ستار حسير

488إعداديةكنعان11500دياىلذكرعباس عبدالمنعم حميد152957

489إعداديةكنعان11500دياىلذكرعبدهللا جبار علي149089



490إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسن صالح شكير152017

491إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى عادل عليوي153754

492إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى حمزه حسن147678

493إعداديةكنعان11500دياىلذكرسيف عبدالرزاق حميد150628

494إعداديةكنعان11500دياىلذكرارشد نجم عبد154666

495إعداديةكنعان11500دياىلذكرعباس علي حسون152237

496إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي حميد جدعان284387

497إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي شاكر محمود147501

 علي ابراهيم153287
ى 498إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسير

499إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى نهاد حميد436546

500إعداديةكنعان11500دياىلذكرعبدالرحيم جبار حميد284126

501إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي حامد مجيد554616

ى مدلل محمد144289 502إعداديةكنعان11500دياىلذكرمعي 

503إعداديةكنعان11500دياىلذكراثير هادي سامي147984

504إعداديةكنعان11500دياىلذكرمثنى عامر ثامر284875

505إعداديةكنعان11500دياىلذكرحيدر حبيب سلمان398710

506إعداديةكنعان11500دياىلذكراسامة عدنان ظاهر437952

ى عدنان398640 507إعداديةكنعان11500دياىلذكرقصي ياسير

508إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسن علي عبدهللا152332

509إعداديةكنعان11500دياىلذكرعلي سعد عبدالكريم152258

510إعداديةكنعان11500دياىلذكرسالم علي حميد154937

511إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى هيثم رحيم150062

512إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد عمار عباس340119

513إعداديةكنعان11500دياىلذكرانور ناوي رحيم437747

ى كمال وحاد146836 514إعداديةكنعان11500دياىلذكرياسير

ى284591 515إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد علي حسير

ى147052 516إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد سامي حسير

517إعداديةكنعان11500دياىلذكرعقيل هادي سامي154991

518إعداديةكنعان11500دياىلذكرعدنان قحطان محمد147229

519إعداديةكنعان11500دياىلذكرامير زيد محمد510615

520إعداديةكنعان11500دياىلذكرسيف عبدالقادر خلف435830

ى284310  عمار ياسير
521إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى

522إعداديةكنعان11500دياىلذكرماجد زيد احمد154162

523إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى محمد رضا345591

ي148899
ى عمار حسوتى 524إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسنير

525إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد سعيد جواد150587

ى حوم سلمان345624 526إعداديةكنعان11500دياىلذكرحسير

527إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى سعيد محسن153930

528إعداديةكنعان11500دياىلذكرمصطفى احمد حسباهلل144340

529إعداديةكنعان11500دياىلذكرصفاء مشتاق عباس148826

530دكتوراهكنعان11500دياىلذكرحيدر غالب محمد147819

531بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحمزة علي مهدي510614

532بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراركان سلمان عزيز148800

533بكالوريوسكنعان11500دياىلذكراحمد محمد سعيد284508

ى147766 534بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمهند محمود حسير

535بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد رحيم عطوان435540

536بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعقيل منعم مذري153236

537بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرعمر هادي يوسف284621



ي سعيد148327
538بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرجعفر عبدالغنى

539بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمحمد يوسف رضا284327

540بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرمؤيد شكر عباس284926

541بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرماجد اديب ابراهيم340281

542بكالوريوسكنعان11500دياىلذكرحسام عبدالكريم داود147833

543دبلومكنعان11500دياىلذكرمحمد عبدهللا حميد284513

544دبلومكنعان11500دياىلذكركنعان حسن علي147157

545دبلومكنعان11500دياىلذكرساهر احمد بكر150314

546دبلومكنعان11500دياىلذكراركان خلف محمود284506

547دبلومكنعان11500دياىلذكريارس طه جميل151450

548دبلومكنعان11500دياىلذكرمؤيد حكيم سلمان149466

ي عبد284350
ى

549دبلومكنعان11500دياىلذكرجاسم تاع

550دبلومكنعان11500دياىلذكرسعد ظاهر حسون152085

551دبلومكنعان11500دياىلذكرخالد قاسم ذنون340253

ى خلف شكير435488 552دبلومكنعان11500دياىلذكرحسير

ى صفوك148593 553دبلومكنعان11500دياىلذكراحمد حسير

554إعداديةكنعان11500دياىلذكرخالد عبداللطيف ناظم154684

555إعداديةكنعان11500دياىلذكراحمد اسماعيل خليل147694

1ماجستيركنعان11500دياىلأننىرنا كريم سعيد376503

2ماجستيركنعان11500دياىلأننىسارة فرحان جير147341

3بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىنوال زيدان خليفة284780

4بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىانتصار رحيم سلمان148525

5بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزمن حميد مجيد284994

6بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاحالم حمادي عبد150919

ى434958 7بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىحياة محمد حسير

8بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىنوال ابراهيم عاشور284756

9بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىافراح عدنان فليح339998

10بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىايمان حمادي عبد148279

11بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزينب عدنان غريب340265

12بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىدنيا غدير مسعود439755

ة مهدي صالح284417 13بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىمنير

14بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىريمة رشيد قادر150281

15بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسندس عبود حميد154734

16بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسحر ابراهيم درب153536

17بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرغد ثائر يوسف144304

18بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىفاطمة زيد طه151994

19بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىشيماء عباس حسن340014

20بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىوديان عبدالرشيد اسود366005

21بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىدموع هادي عبدالعزيز284796

22بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرؤى نرصت علي376514

23بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىفرح احمد نارص149102

ين فيصل عزيز376497 24بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىشير

25بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىشكرية رفعت احمد558448

26بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىفاطمه باسم علوان398726

27بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىدنيا عدنان غريب345576

28بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزهراء اكرم كريم340206

29بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىدعاء احمد عبد494889

ي جاسم284228
30بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسارة عوتى



31بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاالء احمد كامل494930

32بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرقية منعم عبدالستار340267

33بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسحر محمد متعب558439

ى محمود558440 ى ياسير 34بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىبرسر

ى558247 35بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرجاء باقر حسير

36بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزهراء ثاير حاتم558437

37دبلومكنعان11500دياىلأننىماجدة قاسم ذنون147508

38دبلومكنعان11500دياىلأننىاحالم عبدالسالم خلف152340

39دبلومكنعان11500دياىلأننىانتصار عبدالمحسن حسن398751

40دبلومكنعان11500دياىلأننىليل منصور شكر150447

41دبلومكنعان11500دياىلأننىوفيقة محمود سدرة154552

42دبلومكنعان11500دياىلأننىاسماء صاحب محمد144345

43دبلومكنعان11500دياىلأننىهندية عليوي منصور146957

44دبلومكنعان11500دياىلأننىفريال ماالهلل صالح437643

ى151382 45دبلومكنعان11500دياىلأننىزينة عبداالمير حسير

46دبلومكنعان11500دياىلأننىمريم يوسف رشيد434946

ى510605 47دبلومكنعان11500دياىلأننىسماهر عبداالمير حسير

زينة علي عبداللطيف154918
48دبلومكنعان11500دياىلأننى

49دبلومكنعان11500دياىلأننىفاتن رفعت باشا345578

50دبلومكنعان11500دياىلأننىاسماء نعمان كامل340273

51دبلومكنعان11500دياىلأننىبيداء ثامر سعدون154762

52دبلومكنعان11500دياىلأننىرندة نرصت علي345622

53إعداديةكنعان11500دياىلأننىوفاء حاتم خضير151603

54إعداديةكنعان11500دياىلأننىلميعة حميد خميس340041

ى149193 55إعداديةكنعان11500دياىلأننىمنتىه خميس ياسير

ى محمد376483 ة حسير 56إعداديةكنعان11500دياىلأننىسمير

57إعداديةكنعان11500دياىلأننىسعاد محمد خلف147111

58إعداديةكنعان11500دياىلأننىنادية يوسف ايوب150850

59إعداديةكنعان11500دياىلأننىاخالص علي حمودي284936

60إعداديةكنعان11500دياىلأننىماجدة احمد كحيط148838

61إعداديةكنعان11500دياىلأننىعبير خليفة فرحان284382

62إعداديةكنعان11500دياىلأننىملكية عبدهللا دنبوس147968

63إعداديةكنعان11500دياىلأننىتبارك قحطان عيدان149473

64إعداديةكنعان11500دياىلأننىغفران محمد عبدالمحسن148203

1بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىازهار جمال محمد284359

2بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىهدى محي هادي150426

3بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىازهار زهير ابراهيم148582

4بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىعبير اياد محمد148263

5بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىابتهال مهدي مجيد152777

6بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىصفا زيد حامد284189

7بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىبيداء عبدالرضا موس150983

8بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىامواج فرج كريم144320

9بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرسل هادي صالح439691

10بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسجا قاسم محمد148635

ى حميد149806 11بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىنور ياسير

12بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرفاه باسم طه147410

13بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىجنة جمال جبار284844

14بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىجيهان احمد شهاب154391



15بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىارساء مظهر حمد95188

16بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاية موفق رحيم148620

17بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىراوية فالح رحيم149487

18بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىبنان عبداللطيف محمد150825

ى ابراهيم144369 19بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىايالف عبدالحسير

20بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىنور ماجد لطيف144336

21بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىتف  رحمان درويش148270

ى284631 22بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسمية باقر حسير

ى439788 23بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرساب محمود حسير

24بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزينب رحمان درويش153968

25بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىورود موزر عمر150574

هديل عبدالخالق عبدعلي150263
26بكالوريوسكنعان11500دياىلأننى

27بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىعبير باسم عدنان284116

28بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىوجدان خليفة نارص146831

29بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىدعاء رحمان درويش152316

ى284914 ى ياسير 30بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسها حسير

31بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىندى محمود حميد148556

32بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزينب اسماعيل جمعة510617

33بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىهيام ظاهر عيال152260

ي149208
34بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرشا فياد جاتى

35بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىعذراء احمد سلمان148872

36بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىبيداء كنعان عبدالجليل147019

37بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىضح مهدي صالح148627

38بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىفاطمة شاكر محمود148031

39بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاسماء سالم عبد150031

ى حميد150510 40بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىايمان ياسير

41بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىفاتن سلمان حسب هللا284295

حال علي لطيف147661
42بكالوريوسكنعان11500دياىلأننى

43بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاية وسام رشيد148567

44بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرشا عبدالسالم محمود150984

45بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاسيا قاسم حمادي149713

ى148700 46بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىارساء عبود حسير

ى144317 مريم سامي حسير
47بكالوريوسكنعان11500دياىلأننى

48بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرسل ثامر معروف154869

49بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاعتدال عامر سلمان153972

50بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىبيداء صالح مهدي345608

51بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىتمارة موفق رحيم153855

52بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاسماء ياس خضير154542

53بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاية رحيم عبدالوهاب150112

54بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىبيداء عبد لفته144307

55بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرواء جابر عبدالستار284501

ي حميد150502
56بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزهراء عوتى

ى فرمان149552 57بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىنرسين حسير

58بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزينب علي كاظم150451

59بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىدعاء اذياب عمران340066

60بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاسيل ابراهيم فاضل345621

61بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىمريم موس دريش439640

62بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرحاب جالل سعد435963



ى فرمان149148 63بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسارة حسير

64بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىهند موفق رحيم148789

65بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىحنان جبار علوي151110

66بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىفاتن طارق احمد438705

67بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرساب تكة خميس149168

68بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاسيل محمد عبد284919

69بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىمريم قيس كاظم150011

70بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىهدى محمود حميد146911

71بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىحوراء سعدون عزيز554629

االء علي عبدهللا152117
72بكالوريوسكنعان11500دياىلأننى

73بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاساور زياد احمد345570

74بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىورود حميد محسن148569

75بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىايمان صالح حسن148016

76بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىندى شاكر محمود152986

77بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىمسار جالل سعد436042

78بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىريم موفق رحيم150601

79بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىعبير يارس جميل147011

80بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسىه خالد داود284921

ين عبدالرحمن سلومي284650 شير
81بكالوريوسكنعان11500دياىلأننى

82بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرسى سعد عبدالكريم149253

83بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسوالف سهيل نجم150990

84بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىشهد محمود ثامر147622

85بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىسحر احمد كيطان152137

86بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزهراء محمد يحنر149945

87بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىضح قاسم حمادي284902

88بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىغفران خليفة نارص149196

ديانا عبدالكريم سامي284912
89بكالوريوسكنعان11500دياىلأننى

90بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىمروة عادل قادر284338

91بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىفرح احمد حسن149280

ى148741 92بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزهراء عبود حسير

93بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىمريم طالب توفيق345583

94بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاخالق عبدالرضا حميد345593

95بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرسل خليل ابراهيم438424

ان هيثم محمد435766 96بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىنير

روى سامي طه146807
97بكالوريوسكنعان11500دياىلأننى

98بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاية مهدي عبدالرحمن147647

99بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىمروة هادي عبدالعزيز284334

100بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىايات شاكر محمود151150

101بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىندى عباس حمد151156

102بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىفاطمة مهدي كاظم148607

103بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىهدى صادق عارف284490

104بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىنغم ناظم عزيز152131

105بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىوجود حميد صبار148907

106بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاكتفاء عبدالكريم عبدالستار144300

107بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىضح عدنان غريب284160

108بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىهبة نكة خميس148539

ى احمد284420 109بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىوديان حسير

ى محمود150216 110بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىفاطمة ياسير



ى150197 ى حميد عبدالحسير 111بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىحنير

112بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىرسور حاتم جاري284477

113بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىاالء عامر سلمان148052

114بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىشهد خليل اسماعيل149651

115بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىارساء طاهر حسن285013

116بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىريام قاسم محمد152993

ي147145 صابرين سلمان عبدالننر
117بكالوريوسكنعان11500دياىلأننى

118بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىهديل شاكر محمود148720

119بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىزينب جمال ابراهيم147751

ى284493 ى ياسير 120بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىنها حسير

121بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىوسن ابراهيم عبد152574

122دبلومكنعان11500دياىلأننىاالء باقر عليوي438844

123دبلومكنعان11500دياىلأننىسارة عبداللطيف كريم149314

124دبلومكنعان11500دياىلأننىسحر عباس محمد152715

125دبلومكنعان11500دياىلأننىارساء سعيد خليفة435941

126دبلومكنعان11500دياىلأننىضح عبدالسالم كاظم147354

127دبلومكنعان11500دياىلأننىشفاء مهدي صالح151927

128دبلومكنعان11500دياىلأننىزمن حسن عبدالهادي150305

ي150149
129دبلومكنعان11500دياىلأننىاقبال حامد ماضى

130دبلومكنعان11500دياىلأننىوسن خميس عبود146777

ى148863 131دبلومكنعان11500دياىلأننىسحر كامل حسير

132دبلومكنعان11500دياىلأننىمريم مزهر مطر284715

133دبلومكنعان11500دياىلأننىمروة ثعبان خليل153041

134دبلومكنعان11500دياىلأننىابتسام حميد عباس154670

135دبلومكنعان11500دياىلأننىايات جاسم محمد284362

136دبلومكنعان11500دياىلأننىاحالم خميس عبود149619

137دبلومكنعان11500دياىلأننىسهير احمد بكر153072

138دبلومكنعان11500دياىلأننىبنان عادل محمد284599

رغد زياد علي153998
139دبلومكنعان11500دياىلأننى

140دبلومكنعان11500دياىلأننىشذى عبدالرزاق حميد153324

141دبلومكنعان11500دياىلأننىنرجس علي عبدالهادي144318

هدى علي عبدالهادي154791
142دبلومكنعان11500دياىلأننى

143دبلومكنعان11500دياىلأننىمنى قحطان صبار340056

144دبلومكنعان11500دياىلأننىمروة عماد محمود144285

145دبلومكنعان11500دياىلأننىنماء قيس عدنان285018

146دبلومكنعان11500دياىلأننىعبير عبدالستار محمود345613

147دبلومكنعان11500دياىلأننىشيماء مهدي عنوان152143

148دبلومكنعان11500دياىلأننىعلياء نايف علي153461

149دبلومكنعان11500دياىلأننىرسى محمود اسماعيل153390

150دبلومكنعان11500دياىلأننىدنيا جعفر قادر339999

151دبلومكنعان11500دياىلأننىديانا حميد عبد149171

152دبلومكنعان11500دياىلأننىصبا سلمان عكال152221

153دبلومكنعان11500دياىلأننىضح ماهر احمد148636

154دبلومكنعان11500دياىلأننىزهراء جمال ابراهيم284099

155دبلومكنعان11500دياىلأننىسارة راسم جاسم340167

156دبلومكنعان11500دياىلأننىبشائر احمد بكر152206

157دبلومكنعان11500دياىلأننىحنان قاسم خليل510590

158دبلومكنعان11500دياىلأننىشذى محمد جاسم284371



159دبلومكنعان11500دياىلأننىفاطمة احمد مخيير494910

160دبلومكنعان11500دياىلأننىغصون عبدالرضا حميد435742

161دبلومكنعان11500دياىلأننىسيناء موزر عمر148003

ى محمود149505 162دبلومكنعان11500دياىلأننىزينب ياسير

163دبلومكنعان11500دياىلأننىديانا مسعود نادر149144

سهيلة علي حميد153425
164دبلومكنعان11500دياىلأننى

165دبلومكنعان11500دياىلأننىعلياء عبدالرزاق توفيق494932

166إعداديةكنعان11500دياىلأننىمنار وادي احمد148650

167إعداديةكنعان11500دياىلأننىجيالن نصيف جاسم152709

168إعداديةكنعان11500دياىلأننىوقار قاسم حميد436599

ى147623 169إعداديةكنعان11500دياىلأننىضح رياض عبدالحسير

170إعداديةكنعان11500دياىلأننىاسيل حميد مجيد285052

171إعداديةكنعان11500دياىلأننىمنار ابراهيم احمد154011

172إعداديةكنعان11500دياىلأننىهاجر ابراهيم عبد147858

173إعداديةكنعان11500دياىلأننىمنال جبار عبدالستار153255

ى285021 174إعداديةكنعان11500دياىلأننىمريم خالد حسير

175إعداديةكنعان11500دياىلأننىفاتن مؤيد عبدالكريم495070

176إعداديةكنعان11500دياىلأننىزينب محمد يحنر154308

177إعداديةكنعان11500دياىلأننىاية عباس عبدالكريم354694

178إعداديةكنعان11500دياىلأننىشهد قاسم قحطان153738

ى510628 179إعداديةكنعان11500دياىلأننىزينب عالء تحسير

180إعداديةكنعان11500دياىلأننىهناء زياد احمد340192

181إعداديةكنعان11500دياىلأننىشيماء محمد عبدالرضا150652

182إعداديةكنعان11500دياىلأننىاية عزام جمال153585

183إعداديةكنعان11500دياىلأننىمدين موفق رحيم439377

184إعداديةكنعان11500دياىلأننىافيان باسم عدنان284825

185إعداديةكنعان11500دياىلأننىمروة زيد حامد345616

186إعداديةكنعان11500دياىلأننىارساء شاكر محمود144327

عذراء سامي علي345574
187إعداديةكنعان11500دياىلأننى

ى محمد152191 188إعداديةكنعان11500دياىلأننىشهد حسير

189إعداديةكنعان11500دياىلأننىغفران مهدي عنوان154646

190إعداديةكنعان11500دياىلأننىايات داود يوسف436329

ى عدوان152748 191إعداديةكنعان11500دياىلأننىاسماء حسير

192إعداديةكنعان11500دياىلأننىمروج ابراهيم احمد153797

193إعداديةكنعان11500دياىلأننىزينب علي ابراهيم152385

ق صالح سلمان77561 194إعداديةكنعان11500دياىلأننىاستير

ى439281 195إعداديةكنعان11500دياىلأننىايناس علي حسير

ى فرحان555991 196إعداديةكنعان11500دياىلأننىمروة تحسير

197إعداديةكنعان11500دياىلأننىرغد عامر عباس285031

198إعداديةكنعان11500دياىلأننىصابرين مصعب مراد345625

199إعداديةكنعان11500دياىلأننىتبارك سلمان كامل151895

200إعداديةكنعان11500دياىلأننىزهراء عدنان غريب285003

ى محمود محسن147190 201إعداديةكنعان11500دياىلأننىحنير

202إعداديةكنعان11500دياىلأننىديانا داود سلمان153166

 عبدالرحمن سلومي284944
ى 203إعداديةكنعان11500دياىلأننىياسمير

204إعداديةكنعان11500دياىلأننىسحر نعمان كامل154705

205إعداديةكنعان11500دياىلأننىرغد نايف مجيد154675

206إعداديةكنعان11500دياىلأننىنورس سلمان كامل154811



207إعداديةكنعان11500دياىلأننىمروة جبار حسن147889

208إعداديةكنعان11500دياىلأننىشهد ابراهيم احمد151944

ى حميد149807 209إعداديةكنعان11500دياىلأننىنعيمة ياسير

210إعداديةكنعان11500دياىلأننىزهراء رحمان درويش149911

غصون سامي علي153767
211إعداديةكنعان11500دياىلأننى

ى151376 212إعداديةكنعان11500دياىلأننىرهف حذيفة ياسير

213إعداديةكنعان11500دياىلأننىزهراء سعد وهيب152603

214إعداديةكنعان11500دياىلأننىفريال جابر عبدالستار284800

215إعداديةكنعان11500دياىلأننىدالل عزيز ابراهيم146940

ى عبدهللا154525 216إعداديةكنعان11500دياىلأننىزينب حسير

217إعداديةكنعان11500دياىلأننىنور جالل سعد439155

218إعداديةكنعان11500دياىلأننىورود صالح حسن284839

ى436190 نبا علي حسير
219إعداديةكنعان11500دياىلأننى

220إعداديةكنعان11500دياىلأننىوفاء عدنان بكر154288

ى345595 221إعداديةكنعان11500دياىلأننىرانيا ابراهيم حسير

222إعداديةكنعان11500دياىلأننىارساء طاهر ميفر147098

223إعداديةكنعان11500دياىلأننىشهلة كمال محمود284185

224إعداديةكنعان11500دياىلأننىشهد جمال متعب284200

ى حميد149884 225إعداديةكنعان11500دياىلأننىفاطمة ياسير

ين مصعب مراد345580 226إعداديةكنعان11500دياىلأننىشير

227إعداديةكنعان11500دياىلأننىفاطمة سالم عبد155043

ى144325 228إعداديةكنعان11500دياىلأننىفاطمة ميثم عبدالحسير

229إعداديةكنعان11500دياىلأننىزهراء نعمان كامل284677

ى جميل153218 230إعداديةكنعان11500دياىلأننىنور حسير

ى154083 231إعداديةكنعان11500دياىلأننىرسل حازم حسير

232إعداديةكنعان11500دياىلأننىزهراء عامر سلمان154296

ى جميل148481 233إعداديةكنعان11500دياىلأننىجواهر تحسير

234إعداديةكنعان11500دياىلأننىسارة عزيز جاسم340060

235إعداديةكنعان11500دياىلأننىفردوس ايوب كامل154328

ي149450
236إعداديةكنعان11500دياىلأننىسمية عمار حسوتى

ق منذر بندر436171 237إعداديةكنعان11500دياىلأننىاستير

238إعداديةكنعان11500دياىلأننىفاطمة جاسم محمد153475

239إعداديةكنعان11500دياىلأننىساره سعد عبدالكريم148942

240إعداديةكنعان11500دياىلأننىزينب جواد سلمان152796

241إعداديةكنعان11500دياىلأننىمريم احمد عبدهللا345611

242إعداديةكنعان11500دياىلأننىهديل عبدالرحيم شكر435787

243إعداديةكنعان11500دياىلأننىهاجر بشار حاتم154313

244إعداديةكنعان11500دياىلأننىنجالء احمد عبد148502

245إعداديةكنعان11500دياىلأننىبشائر عباس محمد153113

246إعداديةكنعان11500دياىلأننىاية هيثم جواد150737

247إعداديةكنعان11500دياىلأننىصفاء جمال عبدالمحسن284658

جيهان علي خليل510626
248إعداديةكنعان11500دياىلأننى

ين سلمان صالح153626 249إعداديةكنعان11500دياىلأننىشير

250إعداديةكنعان11500دياىلأننىمريم مهند فاضل152249

251إعداديةكنعان11500دياىلأننىرانية محمد سعود151163

252إعداديةكنعان11500دياىلأننىزهراء قيس كاظم494903

253إعداديةكنعان11500دياىلأننىنرسين سعد عبدالكريم154659

254إعداديةكنعان11500دياىلأننىايات هيثم حامد150094



ى جميل150795 255إعداديةكنعان11500دياىلأننىمريم حسير

256إعداديةكنعان11500دياىلأننىايمان باسم محمد144377

257بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىشيماء سلمان جاسم284179

258بكالوريوسكنعان11500دياىلأننىمنتىه شكر عباس284612

259دبلومكنعان11500دياىلأننىانتصار جاسم محمد345630

ى فرمان144343 260دبلومكنعان11500دياىلأننىسماهر حسير

ق سعيد351309 261إعداديةكنعان11500دياىلأننىتغريد مرسر

262إعداديةكنعان11500دياىلأننىغزة احمد عبد284949

263إعداديةكنعان11500دياىلأننىعروبة جاسم محمد150419

264إعداديةكنعان11500دياىلأننىكفاح عباس عبد152813

1ماجستيرالمقدادية اطراف21501دياىلذكركريم حسن خليفة368093

2ماجستيرالمقدادية اطراف21501دياىلذكراسماعيل متعب حميد283517

3ماجستيرالمقدادية اطراف21501دياىلذكرماجد شكر جاسم266519

4ماجستيرالمقدادية اطراف21501دياىلذكراسامة اسماعيل خليل283781

5ماجستيرالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد حاتم علوان265113

6ماجستيرالمقدادية اطراف21501دياىلذكراركان علي جاسم266174

ي265999
7بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم حسن ماضى

8بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفارس غضبان صغير322969

9بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرزيد كاظم عبعوب266522

10بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرروكان كريم جواد355560

ى جاسم266252 11بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي حسير

ى حمد266461 12بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمود ياسير

13بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكررياض جواد عبعوب266627

14بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرزياد خليفة ابراهيم398901

15بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرجعفر احمد عباس319553

16بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخليل ابراهيم جواد266300

17بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقحطان مبارك حميد266697

18بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهيثم علي عبد323292

19بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكركيالن عبدالمجيد حميد501938

ي367473
20بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد علي حسوتى

21بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقاسم منصور علي321160

22بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهشام احمد هادي397228

23بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمطرسر جواد عبعوب266628

24بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعقيل ابراهيم خلف266594

ى احمد حسن464801 25بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرياسير

ى محمود278157 26بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراسماعيل حسير

ي278487
ى سبن  27بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس حسير

28بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد عبد احمد266509

29بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر يونس ابراهيم266425

30بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراياد محمد محمود319151

31بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرماجد خليل اسماعيل266744

ى محمد فاضل266398 32بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

33بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسالم ابراهيم راشد397497

ى عبدهللا محمد266268 34بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

35بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد جبار حواس321170

 علي266277
ى 36بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم حسير

37بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقاسم رحمن عطية266308

38بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حليفة كاظم537767



39بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرلطيف نصيف جاسم464659

40بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالجليل ابراهيم محمود280432

41بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي محمد جسام398170

42بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد لقمان عبدهللا266355

43بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعدنان صالح مهدي266743

44بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكربالسم حكمان خليفة319926

45بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعماد مطرسر خليفة266444

46بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرليث لقمان عبدهللا320167

47بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعقيل كريم جواد266476

48بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخليل ابراهيم احمد266229

49بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي ذياب دهام319364

50بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمازن مراد محمد266239

ى282182 51بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهنة علي حسير

52بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرجمال طه خضير361203

53بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمود زيدان خلف417876

54بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد علي زيدان368329

55بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدهللا ابراهيم حمد321141

56بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكررافد خليل اسماعيل266221

57بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرغسان روكان حمد281502

ى266487 58بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد عبدهللا ياسير

59بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي حمزه غزال464776

60بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعادل نواف عبد266263

61بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرجمعة عبد مظلوم266590

ى كاظم266311 62بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي حسير

63بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفالح حسن خلف266147

64بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرزبيد سلمان خلف369264

65بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنصير مطرسر فرهود265804

66بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحسن اسماعيل جواد368589

67بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرماهر خليل علي266245

ى266771 68بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد عبدهللا ياسير

ى محمود اسود45422 69بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

ى265871 70بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفالح حسن حسير

ى266478  علي حسير
71بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمثنى

72بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرطه احمد حسن401790

73بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرطاهر محمود عبد266303

74بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعدنان تاية مهدي265524

75بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكركاظم سلمان عباس265846

76بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمروان صكبان حامد502014

77بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراثير ابراهيم خلف266579

78بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكريارس فالح حسن556486

79بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد مهدي صالح500795

80بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرايرس خالص محمد372125

ى265492 81بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكركريم مزهر ياسير

ى265928 ي حسير
82بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد ماضى

83بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقاسم علي شهاب431634

84بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكريحنر علوان عبدهللا265489

85بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد علي محمد266350

86بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسيف خضير نصيف556478



87بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصفاء خالص محمد303144

88بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهدي صالح صالح417997

89بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقصي مظهر عباس372628

90بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى مجيد غضبان282338

91بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرضياء عبدالكريم حسن266085

ى عبدهللا266253 92بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرطه ياسير

93بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد دحام داود510588

94بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر محمد علي265236

95بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن عبدالستار محمود266577

96بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي عبد داود558413

97بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد كريم اسماعيل265326

ى266507 98بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى عبدهللا ياسير

99بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصالح جاسم محمد266426

100بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكريارس فاضل عباس452355

101بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكريعقوب يوسف عبد319656

102بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم فيصل ابراهيم452353

103بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكردهام ثائر عزيز464753

ى266498 104دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس كاظم حسير

105دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحارب علي عبد397452

 علي حسن198929
106دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمثنى

107دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد صالح حمزة452660

108دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرغانم كريم فهد367690

109دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسلمان جاسم محمد371882

110دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعماد عثمان مرعي265542

111دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرضياء ابراهيم محسن266656

 علي منصور266294
ى 112دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

ى266259 113دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكركريم عبد حسير

114دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن حمزة سعيد401781

115دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد ابراهيم جواد278574

116دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسعد عبدالحميد حسن502011

117دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس سلمان حسن323111

118دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقيرص سعدون مظهر417938

119دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمازن عدنان مغير372643

120دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد محسن احمد403089

121دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس جاسم محمد464976

ى محمود عاضي265990 122دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

ى266619 123دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسعد عبد حسير

ى266234 124دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن قحطان ياسير

125دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعدنان داود علي266187

126دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد ابراهيم محمود266663

127دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد غازي ابراهيم266495

128دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد سلمان عبد266146

129دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكررائد محمد سلطان265904

130دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر ثعبان خليل278179

131دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن علي خميس278674

132دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكربالسم ابراهيم جواد283678

133دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرباقر محمد عبد265829

134دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالخالق هادي صالح402074



135دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد طالك خلف266654

136دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي عبدهللا مرعيد266775

ي عبدهللا363829 137دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكروضاح صير

138دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفاضل حمزة غزال464758

139دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسعد ابراهيم محمد372297

ي اسماعيل محمود464879
140دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحف 

ى محمد266325 141دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهتدى عبدالحسير

142دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسعد لطيف جاسم266751

143دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكربندر جليل ابراهيم452609

ي278139
144دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقصي ابراهيم حسوتى

145دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكررائد مهدي حسن417959

يف جاسم266183 146دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي رسر

147دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراياد حسباهلل خميس329390

148دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد عبدهللا فاضل501914

149دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهارون هادي صالح266536

150دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنهاد مقداد عبود417380

151دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمنصور سلمان خلف266073

152دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرشهاب محمود حمد558334

153دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حمزة حمد403024

154دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد ابراهيم عبد403081

155إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن علي كاظم464685

156إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحسن احمد عباس403061

157إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهادي عبدمحمد خلف558329

158إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقصي علي صالح372004

159إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس عنير نارص372218

ى266169 160إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد اسماعيل حسير

161إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسام عبدهللا مبارك558336

162إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد جليل ابراهيم464957

1ماجستيرالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر روكان محمود367291

2ماجستيرالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد عيال اسماعيل367259

3ماجستيرالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحامد خليل علي265780

ي283646 4بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر كاظم ناجر

5بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي سمير شهاب397194

6بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حاتم جواد361930

7بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد عبدالستار علوان265568

8بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفاضل عباس خلف265993

9بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى سعد شهاب266689

ى363706 10بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكروليد نارص حسير

11بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعادل فرحان خضير265504

12بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد جاسم محمد417083

13بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد سعدالدين عباس266248

 علي266305
ى 14بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرتصى حسير

15بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنورالدين ضياء كريم265214

16بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفيصل غازي شكر397130

17بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقاسم كامل جاسم266271

18بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرطارق جاسم محمد372028

19بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصفاء علي رشيد266423

ى خلف266314 20بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حسير



21بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفراس رشيد صالح282825

ي417557
22بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسان خميس راضى

23بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي احمد علي372108

24بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمقداد عبد حسن266485

25بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنظير سوري صالح266516

26بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر علي كاظم278603

27بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر اسماعيل صالح241662

28بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد علي منصور265749

29بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد خالد جاسم266745

ى283712 30بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر علي ياسير

31بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد وليد نامس266733

32بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى روكان محمود265364

33بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر سوري صالح266494

ي416940
34بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى خميس راضى

35بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصهيب يعرب محمد417916

 علي عبد266315
ى 36بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

 رمضان علي282272
37بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى

38بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكروائل علي حسن265973

 سامي محسن501950
39بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى

ى266460 40بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرتصى كاظم حسير

41بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرشاكر محمود بوري417903

42بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالباسط مشعان حسن372724

 علي266646
ى 43بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرجعفر حسير

ى ادريس283438 44بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمود حسير

45بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرزاهر محمود احمد265355

46بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد محمود فضاله278560

47بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي فاضل خلف265989

48بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسالم قيس محمود501893

49بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحمد جاسم محمد266765

50بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمود سلمان مدهللا265348

51بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرباقر صالح صالح417459

52بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكركاظم فؤاد جواد280470

53بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمروان ضياء هادي278111

 علي محمد266257
54بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى

55بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفالح مهدي عبد266717

56بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي غالب عبد266539

57بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن صكبان حسن265436

58بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعثمان محمد علي266560

ى278421 59بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر عباس حسير

ى صكبان جمعة266682 60بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

61بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم فرحان اسماعيل418443

62بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحمزة سامي محسن501961

63بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفؤاد يعقوب جاسم266540

64بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرجعفر محسن خلف266405

يف266264 65بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد حميد رسر

ى266457 66بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي اسماعيل حسير

67بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم مطرسر فرهود278462

68بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحاتم حامد كاظم501883



69بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقتيبة هادي حميد266531

70بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكروليد مرعي حسن266316

71بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرضياء عيال اسماعيل367228

72بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي حبيب ابراهيم280200

ى266275 73بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي عبدهللا ياسير

ى369090 74بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكررعد علي حسير

ى265215 75بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخلدون اسماعيل حسير

76بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمازن ماجد محمد281839

77بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراسامة جمال محمود266356

78بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى منذر سعدون280378

79بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحاتم كريم رسحان265535

80بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمقداد ماجد علي266055

81بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد كيالن محمود367345

82بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد عبدالحميد كاظم265444

83بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد اسكندر محمود278068

84بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهدي عباس مظلوم266443

85بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد ناظم نصيف372591

86بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالودود ماهر عزيز265909

87بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرانور صائب محمد265336

88بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكركرار حكمان خليفة266289

ى عابد كاظم279976 89بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

90بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرانمار عبدالرزاق طارق283727

91بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد احمد جمعة266164

ى سعدون حبيب266456 92بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

93بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرلطيف علي لطيف417987

94بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرماجد سالم تعبان266278

ى265373 95بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حسن حسير

96بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد رحيم محمد297975

97بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن لطيف جاسم266422

98بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكروسام عامر سلطان464788

99بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر طالب اسماعيل265963

100بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن علي عبدهللا265518

101بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي زيد كاظم280144

102بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمود شاهر حميد265484

ى اسماعيل280311 103بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حسير

104بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرضياء صالح مهدي266198

 علي266137
ى 105بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس حسير

106بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسجاد سعد كامل266238

ى عبدهللا266591 107بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخطاب ياسير

108بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد حسن هادي266552

ى266266 ى قادر امير
109بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمعي 

110بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي عراك ابراهيم266344

111بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى عبدالستار كاظم266209

112بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرباقر مجيد كاظم266295

113بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى مهدي منصور265320

114بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى عدنان ابراهيم266501

115بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي اسماعيل كاظم266454

116بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفاروق صالح جدوع266024



117بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالباسط هادي صالح266364

118بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكربالل سلمان محمد266079

ى مراد علوان265781 119بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

 علي266574
ى 120بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حسير

121بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد علي فرج265799

122بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهاشم احمد عبدهللا372326

123بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر عدنان ابراهيم266730

ى خلف266265 124بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي حسير

125بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد عبدهللا فاضل361321

126بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد فليح حسون266061

127بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكربدر ثاير مغير265173

128بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس علي منصور265750

129بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسيف علي فرج265745

130بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخلف مطلك داود265144

131بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر عبد حسن266467

132بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرتصى جميل ابراهيم502027

133بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفاضل رضا علي265477

ي283717 134بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد كاظم ناجر

ى265785 135بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراسامة حسن حسير

136بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالباسط جمعة خلف362354

137بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسيف مقداد حسن362288

138بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي سعد عبد266365

ى265119 139بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقصي حاتم حسير

140بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمود محمد حميد266483

141بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمازن مزهر عبدهللا278678

142بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد خالد خضير266298

143بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر مهدي حسن368740

144بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهشام مجيد حميد265770

145بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد عماد محمود266764

146بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسعد علي محمد266374

147بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصباح نوري محمود266378

ى300028 ى ابراهيم حسير 148بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرياسير

149بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى عباس نواف266036

150بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالخالق مجيد حميد319537

ى464830 151بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكررسول علي ياسير

152بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفالح مهدي حسن372144

153بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي هادي حسن266120

154بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر علي ادريس280259

155بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد كمر مبارك397098

ى خضير283741 156بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعثمان حسير

157بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس خليل اسماعيل265531

158بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر عامر محمود397347

159بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفيصل نجم منصور266749

160بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفيصل ابراهيم حسون280289

161بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد مغير احمد266371

162بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد فرحان اسماعيل266019

163بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد عبدالرحمن حسن361258

ى266464 164بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرشاكر محمود ياسير



ى280410 165بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرتصى محمد حسير

ى عواد ابراهيم266592 166بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

167بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسمير طلعت رحيم283511

168بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم ثائر خلف266407

169بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد نوح كريم266340

170بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمثنى نجف حبيب372350

171بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى ثامر نصيف265465

172بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى حميد صالح265742

ى اسماعيل283707 173بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد حسير

174بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرباسم محمد عبدهللا266167

175بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد ابراهيم محسن266796

176بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسفيان فاضل عبد266004

177بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحبيب سعدون حبيب266435

178بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنهاد نامس يونس266431

179بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنمير غانم ذياب266621

180بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد محمد داود280573

181بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد وهاب محمد265415

182بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصالح ضياء هادي266260

183بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرتصى شكر محمود266237

184بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمازن سهيل نجم266359

185بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحاتم عدنان حمد265254

186بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر حميد صالح266754

ى عبدهللا266641 187بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي ياسير

188بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفهد هادي عبدمحمد266660

189بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي وادي نارص398187

ي266699 190بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسيف مهدي ناجر

191بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرلؤي حكيم محمود278770

ى282230 192بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر عدنان حسير

ى266747 193بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس محمود حسير

194بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى عدنان فهد398128

195بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكريوسف علي عبد266774

196بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسلوان وادي نارص399129

197بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرضياء كريم عليوي278223

198بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى شكر محمود266227

199بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن عبدهللا محمد247923

 علي397275
ى 200بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكريارس حسير

201بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرجاسم محمد علي265764

202بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد رسول عبدهللا266413

203بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد مرداس صبار278714

204بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدهللا عبداالمير شهاب266013

205بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد عثمان عمران266100

206بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي كاظم خالف281886

207بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرشاكر داود كاظم266459

208بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكريارس محمد حسن265153

209بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى طه عبد280189

ى266573 210بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرطاهر حسن ياسير

211بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمروان سلمان حمادي266053

212بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمروان عدنان مبارك417140



ى266094 213بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسيف الدين احمد حسير

ى265218 214بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرالزبير ابراهيم حسير

215بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنزهان يحنر خلف281526

216بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعزيز صالح محمد417919

217بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالقادر حمد نامس266724

218بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصفاء ثائر عبد283426

219بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهند محسن عطية281803

220بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكررياض محمد كاظم265816

ى369065 221بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرماهر علي حسير

ي283536
222بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهدي عباس حسوتى

223بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى صبحي حسن266415

224بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكروسام رسول داود510589

225دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد كريم عبد266231

226دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكررهيب محمد ويىسي266685

227دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهيثم يوسف جاسم266409

228دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرايوب قصيب جاسم266267

229دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن حميد حمد266255

230دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسالم عدنان كاطع266568

231دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى ضباب ابراهيم266758

232دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد محسن خلف372460

233دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد اديب عبد283798

234دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهند عبدالحميد عبد417404

235دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهدي علي عبدهللا265821

ى266436 236دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرتصى نارص حسير

237دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد نصيف محمد266358

ى398153 238دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرايهاب جاسم حسير

239دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى داود سليم266618

ى طالب ابراهيم265391 240دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

241دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن ظافر عبد266548

242دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفرات عبد مهدي265315

243دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن يوسف جاسم368155

244دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرانمار قادر عبد417926

ى278279 ى احمد حسير 245دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

246دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرشاكر محمود فرحان266449

247دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقاسم محمد حسن266048

248دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد طليحي مسير265813

249دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكروسام وليد حميد265194

250دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراسعد جمعة حمدون265597

ي266270
251دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد مهدي حسوتى

252دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمثنى اسماعيل محمود363955

253دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد رسمد غالب266318

254دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرشهيدكامل عيىس جعفر266218

ى كامل محمد265856 255دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

256دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقيرص غازي عبد266752

257دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر حمود جعفر278552

258دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر كريم جويد265442

259دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد يونس هاشم372276

ى266357 260دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم محمود حسير



ى احمد حسن265861 261دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

262دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى عمار حسن283731

263دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم خالد ابراهيم278176

264دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرضياء علي رشيد266194

265دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهند حسن عبد266386

 علي266296
ى 266دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرتصى حسير

267دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكريارس صكبان محمود266440

ى266379 268دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكريوسف عباس حسير

ى خليفة265343 269دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد حسير

270دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن داود سلمان398454

271دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراكرم جليل ابراهيم281697

272دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهدي صالح مهدي266195

273دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن مقداد حسن362154

274دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعماد فرحان خضير371918

275دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرانور عباس عايش266288

276دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعقيل جميل ابراهيم501902

277دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد صائب محمد265368

278دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرغزوان صكبان حامد556491

279دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكربندر سعد عبد364230

280دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالقادر عبد عزيز266232

281دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخضير عباس صالح265539

ى278642 282دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن علي حسير

283دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرايهاب عادل محسن266526

284دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي عبداللطيف جاسم265847

285دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي خلف سلمان245392

ى جاسم محمد266282 286دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرياسير

287دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخالد وليد طراد266125

288دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد غازي جابر399009

289دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرزياد نامس يونس362767

ى عبد266003 290دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حسير

291دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصالح نعمان خميس421215

292دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنجم عبد مهدي265303

293دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد سامي دوالب266452

294دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى نجم عبد464761

295دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم عبدهللا مبارك397540

296دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد نصيف جاسم371861

297دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرساجد رسول عبدهللا266352

298دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعدنان كريم خميس265967

299دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمهدي رضا علي265226

ى محمود266447 300دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسام حسير

301دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحازم محمد عباس372779

302دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد سعيد فليح278511

303دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمار حاتم علوان265882

304دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي عبدالحكيم حمد47770

305دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصالح حسن كاظم282208

306دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي خليل علي278583

307إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرايمن نجم عبد266634

ى جاسم محمد371986 308إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير



309إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكريونس ماهر عزيز266345

ى464664 310إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد محمود حسير

 علي502030
ى 311إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي حسير

312إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسجاد جمعة حسن266341

313إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراوس ربيع اسماعيل266528

314إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكروسام خليل احمد283699

315إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسجاد خالد حكيم278776

316إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمود كيالن محمود266708

317إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبداالمير تميم علي282219

ى556464 318إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرباهر كاظم حسير

319إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسالم عدنان سالم266119

320إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقتيبة محمود رشيد265478

321إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد ابراهيم داود266258

322إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر علي جاسم416990

323إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرامير ثائر محمود397529

ى محمود561517 324إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكروسام حسير

325إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد علي هادي266480

326إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكروليد خالد ابراهيم280117

327إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي داود سليم372065

328إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي خليل ابراهيم398299

329إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمسلم عقيل عبد266301

ى265925 330إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي محسن حسير

331إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد يوسف جاسم398546

332إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبداالله جمعة خلف266291

333إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد مرصى عامر398004

ى فؤاد جواد266737 334إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

335إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر ثامر عبد266133

ى556485 336إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكركاظم علوان حسير

ى398949 337إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرصى ابراهيم حسير

ى265261 338إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكروسام عباس حسير

 ابراهيم علي464971
339إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى

340إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفيصل غازي عبد266385

341إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصهيب عدنان جواد416806

342إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى مقداد حسن372764

343إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد شهاب حميد265354

344إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسجاد سامي مهدي266230

345إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد صبحي جبار266363

346إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرطه حمد نامس266712

347إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهادي سعدون محسن281788

348إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر سلمان نجم282865

ى416887 349إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكروجدي محمد ياسير

350إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي جمال محمود266477

351إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي ابراهيم خضير266116

352إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي عيدان كاظم360850

ى احمد حميد266284 353إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

354إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكررضا محمد عبدهللا266688

355إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد طارق شاكر266753

356إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنجم سهيل نجم266653



357إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرروكان خليل علي265820

ى خليل266007 358إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمار حسير

359إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد هادي حميد266276

360إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعقيل اسماعيل محمد266090

361إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرغسان صكبان حامد397382

362إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرتصى اسماعيل خليل361849

363إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي محسن احمد265084

ي اسماعيل265530
364إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكررسول حف 

365إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكركرار سعدون محسن283779

366إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكريارس عمار محمد266719

367إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد ضياء هادي280163

368إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد علي عبد372553

 علي266489
ى 369إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنكة حسير

ى عباس محمود265498 370إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

371إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكريحنر زيد كاظم398746

372إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد عدنان محسن360787

373إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصقر صالح مهدي266177

374إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحازم محمد عبدهللا265166

375إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد ظاهر محمود398360

376إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرشالل كريم جواد266551

377إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد فاضل عباس265918

ى265890 378إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفهد عامر حسير

379إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد شاكر محمود372754

380إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس سحاب حمود280550

381إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعماد عبدهللا مجيد372178

382إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد محمد ادريس266695

383إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى عباس عبدمحمد266416

384إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرذوالفقار احمد حسن266280

385إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمود كريم عليوي278660

ى398802  علي حسير
ى 386إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

387إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكريوسف جواد حسن265981

388إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد سلمان جاسم280442

389إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي مدجي عبدالكريم266071

390إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد عبدالكريم عبد372825

391إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصادق مزهر محمود266290

ى265183 392إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد موفق عبدالحسير

393إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس قيس محمد266584

394إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد داود كاظم266491

 علي محمد266269
ى 395إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

396إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمار حبيب جاسم280401

397إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرطاهر مجيد كاظم265276

ى خلف242668 398إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسجاد حسير

399إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي حافظ محمود265844

400إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرفاضل واثق شاكر278262

401إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسام عامر سلطان280276

402إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكريحنر محمد منشد398221

ى266434 403إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحمزة علي حسير

ى319797 404إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرخليل علي حسير



405إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرميثاق طالب جواد416650

406إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد شاكر محمود266680

ى265828 407إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حسن حسير

ى266154 ى محمد حسير 408إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

409إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرزين عابدين علي جاسم367782

410إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرربيع طالب ابراهيم266563

411إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرايمن سامي حمد265361

412إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالحكم هادي حميد266827

ى خليل266011 413إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنزار حسير

ى266538 414إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسام علي حسير

415إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنذير رائد محمد372435

416إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمظفر محسن خلف266103

417إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدهللا اسماعيل حمدون265500

418إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمجتنر علي عبد266635

419إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالقادر ثاير مراد360961

420إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرانور لطيف علي266327

421إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكررسول محمد عبدهللا265516

422إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي وليد حسن360640

ى محمود266324 423إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسجاد حسير

424إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد جهاد جاسم373006

ى266490 425إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حامد حسير

426إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرباسم ابراهيم جاسم417948

427إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقبس باسم متعب303890

 رضا علي266659
ى 428إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

429إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس قاسم محمود266114

ى266201  علي حسير
ى 430إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

431إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصفاء فرحان خضير372258

432إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحازم عبدالستار علي266554

433إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمرتصى عادل كاظم224829

434إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصفاء سامي دوالب266542

435إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن سلمان علي266571

436إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر صدام علوان266756

437إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعادل خليل ابراهيم283668

438إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرايمن يونس هاشم278594

439إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكركرار حسن جاسم266354

 طه علي265377
ى 440إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرياسير

441إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس محمد حسن266530

442إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنورالدين وليد عبيد266285

443إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمؤمل فرحان اسماعيل266272

444إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهارون علي حمد266393

445إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد كريم علي266254

446إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى محسن عبدهللا266387

ى397283 447إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالملك فالح حسير

ى حميد266608 448إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهاشم حسير

449إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد مدلول علوان266170

450إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد حبيب ابراهيم364981

 علي اسماعيل280248
ى 451إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرياسير

452إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنوار صالح سلمان265832



453إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي حسن عبد266306

454إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبداالله مزهر محمد417500

455إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعمر عامر هزاع464828

456إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسيف شاكر محمود501908

457إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدهللا حسن علي397473

ى501875 458إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم عدنان حسير

459إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمجيد علي مغير266123

ى حميد265598 460إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرويىسي حسير

461إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمثنى قحطان طالب372674

ى266417 462إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد اسماعيل حسير

463إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد علي عبد372576

ى حاتم حبيب265452 464إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

465إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمالك نوري مجيد265383

466إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر كريم عبد266738

467إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد سعد كامل266236

468إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدهللا مقداد مجول282328

469إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي عدنان احمد266283

ى مجيد جاسم278209 470إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

471إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالخالق علي مهند266228

472إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحمزة لطيف محمد266523

473إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالوهاب ماهر عزيز265100

474إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمود عبدالحميد كاظم265459

ي265110 475إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد كاظم ناجر

476إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرزيد وهاب محمد266673

477إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكريوسف سعد شهاب266556

ى398643  اسماعيل حسير
478إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى

479إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالخالق عبدالواحد عبدهللا266304

480إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكركرار سامي كاظم266249

ى وليد حسن280102 481إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

482إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي كريم جويد278253

483إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي مرداس صبار278732

484إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرادهام رشيد هادي280631

485إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي عدنان اسماعيل265334

486إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر عبدهللا ابراهيم266162

487إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم398130

488إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد طالب علي501977

489إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقاسم محمد خلف266224

490إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد سعود هادي265460

491إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرشهاب احمد خليل266497

492إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعادل وسام هادي452373

493إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن صالح حسن417321

494إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكريوسف خضير محسن266336

495إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدهللا علي خزعل266129

496إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسلطان فيصل حمد266645

497إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقصي محمد مراد501928

ى266547 498إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد حافظ حسير

499إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى رعد نجم365833

500إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن عباس منصور281645



501إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد صالح خليل266179

 علي فاضل278611
ى 502إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

503إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد عباس عبد280385

ى حافظ اسماعيل265421 504إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

505إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد هيثم حسن266704

506إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكربسام عبد خلف266246

507إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدهللا طه عبد283632

508إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمصطفى احمد حسن397989

509إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمعتصم عباس عبدمحمد266402

510إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرقاسم محمد عبدهللا265491

511إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمحمد فاضل خلف265992

ى مهدي266617 512إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحيدر حسير

513إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسجاد حميد حسن280356

514إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكراحمد داود كاظم266629

515إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرسجاد محسن مطرسر266750

516إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرنمير عاشور مسير265408

517إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمعاذ شهاب حميد398148

ى266734 518إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكريحنر صدام حسير

519إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي اسماعيل محمود398365

520إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرهيثم طلعت رحيم280176

ى369218 ى مزهر ياسير 521إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرياسير

522إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم عبدالمنعم جهاد265878

ى266640 523إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي سامي حسير

524إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرطالب طه سلمان368478

525إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكريقضان وضاح مزهر265327

526إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي يوسف عبد266377

ى266243  علي حسير
ى 527إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

528إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس سعد احمد281818

529إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعباس ماجد علي265245

530إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرمالك عباس حسن266736

531إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرليث محمد حسن398274

532إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي جمعة حسن266392

533بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي داود سالم43597

534بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعلي فاضل علي278619

يف جاسم265130 535بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعبدالستار رسر

536بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلذكرجواد كاظم شنداخ266432

ى حميد جاسم266321 537دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

538دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرابراهيم جاسم محمد265515

539دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرناظم سفيان خلف265262

540دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعقيل علي عبد558236

541دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرعماد حسان سليم361703

542دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلذكرناظم نصيف جاسم372601

ى مطرسر عبدهللا372403 543إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسير

544إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرحسن عباس عبود278147

545إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرطالب جواد منصور416534

546إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلذكرصالح حميد جاسم266333

ى558287 عذراء علي حسير
1بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

2بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاشواق حسن مظلوم367215



3بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسهاد علوان عبدهللا266261

انوار علي فرحان265836
4بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

5بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسناء طه علوان278131

6بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزينب مطرسر عبدهللا266235

7بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىفاطمة فليح حسن281721

ى نصيف جاسم265819 8بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنرمير

9بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاية سعد سلمان452642

ى محمد558335 10بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنوال حسير

11بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىريام سعد سلمان464748

براء رضا علي452685
12بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

ى266428 13بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنداء فالح حسير

14بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرتاج سعد سلمان452348

15دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزمن جمعة حسن398012

16دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىثمينة مهدي صالح265575

17دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرقيه كاظم خيون266247

18دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىشهله خليل محمد278092

ى266140 19دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىابتسام اسماعيل حسير

20دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمحاسن عبدهللا حسباهلل266362

21دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهدية حمادي عبدهللا401795

22دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىفاطمة سعيد محمود321191

ى حسن ثامر266607 23دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىياسمير

24دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرشا غازي احمد399025

25دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىبديعه محمود سلمان266251

26دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىندى كريم شكر502019

27دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهبة عامر عيىس464746

ى319546 28إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىميثاق جواد حسير

29إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىافراح سعد سلمان278746

1بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنرسين علي فرحان265864

2بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنرسين رشيد عسل265507

3بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىتماظر مرصى عامر266084

4بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىميمونة رياض محمود265187

5بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنورالهدى ثائر محمود397560

6بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرهام عباس عبد266676

ى خليفة265171 7بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمريم حسير

8بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىارساء هادي عبد266705

9بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىدنيا مراد عبد397406

ى199075 10بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرفل محمود حسير

11بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىضح عباس محيسن265775

12بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهند كريم حسن371349

افراح محمد علي51085
13بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

ى مهدي منصور265309 14بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمادلير

15بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهديل طلعت رحيم283506

16بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمنى كاظم صباح266468

ى عبد266448 17بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسهاد حسير

18بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسحر مظهر مغير266111

19بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىابتهال طه محمد556488

20بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىدينا حسن جامل278784

21بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىفاطم سلمان عبود265532



22بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسارة عدنان محسن266499

ى514387 23بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىابتسام محمود ياسير

24بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهوازن خالد حكيم266438

25بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاسيل خالد حكيم417201

26بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسماح سلمان عبد266694

27بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىعبير عدنان حمد265292

28بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرشا منذر جاسم266671

29بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىايمان هادي عبدمحمد265366

30بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىانوار سلمان عبود265526

31بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىحذام احمد علوان266710

32بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسحر جواد حسن265818

33بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهبة خالد عبد416915

34بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرقية عباس محمد280503

35بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزهراء عدنان اسماعيل266244

36بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىدعائ فاضل عبد502032

37بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرسل جعفر احمد266611

38بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىشهد قهار قاسم266334

39بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاساور مرصى عامر266088

ايمان علي محمد278190
40بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

ى عباس محمود278764 41بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىحسير

42بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسمر هزاع حسن265431

43بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاسماء احمد فياض265983

44بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىبيداء عدنان كامل266412

ى266156 45بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسحر قدري حسير

هدى محمد علي51079
46بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

47بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىضح رعد نجم365898

48بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنبا سعود هادي265454

49بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمريم جواد عبعوب266471

50بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىضح احمد علوان265949

رتر حسن خالد417277
51بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

ى283736 52بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرسور حامد حسير

53بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىامال باقر حمادي266063

54بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرغد حميد شهاب265759

55بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسارة طالب اسماعيل265954

نوال خليل علي266470
56بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

57بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزينب وهاب محمد266668

58بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمروة غضبان صغير265991

59بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزهراء جمال محمود265766

فردوس علي عبد266787
60بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

61بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىديانا صبار هاشم266809

62بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسبا احمد علوان265947

ى561518 63بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنور حامد حسير

64بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسوسن رضا عبد265978

65بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىميعاد جاسم محمد180120

66بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىندى محارب عبدهللا265888

67بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىغفران نصيف محمد266348

68بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىوالء نوح كريم281708

69بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىميسون عدنان محسن266486



70بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاثار ابراهيم فرحان278706

اسماء علي جاسم417218
71بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

72بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىافراح هادي صالح266534

73بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسحر عبداالمير كريم280487

74بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاية طالب اسماعيل265959

75بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنوال جاسم محمد494633

ى464832 76بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسهام محمود ياسير

77بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىوداد عبد محمد225277

78بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسهاد عيدان كاظم283690

79بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىعلياء حميد شالل265858

80بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهبة اسماعيل خليفة372079

81بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىفاطمة كريم ويىسي266533

ى266637 82بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىختام عائد حسير

83بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسندس علي ابراهيم397968

84بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىايات وسام هادي510864

85بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزينب حسن خلف265596

ى265968 86بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىياقوت قادر امير

87بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنغم صالح حسن417974

ى265921 88بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاسيل عباس حسير

89بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمها جواد حسن266481

رغدة علي مصطاف266521
90بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

91بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرغد طه علوان278124

منال حسن علي266768
92بكالوريوسالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

93دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنجالء صبيح رحيم266382

ي كريم398107 94دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىبتول ناجر

95دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسهام داود سليان265843

96دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىيرسى حسن وسمي266566

97دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاطياب حميد محمد266549

98دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىكوثر زيد خلف265889

ورود محمد علي266759
99دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

100دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمروه ضياء هادي266429

101دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسحر نشات محمود556484

102دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاسماء حسن محمود266395

103دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرشا شاكر محمود266337

104دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزينب سلمان حسن266518

105دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىبسعاد عزيز جراد197727

106دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىامنة محمد نامس368916

107دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىريمة عباس عبدمحمد266241

108دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىوسن ناجح داود266451

109دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزينة مهدي صالح266816

110دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىفائزة متعب داود280336

شهالء علي جالب278475
111دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

ى371941 112دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسحر سعيد حسير

مروة سلمان علي265988
113دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

114إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىفاطمة نصيف محمد398687

 علي266001
ى 115إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىعلياء حسير

116إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرهام احمد محمد372856

ى حميد266622 117إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىبيداء حسير



دنيا سلمان علي265328
118إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

119إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىداليا محمد سعيد367388

120إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسارة مدجي عبدالكريم266062

121إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىعائشة كريم حسن371809

122إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىحياة محارب حسن266292

اسماء علي محمد266143
123إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

124إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىدنيا حاتم جواد372740

125إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىعبير هادي محسن421946

126إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهبة هاشم كمر266511

 علي278505
ى 127إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىضح حسير

128إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىبدرية حسن قحطان280226

129إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمريم خليل ابراهيم282283

130إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرماح باسم متعب266262

ى عبد265202 131إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىانفال حسير

132إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىضح خالد متعب280367

ين نصيف جاسم266748 133إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىشير

134إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىعذراء عدنان اسماعيل266741

 علي278791
ى 135إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنباء حسير

زهراء طه علي266043
136إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

137إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىشفاء فيصل جمعه266701

138إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىالزهراء اسماعيل محمود266439

ى398245 139إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزينب عباس حسير

140إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىوسام فاروق يونس398975

141إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىامنة عواد ابراهيم266583

142إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزهراء هيثم حسن266683

ى363259 143إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىوسن ثامر حسير

144إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىوجدان عدنان حمد265281

ى266370 علياء علي حسير
145إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

ى خالد عبد416739 146إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىحنير

147إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىغفران عدنان حمد266576

نادية علي مصطاف266505
148إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

149إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىخديجة رائد جاسم266652

فاطمة علي فاضل282194
150إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

151إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاري    ج سعود هادي265462

152إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسندس خلف علي464920

153إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزكريا صالح جدوع266442

ى نارص65235 154إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزهراء حسير

155إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىفاطمة محمد عبدهللا266161

تبارك علي فهد416760
156إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

157إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاالء صبيح رحيم266760

158إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرقية عيال اسماعيل266433

ى نارص65257 159إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىارساء حسير

ى266353 160إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنباء حامد حسير

161إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزبيدة وهاب محمد265388

ى266545 162إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىختام محمود ياسير

163إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرنا عبدالكريم حسن266513

164إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىميعاد كاظم حسن266503

165إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىفاطمة رائد جاسم266631



166إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنور خليل ابراهيم282293

167إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهدى مهدي عبد266740

168إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهديل كريم حسن371828

عذراء حمد علي362069
169إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

 علي561543
ى 170إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنور تحسير

171إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىحال عبدالكريم حسن266726

172إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىارساء عادل محمد266273

173إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنضال صالح حمد283787

174إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرندة حسباهلل خميس266473

175إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىعلياء مشعان طه278024

176إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىنورالهدى حسن خلف265916

177إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرسور حبيب جاسم280463

178إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىفاتن فالح نصيف319051

179إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىامواج قحطان مبارك397853

180إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىبيداء كريم محمد266005

زهراء رافد سامي372698
181إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

182إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىساره نجم عبد281863

183إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىزينب رياض حسن266256

184إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهبة احمد محمد496470

185إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسمية محمود بوري266557

ى266466 186إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرسل عبدالستار ياسير

187إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىضح طلعت رحيم464798

غرنوكه محمد علي372243
188إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

189إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىهدى مهدي حنش265893

190إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىبراء مدلول علوان266458

ى مهدي منصور265349 191إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىايفير

192إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرنا عواد طه367744

193إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسحر حميد ابراهيم265403

194إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىختام جمعة حسن266399

195إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىسلوى هاشم عبد266450

196إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىايناس عدنان محسن266562

197إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىمريم مشعان طه266790

198إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىامل ابراهيم محمود266636

199دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىايمان غالم حسن199884

200دبلومالمقدادية اطراف21501دياىلأننىاشواق احمد علوان320043

201إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننىرواء نوري فرحان266639

انتصار علي فرحان265900
202إعداديةالمقدادية اطراف21501دياىلأننى

 علي يوسف396459
ى 1ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكرحسير

2ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكرحيدر محمد زيدان329800

3ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكرمحمد كاظم محمد395645

4ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكرقصي كامل هادي180057

5ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكرعبدالرزاق خليل عبد432139

6ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكرعمر محمد نجم394168

7ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكريوسف كريم عبدون394188

8دبلوم عاىليالوجيهية21502دياىلذكراسعد علوان خلف392557

9بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعدنان علي محمد395717

10بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرنوري سعيد محمد397381

11بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرقادر عبود خميس275309



ى176633 12بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعماد صالح امير

13بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروسام حسن جاسم329550

14بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرخالد اسماعيل كاظم393797

15بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمبدر علوان داود328300

ى عبد جواد274490 16بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

17بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكركريم عبدون خميس394488

18بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرولهان خزعل سلمان177552

ى هاشم329773 19بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعماد حسير

20بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالرضا حمادي علوان396151

21بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرصفاء اسماعيل صالح329733

ى392732 22بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكركامل نارص حسير

ى495022 23بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسن سعيد حسير

24بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعماد حاتم سلمان176504

ى397065 ى عبعوب ياسير 25بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرياسير

 علي محمود396609
ى 26بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

27بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمهند راسم عبد329523

28بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرطالب اسماعيل عجاج174669

29بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمنذر يعقوب خضير177012

30بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمهدي رحمان عبود176812

31بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكركامل عبدالحسن سعيد393279

32بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمفيد عبداللطيف عبدهللا392398

ى سلمان393926 33بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرفاضل حسير

34بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرصباح حميد جاسم392897

ي حاتم سلمان394447
35بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرهاتى

36بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرثامر محمود وهيب394053

37بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسعد حميد قدوري273335

38بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي عبد ابراهيم274481

39بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررياض نجم رحيم393998

40بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرغضبان علوان خضير392964

41بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرباسم متعب صالح395934

42بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعماد طارق ثامر179947

43بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعباس صادق مهدي519615

44بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرصدام حاتم محمد231843

45بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراياد عبدالرحمن عبد177673

46بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسام علي نارص420985

47بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمفيد عبدالرحمن خميس503696

48بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروسام ابراهيم اسماعيل328090

49بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمر محمد علي177188

50بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد اسماعيل حميد396126

ى سعيد محمد396500 51بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

ى طه394151 52بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكردريد حسير

53بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد صالح مهدي395963

54بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرباسل عبدالجبار محمود404970

55بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي محمود احمد328227

56بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي اسماعيل حميد396286

57بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكريارس خليفة داود173071

58بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعالء علوان منصور396707

59بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرصالح كاظم مظلوم396473



60بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروضاح عبدالجبار ثابت393046

61بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرزيد هالل مطر503669

62بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحازم محمد كاظم392813

ى461463 63بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروليد احمد امير

64بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرنرصهللا عباس حميد175302

65بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسعد اسماعيل محمد274619

66بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراياد موفق عبدهللا274151

67بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عباس خضير395580

ى جاسم محمد176802 68بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمعي 

69بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عبدالرحمن خميس394212

70بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمود كريم حسن329508

71بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرواثق عبدالرحمن عبد176918

72بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرصالح كامل هادي178329

73بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ابراهيم علوان494976

74بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرصكبان عدنان حمد177526

75بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمقداد طه عبد177687

ى396169 76بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرشهاب احمد حسير

77بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرصباح علي خضير393351

 علي275652
ى 78بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرصادق حسير

79بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراياد ابراهيم عليوي273467

80بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ابراهيم عليوي394813

81بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرنزار عويد فرج273045

82بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررائد صبار احمد328779

ى176821 83بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد قاسم حسير

84بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرغضبان عبدالهادي عناد173976

85بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر عبدالكريم حسن174555

86بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي جاسم محمد395604

87بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرصفاء كريم محمود328108

88بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرجاسم عبدالجبار ابراهيم392944

89بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكربشار علي داود177025

 علي عبد180355
ى 90بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

91بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى عبدالكريم محمود329728

92بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررائد مانع شاكر174987

93بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد كاظم احمد275347

94بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي ثامر عباس395529

95بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرفرات محمد عبد396102

96بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالستار محمد زيدان428190

97بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسن جاسم جساس173536

98بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمنير فوزي محمد461469

99بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي عبدالجبار ثابت393069

100بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمر فهد احمد503622

101بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرزياد خليفة جواد176813

ى275577 102بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي جمال عبدالحسير

103بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعثمان فهد احمد274143

104بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسامر اسماعيل ابراهيم177180

ي273530
105بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي ضياء عبدالغنى

106بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد بهاء عبدالهادي329538

107بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعادل فرحان علي177262



108بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعالء رشيد فاضل393294

109بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسالم حميد جاسم178713

ى175491 110بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحاجم احمد عبدالحسير

111بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرهذال عبدالكريم علوان177588

112بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالكريم ثابت محمد328219

113بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسامح يعقوب سعدي302558

114بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحمادي اسماعيل ابراهيم397057

115بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعالء خزعل بريسم174476

116بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر عثمان احمد392409

117بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراياد اسماعيل كاظم179781

118بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمشتاق عبدالكريم احمد328560

ى محمد فاضل395394 119بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

120بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرليث لطيف خليفة178400

121بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي غازي عبدهللا512338

122بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي عباس رحيم396363

123بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرثامر هادي علي495021

124بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرجاسم محمد هالل273496

125بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررياض سامي خلف420327

126بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرباسم محمد درب176747

127بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد نصير علي392917

128بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرجعفر مكي محسن273384

129بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرزيد رحيم احمد273115

130بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررياض داود سلمان395473

131بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروائل ابراهيم سلمان558425

132بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكربالل وليد خالد554194

133بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكركاظم كريم كاظم394360

134بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد يوسف كاظم503643

ى عبدمحمد179590 135بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررحمن حسير

136بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي كامل كاظم495020

137بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد ستار عبد558398

138بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالسالم خليل عبد349291

139بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرذياب ماجد محسن172640

140بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكركنعان عبدالحكيم عبدالرحمن328889

141بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي عامر فليح275186

اس شهاب احمد510502 142بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرنير

143بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرايرس سلمان عبدهللا394422

 علي كامل494991
ى 144بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

145بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرلؤي طه عبد519521

146بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمر ضياء عبدالهادي552632

147بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررسول مالك داود519556

148بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي بشار حسن394793

149دبلومالوجيهية21502دياىلذكرهادي حميد مدب392435

150دبلومالوجيهية21502دياىلذكرقحطان علي محمد393014

151دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمصطاف خليل ابراهيم394320

152دبلومالوجيهية21502دياىلذكرماجد مزهر ابراهيم177388

153دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعباس احمد محمد420555

154دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعمار اسكندر سلمان397082

155دبلومالوجيهية21502دياىلذكرقاسم جدعان عسكر328829



ى396574 156دبلومالوجيهية21502دياىلذكريوسف منصور حسير

ي اسماعيل حميد397169
157دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحف 

158دبلومالوجيهية21502دياىلذكراسماعيل عبد حسن174552

159دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحافظ عبدالحسن سلمان393125

160دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمد خضير كاظم503667

161دبلومالوجيهية21502دياىلذكرابراهيم رحيم كاظم172347

ى محمود خلف396533 162دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسير

163دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعباس رشيد حسن396426

164دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد حميد مراد176814

165دبلومالوجيهية21502دياىلذكرماجد محل كاظم328315

166دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد سعيد محمد328673

167دبلومالوجيهية21502دياىلذكرقحطان عدنان حمد394852

168دبلومالوجيهية21502دياىلذكرزهير عبدالستار جبور173181

169دبلومالوجيهية21502دياىلذكررياض علوان خلف396628

170دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعمر علي صفوك427388

171دبلومالوجيهية21502دياىلذكرخضير عباس علي376495

172دبلومالوجيهية21502دياىلذكرلقمان قاسم كريم328583

173دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمد زيدان عبد392790

ى خزعل محسن329111 174دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسير

175دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمهند علي صالح396433

176دبلومالوجيهية21502دياىلذكرسعد عبداالمير علوان178165

177دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد سلمان داود328693

178دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد حميد مدب178179

ي396583
179دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد انور عبدالغنى

ى328837 180دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد كريم حسير

ى نارص329680 181دبلومالوجيهية21502دياىلذكرباسل حسير

ى392488 182دبلومالوجيهية21502دياىلذكررافع مهدي ياسير

183دبلومالوجيهية21502دياىلذكريوسف مجيد يوسف176746

184دبلومالوجيهية21502دياىلذكرباسل محمد مجيد177496

185دبلومالوجيهية21502دياىلذكررياض منشد عبد393152

 علي329544
ى 186دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي حسير

ى مجيد حسن177590 187دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسير

188دبلومالوجيهية21502دياىلذكررياض محمود جواد273097

189دبلومالوجيهية21502دياىلذكررعد علوان خلف396355

190دبلومالوجيهية21502دياىلذكررسمد حامد سعدي397160

191دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحيدر عباس هادي395831

192دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعبدالرزاق قاسم حاتم397297

193دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمدباقر علي ابراهيم329557

194دبلومالوجيهية21502دياىلذكرزياد كريم عبد554196

195دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمد خالد عبدهللا395876

 علي512329
ى 196دبلومالوجيهية21502دياىلذكرضياء حسير

197دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعبدالوهاب محمد اعويد393972

198دبلومالوجيهية21502دياىلذكرخليل اسماعيل خليل274393

ى532113 199دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي عباس حسير

200دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسام خليل ابراهيم329569

201دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى طاهر محمود427614

يف427661 ى عبدهللا رسر 202دبلومالوجيهية21502دياىلذكرياسير

ى273348 203دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعمر عالء حسير



204دبلومالوجيهية21502دياىلذكرصادق عبدالكريم خميس392833

205دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعالئ حاتم منصور392979

206دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحيدر رعد سعيد512314

207دبلومالوجيهية21502دياىلذكروسام فائق توفيق174177

208دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمود مهدي صالح520433

209دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحيدر ابراهيم خليفة394113

210دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد مجيد نرصهللا174015

211دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي سامي جواد173542

ى274179 212دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسن سلطان حسير

213دبلومالوجيهية21502دياىلذكررسمد طه خضير393196

214دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعمر عبداالمير علوان396568

215دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعبدالقادر عثمان احمد176532

216دبلومالوجيهية21502دياىلذكرقحطان شاكر محمود329611

217دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحازم عبدالكريم جاسم554192

218دبلومالوجيهية21502دياىلذكرسيف عماد جبار392761

ى علوان172602 219دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعبداللطيف حسير

220دبلومالوجيهية21502دياىلذكريارس عاضي خلف274208

221دبلومالوجيهية21502دياىلذكرثائر ابراهيم خضير503598

222دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي وليد خالد420585

223دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحمودي عبدالرزاق حمودي396781

224دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد علو عبد503602

225دبلومالوجيهية21502دياىلذكرنصير كاظم كريم176106

226دبلومالوجيهية21502دياىلذكربهاء عدنان عباس328522

 علي558250
ى 227دبلومالوجيهية21502دياىلذكررائد حسير

228إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراياد زيدان عبد174781

229إعداديةالوجيهية21502دياىلذكررعد عبداالمير علوان178345

230إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي اسماعيل جسام273502

231إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرايهاب هالل اسماعيل275067

232إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمود حاتم محمد274213

233إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحيدر قحطان عبدالهادي328539

234إعداديةالوجيهية21502دياىلذكركاظم صالح مهدي428250

235إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرستار حاجم عنفوص172965

236إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمود محمد علي328292

237إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعماد كاظم كريم175023

238إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرغسان عباس مجيد173497

239إعداديةالوجيهية21502دياىلذكريارس منذر عبد177488

240إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرزياد قاسم حاتم173280

241إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد ضياء عبدالرحمن275138

1ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ستار عبد179804

2ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكررضوان محمود فليح394066

3ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكرمحمد مهدي صالح273969

4بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد منصور رشيد177236

5بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعيىس مهدي صالح274076

6بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمر عادل تومان176874

7بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروقاص مجيد يونس179511

8بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر سعيد حسن329589

9بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمود مهدي عبد178602

ى عجيل431937 10بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد حسير



11بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرطيف سعد بستان174965

12بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد سعيد غازي503600

13بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحمزة محمد عباس554202

14بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد صبحي نارص395912

15بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا عباس مهنا274645

ى177533 16بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعالء كاظم ياسير

17بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحمزة وليد خالد394008

18بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالقادر حاتم علي174110

19بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ضياء عبدالرحمن556626

20بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكركمال محمد مصطاف178650

21بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرامير نجم عبداالمير273294

22بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررعد فيصل كمال171842

23بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمود شاكر محمود392996

ى محمد178262 24بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكريارس حسير

25بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمران عنيد جسام329847

26بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرطه عباس صادق275561

27بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد عبدالستار خضير414376

28بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالمهيمن عبداالمير ياس178585

يف جاسم396382 29بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد رسر

30بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسن مهدي صالح274506

31بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمرتصى خضير محمد178513

32بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحازم عبدالوهاب خميس177605

33بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى عدنان كامل175097

34بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد طالب حسن176930

35بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى رعد بستان175841

36بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد خليفة داود393440

37بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي يوسف عبد503716

38بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحارث صالح جعفر172111

39بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروسام علي عبد176970

40بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد محمد احمد330023

41بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكريارس عبدالستار شهاب274530

 علي428139
ى 42بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكربهاء حسير

43بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرخالد جمال جبار176740

44بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسالم مصطفى اعويد393703

 علي174948
ى 45بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرالحسن حسير

46بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروليد عبد االمير ياس392689

ى هادي428113 47بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي حسير

48بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عباس كريم179717

ى172709 49بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصعب صباح عبدالحسير

ى نارص175140 50بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراسامة حسير

51بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد باسم محمد175856

ى179757 52بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسام قاسم حسير

53بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرشاكر محمود فليح173874

54بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي طالب حسن329722

55بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عامر مدلول175083

ى420261 56بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر عبدالجبار حسير

57بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد هاشم حامد503615

58بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد علي داود394285



59بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسيف عماد هادي179393

60بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد حمزة عباس174760

61بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد عدنان علي179925

62بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمود عبد عدوان174181

63بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا خليفة جميل328748

64بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد عدنان رحيم174072

65بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد رمضان عبود174741

ي شكر176192
 
66بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرخليل باق

67بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعثمان عبدالستار شهاب173775

68بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا لطيف كامل274098

 كاظم علي178929
ى 69بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

 علي كريم174526
70بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى

71بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي احمد علي275082

72بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرقحطان عدنان قدوري421174

73بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسالم سعد عبدالكريم273963

74بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرميرسة جاسم محمد428646

75بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسيف هاشم عفوص177414

76بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرقاسم محمد جارهللا228366

77بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمهند فالح منصور274533

ى نارص177148 78بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد حسير

79بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عدنان علي396759

80بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عباس رحيم396440

ى394960 81بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد علي حسير

82بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرطارق ياس خضير176168

ي510534
83بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكركرار سامي صحى

84بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرابوالحسن محمد خضير172772

85بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر رشيد عباس178696

ى عباس خضير174602 86بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

87بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرشعيب عامر ابراهيم173788

88بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرموس مزاحم سعيد275643

89بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي صباح بهجت274254

ى ابراهيم273229 90بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالودود حسير

91بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرابراهيم ضياء عبدالرحمن177297

92بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمر جمال جبار176758

93بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراثير حاجم سلطان392376

94بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عزيز احمد176610

95بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرانمار جاسم محمد176800

96بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرشهاب حميد شهاب173594

97بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالواحد سنان كريم512192

98بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى داود سلمان420127

99بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروسام خالد عليوي175795

ى328057 100بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر علي حسير

101بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسامر سعد عبدالكريم276023

102بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرقحطان احمد عبد الحسن395560

103بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى رحيم عليوي174326

 رحمن علي556608
104بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى

105بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرهاشم محمد ركلي396838

106بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمر حامد ججون393952



107بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعالء هادي سلمان395464

108بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرذوالفقار عباس سامي177036

109بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمار اسماعيل احمد275540

ى محمد درب176738 110بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

111بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسامر محمد مدحت177490

112بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد سامي محمد176921

113بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد حسن محمد173017

ي تنوان428715 114بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر ناجر

115بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا صالح رحمن174074

ى جليل محمد176771 116بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

117بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمر احمد كريم174680

118بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرابراهيم خالد فاضل274651

119بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي صالح حسن176686

120بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسعد عبد احمد173571

121بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرجاسم عبدالكريم ابراهيم176013

122بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسن رياض عبد175032

123بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد سالم يوسف177540

ى احمد عبدون173170 124بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

125بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد موفق مبارك494994

ى428692 126بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحمزة ثامر حسير

127بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي سلمان عبد275830

128بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا سعد بستان178147

129بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد هاشم محمد273727

 محمد علي176112
130بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى

131بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرايهاب زيد محي512308

132بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسام مهند حميد555928

133بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد عباس صادق275887

134بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد احمد زمان175706

135بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى صباح نوري179861

136بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمود خميس عباس174797

137بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد محمد علي176081

138بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرميثاق حامد ججون274065

139بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحمزة باسم عبدالهادي430047

ى179889 ي عالئ حسير
140بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرهاتى

141بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد ستار عبدهللا274023

142بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمار جدعان علي273165

ى ابراهيم274239 143بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعالئ حسير

144بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ضياء حسن328162

ى مهدي172567 145بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمعد عبدالحسير

ى غضبان عبد428345 146بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالحسير

147بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرفراس عبدالواحد سعيد172252

148بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرجهاد محمد ابراهيم396804

149بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرابراهيم حمدي ابراهيم179495

150بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررسول عادل خلف178562

151بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرخالد هاشم عنفوص178773

152بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى صالح متعب180552

153بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر رعد عبدالجبار328787

154بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمرتصى عبدالكريم محمود173122



155بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكركاظم حسن محمود427996

156بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالنارص اسماعيل احمد328121

157بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد احمد محمد179654

ي عبدالجبار173358 158بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد صير

159بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمهدي سالم مهدي329760

160بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد جاسم عبدالجبار274231

161بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرهشام محمود درويش174646

162بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي حمدي علي329648

163بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرخالد سعد مهدي176698

 علي عبود174453
164بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمرتصى

165بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي فرهاد اسماعيل329696

166بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر عامر محمود171819

167بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرشاكر محمود جواد275813

168بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراثير محمد صالح428745

169بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد حسن محمد178612

ى مزهر عويد274603 170بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمعي 

171بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عبدهللا حمد179683

ى احمد محمد180285 172بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

173بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ناطق لطيف172398

174بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر مجيد محمد180095

175بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعباس عبدالواحد محمد176842

176بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرثاير مجيد علوان274186

177بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد سعيد حسن179561

 علي فاضل299917
ى 178بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

179بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرجاسم احمد علي174392

180بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد قاسم كريم172507

181بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرضياء حاتم عبعوب275121

ى174735  علي حسير
ى 182بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير

183بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد عدنان قدوري393896

ى179879 184بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبداالمير سالم ياسير

185بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكربالل ماجد علي173443

186بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى عماد محمد328391

187بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد صالح حسن503611

ى420504 188بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرنارص كريم حسير

189بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكربشير ضياء عبدالرحمن274632

190بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسلمان داود سلمان329851

191بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرفؤاد سعدي محمود176401

ى172800 192بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرابراهيم كريم حسير

193بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي جاسم محمد274379

194بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرفاروق وليد عبداللطيف329839

195بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرانمار عبدالواحد شالل173688

196بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدالرحمن مبدر علوان495005

197بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد رياض عبد174856

198بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ياس علو175265

199بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسن عبدالستار شهاب175100

200بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرفاضل ايوب فاضل177124

201بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعباس متعب كاظم503676

ي احمد328566 ى صير 202بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسير



203بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ليث رحيم178247

204بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحسام فائق توفق176784

205بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمران حافظ جاسم510509

206بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرخالد رحمن سعد180274

207بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعثمان رحيم سلمان171973

208بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد جميل ابراهيم394301

209بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرجهاد سالم عليوي175802

210بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمار علي داود174877

211بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد حامد ججون178128

212بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد جالل خليل178119

213بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرذياب عماد نوري328190

214بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد عبدالرزاق احمد420078

215بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكريوسف عامر غازي503711

216بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي مزهر محسن428812

ى ثامر هادي494997 217بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمعي 

218بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي اياد عبد179810

ى كريم179703 219بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرجالل حسير

220بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى رياض سيد273439

221بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسعد ابراهيم سعد510539

222بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد احمد كريم174620

223بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبداالله بريسم عبدهللا328556

 وليد خضير177717
224بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى

225بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمهند علي جابر329740

226بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررعد فيصل غازي177266

227بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراياد بريسم سعيد176622

228بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى محمد هادي393851

229بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعدوان سلمان عبد274520

230بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكروائل زيد محي512304

231بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمود ثامر منصور392654

232بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي احمد صالح180446

233بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمر حسن سعيد275019

234بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي عادل وهاب273957

235بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عامر يوسف179534

ى172986 236بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر صباح عبدالحسير

237بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى كاظم محمد275753

238بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرموس مهدي صالح273954

239بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرسعد غضبان خزعل175455

240بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعلي رياض عبد175883

ى178194 241بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا عماد حسير

242بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرضياء مصطفى اعويد273945

243بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد رشيد عباس179948

244بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكراحمد حامد سعدي394228

245بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا اسماعيل احمد329486

246بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحيدر حميد علي179391

247بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرعمر احمد محمد179715

248دبلومالوجيهية21502دياىلذكرليث محمود فاضل328145

249دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد قاسم رشيد175929

250دبلومالوجيهية21502دياىلذكررضوان ماجد عبد172607



251دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي رشيد خلف354124

252دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمود عادل نارص554201

253دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد عدنان علي174401

254دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحيدر عبدهللا سلمان273130

255دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد اسماعيل عبد178393

256دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعالء عادل نصيف179660

257دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى عباس رشيد510546

258دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسن يوسف مجيد273949

ى عبدالكريم شهاب394469 259دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسير

260دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي منصور عبدهللا393085

261دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسن خالد علي178904

262دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمد اسماعيل خليل175683

263دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد شكر محمد174980

264دبلومالوجيهية21502دياىلذكريوسف نجيب داود503606

265دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمد قاسم عليوي173085

ى شهاب حمد273509 266دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسير

267دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عماد حميد395551

268دبلومالوجيهية21502دياىلذكرشاكر محمود علوان392446

269دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمهدي جاسم محمد175983

270دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعمر عباس رشيد395174

271دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعامر رحمن حمادي177380

272دبلومالوجيهية21502دياىلذكرفراس خرصى اسماعيل393371

273دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي عبد جواد177648

274دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد محمد عويد179607

275دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد حميد علي328416

276دبلومالوجيهية21502دياىلذكرنجاح محمود علوان328152

277دبلومالوجيهية21502دياىلذكرفضل هللا علي محمد174910

ى حسن176177 278دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي حسير

ى180306  هادي حسير
279دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى

280دبلومالوجيهية21502دياىلذكرفالح جاسم علي328046

ى503714 281دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمرتصى عبداالمير حسير

282دبلومالوجيهية21502دياىلذكرليث محمد عزيز174968

283دبلومالوجيهية21502دياىلذكرباسم حافظ غضبان394026

284دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمد يوسف ابراهيم273692

285دبلومالوجيهية21502دياىلذكرساجد عبد حميد176041

286دبلومالوجيهية21502دياىلذكراسامة عبدالستار عبدهللا273450

ى174947 287دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعالء احمد حسير

288دبلومالوجيهية21502دياىلذكرابراهيم جليل اسماعيل173242

289دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ثابت محمد179761

290دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي حسن احمد173926

291دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحذيفة كامل محمد427276

292دبلومالوجيهية21502دياىلذكرليث ماجد علي395478

293دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمرتصى ويىسي سعدون512346

294دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد خليفة جميل329787

295دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمزاحم طارق عبدالعزيز174899

296دبلومالوجيهية21502دياىلذكررياض فائق توفيق177653

297دبلومالوجيهية21502دياىلذكرباسم عبدالكريم محمد275213

298دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا احمد مهدي174984



299دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعمر خليل ابراهيم178137

300دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمجيد سعد مجيد512200

301دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى عبد تاية180036

302دبلومالوجيهية21502دياىلذكرخالد وليد خضير177214

303دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي ابراهيم حسن178353

304دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحيدر صادق عبدالكريم175015

305دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعمر ماجد علي175900

ى173813  كهالن حسير
306دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى

307دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا عبد صالح180136

308دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمنير لطيف سلمان174345

309دبلومالوجيهية21502دياىلذكرسالم محمود فليح173899

310دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد عباس خضير179421

311دبلومالوجيهية21502دياىلذكرامجد علي توماز179508

ى173103 312دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمود علي حسير

313دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسام جالل خليل176546

314دبلومالوجيهية21502دياىلذكراسامة احمد محمود175095

315دبلومالوجيهية21502دياىلذكروضاح كهالن مصطفى274039

316دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمود سامي محسن172726

317دبلومالوجيهية21502دياىلذكربكر اياد زيدان174808

318دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمهند مجيد حميد174124

319دبلومالوجيهية21502دياىلذكربكر ضياء صفوك177209

320دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمنترصى احمد مهدي175818

 علي جبار274510
ى 321دبلومالوجيهية21502دياىلذكرحسير

322دبلومالوجيهية21502دياىلذكراثير ضياء عبدالرحمن173197

323دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي حمدي ابراهيم179542

324دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي جسام حمد273471

325دبلومالوجيهية21502دياىلذكرفؤاد يوسف ابراهيم174641

 مكي صالح328406
ى 326دبلومالوجيهية21502دياىلذكرياسير

327دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي سعد احمد329995

328دبلومالوجيهية21502دياىلذكررسمد عبدالكريم احمد177237

329دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمدين ساجد عباس178865

330دبلومالوجيهية21502دياىلذكروسام صباح بهجت503652

331دبلومالوجيهية21502دياىلذكرنوار رحيم كريم179669

332دبلومالوجيهية21502دياىلذكرامجد رحيم كريم179525

333دبلومالوجيهية21502دياىلذكرشعيب ايوب كريم273981

334إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمؤيد محمد صالح177323

 علي175216
ى 335إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي حسير

336إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالرحيم جاسم محمد177365

ى محمد178419 337إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد حسير

338إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي يوسف مجيد274092

339إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى سعيد حسن328076

ى174296 340إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمرتصى قاسم ياسير

341إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد سعد محمود177649

342إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى حسن جاسم180177

343إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد حكيم محمد178298

ى صالح275689 344إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعادل حسير

345إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعباس حازم محمد177471

346إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالقادر اسماعيل احمد177014



347إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى نجم عبدهللا176210

348إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد علي محمد178381

349إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي كامل سعد274224

ى275266 ى محسن ياسير 350إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرياسير

351إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحيدر احمد مراد177480

352إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعباس محمد درويش173743

353إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالرزاق رحيم سلمان177682

354إعداديةالوجيهية21502دياىلذكريوسف عباس رشيد329914

ى394714 355إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد علي حسير

356إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمود عماد حميد394618

357إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسن نجم عبود395298

358إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرباقر احمد الزم274559

359إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد كريم محمود180237

360إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي حمزة عباس178302

361إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرسيف خالد مجيد172639

362إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرسامر حسن سعيد430151

363إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراثير سالم محمد174840

364إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد مبدر مهدي174477

ى512183 365إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحميد علي حسير

366إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد حميد عليوي174369

367إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد طارق توفيق172706

368إعداديةالوجيهية21502دياىلذكركريم طه كريم420385

369إعداديةالوجيهية21502دياىلذكربالل خالد فاضل328634

370إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرماهر خليل ابراهيم176273

371إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرغيث ماهر علوان178826

372إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا عامر فليح328269

373إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد مجيد محمد177462

374إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى راسم ادريس328357

375إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحيدر محمود عزيز328112

376إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسن عبدالجبار علي275838

377إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى ابراهيم حميد396252

378إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرسجاد وليد علي427320

379إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي خلف عطاهللا173119

380إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالعزيز محمود فليح178755

381إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعباس يارس عاضي275546

382إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرصالح مهدي محمد174626

383إعداديةالوجيهية21502دياىلذكروقاص سعد عبدالرحمن273243

384إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد زيد خليفة174504

يف جاسم274693 ى رسر 385إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسير

386إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرضيف عماد جبار179577

387إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمرتصى عدنان عبد275173

388إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد عباس كريم274196

389إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسن كريم محمد328733

390إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعثمان صوالغ جابر177632

391إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعارف مجيد محسن173178

392إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرخالد عادل عبد174544

393إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد غانم احمد174878

394إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد خزعل بريسم178683



395إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالرحيم عدنان رحيم329892

396إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى عبدالستار عبدالجبار177614

397إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى حسن علو172303

398إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد صالح معارج172195

ى503688 399إعداديةالوجيهية21502دياىلذكريونس عمار حسير

400إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرسجاد يوسف علي180214

401إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرجعفر صادق محمد178722

ى174497 402إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد عبدالواحد حسير

403إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد يوسف ابراهيم177140

404إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرطه عبدهللا سلمان176147

405إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد هيثم محمد173700

406إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى حاتم عبعوب275618

407إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحيدر علي احمد175958

408إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا قاسم ابراهيم394662

409إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسن نارص جدعان173993

ى ابراهيم274775 410إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد حسير

ى مهدي176836 411إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي حسير

412إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحمزة ضياء عبدالكريم177580

413إعداديةالوجيهية21502دياىلذكروليد عادل عبد173616

414إعداديةالوجيهية21502دياىلذكررسول منعم حميد328864

415إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي ثامر محمد175742

ى176724 ى باسل حسير 416إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسير

ى174194  علي حسير
ى 417إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسير

ى397102 ى عبدهللا حسير 418إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسير

419إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرجاسم محمد سعيد179693

420إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرفاضل عباس علي299823

421إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد عبدالحكيم عبدالرحمن275804

422إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرقاسم ضياء ضاري176457

ي172797
ى
423إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرخالد محمد صاق

424إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي خالد عبدهللا174168

425إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمرتصى محمد صالح275743

426إعداديةالوجيهية21502دياىلذكروسام كاظم محمد172531

ي329494
427إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد صفاء عبدالغنى

428إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراسيد عادل لفته420888

429إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا ضياء عبدالكريم174146

430إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي ثامر محمود503702

431إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا رشيد فاضل176431

432إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرزين العابدين نصير هادي274615

433إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالسالم فالح علي174820

434إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرنرص حامد سعدي173245

435إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمهند جمال جبار174726

436إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرابراهيم هاشم محمد273745

437إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد مزهر عويد273211

438إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي صالح حميد497537

ى مهدي خليل175194 439إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسير

440إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرسامر طه خضير393179

ى ابراهيم174091 441إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي حسير

442إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى منذر محمود175270



ي178750
 
ى رزوق 443إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالرزاق حسير

444إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد سعد بستان174918

445إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالكريم صباح نوري172663

446إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد علي هالل177520

447إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد مجيد نرصهللا173811

 علي كريم273051
448إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمرتصى

449إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد هاشم محمد329832

هللا نجم سعيد174413 450إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرخير

451إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرقاسم محمد عزي174612

 احمد علي176267
ى 452إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمعي 

ى173991 453إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد علي حسير

454إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى خالد جاسم329027

455إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد قاسم هدرس175718

456إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمود منصور محمود329315

457إعداديةالوجيهية21502دياىلذكريعقوب يونس جاسم174458

458إعداديةالوجيهية21502دياىلذكركرار حسن جواد328603

459إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالرحمن محمد سعدون330038

460إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد اسماعيل عبد395332

461إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا مزهر مهدي396919

462إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي عبدالحافظ محمد179643

463إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى احمد جبار174590

ى ابراهيم172669 464إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرابراهيم حسير

465إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد كامل عبدالحسن180085

466إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد كامل عبدالحسن179787

ى عدنان عبد275197 467إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسير

468إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرسعد هادي كاظم273410

469إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرضيف مدين علوان174306

470إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالقادر علي سلمان177507

471إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرناطق جدعان علي273138

472إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراوس محمد جاسم394553

473إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد مزاحم ستار173742

474إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعامر جبار محمد328912

ي اسماعيل حميد503638
475إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرهاتى

ى بدر178193 476إعداديةالوجيهية21502دياىلذكربارق ياسير

477إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحسن حسن سعيد175233

478إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرزيد ثابت محمد503708

ى175579 479إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعثمان محمد امير

480إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد قادر عبود275715

481إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد طارق علوان554183

482إعداديةالوجيهية21502دياىلذكررسول منصور محمود329321

483إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرصفاء خالد جاسم275507

غام سلمان سعيد176582 484إعداديةالوجيهية21502دياىلذكررصى

485إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرموس جاسم محمد173559

486إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد حيدر مهنا503609

487إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرخطاب خالد جبار177034

488إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحمزة محمود سعيد421210

489إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد جليل ابراهيم172064

490إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمنتظر ثامر هادي495025



491إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي مخلف عبد178679

ي175106
 
ى رزوق 492إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد حسير

493إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرسمير نزار عويد275530

494إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد مصطاف خليل175070

495إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرذوالفقار مثنى صالح174718

496إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا ستار عبدهللا503631

497إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراوس محمد هادي328342

498إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد حسن سعيد428167

499إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحمزة عدنان هاشم328814

500إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ضياء ضاري178654

ى420834 501إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد سمير حسير

502إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد خالد كاظم421022

503إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد ابراهيم مهدي178695

504إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرنديم كريم عبد395416

ي اسماعيل178907
505إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرابراهيم حف 

506إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالغفور منعم صالح275941

507إعداديةالوجيهية21502دياىلذكروائل هادي حميد274473

508إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرسجاد حسن جواد420738

509إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد قاسم عزيز329936

510إعداديةالوجيهية21502دياىلذكريارس محمد لفته172947

511إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرليث علي عبد179415

512إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراكرم عماد حميد510519

513إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي ياس علو396790

514إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالوهاب داود محمود328958

515إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد علي كريم273079

516إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرصالح جاسم علي328033

517إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمهدي عباس حميد173213

518إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد هاشم غفار179569

519إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد فيصل كمال175326

غام عباس سامي177625 520إعداديةالوجيهية21502دياىلذكررصى

521إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرطارق محمود عبدهللا328996

ى177345 522إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرخالد شكر عبدالحسير

523إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد منذر عزيز173628

524إعداديةالوجيهية21502دياىلذكريوسف علي خضير503663

525إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدالحليم جبار صالح328039

526إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمهند عماد هادي394588

527إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراثير مثنى مانع503604

528إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرجنيد هادي لطيف510858

529إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا محمد خلف174113

530إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحيدر زيد خليفة174253

531إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد اسكندر ادريس328377

532إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد فيصل غازي176125

533إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا عبد محمد275284

ى محمود حنش329717 534إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسير

535إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرغيث مظهر علي275905

536إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي كامل محمد427850

537إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد صالح ابراهيم503651

538إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمامون شاكر محمود173272



539إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعبدهللا عمار جواد275207

540إعداديةالوجيهية21502دياىلذكراحمد محمدسعيد عطا175369

541إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرصباح ابراهيم محمد273148

542إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرجاسم محمد جواد397000

ى صالح274545 543إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرصالح حسير

544إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمصطفى عماد عبود328503

545إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرحسن ماجد عباس171885

ى ابراهيم427517 546إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعلي حسير

547إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرعمر كريم عبدون173039

548ماجستيرالوجيهية21502دياىلذكراياد حامد عبعوب393881

549بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرحميد محمود حمود396507

550بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكرجمال جدعان علي274585

551بكالوريوسالوجيهية21502دياىلذكررؤوف جاسم محمد396621

ي395650
552دبلومالوجيهية21502دياىلذكرمحمد انور عبدالغنى

553دبلومالوجيهية21502دياىلذكرقصي طه عبد174518

ى كوج329466 554دبلومالوجيهية21502دياىلذكرلطيف عبدالحسير

555دبلومالوجيهية21502دياىلذكرعلي عيىس خليل274624

556دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد حمدهللا محسن394384

557دبلومالوجيهية21502دياىلذكريارس علي اسماعيل176824

558دبلومالوجيهية21502دياىلذكرسليمان غضبان فرحان393258

ى حميد274487 559دبلومالوجيهية21502دياىلذكرسلطان حسير

560دبلومالوجيهية21502دياىلذكراحمد نصيف جاسم177640

ى محمد274761 561دبلومالوجيهية21502دياىلذكرفرحان حسير

ى512334 562دبلومالوجيهية21502دياىلذكرفتيان علي حسير

563إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرمحمد احمد نارص176643

564إعداديةالوجيهية21502دياىلذكرفاضل محمود ثابت395843

ي180595
1بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىثناء رياض عبدالغنى

2بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىميسون سهيل احمد180608

ى عبدهللا177650 3بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىوهاد ياسير

4بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىاحالم طه عبدهللا394244

5بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسناء عدنان غيدان395486

6بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهديل حمدهللا محسن393031

7بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهبة متعب محمد397142

8بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىجنان عادل وهاب503605

9بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىانوار صكبان ابراهيم177373

10بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىنورس كريم نجم510547

11بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىقادسية كاظم جواد395677

12بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىمروة ساجد عباس173470

13بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسوالف سعد بستان392471

14بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسهاد خليل خضير175892

15بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهدى عبدالهادي عباس177604

ى حميد تركي275728
16بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىبرسر

17بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهبة فوزي محمد392545

18بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىزينب مؤيد رشيد554195

19بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىخولة عارف كاظم179814

20بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىمروة محمد سهيل273618

21بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىنغم عبدالكريم محمد392602

22بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىوجدان محمد عزيز397124



23بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىعواطف حميد حسن494978

24بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهدى رشيد مهدي329511

25دبلومالوجيهية21502دياىلأننىذكرى خليل عبد520437

ى393109 26دبلومالوجيهية21502دياىلأننىسىه علي حسير

27دبلومالوجيهية21502دياىلأننىسهاد عبود جاسم392701

28دبلومالوجيهية21502دياىلأننىزينب ثامر علي328488

ي عبد273193
ى
29دبلومالوجيهية21502دياىلأننىبسعاد صاق

ى حامد شهاب178224 30دبلومالوجيهية21502دياىلأننىحنير

ة عزيز علي174502 سمير
31دبلومالوجيهية21502دياىلأننى

32دبلومالوجيهية21502دياىلأننىامل حسباهلل نعمان393864

33دبلومالوجيهية21502دياىلأننىميساء مجيد حسن176601

34دبلومالوجيهية21502دياىلأننىايمان حافظ جاسم274107

ي عبد274402
ى
35دبلومالوجيهية21502دياىلأننىمنال صاق

36دبلومالوجيهية21502دياىلأننىلطيفة خليفة جواد503624

37دبلومالوجيهية21502دياىلأننىهدى محمود درويش395815

فت غانم داود503628 38دبلومالوجيهية21502دياىلأننىمير

39دبلومالوجيهية21502دياىلأننىشيمائ سهيل احمد396885

40إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىبيداء احمد سلمان394921

كفاح علي عبد329653
41إعداديةالوجيهية21502دياىلأننى

42إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىسحر عدنان محمد392517

43إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىحنان فؤاد محمد329597

1ماجستيرالوجيهية21502دياىلأننىخنساء اسماعيل ابراهيم394836

2ماجستيرالوجيهية21502دياىلأننىشيماء صالح حسن179942

3ماجستيرالوجيهية21502دياىلأننىغفران فائق ابراهيم512341

4بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىزهراء عمار جواد275142

5بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىانمار شعبان داود392857

6بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسحر عامر فليح274713

7بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىتبارك فائق ابراهيم512318

8بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىانساب احمد علوان178541

9بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىاسماء عدنان طه274679

10بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىامنة كامل نارص177424

11بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىاالء رحيم شكر175035

ي عبد273180
ى
12بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىحنان صاق

ى173606 13بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىزهراء صباح عبدالحسير

14بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسمر محمود درويش173663

15بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىنور وضاح خزعل45278

16بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىايمان فائز كامل396683

ى173265 17بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىعبير وهاب حسير

18بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىوقار برهان نصيف273359

19بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىدالل عمار حميد180323

20بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىفردوس عبدالودود ابراهيم274441

21بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىارساء منعم حميد328573

رونق كاظم علي172470
22بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننى

23بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىعبير عبدهللا فاضل329823

اس حمزة عباس273566 24بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىنير

25بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىثناء عبداالمير ياس180066

26بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسعاد رشيد ابراهيم503641

27بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىمريم جاسم كاظم178956



28بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىمريم حارث سلمان420293

29بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىمها احمد جبار175657

30بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسناء صالح حسن179897

31بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىزهراء عطا عبدالكريم556596

32بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىصفا يحنر محمد172841

ى273430 33بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهديل محمود ياسير

ق عبدالودود ابراهيم177201 34بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىاستير

ي عباس273125 35بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسارة خير

ين عبدالستار مجيد177566 36بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىشير

37بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىميادة حافظ سلمان176520

38بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىرقية حافظ جاسم274169

39بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىزينب مكي صالح176994

40بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسهاد عبدهللا سلمان174417

41بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىضح صالح جاسم172429

42بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىدعاء خليل ابراهيم179720

43بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىرساب احمد علوان178559

انتهاء جمال علي179625
44بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننى

45بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسارة عماد صالح329471

46بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسارة مدين علوان176776

47بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىايات احمد فليح177394

48بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهديل زياد يونس329620

49بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسحر منشد عبد180126

50بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىوجدان قحطان وهيب328550

51بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىرغدة كامل احمد179816

52بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىايالف سعد بستان174996

53بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىوسام ثابت محمد392749

ى178620 54بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىشهالئ كريم ياسير

55بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىحوراء غازي احمد176462

اروى فالح علي179476
56بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننى

57بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىنور جميل ابراهيم427925

58بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىبتول محمد خلف175652

ناجحة عامر علي177436
59بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننى

60بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىاسماء ستار عبدهللا273993

ى حميد171920 61بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىفاطمة حسير

ى177088 62بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىنور حكمت حسير

ى عبدالحسن176044 63بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىفاطمة حسير

64بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىضح يحنر محمد396027

65بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىرسل محمود مجيد180357

66بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىزكية خالد خليل179851

67بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهناء صالح حسن179987

68بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىنورا غالب علي275948

69بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىلمياء امير فاضل177510

70بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىرنا طالب حسن177155

71بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسمر حسن سعيد495024

ى180564 72بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىوديان قاسم حسير

ى178464 73بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسمير عبداالمير حسير

74بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهدى رحيم شكر178129

75بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىنور هاشم غفار177178



76بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىزينب طلحة سيد276010

77بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسفانة غازي احمد176885

78بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهند عدنان خلف177337

ايمان علي محمد180113
79بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننى

80بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىانمار اسماعيل احمد396481

81بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىمنى ابراهيم مهدي179349

82بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىرانيا متعب محمد176880

83بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىبشائر سلمان سعيد273761

سارة احمد علي512339
84بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننى

ى175163 85بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىطيبة محمد امير

86بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىزينب اسماعيل حسن281511

87بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىدعاء عباس محمد420461

88بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهدى حكيم محمد176729

89بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىهجران جواد كاظم178749

90بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىعبير عبدهللا فاضل328618

ى جواد178520 91بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىايات حسير

ي علي274131 92بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىزينب ناجر

93بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىصفا ساجد عباس176372

94بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىحسناء رشيد حميد428775

95بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسارة صالح حسن174330

96بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىايات عبد محمود172004

97بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىارساء محمود هادي273478

ى ابراهيم274246 98بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىسارة حسير

99بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىلم عبدالعزيز اخميس176718

100دبلومالوجيهية21502دياىلأننىرغد مقبل محمد صالح375866

عائشة حاتم علي175375
101دبلومالوجيهية21502دياىلأننى

102دبلومالوجيهية21502دياىلأننىسحر نجم عبداالمير178441

103دبلومالوجيهية21502دياىلأننىغفران صالح رحمان174842

104دبلومالوجيهية21502دياىلأننىدعاء عباس عمر173834

ليل علي خضير174278
105دبلومالوجيهية21502دياىلأننى

فاطمة علي جبار275384
106دبلومالوجيهية21502دياىلأننى

107دبلومالوجيهية21502دياىلأننىزينب علي جبار275454

108دبلومالوجيهية21502دياىلأننىنورس يوسف يعقوب177467

109دبلومالوجيهية21502دياىلأننىزينب عبدالهادي عباس178814

110دبلومالوجيهية21502دياىلأننىصابرين جبار احمد392715

111دبلومالوجيهية21502دياىلأننىسلوى منعم حميد512323

شهد عدنان علي178878
112دبلومالوجيهية21502دياىلأننى

113دبلومالوجيهية21502دياىلأننىمريم سعد مجيد177565

114دبلومالوجيهية21502دياىلأننىصابرين محمد مجيد180124

115دبلومالوجيهية21502دياىلأننىزينة عبدالمنعم ابراهيم432140

116دبلومالوجيهية21502دياىلأننىعهود ماجد محسن179637

حنان زهير علي173892
117دبلومالوجيهية21502دياىلأننى

118دبلومالوجيهية21502دياىلأننىميسائ بيان ابراهيم359837

119دبلومالوجيهية21502دياىلأننىنورالهدى ماجد مزهر273521

120دبلومالوجيهية21502دياىلأننىنبا خالد جبار176851

121دبلومالوجيهية21502دياىلأننىضح عدنان علي177354

ى172450 122إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىريام عماد حسير

123إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىفرح غازي احمد176864



124إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىنورس حمزة عباس178789

125إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىارساء اياد زيدان176253

126إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىرسى منذر عبد274010

127إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىعبير يارس محمود180261

128إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىسحر عدنان علي174226

ى خلف510515 129إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىغفران حسير

130إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىظالل جميل ابراهيم427712

ى172906 131إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىضح صباح عبدالحسير

132إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىهدى سعد مهدي173335

فاطمة علي صفوك175634
133إعداديةالوجيهية21502دياىلأننى

 علي176558
ى 134إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىايات حسير

135إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىجوالن جواد كريم179636

136إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىزهراء حمزة عباس178369

زهراء علي كامل495009
137إعداديةالوجيهية21502دياىلأننى

138إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىجوان قاسم عبدهللا421391

139إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىنورالهدى جواد كاظم178492

140إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىسارة فاضل عباس175684

دعاء علي كامل495013
141إعداديةالوجيهية21502دياىلأننى

142إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىتمارا يارس محمود180253

143إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىارساء محمد خلف176057

144إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىصبا خالد عباس274159

145إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىحوراء محمد جمعة177576

146إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىشمسالضح ماجد مزهر275049

147إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىرسى عباس سامي495002

148إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىسارة بشار حسن172040

149إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىايمان صباح عبدهللا179423

150إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىطيبة مؤيد خالص397035

ق كاظم علي172484 151إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىاستير

152إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىنىه جاسم محمود512302

153إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىفاطمة طالب حسن177718

154إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىهدى قاسم ابراهيم174196

155إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىارساء طالب اسماعيل178261

156إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىتبارك عدنان طه274663

157إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىسحر عبد محمد275102

فاطمة عدنان علي179614
158إعداديةالوجيهية21502دياىلأننى

159إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىحنان عمار حميد178158

160إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىغادة حسن ابراهيم274739

161إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىارساء غازي احمد179617

162إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىسحر طارق علوان554203

163إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىسارة عدوان عبدهللا173398

164إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىعذراء مصطفى عويد276066

165إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىحوراء صالح سلمان501932

ميامي سعد عبدهللا176229
166إعداديةالوجيهية21502دياىلأننى

ى هادي كاظم275778 167إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىحنير

ي275161
168إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىمريم ضياء عبدالغنى

169إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىحنان رعد سعيد177445

دعاء مكي جاسم274176
170إعداديةالوجيهية21502دياىلأننى

171إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىساهرة خالد احمد179509



ى حازم عبد175406 172إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىياسمير

ى176300 رغد علي حسير
173إعداديةالوجيهية21502دياىلأننى

174إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىزينب علي توماز173296

175إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىسارة ماجد محسن172818

اس عادل وهاب176735 176إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىنير

177إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىانتصار سلمان محمود510548

178إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىانمار ليث حاتم275960

179إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىفاتن غازي احمد173933

180إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىزينب كريم نجم173518

181إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىمريم عبدالهادي عباس175113

182إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىمها جاسم كاظم177427

183إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىهبة يحنر عبدهللا179662

184إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىسارة فائق ابراهيم512194

شيماء حميد علي396416
185بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننى

186بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىامل كاظم هادي180263

187بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىانوار احمد رشيد329577

188بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىمنال رمضان خضير394346

189بكالوريوسالوجيهية21502دياىلأننىعلياء محمد سكران394331

سعاد علي شالل374806
190إعداديةالوجيهية21502دياىلأننى

191إعداديةالوجيهية21502دياىلأننىرفعه عباس خلف396675

ي صيدا21503دياىلذكرعدنان خليل كاظم108164 1دكتوراهاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي حميد علي496235 2دكتوراهاتر

 خليل خضير108154
ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى 3دكتوراهاتر

ي107983 ي صيدا21503دياىلذكرعلي فؤاد خير 4ماجستيراتر

ى108206 ي صيدا21503دياىلذكررائد محمود حسير 5ماجستيراتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد احمد حميد520416 6ماجستيراتر

ي صيدا21503دياىلذكركاظم عبدالسالم كاظم108221 7ماجستيراتر

ي صيدا21503دياىلذكرمهيمن خليفة قهار359941 8ماجستيراتر

ي صيدا21503دياىلذكرحميد علي فرحان560908 9بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعزت كريم سعيد107480 10بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعمار خزعل محسن108272 11بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد حسن علوان108121 12بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد طه ياس107918 13بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكريارس فوزي عبد317306 14بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرباسم سامي غيدان359898 15بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرهاشم طالب كاظم107913 16بكالوريوساتر

ي عبدعلي107635
ي صيدا21503دياىلذكريحنر عبدالغنى 17بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعدي خزعل احمد107520 18بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكررشيد علي عبد107870 19بكالوريوساتر

ى عبد359857 ي صيدا21503دياىلذكراحمد حسير 20بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكريارس محمد يحنر317041 21بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرخليل ابراهيم عبد298952 22بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرزينعابدين مؤيد حمود108137 23بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرهادي محمد علي107610 24بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمود حلحيل نعمان298911 25بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرغسان قحطان علي431945 26بكالوريوساتر

ى عبدالرزاق كاظم108242 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 27بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرفاضل فرحان عبداللطيف298920 28بكالوريوساتر



ي صيدا21503دياىلذكراثير جبار عباس358971 29بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكررسحان طارق علوان107884 30بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر دلف كاظم300270 31بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمهدي صائب مهدي510861 32بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد فائق كاظم316936 33بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرغزوان سامي داود513594 34بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحامد علي حسن108135 35بكالوريوساتر

ى زيدان107940 ي صيدا21503دياىلذكرزين الدين عبدالحسير 36بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد طالب احمد182870 37بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر كريم علوان107337 38بكالوريوساتر

ى107589 ي صيدا21503دياىلذكراحمد علي حسير 39بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحسن عبداالمير يوسف108026 40بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرناظم محمود عبد181571 41بكالوريوساتر

ى زيدان107510 ي صيدا21503دياىلذكرشهيد عبد الحسير 42بكالوريوساتر

ي182792 ي صيدا21503دياىلذكرحسن فؤاد خير 43بكالوريوساتر

ى حسيب107848 ي صيدا21503دياىلذكرمحمد حسير 44بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرليث نشات عباس108159 45بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرسعد خليل ابراهيم556511 46بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكربشار خزعل محسن107566 47بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصعب سامي عبدالرحمن300066 48بكالوريوساتر

ى عامر علوان182442 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 49بكالوريوساتر

ى108126 ي صيدا21503دياىلذكرمرتصى محمد حسير 50بكالوريوساتر

ى زيدان300009 ي صيدا21503دياىلذكرعبدالرضا عبدالحسير 51بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد جعفر موس298969 52بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعمار عبدالعزيز عبداالمير108006 53بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد علي خضير182161 54بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى نصيف جاسم108177 55بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر عبد نعمه329426 56بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعادل عبدالواحد علوان431944 57بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكريارس محمد حمد107950 58بكالوريوساتر

ى عباس حيدر107860 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 59بكالوريوساتر

ى اسماعيل107434 ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسير 60بكالوريوساتر

 علي عواد510834
ى ي صيدا21503دياىلذكرحسير 61بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعماد مجيد حميد107776 62بكالوريوساتر

ي298931 ي صيدا21503دياىلذكرارشد خزعل ناجر 63بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرانمار قاسم محمد107896 64بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي قاسم عبداالمير107652 65بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد قاسم حميد107970 66بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس جدوع شعالن298909 67بكالوريوساتر

ى خضير108032 ي صيدا21503دياىلذكرخضير ياسير 68بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي جعفر كاظم359886 69بكالوريوساتر

ى زيدان108251 ي صيدا21503دياىلذكرعزالدين عبدالحسير 70بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد قاسم غيدان558312 71بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرخالد وليد غضبان555959 72بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكررشيد حميد رضا360051 73بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد قاسم عواد496249 74بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد كريم عناد298970 75بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرقصي علي موس300016 76بكالوريوساتر



ي صيدا21503دياىلذكررسمد ساجد متعب374918 77بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد ستار جبار108270 78بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس جبار عباس299903 79بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد عباس عبدالكريم107952 80بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد حمزه عبدالهادي358926 81بكالوريوساتر

ى حبيب حمد496263 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 82بكالوريوساتر

ى محمد عبدالهادي359868 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 83بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد عبدالمنعم عبداالمير360010 84بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر مقداد يوسف108067 85بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرفراس صالح مهدي431950 86بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد الباقر روكان عدنان107762 87بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمروان ادريس يونس107850 88بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي جابر هادي316866 89بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرسيف سلمان مهدي107927 90بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر عباس كاظم107906 91بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر شهيد صادق107958 92بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي عبدالعزيز طلب107617 93بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي محمدعلي خليفه558281 94بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحمزة رعد احمد108273 95بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعمر علي ابراهيم555956 96بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر نافع عباس558327 97بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرهاشم اياد ابراهيم299802 98بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد يوسف عباس107720 99دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعادل مهدي سلمان431969 100دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكراياد ابراهيم عبد510833 101دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرماهر جوامير نكة181934 102دبلوماتر

ى107856 ان فاضل حسير ي صيدا21503دياىلذكرجير 103دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرضياء كريم عناد406024 104دبلوماتر

ي هادي108184 ي صيدا21503دياىلذكرعباس خير 105دبلوماتر

ى طالب عبدالرضا108171 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 106دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي عبدالستار خضير431973 107دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمود عبدالكريم فليح107579 108دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمرتصى عبدالصاحب يوسف108183 109دبلوماتر

 علي107443
ى ي صيدا21503دياىلذكرمحمد حسير 110دبلوماتر

ى180971 ي صيدا21503دياىلذكرماجد غازي حسير 111دبلوماتر

ى محمود جاسم107558 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 112دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرنهاد خليفة زيدان182349 113دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر صباح حمو107784 114دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكررامي صباح حمود108112 115دبلوماتر

ي107507
ي صيدا21503دياىلذكرعلي مهدي راضى 116دبلوماتر

ي عبد108260
ي صيدا21503دياىلذكرعلي عوتى 117دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرهاشم كريم علوان107671 118دبلوماتر

ى علوان183034 ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا حسير 119دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرشاكر محمود خضير107978 120دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا قاسم احمد107993 121دبلوماتر

ي عبدهللا182511
ي صيدا21503دياىلذكرمعد عوتى 122دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي عباس علي496232 123دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس رعد سامي431924 124دبلوماتر



ي صيدا21503دياىلذكرجاسم محمد حسن107947 125دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرصدام حسن محمد299005 126إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدالكريم احمد عباس298880 127إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسن علوش298927 128إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكراياد ابراهيم محمد298933 129إعداديةاتر

ى182822 ي صيدا21503دياىلذكرمحمد فاضل حسير 130إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد مهدي محمد107626 1ماجستيراتر

ي صيدا21503دياىلذكريارس هاشم فاضل108058 2بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرغانم راغب قدوري107962 3بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحسن فالح حسن181673 4بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد جمعة علي300159 5بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد سعد عباس108151 6بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد قاسم علي182058 7بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد موفق غائب108161 8بكالوريوساتر

ى زيدان183027 ي صيدا21503دياىلذكراحمد عبدالحسير 9بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرابراهيم خالد مجيد360038 10بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد عبدالصاحب يوسف183041 11بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي ثائر كاظم107779 12بكالوريوساتر

 يحنر عزاوي108109
ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى 13بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرغازي فيصل غازي107482 14بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي طارق علوان182457 15بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد رشيد يحنر317086 16بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعدنان سعدون درب360104 17بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد جاسم محمد496240 18بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا صائب حمدي360115 19بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمروان غزوان فائق182239 20بكالوريوساتر

 مهدي علي107980
ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى 21بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي نزار فارس360098 22بكالوريوساتر

ى108125  علي حسير
ى ي صيدا21503دياىلذكرحسير 23بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد نهاد خليفة182365 24بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكريونس كاظم غائب431959 25بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرياس محمد عبدالرحمن299003 26بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد عبدهللا حمد183021 27بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرهاشم طه هاشم108169 28بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدالحسن حيدر كامل510836 29بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرفالح حسن علي108045 30بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي فاضل عباس107890 31بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرخضير خليل خضير316995 32بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرسعد نهاد غالب108201 33بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكريارس رعد مهدي107963 34بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمرتصى محمد عبدالخالق183015 35بكالوريوساتر

 علي108093
ى ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا حسير 36بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكركاظم علي جواد108030 37بكالوريوساتر

 علي108050
ى ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسير 38بكالوريوساتر

ى108110 ي صيدا21503دياىلذكرعلي رياض حسير 39بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي محمد عباس182926 40بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى ابراهيم كاظم107839 41بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرجاسم محمد يحنر183114 42بكالوريوساتر



ي صيدا21503دياىلذكرعلي راسم كريم108008 43بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرسيف الدين شاكر محمود107799 44بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس صاحب مهدي180794 45بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكركرار جاسم ديوان108231 46بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر حكمت هاشم107790 47بكالوريوساتر

ى107990 ى محمد حسير ي صيدا21503دياىلذكرحسير 48بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي سلمان مهدي108128 49بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر ذياب غضبان510854 50بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكررضا عدنان وزير107699 51بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرسيف ضياء جواد108235 52بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرابراهيم زهير محمود359503 53بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي احمد عبداالمير107914 54بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرضياء سعيد علي431961 55بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمرتصى محمد مصطاف182844 56بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمرتصى قاسم احمد108133 57بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي قاسم عبداالمير108100 58بكالوريوساتر

ى يحنر108213 ي صيدا21503دياىلذكررسمد حسير 59بكالوريوساتر

ى غازي181169 ي صيدا21503دياىلذكراحمد حسير 60بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر خليل خلف107955 61بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي قاسم خليل107998 62بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرصائب ابراهيم عبدالهادي358881 63بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرسامر صبحي علي299957 64بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد طالب عبدالرضا107855 65بكالوريوساتر

ى108001 ي صيدا21503دياىلذكرعلي فاضل حسير 66بكالوريوساتر

ى كريم مطرسر108152 ي صيدا21503دياىلذكرشاهير 67بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا نامق طالب299911 68بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى اسماعيل حسن108160 69بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد نهاد محمد299808 70بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد رياض عبداالمير108024 71بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد صالح شاكر299838 72بكالوريوساتر

ى نهاد محمد299791 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 73بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمرتصى ضياء عاضي298956 74بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد وسام عزيز108134 75بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد سلمان عبداللطيف107686 76بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراسالم محمد مظهر360085 77بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي صالح مهدي496251 78بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرانور سلمان مهدي108120 79بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد حميد علي181713 80بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد حازم محمد108155 81بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد عقيل ابراهيم107866 82بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد جاسم صادق108215 83بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي جعفر عباس107957 84بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي ثاير كريم359908 85بكالوريوساتر

ى قاسم اسماعيل108163 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 86بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمرتصى نوري توفيق107348 87بكالوريوساتر

ى108048 ي صيدا21503دياىلذكركرار علي حسير 88بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمهند صالح حسن107634 89بكالوريوساتر

 سامي هادي107733
ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى 90بكالوريوساتر



ي صيدا21503دياىلذكرعباس طالب عبد108180 91بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى محمد علوان107938 92بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكركاظم فاضل كاظم108053 93بكالوريوساتر

ي محمود108176
ي صيدا21503دياىلذكرجاسم راضى 94بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمهدي صالح حسن107995 95بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد اياد فتاح182205 96بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرجاسم هاشم نصيف300237 97بكالوريوساتر

ى جابر ابراهيم182555 ي صيدا21503دياىلذكرعبدالحسير 98بكالوريوساتر

ى كريم مطرسر359950 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 99بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد سامي عبداالمير108228 100بكالوريوساتر

ى حميد محمد182020 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 101بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر صالح عباس107827 102بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد قاسم عبداالمير107985 103بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمرتصى جمعة ذياب107868 104بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا شهيد صادق107804 105بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرفليح حسن مجيد108198 106بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحسن سهيل نجم299899 107بكالوريوساتر

ي107960
ي صيدا21503دياىلذكرمحمد يحنر عبدالغنى 108بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبداالله سعدهللا جابر107341 109بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرحسن عبدالكريم حسن107838 110بكالوريوساتر

ى108203 ي صيدا21503دياىلذكراحمد حمد حسير 111بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي غانم كاظم300221 112بكالوريوساتر

ى107996 ى رعد حسير ي صيدا21503دياىلذكرحسير 113بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرجابر شاكر عبداالمير107853 114بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرالعباس فاضل عبود360071 115بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي شهيد صادق107876 116بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكركرار طاهر صيهود107812 117بكالوريوساتر

ى496264 ي صيدا21503دياىلذكرطه محمد حسير 118بكالوريوساتر

ى107851 ي صيدا21503دياىلذكرعلي سلمان حسير 119بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد علي عبداالمير108036 120بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرادهم فاضل احمد108106 121بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد فالح مهدي182767 122بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس فاضل عباس108066 123بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي جمعة عبداالمير108243 124بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي هاشم عبداالمير431984 125بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد عادل محمد108124 126بكالوريوساتر

 علي298883
ى ي صيدا21503دياىلذكراحمد حسير 127بكالوريوساتر

ى زيدان108153 ي صيدا21503دياىلذكرمحمود عبدالحسير 128بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمهند ناجح علي107910 129بكالوريوساتر

ى طالب احمد108087 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 130بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى احمد خليفة300112 131بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد احمد علي298982 132بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمشتنر محمد علي107982 133بكالوريوساتر

ى107961 ي صيدا21503دياىلذكرحسن هادي حسير 134بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرصالح مهدي علي181864 135بكالوريوساتر

ى عقيل هاشم108226 ي صيدا21503دياىلذكرتحسير 136بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرامير غزوان سامي107710 137بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرمهند خليفة قهار359066 138بكالوريوساتر



ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى عباس علي108082 139دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد جابر هادي181968 140دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرقتيبة محمد عبدالكريم508903 141دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسن عبداالمير298945 142دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرايمن حامد ماجد108202 143دبلوماتر

ى مشجل182266 ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسير 144دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمنتظر جاسم عزيز107705 145دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرايهاب طارق فليح108156 146دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر متعب حيدر86821 147دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرسيف نوري توفيق298978 148دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي محمد ابراهيم107495 149دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد جمعة عبداالمير108245 150دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرداود منذور داود182451 151دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرقاسم احمد خليل108268 152دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكربشير اسماعيل حسن107741 153دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي صالح عباس298974 154دبلوماتر

ى فاضل عباس108220 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 155دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد جاسم محمد181061 156دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي جاسم هادي107664 157دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكركاظم عماد كاظم108046 158دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس ابراهيم عباس108015 159دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبداالمي عباس عبدالكريم108096 160دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرنصير مهدي عنكود107986 161دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي حميد نصيف108250 162دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرنزار محمد حميد107830 163دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد فاضل كاظم108225 164دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى سعد لطيف107708 165دبلوماتر

ى غانم كاظم298916 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 166دبلوماتر

ى107425 ي صيدا21503دياىلذكرعلي محمد حسير 167دبلوماتر

ى فالح حسن181737 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 168دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكروسام احمد خلف107345 169دبلوماتر

ى108095 ي صيدا21503دياىلذكررضا مسلم حسير 170دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكررسول محمد حسن107988 171دبلوماتر

ى حسون182699 ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسير 172دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي اكير يحنر108239 173دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي عزيز كاظم555955 174دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعالء فالح حسن107984 175دبلوماتر

ى علوان181563 ي صيدا21503دياىلذكرعبدالعلي حسير 176دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرسيف احمد طالب108263 177إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرسلمان يوسف مهدي107930 178إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى جاسم طالب180845 179إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرزمان هادي علوان182524 180إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي محسن علوان182677 181إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد نافع مهدي181770 182إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد نصيف جاسم183011 183إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرحاتم محمد مهدي108266 184إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا هاشم حميد182507 185إعداديةاتر

ى555944 ي صيدا21503دياىلذكرحيدر عباس حسير 186إعداديةاتر



ي صيدا21503دياىلذكرحيدر احمد يوسف180881 187إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد علي عبداالمير182881 188إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمرتصى هاشم فاضل182736 189إعداديةاتر

ى طالب180805 ي صيدا21503دياىلذكرسجاد امير 190إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرزين الدين علي قحطان108040 191إعداديةاتر

ى جارهللا182229 ي صيدا21503دياىلذكرعلي ياسير 192إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي نوري صباح496219 193إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرسجاد خالد جواد182662 194إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا قاسم محمد555946 195إعداديةاتر

ى107786 ي صيدا21503دياىلذكرعبدالمهيمن علي حسير 196إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرسجاد محمد حسن108074 197إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى راغب محمود107647 198إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرحسن صالح حسن107631 199إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرقاسم عبدالكريم عباس108116 200إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعمر سلمان جعفر107711 201إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرحسن علي شاكر183130 202إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدالعليم قاسم غيدان182004 203إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي عبدهللا عبداالمير298936 204إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد علي فقير298938 205إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس نرصت شجاع299968 206إعداديةاتر

ى عبدالجبار ابراهيم359459 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 207إعداديةاتر

ى108141 ي صيدا21503دياىلذكرمحمد عبدالرضا عبدالحسير 208إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدالجواد كاظم كريم182332 209إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر قاسم عبداالمير183087 210إعداديةاتر

ى181083 ي صيدا21503دياىلذكرعبدالحسن محمد حسير 211إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد عماد علوان300252 212إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرحسن هادي عزيز181403 213إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرحسن محمد حمدي107862 214إعداديةاتر

ى181092 ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا طاهر محمدامير 215إعداديةاتر

ى181624 ي صيدا21503دياىلذكريونس عباس حسير 216إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى موفق جواد182031 217إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرسعد فالح حسن108166 218إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرسجاد علي عباس107880 219إعداديةاتر

 علي عبداالمير181346
ى ي صيدا21503دياىلذكرحسير 220إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي عادل يوسف180934 221إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس ابراهيم كاظم183135 222إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي جاسم عبدالرضا108097 223إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرايهاب فالح حسن180867 224إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد نرصت شجاع299849 225إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس حسن علي107648 226إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي بهجت علوان181177 227إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا محمد عبدالرحمن298993 228إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد سعدون عبد107928 229إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي قاسم حميد107976 230إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسن محمد107991 231إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرسيف علي فقير300041 232إعداديةاتر

ى ناهي360125 ي صيدا21503دياىلذكرعبدالكريم عبدالحسير 233إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعدنان هاشم ابراهيم107788 234إعداديةاتر



ى182276 ي صيدا21503دياىلذكرحيدر فارس حسير 235إعداديةاتر

ى108104 ي صيدا21503دياىلذكررسول رعد حسير 236إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي فؤاد حمود181320 237إعداديةاتر

ي183075 ي صيدا21503دياىلذكرحيدر قاسم خير 238إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكريحنر جابر ابراهيم182340 239إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكركاظم عبدعلي كاظم107727 240إعداديةاتر

ى فائز حسن107723 ي صيدا21503دياىلذكرعبدالحسير 241إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرحسن عبدالعزيز عبداالمير181128 242إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى عبدالرزاق يوسف108210 243إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرجابر عامر سلمان107972 244إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا جاسم طالب182092 245إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعقيل مسلم نافع181638 246إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد ريسان لفته359561 247إعداديةاتر

ى عدنان107409 ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسير 248إعداديةاتر

ي107999 ي صيدا21503دياىلذكرشعيب جعفر خير 249إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد خليل حامد107795 250إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد علي فؤاد107989 251إعداديةاتر

ى هادي108085 ي صيدا21503دياىلذكرمحمد حسير 252إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي رمضان فتاح182310 253إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد عبدالكريم حسن107806 254إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكريحنر علي مالك181214 255إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد جاسم محمد182914 256إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرخليفة محمدعلي خليفة182501 257إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرانمار قاسم عبود510859 258إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكريارس محمد جبار181923 259إعداديةاتر

 اياد علي404418
ى ي صيدا21503دياىلذكرحسير 260إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي نهاد خليفة300092 261إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي باسم مجيد108118 262إعداديةاتر

ى كاظم182226 ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسير 263إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمزاحم عمار مزاحم108007 264إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرسالم موفق غائب108076 265إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد احمد طالب107439 266إعداديةاتر

ى ابراهيم108195 ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسير 267إعداديةاتر

ى عماد فتاح181609 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 268إعداديةاتر

ى510847 ي صيدا21503دياىلذكرمحمدالباقر محمد عبدالحسير 269إعداديةاتر

ى108010 ي صيدا21503دياىلذكرامير عامر حسير 270إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرهاشم حسن هاشم182147 271إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرفياض قاسم ابراهيم107852 272إعداديةاتر

 علي جاسم108056
ى ي صيدا21503دياىلذكرحسير 273إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد حسن علي107981 274إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي واثق صكر182080 275إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرموس نعمان شجاع182135 276إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي عبدالرضا عبدالحسن182172 277إعداديةاتر

ى قاسم عواد107905 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 278إعداديةاتر

ى جواد181142 ي صيدا21503دياىلذكرعلي حسير 279إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي اكير عبدالكريم عباس108147 280إعداديةاتر

ى181670 ي صيدا21503دياىلذكرمحمد عباس حسير 281إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى محمد مجيد316816 282إعداديةاتر



 رشيد علي431965
ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى 283إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد جاسم عباس359383 284إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدالحسن فرحان عباس108129 285إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكريحنر قاسم عبداالمير181781 286إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعباس بالل علي107660 287إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا فرحان عباس183007 288إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعبدالحسن احمد حسن107901 289إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرابوالحسن مهدي حميد107816 290إعداديةاتر

ى هادي عزيز359039 ي صيدا21503دياىلذكرحسير 291إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد ضاهد ابراهيم359693 292إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد قاسم زينعابدين108234 293إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرهادي جاسم هادي181471 294إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد يحنر حسن107948 295إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي شهاب احمد107772 296إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى هاشم فاضل182803 297إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد حسن زينعابدين108018 298إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكركرار قاسم خليل108002 299إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد حيدر عدنان181247 300إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرخضير محمد عباس108063 301إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمهدي فالح مهدي180743 302إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمصطفى نوري توفيق299873 303إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي جاسم صادق108257 304إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمجتنى داود اسماعيل107975 305إعداديةاتر

ى سمير داود299928 ي صيدا21503دياىلذكرحسنير 306إعداديةاتر

ى431982 ى اسماعيل حسير ي صيدا21503دياىلذكرحسير 307إعداديةاتر

ى فاضل عباس431949 ي صيدا21503دياىلذكرعبدالحسير 308إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد احمد شهاب180781 309بكالوريوساتر

ى علوان182744 ي صيدا21503دياىلذكرمحسن حسير 310بكالوريوساتر

ى107386 ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا محمود حسير 311بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرفاضل خليل خضير107390 312بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلذكرعماد كاظم جواد108259 313بكالوريوساتر

ى107964 ي صيدا21503دياىلذكرحيدر احمد حسير 314دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعلي عبدالعزيز عبداالمير108102 315دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد بدر عناد299001 316دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمحمد عاشور عباس107847 317دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرجاسم محمد عبدالخالق183055 318دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرحيدر عبدالعزيز عبداالمير108022 319دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرمناف عبدالزهرة عواد359306 320دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكراحمد توفيق علوان108091 321دبلوماتر

ي107825
ي صيدا21503دياىلذكرعلي محمد راضى 322دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرحسن ابراهيم محمد107614 323دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلذكرعالء محمد عبود317184 324إعداديةاتر

ى298943 ي صيدا21503دياىلذكرعبدهللا عبداالمير عبدالحسير 325إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينة عامر حميد107831 1ماجستيراتر

ي صيدا21503دياىلأننىصفية نارص محمد359933 2بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىليل عبدالستار مهدي107662 3بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىعاتكة حاتم فرحان107800 4بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىسعاد عبدالكريم فليح107923 5بكالوريوساتر



ي صيدا21503دياىلأننىبسمة محمد نصيف108131 6بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىسهاد عبدالكريم فليح108289 7بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىارساء محمد علوان107912 8بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىمروج صالح عبدالقادر108219 9بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىنىه عبدالرزاق كاظم107368 10بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىانتصار ابراهيم محمنود182940 11بكالوريوساتر

ي405894 ي صيدا21503دياىلأننىشذى خزعل ناجر 12بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزهره فاضل كيطان560910 13بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىهويده نعيم مطرسر108139 14بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىصفاء محمد كاظم405915 15بكالوريوساتر

ى228237 ي صيدا21503دياىلأننىمريم عباس حسير 16بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىخديجة غازي جياد107538 17بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزمن موزر شاكر108223 18بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىارساء محمد يحنر108000 19بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىانتصار رشيد عبد107656 20بكالوريوساتر

غدير طارق علي520987
ي صيدا21503دياىلأننى 21بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىعلياء عبداالمير عطية359192 22بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىوجدان امير نوري359918 23بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىمنتىه حاتم طه298988 24بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىدعاء محمد علوان107935 25دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىفردوس طالب محسن108043 26دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىدالل ابراهيم محمد107714 27دبلوماتر

ى182590 ي صيدا21503دياىلأننىبتول يحنر حسير 28دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىرجاء محمد علوان108077 29دبلوماتر

رسالة علي جارهللا107971
ي صيدا21503دياىلأننى 30دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىاستقبال خليل خضير107979 31دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىثناء فليح حسن107693 32دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىسوسن هادي جليل298951 33دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىرقية عبدالعباس جاسم298966 34دبلوماتر

ى299862 ي صيدا21503دياىلأننىرملة حسن ياسير 35دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىحسيبة قاسم محمد108017 36دبلوماتر

ي محمد يوسف107737
ي صيدا21503دياىلأننىتهاتى 37دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىرغد طالب محسن108204 38دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىنوالة فاضل كيطان107639 39دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىهند قحطان جاسم107569 40دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىنور سلمان مهدي555958 41دبلوماتر

ى حسيب182414 ي صيدا21503دياىلأننىرشا حسير 42دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىارسار خليل برهان555953 43إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىسىه خزعل احمد532228 44إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىفرح فليح حسن108278 45إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىحوراء حميد عبدالرحمن360063 46إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىشهد محمد يحنر180664 1ماجستيراتر

ى107730 ي صيدا21503دياىلأننىزينب عباس حسير 2بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىميالد قاسم غيدان108248 3بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىغفران نوري توفيق107352 4بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىمروة جعفر عباس107915 5بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىفاطمة حازم عبود107748 6بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب محمد عزيز107969 7بكالوريوساتر



ي صيدا21503دياىلأننىزينب قاسم مرعيد107877 8بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىندى اسماعيل حسن107895 9بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىايات جعفر صادق304952 10بكالوريوساتر

ي عباس510826
 
ي صيدا21503دياىلأننىشيماء شوق 11بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىرندة عبداالمير حاتم183002 12بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب سهيل نجم298949 13بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىحوراء احمد وهيب107596 14بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزهراء محمد ابراهيم107925 15بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىحبيب صالح عباس107834 16بكالوريوساتر

رغدة بالل علي182548
ي صيدا21503دياىلأننى 17بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىاساور عبدهللا حمد107453 18بكالوريوساتر

ى230421 ي صيدا21503دياىلأننىغفران عباس حسير 19بكالوريوساتر

ى حسن حمود107679 ي صيدا21503دياىلأننىحنير 20بكالوريوساتر

 علي299987
ى ي صيدا21503دياىلأننىهبة حسير 21بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىداليا لطيف حمودي181207 22بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىصفاء خضير عباس107919 23بكالوريوساتر

زهراء انتصار علي108145
ي صيدا21503دياىلأننى 24بكالوريوساتر

مريم علي عباس108054
ي صيدا21503دياىلأننى 25بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىرؤى اسعد شعالن359808 26بكالوريوساتر

ي زيد عباس431954
ي صيدا21503دياىلأننىاماتى 27بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىسارة عبدالعزيز طلب431951 28بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىهالة عامر كاظم107965 29بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب جاسم عباس302817 30بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىاية لطيف حمودي181343 31بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب نوري لطيف510824 32بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىنور احمد وهيب107516 33بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب محمد بدر298998 34بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىشمس قاسم مرعيد107873 35بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىاراء داود سلمان300081 36بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىفاطمة سهيل نجم300292 37بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزهراء حيدر عايز107659 38بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىنور يحنر حسن107944 39بكالوريوساتر

دنيا علي حسن181851
ي صيدا21503دياىلأننى 40بكالوريوساتر

اية قاسم علي431898
ي صيدا21503دياىلأننى 41بكالوريوساتر

زهراء محمد علي555963
ي صيدا21503دياىلأننى 42بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىاسماء قيس حاتم298944 43بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىسارة سلمان حسن431943 44بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىافراح محمد احمد107417 45بكالوريوساتر

دعاء حافظ علي108194
ي صيدا21503دياىلأننى 46بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىاسمهان احمد وهيب107603 47بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزهراء محمد فؤاد108051 48بكالوريوساتر

مروج زكي عزت107846
ي صيدا21503دياىلأننى 49بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىانتظار حاتم عبداالمير107587 50بكالوريوساتر

ى181998 ي صيدا21503دياىلأننىزينب جاسم حسير 51بكالوريوساتر

هديل طارق علي182595
ي صيدا21503دياىلأننى 52بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىجوان زهير محمود359672 53بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب رعد احمد108275 54بكالوريوساتر

ى108236 ي صيدا21503دياىلأننىسارة محمد حسير 55بكالوريوساتر



ى299916 ي صيدا21503دياىلأننىزينب حسن ياسير 56بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىهالة هشام ثامر108149 57بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىزمن عدنان غضبان182491 58بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىفرح هادي علوان107430 59بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىديانا زهير محمود359633 60بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىنهلة جاسم محمد181690 61بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىنازك طارق فليح108061 62بكالوريوساتر

ي صيدا21503دياىلأننىعبير كريم مطرسر108264 63دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىمروة شجاع محمد373180 64دبلوماتر

ى107994 ان حسير ي صيدا21503دياىلأننىسحر كامير 65دبلوماتر

افراح علي عبد107899
ي صيدا21503دياىلأننى 66دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىرسى سلطان شهاب431942 67دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىبيداء عامر طاهر303177 68دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىنور سعد عباس108028 69دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىبشائر عباس فرج364331 70دبلوماتر

ى طه حميد107822 ي صيدا21503دياىلأننىهيلير 71دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىرنا اسماعيل خليل107878 72دبلوماتر

ى حسيب107674 ي صيدا21503دياىلأننىسارة حسير 73دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب ثائر كاظم396248 74دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب حيدر عدنان107403 75دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىنورس قاسم غيدان298481 76دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىضح محسن عبدالرحمن107973 77دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىشيالن عدنان رشيد107894 78دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىدعاء جاسم عبداالمير431947 79دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىفرح عاصم محمد181271 80إعداديةاتر

ى359745 ي صيدا21503دياىلأننىزهراء عادل حسير 81إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىسارة فاضل خليل510827 82إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىاية سعد احمد107802 83إعداديةاتر

ي107886
ي صيدا21503دياىلأننىزينة يحنر عبدالغنى 84إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىتغريد هشام ثامر108148 85إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىوجدان سعد كريم509601 86إعداديةاتر

ى غالب359142 ي صيدا21503دياىلأننىسهاد حسير 87إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىسجا شهاب عاضي108280 88إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىزبيدة قاسم غيدان181017 89إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىمريم هادي ثامر108211 90إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىرغد داود سلمان107841 91إعداديةاتر

ى359876 فاطمة علي حسير
ي صيدا21503دياىلأننى 92إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىهبه قاسم عبداالمير183105 93إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب هاشم طالب180731 94إعداديةاتر

ى298959 ي صيدا21503دياىلأننىحسناء سالم حسير 95إعداديةاتر

ي431988 ي صيدا21503دياىلأننىفاطمة نزهت صير 96إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىبراء راشد طعمة299879 97إعداديةاتر

ى299949 ي صيدا21503دياىلأننىانفال سالم حسير 98إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىنور منذر جواد180750 99إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىمريم صدام مظفر300150 100إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىكميلة فؤاد عاضي431939 101إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىنور عبدالرزاق يوسف108208 102إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىهبة ناظم محمود359411 103إعداديةاتر



ي182321
ى شمحى ي صيدا21503دياىلأننىزينب حسير 104إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىزينب امير نوري359002 105إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىغادة شدهان ثامر108216 106إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىجيهان فاضل خليل510829 107إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىري  هان خليل خضير107810 108بكالوريوساتر

ى جاسم108249 ي صيدا21503دياىلأننىهيفاء حسير 109دبلوماتر

ي صيدا21503دياىلأننىابتهاج فاضل عباس108142 110إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىعلياء محمد فدعوس345652 111إعداديةاتر

ي صيدا21503دياىلأننىسنان محمود نصيف402377 112إعداديةاتر

1ماجستيربهرز11504دياىلذكروسام عبدالرزاق جباره417310

2ماجستيربهرز11504دياىلذكرسيف صبيح ابراهيم365802

3ماجستيربهرز11504دياىلذكرعثمان شهاب احمد417046

ى زهير عبدالرحمن364648 4ماجستيربهرز11504دياىلذكرامير

5ماجستيربهرز11504دياىلذكراسحاق فيصل عزيز463619

6ماجستيربهرز11504دياىلذكرعمر شهاب احمد463622

7ماجستيربهرز11504دياىلذكرجاسم محمد حاتم558284

ى364831  عبدالمنعم ياسير
8ماجستيربهرز11504دياىلذكرمصطفى

9ماجستيربهرز11504دياىلذكرعقيل عبدالستار سعيد283658

ي85616 10ماجستيربهرز11504دياىلذكرليث خالد ناجر

11ماجستيربهرز11504دياىلذكرعمر قحطان محمود88854

12ماجستيربهرز11504دياىلذكرحسام اياد جواد87650

13ماجستيربهرز11504دياىلذكراحمد داود احمد420791

14بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعباس فاضل خالد88122

ى558319 15بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر طه ياسير

ي علي87995
 
16بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر شوق

ي364314 17بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعبدهللا هادي حرتر

18بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرراسم هاتف ابراهيم93961

ي صالح366549
 
19بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرليث رزوق

20بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد محمد راشد93162

21بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرنور جمال عبد اللطيف283693

22بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحسان علي كالميا500178

23بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعالء ابراهيم احمد85749

24بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعبدالقادر بهجت كريم418358

 زكي احمد88327
ى 25بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسير

26بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصالح زيدان خلف85813

27بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد سلمان صادق92401

28بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر جاسم محمد499397

29بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد قاسم محمد85512

30بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمود كرم محمود366577

31بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرهيثم نجم عبدهللا88078

32بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفرح عقيل عباس463613

33بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصالح محي صالح85088

34بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرطارق محمود ذياب283732

35بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعالء عبدالقادر ثابت364531

36بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرنارص قدوري نارص500039

37بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحيدر حميد نصيف365978

38بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفؤاد حميد احمد85318

39بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي يونس علي463633



40بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعامر خالد ابراهيم284223

41بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفراس وليد نعمان85230

42بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرانمار غصوب عبد93487

ى500047 43بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرابراهيم فاضل حسير

44بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر عبدالحافظ فاضل87471

45بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر محمد صالح283745

46بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرثامر ضاري عويد93020

47بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرثائر سعيد ابراهيم364681

48بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرشاكر محمود جارهللا364475

49بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد رحمن عبدعلي415073

ى85177 50بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعباس احمد حسير

51بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعبدهللا طالل بدر85779

52بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفائز موفق ابراهيم87819

53بكالوريوسبهرز11504دياىلذكررائد موس جميل91007

54بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسعد شندوخ حبيب500268

55بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمهند غازي كشكول432153

56بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمازن عدنان عبدهللا517338

57بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصابر صالح عاشور91857

58بكالوريوسبهرز11504دياىلذكررحمن محمود محمد93521

ي صالح284592
 
59بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصالح رزوق

60بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرابراهيم جليل ابراهيم364261

61بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد رافد عبدالرسول463645

62بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعباس احمد عباس365167

63بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسالم وادي طلب88105

64بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر طه احمد420474

65بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسالم عبدالقادر ثابت366413

66بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفراس داود سلمان365662

67بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسمير عدنان فاضل283751

68بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد محمد علي95439

69بكالوريوسبهرز11504دياىلذكروضاح فالح مهدي94828

70بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرليث حسن علي423633

71بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرخضير عواد مطر364740

72بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعبدالفتاح عبدهللا عبدالكريم88207

73بكالوريوسبهرز11504دياىلذكررسمد ناظم شكر87981

74بكالوريوسبهرز11504دياىلذكررعد قاسم محمد315876

75بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعالء خلف علي88018

76بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد عثمان عبد85344

77بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرخالد عبدالخالق علوان85243

78بكالوريوسبهرز11504دياىلذكربسام محمد رضا364844

79بكالوريوسبهرز11504دياىلذكررامي باسم صالح415202

80بكالوريوسبهرز11504دياىلذكربشار صالح هادي366296

ى553167 81بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسن كريم ادعير

ى عبدالرحمن418824 82بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمروان حسير

ي364446
 
83بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى عباس رزوق

84بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرشاكر محمود عبد365735

85بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى نهاد سالم417350

86بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسامر لقمان حبيب417695

87بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي احمد عباس364582



88بكالوريوسبهرز11504دياىلذكريارس عادل نعمان366444

89بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحيدر صبيح ابراهيم463647

90بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراوس رشيد علي91947

91بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمثنى علوان جميل414400

92بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرالمع موفق ابراهيم91708

93بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرنبيل شهاب احمد421424

94بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرهيثم حسن علي463424

95بكالوريوسبهرز11504دياىلذكركرار احمد جدعان364790

96بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرطه علي عواد93970

97بكالوريوسبهرز11504دياىلذكريارس موس جميل558311

 علي ابراهيم424588
ى 98بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسير

99بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد عزت طه88843

100بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي غازي كشكول558283

101بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي عادل عباس85238

ى محمود ذياب421342 102بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرياسير

103بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد احمد محمد87813

104بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرساهر اياد جعفر365525

105دبلومبهرز11504دياىلذكرصباح نوري حبيب463494

106دبلومبهرز11504دياىلذكرحسن سهيل نجم396780

107دبلومبهرز11504دياىلذكراحسان كريم ياس92142

108دبلومبهرز11504دياىلذكرعادل نايف خضير364308

109دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي احمد نصيف364322

110دبلومبهرز11504دياىلذكرمثنى جميل مهدي499652

111دبلومبهرز11504دياىلذكراكرم حامد محمد364332

112دبلومبهرز11504دياىلذكرلقمان قدوري كريم85083

113دبلومبهرز11504دياىلذكررعد سلمان حمادي95530

114دبلومبهرز11504دياىلذكرحسن محمد محسن85807

115دبلومبهرز11504دياىلذكرمهند اسماعيل عبدالوهاب84990

116دبلومبهرز11504دياىلذكرنزار عبدالستار قاسم500277

117دبلومبهرز11504دياىلذكرعمر خطاب توفيق365624

118دبلومبهرز11504دياىلذكرعبدالحسن عبدالستار حميد463557

119دبلومبهرز11504دياىلذكرعبدهللا صالح قدوري84970

120دبلومبهرز11504دياىلذكراسو هيثم عبد92181

121دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى بالسم شهاب85788

ى علوان283675 122دبلومبهرز11504دياىلذكرفالح حسير

123دبلومبهرز11504دياىلذكرصفاءالدين عزيز خماس283620

124دبلومبهرز11504دياىلذكرخالد احمد نصيف517779

125دبلومبهرز11504دياىلذكرمهند عبدالستار شاطي463608

126دبلومبهرز11504دياىلذكرخضير عباس مجيد427136

127دبلومبهرز11504دياىلذكرحيدر طه قدوري499435

128دبلومبهرز11504دياىلذكرعباس ثابت نعمان463617

129دبلومبهرز11504دياىلذكرخالد عطاهللا كاظم417642

130دبلومبهرز11504دياىلذكرصابر نهاد هاتف88029

131دبلومبهرز11504دياىلذكرعبدالحميد شنيف جاسم364637

132دبلومبهرز11504دياىلذكرليث عبدالجبار داود463643

133دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد مظفر طه85836

134دبلومبهرز11504دياىلذكرليث عدنان كريم364574

135دبلومبهرز11504دياىلذكرابوبكر داود سلمان85707



ف جالس عبد364209 136دبلومبهرز11504دياىلذكرارسر

137دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد مخيير مصطفى283740

138دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى محمد سلمان90861

139دبلومبهرز11504دياىلذكرغسان خضير عباس92330

140دبلومبهرز11504دياىلذكرحمزة خليل محجوب365952

141دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي رشيد علي91435

142دبلومبهرز11504دياىلذكرعمر فوزي لطيف85855

143دبلومبهرز11504دياىلذكرحمزه رحمان عبدعلي418719

144دبلومبهرز11504دياىلذكرقاسم محمد حاتم283718

145دبلومبهرز11504دياىلذكرمنذر حافظ كامل364708

146دبلومبهرز11504دياىلذكرصديق عمران نصيف414883

147دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي احمد سعد415049

148دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد قاسم محمد84971

149دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد قاسم صالح558472

150دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى قحطان محمود88862

151دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى طالل بدر85102

152دبلومبهرز11504دياىلذكرعمر حليم نصيف84992

153دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد خرصى هادي364658

ى ابراهيم محمود87543 154دبلومبهرز11504دياىلذكرحسير

155إعداديةبهرز11504دياىلذكرصالح عبدهللا جميل85162

156إعداديةبهرز11504دياىلذكرطه خليل اسماعيل364501

157إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر عبدالستار سبع365698

158إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد جواد ايوب499414

159إعداديةبهرز11504دياىلذكراوس عبدالرضا صادق85892

160إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي لطيف محمد364508

161إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي حسن علي364813

162إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر صالح مهدي87774

163إعداديةبهرز11504دياىلذكراسد كريم مطر85251

164إعداديةبهرز11504دياىلذكريارس ثامر حمود365066

165إعداديةبهرز11504دياىلذكرسيف تعبان غانم553161

ي قدوري364492 166إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر صير

167إعداديةبهرز11504دياىلذكروسام هالل خلف283623

168إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد عبد احمد92653

169إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد شعالن سلمان364767

ى عبدالرحيم284560 170إعداديةبهرز11504دياىلذكرزكي ياسير

171إعداديةبهرز11504دياىلذكرفرات خالد ابراهيم94234

1ماجستيربهرز11504دياىلذكرمصطفى لطيف شكر284150

2ماجستيربهرز11504دياىلذكرهشام صبحي حاتم84935

3ماجستيربهرز11504دياىلذكرمروان خميس نصيف426690

4ماجستيربهرز11504دياىلذكرسيف نهاد سالم85003

5ماجستيربهرز11504دياىلذكرعلي مطرسر مرزة85621

6بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرايهم وضاح عبدالقادر500271

7بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي وادي طلب85219

8بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر خليل اسماعيل365681

9بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمالذ لقمان مهدي283548

10بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصالح مهدي علي283978

11بكالوريوسبهرز11504دياىلذكريارس خضير عباس92025

12بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرلطيف سعدون مطرسر85154



13بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسجاد وليد عبداالمير553164

14بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمروان محمد حسن95522

15بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد قاصد خزعل85312

16بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسن علي حميد283421

ي حيدر85698
17بكالوريوسبهرز11504دياىلذكريارس غنى

18بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد باسم محمد85303

 وليد عبداالمير553165
19بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى

20بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراسامة محمد رضا85615

21بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر حارث شاكر93131

22بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى حسن علوان85759

23بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى ماهر محمود284167

24بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسعدون سالم محي284425

25بكالوريوسبهرز11504دياىلذكريونس ابراهيم محمد553169

26بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرباهر طالل عزيز364187

27بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسعد عبدالرزاق حسن85007

28بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرنوار جاسم احمد365099

29بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرنورالدين ابراهيم عبد283577

30بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرابراهيم اعتماد عطية365360

ي366268 31بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرزياد شوكت ناجر

32بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي قيس ابراهيم93687

33بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر حاتم دىلي500312

ى طه421895 34بكالوريوسبهرز11504دياىلذكررائد ياسير

35بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمروان هيالن محمود95451

36بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد شالل علوان85272

37بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعبدالواحد هندي خضير499473

38بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعدنان قيس محمود91109

39بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد ماهر محمود283407

40بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرنوري صبحي نوري88296

41بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراياد سوادي عبدهللا85811

42بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد عبداللطيف سبع85327

43بكالوريوسبهرز11504دياىلذكربرهان فالح قدوري93080

44بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى نجم عبدهللا85902

ى عالوي85520 45بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرابراهيم حسير

46بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمهيمن عاصم احمد283770

47بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمروان ثابت نايف87807

ى عبدالجبار داود283597 48بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسير

49بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد كنعان عويد283490

ي364215 50بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصعب عبدالرزاق هوتر

51بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى قدوري صالح420963

52بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد حسن علي90929

53بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصفاء فائق نعمان415140

54بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى رفعت مزهر85870

55بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراجود ابراهيم كريم283849

ي87817
56بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرخضير يوسف حف 

57بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرهمام اياد عبدالرحيم85002

58بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرنوار سالم محمد364526

59بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد عالء مخيلف85903

60بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسام جليل خليل426732



61بكالوريوسبهرز11504دياىلذكروسام رحيم محمود84930

62بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرابراهيم مؤيد ابراهيم90579

63بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد عبدالكريم علوان87919

64بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرهشام برهان سعد499509

65بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرماجد حميد عبد417171

66بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسام محمد ناظم283633

67بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحارث اياد جواد84995

68بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي هادي مخلف364366

69بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد كريم احمد500299

70بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصالحالدين عمر عدنان364302

71بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر محمد فخري315944

72بكالوريوسبهرز11504دياىلذكربسماهلل ليث صالح284018

ى سلمان364411 73بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسلمان ياسير

74بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد عمادالدين صالحالدين499393

75بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرايمن عبدالكريم مهدي94892

76بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد صالح هادي500282

يف مالو92910 77بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعصام رسر

78بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسعد عبد علوان85172

79بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد عبدالرضا نايف93573

80بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمروان عمران حمدي88157

81بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي محمد علي85021

82بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد عزيز نصيف88595

83بكالوريوسبهرز11504دياىلذكركرار احمد علي88199

84بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفوزي جبار شهاب364516

85بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمود سعدون مطرسر85704

86بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراثير سهم فاضل94792

87بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصفاء نديم خالد92432

88بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر مجيد خضير85310

89بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرزهير عامر ايوب364420

ى صالح85502 90بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسامر ياسير

ى كاظم84974 91بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرابراهيم حسير

92بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى عبدالرزاق ذياب92539

93بكالوريوسبهرز11504دياىلذكربكر محمد خماس85227

94بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعبد هللا محمود نافع283708

95بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرانمار رشيد عبد364347

96بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى طارق مزهر284006

97بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد حسن علي423697

98بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفارس فوزي طه422758

ى صالح مهدي88287 99بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرياسير

100بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحارث ابراهيم قدوري84993

101بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرايهاب احمد خماس415454

102بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد ثابت نعمان283676

103بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصبحي رباح كاظم93048

104بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد نوفل خماس283645

 سامي خضير364353
ى 105بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسير

106بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر عادل عباس85237

107بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى عبدالرحمن حميد85080

108بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد صبحي نصيف85316



109بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرانسام محمد عدنان85205

110بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفؤاد ثامر نصيف94093

111بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد جبار عبد85221

112بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد عمادالدين صالحالدين95471

113بكالوريوسبهرز11504دياىلذكريحنر سبع خماس283959

114بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمعد محمد سعيد283342

ى85314 115بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعبدالقادر عبدهللا حسير

116بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرهمام فاروق عبدهللا283752

117بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفراس عبدالستار سعيد414795

118بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمدعلي محمود شاكر364791

119بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعادل محمد رشيد85023

120بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسن كاظم ابراهيم94169

121بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد احمد شاكر85692

122بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد عدنان محمود93241

123بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرقاسم علي عبدالرحمن500303

ى85159 124بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرأثير محمد حسير

125بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى فالح نوري366357

126بكالوريوسبهرز11504دياىلذكربسام خالد مخير93503

ي500327 127بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسام عبدالكريم هوتر

128بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى مظفر طه283747

ى نارص85745 129بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد حسير

130بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد شهاب احمد85776

131بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفالح حسن علي91842

ى حامد خضير364272 132بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسير

133بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرجمال محمود سهيل283743

134بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرفؤاد سهم فاضل422881

135بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر طه خضير283986

136بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى موس جميل500319

137بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد حامد حميد283672

138بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد عبدالحميد عبدالوهاب91538

139بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرايمن حكمت عبداللطيف316315

140بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرصاحب عباس خضير414335

141بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد ليث احمد364862

142بكالوريوسبهرز11504دياىلذكريارس فارس مهدي85111

143بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحيدر علي خميس365548

144بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراسماعيل محمد جاسم364374

145بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي وليد احمد365193

146بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي عبدالخالق عبدالكربم364701

147بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد وائل حميد85184

148بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرسعيد قاسم سعيد85016

149بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعبدهللا علي عبدهللا84986

150بكالوريوسبهرز11504دياىلذكروسام محمود جارهللا94844

151بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرنصير صباح غايب500118

152بكالوريوسبهرز11504دياىلذكريوسف مهدي صالح85694

153بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر رعد شهاب283663

ي366238 154بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرايهاب شوكت ناجر

155بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرماجد خرصى مجيد85291

156بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي محمد نايف85611



157بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحسام فالح نصيف85234

158بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمشتاق موس عباس284332

159بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد نديم خالد87861

160بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد ماجد عبدالكريم283558

161بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد جبار ابراهيم85009

162بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرباسم نعمان خلف432158

163بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد احمد مطر93632

164بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرباهر توفيق قدوري421757

165بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعزالدين شعبان عناد284551

166بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد احمد علي91412

ي رحيم محمود94114
167بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرهاتى

168بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى احمد غريب420624

169بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمهند فليح حسن500293

170بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر احمد سعد85066

ى عالوي85495 171بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعامر حسير

172بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمروان صالح مهدي284410

173بكالوريوسبهرز11504دياىلذكروميض رعد شهاب283698

174بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمؤيد عبدالرزاق حسن85005

 امير اسماعيل283571
175بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمصطفى

ف عبدالكريم مهدي94869 176بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرارسر

177بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرابراهيم علي ابراهيم418257

178بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمروة سامي طه85609

179بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي محمود كرم366189

ي85906
180بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد يوسف حف 

181بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد عمران اسماعيل463650

182بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرليث حميد عبدهللا85148

183بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي عباس عبد92872

184بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحيدر علي محمد85167

185بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمخلد فليح حسن499563

186بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد مزهر خلف85254

187بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد عبدالرحمن جاسم85576

188بكالوريوسبهرز11504دياىلذكروسام سامي خضير87986

189بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد اسماعيل احمد515965

190بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد علي عبدهللا91262

191بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراوس لقمان مهدي283378

192بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمقداد وادي صالح85012

193بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراحمد علي عبدالقادر93715

194بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمود شاكر محمود92353

195بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي عبدالصمد علوان85331

196بكالوريوسبهرز11504دياىلذكراياد خلف محمد90526

197بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد سليمان حمود93535

198بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد جمال عبداللطيف283721

199بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد ثامر نوري94807

200بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي كريم جميل90497

201بكالوريوسبهرز11504دياىلذكربسام محمد عبدالرزاق283706

202بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد منعم جبار93735

203بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرزيدون عباس خرصى84983

204بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعزيز محسن سدرة500300



اس ابراهيم سعود517343 205بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرنير

206بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرماشاءهللا ليث صالح283921

ي احمد84988
ى
207دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى وق

208دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي اسماعيل عبد95543

209دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى خالد رسحان93072

ى414313 210دبلومبهرز11504دياىلذكرحارث علي ياسير

ي85833 211دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد فاروق ناجر

212دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى عامر خزعل85661

213دبلومبهرز11504دياىلذكرداود اياد سلمان85133

يف85051 214دبلومبهرز11504دياىلذكرعدنان قدوري رسر

215دبلومبهرز11504دياىلذكرعادل عبدالواحد جبارة283494

216دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى عبدهللا عباس478990

217دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمود حسن منصور85063

ي85218 218دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي محمد صير

219دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمود علي حميد85817

220دبلومبهرز11504دياىلذكرجمال خميس نصيف499462

ى شهاب94194 221دبلومبهرز11504دياىلذكرحيدر حسير

222دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد علي لطيف85129

223دبلومبهرز11504دياىلذكرجمال عبدهللا ذياب84962

224دبلومبهرز11504دياىلذكرعمر محمود غانم85320

225دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد شكر سلمان283981

226دبلومبهرز11504دياىلذكرحسن حازم حسن284032

227دبلومبهرز11504دياىلذكرهادي طه خاطر85298

228دبلومبهرز11504دياىلذكرانور منعم محمد88980

229دبلومبهرز11504دياىلذكرجرناس محمد سلمان280606

230دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد عبدالجبار داود283992

231دبلومبهرز11504دياىلذكرمصعب محمد سلمان280621

232دبلومبهرز11504دياىلذكرهشام نجاح حميد85857

233دبلومبهرز11504دياىلذكرسالم صبحي حسن283759

234دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى فارس مهدي85107

235دبلومبهرز11504دياىلذكرعمار فلك منعم92249

236دبلومبهرز11504دياىلذكركريم صبحي جاسم85897

237دبلومبهرز11504دياىلذكربراء باسم محمد85675

238دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى رباح كاظم85081

239دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمود فائز عبدهللا85057

240دبلومبهرز11504دياىلذكرالحكم مهدي حميد426203

241دبلومبهرز11504دياىلذكريارس خضير سلمان365261

ى سلطان532230 242دبلومبهرز11504دياىلذكرعبدهللا ياسير

243دبلومبهرز11504دياىلذكرصالح عدنان هاتف87931

244دبلومبهرز11504دياىلذكرسعد نايف سلمان420576

245دبلومبهرز11504دياىلذكراسامة ابراهيم جبار85155

246دبلومبهرز11504دياىلذكرحسامالدين محمد عدنان364294

247دبلومبهرز11504دياىلذكرعمر عدنان محمود93271

248دبلومبهرز11504دياىلذكرعمار ضمير طه85004

249دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد صبحي جاسم92755

250دبلومبهرز11504دياىلذكراكرم عمار عدنان87632

251دبلومبهرز11504دياىلذكرعمر زهير حمودي284112

252دبلومبهرز11504دياىلذكرحمزة كامل جبار85665



253دبلومبهرز11504دياىلذكرمشتاق ابراهيم احمد517566

254دبلومبهرز11504دياىلذكربسام صبحي محمود85068

255دبلومبهرز11504دياىلذكرنعمان نايف نعمان366327

256دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي خزعل جميل85861

257دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد واثق خليل500279

258دبلومبهرز11504دياىلذكرلؤي محمد محسن85302

 علي414644
ى 259دبلومبهرز11504دياىلذكراسحق حسير

260دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد جليل ابراهيم515986

261دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد سبع خماس85775

262دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد عباس حسن84978

263دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى يونس علي87839

264دبلومبهرز11504دياىلذكراثير محمد صالح85322

265دبلومبهرز11504دياىلذكرمقداد صالح عاشور283942

ى85229 266دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد صباح حسير

267دبلومبهرز11504دياىلذكرصديق فائز عبدهللا85267

268دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد احمد جبار427486

269دبلومبهرز11504دياىلذكروائل لبيب محمد88006

270دبلومبهرز11504دياىلذكرخالد رحمن كشاش87924

271دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد صبحي طه92391

272دبلومبهرز11504دياىلذكرنصير علي خلف88094

ى417385 273دبلومبهرز11504دياىلذكربندر حسباهلل حسير

274دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي محمد عبد91922

275دبلومبهرز11504دياىلذكرعمر خضير عباس91685

276دبلومبهرز11504دياىلذكرمثنى ابراهيم محمد426996

277دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد اياد شوكت85186

278دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد نجم عبدهللا421347

279دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمود عدنان محمود94059

280دبلومبهرز11504دياىلذكريوسف فائق مطرسر364428

281دبلومبهرز11504دياىلذكركاظم خلف محمد92311

282دبلومبهرز11504دياىلذكراية سامي نعمان91551

283دبلومبهرز11504دياىلذكرحسن محمد حميد423065

284دبلومبهرز11504دياىلذكرصالح صباح مهدي499445

285دبلومبهرز11504دياىلذكرحيدر علي نارص499491

286دبلومبهرز11504دياىلذكرسيف عامر ثامر88283

287دبلومبهرز11504دياىلذكرسفيان سلمان داود85209

288دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمود نصير منصور365401

289دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد صاعب نارص364798

290دبلومبهرز11504دياىلذكرعبدهللا فوزي شكر364249

291دبلومبهرز11504دياىلذكرمهدي صباح مهدي92481

292دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد عبدالرزاق احمد88932

293دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد اياد محمد94674

ف نارص عليوي364548 294دبلومبهرز11504دياىلذكرارسر

295دبلومبهرز11504دياىلذكرعمر عبدالرضا نايف93596

296دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد نجم عبد283930

297دبلومبهرز11504دياىلذكرخالد جمال جاسم85840

298دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد عبدالودود محمد284486

299دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد سليم محمد414479

300دبلومبهرز11504دياىلذكررشيد مال هللا عزيز283864



301دبلومبهرز11504دياىلذكرعمار نجاح غايب87636

302دبلومبهرز11504دياىلذكرصفاء منعم احمد426631

303دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى طالب عبدالحميد85332

304دبلومبهرز11504دياىلذكرابراهيم حازم حاتم364729

305دبلومبهرز11504دياىلذكريوسف عباس مخيير87566

306دبلومبهرز11504دياىلذكرلطيف سالم متعب84936

307دبلومبهرز11504دياىلذكراياد داود سلمان553173

ى نجم364471 308دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد حسير

309دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي جبار عبد94778

310دبلومبهرز11504دياىلذكرابوبكر عمر فاضل88303

311دبلومبهرز11504دياىلذكرحسن هادي خضير85709

312دبلومبهرز11504دياىلذكرقاسم صالح زمام92163

313دبلومبهرز11504دياىلذكريارس مهدي صالح92439

314دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي سعد خميس364191

315دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي طه محمد283356

يف88760 316دبلومبهرز11504دياىلذكراوس محمد رسر

317دبلومبهرز11504دياىلذكرمنذر احمد خماس85683

318دبلومبهرز11504دياىلذكروعد محمود خليفة499409

ي85809 319دبلومبهرز11504دياىلذكرنشوان حازم صير

320دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد وليد موس85339

321دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد قيس مزهر85199

322دبلومبهرز11504دياىلذكرسفيان مهدي حميد426155

323دبلومبهرز11504دياىلذكرسيفالدين نجم عبدهللا85086

324دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد هيالن كريم516015

ى عطية87482 325دبلومبهرز11504دياىلذكررائد ياسير

326دبلومبهرز11504دياىلذكرسامر اياد طه364855

327دبلومبهرز11504دياىلذكرماهر رشيد سهيل284090

ى87680 328دبلومبهرز11504دياىلذكرسيف علي حسير

329دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمود خليل اسماعيل364824

330دبلومبهرز11504دياىلذكربشير رافد خضير91761

331دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى عباس عزيز85581

ى صالح424677 وان ياسير 332دبلومبهرز11504دياىلذكرسير

333دبلومبهرز11504دياىلذكروسام جواد كاظم95485

334دبلومبهرز11504دياىلذكروليد صبحي شهاب85019

335دبلومبهرز11504دياىلذكرنورهللا زهير عبد415179

336دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد ابراهيم علوان85018

337دبلومبهرز11504دياىلذكرعامر فارس رشيد94940

338دبلومبهرز11504دياىلذكرعالء عبدالسالم عبدهللا500228

339دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي رحيم محمود365143

340دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد عدنان شكر92658

 علي عبدالقادر85065
ى 341دبلومبهرز11504دياىلذكرحسير

342دبلومبهرز11504دياىلذكرانس حليم نصيف316473

343دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد عامر ضاري500309

344دبلومبهرز11504دياىلذكرعمر حمير فيصل418673

345دبلومبهرز11504دياىلذكراسامة سعيد عبدالكريم85330

346دبلومبهرز11504دياىلذكرعمار احمد خليل85323

347دبلومبهرز11504دياىلذكرطه جمال طه85304

348دبلومبهرز11504دياىلذكرخالد فتاح كريم364758



ى85325 349دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد حسب هللا حسير

350دبلومبهرز11504دياىلذكرفتاح حسام علوان91905

ى سلمان553168 351دبلومبهرز11504دياىلذكرعبداللطيف حسير

352دبلومبهرز11504دياىلذكروليد خالد محمد94763

353دبلومبهرز11504دياىلذكرمصطفى ضياء خميس85515

354دبلومبهرز11504دياىلذكرمحمد عباس احمد85795

355دبلومبهرز11504دياىلذكراحمد كريم شهاب515973

ي اسماعيل92812
356دبلومبهرز11504دياىلذكرحازم حف 

357إعداديةبهرز11504دياىلذكرحيدر عماد عبداللطيف85127

358إعداديةبهرز11504دياىلذكرعادل معن احمد425367

359إعداديةبهرز11504دياىلذكرعماد هاتف عماد284448

360إعداديةبهرز11504دياىلذكرحارث مثنى جميل499428

361إعداديةبهرز11504دياىلذكرباسق صبيح عباس85089

 كنعان يحنر87577
362إعداديةبهرز11504دياىلذكرمصطفى

363إعداديةبهرز11504دياىلذكرسجاد جاسم محمد414582

364إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد احمد فاضل365612

365إعداديةبهرز11504دياىلذكرايهاب طه حمودي85785

ى كريم مهدي87625 366إعداديةبهرز11504دياىلذكرياسير

367إعداديةبهرز11504دياىلذكرفاضل فؤاد فاضل93615

368إعداديةبهرز11504دياىلذكررفعت حوم احمد499592

369إعداديةبهرز11504دياىلذكريحنر عدنان عليوي87604

يف87510 370إعداديةبهرز11504دياىلذكررسول محمد رسر

371إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي نهاد فاضل284581

ى425245 372إعداديةبهرز11504دياىلذكرمصطفى عبدهللا حسير

373إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد جمال حسن517658

374إعداديةبهرز11504دياىلذكرمنير عبدهللا داود416853

375إعداديةبهرز11504دياىلذكرهيثم سلمان اسماعيل90887

376إعداديةبهرز11504دياىلذكرصفاء نجم عبد517686

377إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد شهاب احمد425476

ى لطيف شكر426313 378إعداديةبهرز11504دياىلذكرياسير

379إعداديةبهرز11504دياىلذكرسامي طالب ابراهيم85899

ي283772 380إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد نزار صير

381إعداديةبهرز11504دياىلذكرعادل باسم محمد84938

382إعداديةبهرز11504دياىلذكرامير صباح غايب500132

383إعداديةبهرز11504دياىلذكرسمير فهمي نارص284004

384إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي حسن جعفر87689

ى عطية92552 385إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد ياسير

386إعداديةبهرز11504دياىلذكربالل نهاد فخري88619

387إعداديةبهرز11504دياىلذكرعباس عبدالجبار عبدالسالم90302

ي حيدر91992
388إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمدعلي غنى

389إعداديةبهرز11504دياىلذكرسيف فريد خالد91362

390إعداديةبهرز11504دياىلذكرفاضل داود فاضل87972

391إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد داود سالم366038

392إعداديةبهرز11504دياىلذكرسلوان جاسم غيدان94686

393إعداديةبهرز11504دياىلذكرطارق عماد جاد84961

394إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد اكرم طه94730

ى محمد سعيد517596 395إعداديةبهرز11504دياىلذكرياسير

396إعداديةبهرز11504دياىلذكرقدري خلف محمد87534



397إعداديةبهرز11504دياىلذكرمروان عبدالستار سعيد88794

398إعداديةبهرز11504دياىلذكروائل اسماعيل خليل85228

ار حسن87933 399إعداديةبهرز11504دياىلذكرعالء رصى

400إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدهللا احسان علي500252

401إعداديةبهرز11504دياىلذكرموس صبحي حميد85597

402إعداديةبهرز11504دياىلذكرامجد جواد مهدي553163

403إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي احمد طاهر88236

404إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر عامر فاضل85723

405إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد هادي مخلف366054

406إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي محمود محمد364951

407إعداديةبهرز11504دياىلذكروليد حسن عبدالرحمن364554

408إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدالوهاب ميثاق فيصل87699

409إعداديةبهرز11504دياىلذكرخالد غسان عبدالحافظ426465

410إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسام شعالن سلمان417109

411إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدهللا خميس اسماعيل87762

ى طه500055 412إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد ياسير

413إعداديةبهرز11504دياىلذكرحمزة احمد سعد94650

ى87521 414إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد طه ياسير

415إعداديةبهرز11504دياىلذكرجواد كاظم حسن414527

416إعداديةبهرز11504دياىلذكرسجاد حسن فالح499540

417إعداديةبهرز11504دياىلذكركرار حيدر احمد85643

418إعداديةبهرز11504دياىلذكرصهيب جاسم محمد284538

419إعداديةبهرز11504دياىلذكرفاروق حسن عبدالرحمن364561

420إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر عبدالكريم محمد87739

ى94309 ى منعم ياسير 421إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسير

422إعداديةبهرز11504دياىلذكرباسم فاضل فرحان87593

ى85052 423إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدالعزيز عبدالستار حسير

424إعداديةبهرز11504دياىلذكرمصطفى هيثم صالح94084

425إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد منعم احمد87708

 علي حسون88694
ى 426إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسير

427إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد صكبان مرسهد90908

428إعداديةبهرز11504دياىلذكرواثق شاكر عزيز93057

429إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد طارق نعمان284616

430إعداديةبهرز11504دياىلذكرايمن راسم سبع91606

431إعداديةبهرز11504دياىلذكراسامة رائد عدنان87562

432إعداديةبهرز11504دياىلذكرضياء حسباهلل داود414548

433إعداديةبهرز11504دياىلذكرعالء شهاب احمد364226

434إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر رحيم محمود84933

ى87743 435إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد سعد حسير

436إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد عادل ابراهيم85144

ي499603  علي صير
ى 437إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسير

438إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد نصيف جاسم87717

ى85119 439إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدالقادر عبدالمنعم حسير

440إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي هيالن كريم499395

441إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد رعد صالح425151

442إعداديةبهرز11504دياىلذكرهاشم رعد ليلو88818

443إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد حافظ محمود87877

444إعداديةبهرز11504دياىلذكرلؤي سالم ابراهيم85679



445إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد صالح زيدان88222

446إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد حسن فالح499525

ى500320 447إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد سعد حسير

 علي عمش420604
ى 448إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسير

449إعداديةبهرز11504دياىلذكررياض محسن سهيل283735

ى حميد425116 450إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي حسير

451إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمود محمد جاسم366166

452إعداديةبهرز11504دياىلذكرفاروق عمران نصيف414848

453إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد عبدالقادر عبدهللا426543

454إعداديةبهرز11504دياىلذكررضوان غازي كشكول414165

ى كريم91522 455إعداديةبهرز11504دياىلذكرحميد تحسير

ي364456 456إعداديةبهرز11504دياىلذكراسامة شوكت ناجر

457إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد عاصف يحنر85625

458إعداديةبهرز11504دياىلذكرخالد صبحي نوري85087

459إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي عامر عبدالستار95744

460إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد ثامر داود90323

461إعداديةبهرز11504دياىلذكركريم سهيل نجم85098

462إعداديةبهرز11504دياىلذكرمصطفى وضاح عبدالقادر84984

463إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد صبحي جاسم88111

464إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد خالد غيدان517690

465إعداديةبهرز11504دياىلذكرامير سالم ابراهيم85146

466إعداديةبهرز11504دياىلذكرمهند محمدصالح مهدي426388

467إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدالحق وسام محمود422467

468إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد عصام حميد283766

ى87550 469إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد عالء ياسير

470إعداديةبهرز11504دياىلذكرزيدان مازن هيالن92378

471إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر عواد ابراهيم427366

472إعداديةبهرز11504دياىلذكروليد كريم عبدهللا537760

473إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدهللا سلمان داود91655

474إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد لؤي طه92725

475إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدالمهيمن سالم محمد364734

476إعداديةبهرز11504دياىلذكرنايف بشير نايف500200

477إعداديةبهرز11504دياىلذكرحازم محمد ظافر414377

478إعداديةبهرز11504دياىلذكرعباس جميل مهدي499420

479إعداديةبهرز11504دياىلذكراسماعيل صالح حسن85627

480إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدالرحمن رافد خضير85170

ي92695 481إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمود نبيل هوتر

482إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي رعد صالح92100

ى499578 483إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد رائد حسير

ى88258 484إعداديةبهرز11504دياىلذكرحيدر زكي ياسير

485إعداديةبهرز11504دياىلذكرمصطفى وليد موس88119

486إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي قتيبة احمد284138

487إعداديةبهرز11504دياىلذكرسعود ماهر رشيد365119

488إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد نجم ليلو364257

489إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر طه هادي499504

490إعداديةبهرز11504دياىلذكرعباس رعد ليلو87728

ى283384 ى بدري حسير 491إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسير

492إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد عبدالسالم محمد87898



493إعداديةبهرز11504دياىلذكرمصطفى قصي جالل366148

494إعداديةبهرز11504دياىلذكرسامي مازن فؤاد284523

495إعداديةبهرز11504دياىلذكرصالح محي طه553171

496إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد عامر صير94961

ى364171 ى عالء حسير 497إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسير

498إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد طالل احمد90249

ى محمود شهاب85263 499إعداديةبهرز11504دياىلذكرياسير

500إعداديةبهرز11504دياىلذكرحيدر احمد طاهر88242

501إعداديةبهرز11504دياىلذكرنورالدين قاسم شهاب500147

502إعداديةبهرز11504دياىلذكرحارث مثنى عبدالقادر87842

503إعداديةبهرز11504دياىلذكرسامر سامي عبدالجبار402791

504إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد اعتماد عطية87494

505إعداديةبهرز11504دياىلذكرانس عامر احمد94716

506إعداديةبهرز11504دياىلذكرايهم همام احمد284013

507إعداديةبهرز11504دياىلذكرزكريا يحنر عبدهللا85244

508إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحسد احمد مصطفى500295

509إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد حميد محمد283652

510إعداديةبهرز11504دياىلذكرمصطفى حامد خليل87780

511إعداديةبهرز11504دياىلذكرسامر سامي مجيد91379

ى364436 512إعداديةبهرز11504دياىلذكربسام احمد حسير

513إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد صاعب نارص283466

514إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد عبدالصمد علوان517450

515إعداديةبهرز11504دياىلذكراسعد عبدهللا مراد87525

516إعداديةبهرز11504دياىلذكرماجد عماد صالح365568

ي283860 517إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد نزار صير

518إعداديةبهرز11504دياىلذكريوسف جاسم غيدان87556

519إعداديةبهرز11504دياىلذكرسمير محمود كامل283564

520إعداديةبهرز11504دياىلذكربكر وسام محمود421012

521إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد جبار عبد88923

522إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر كريم احمد364913

523إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد سهيل نجم84953

524إعداديةبهرز11504دياىلذكرابراهيم احمد عباس88310

525إعداديةبهرز11504دياىلذكرنجاح خالد خماس553175

526إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي نهاد هاشم85135

527إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدالباري ابراهيم كامل414923

528إعداديةبهرز11504دياىلذكرسفيان سعد شندوخ515984

529إعداديةبهرز11504دياىلذكررياض ابراهيم احمد283574

530إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد شهاب احمد85011

531إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي ثامر احمد516003

532إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدهللا رزاق جبار284393

533إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسام الدين خضير عباس87665

534إعداديةبهرز11504دياىلذكرمهدي خليفة محمد366115

535إعداديةبهرز11504دياىلذكرهمام خليل محجوب419159

ي284041 536إعداديةبهرز11504دياىلذكرسعد شوكت ناجر

ى سلمان364929 537إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد حسير

538إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدالمهيمن سعد شندوخ416634

539إعداديةبهرز11504دياىلذكرخالد عدنان محمد284443

540إعداديةبهرز11504دياىلذكرزيد عبدالستار جليل499403



541إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدهللا سالم محمد416813

542إعداديةبهرز11504دياىلذكرطه مظفر طه87890

ي قدوري499454 543إعداديةبهرز11504دياىلذكرايمن صير

544إعداديةبهرز11504دياىلذكرمصطفى مظفر مجيد88352

545إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد سلمان داود85711

546إعداديةبهرز11504دياىلذكرطالل جاسم احمد365041

547إعداديةبهرز11504دياىلذكرغيث عبدالرحمن احمد366634

548إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي يوسف ليلو85000

549إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسام احمد محمد87474

550إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسام لقمان محمد283729

551إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي سهيل نجم84950

552إعداديةبهرز11504دياىلذكرايمن محمد كريم417427

553إعداديةبهرز11504دياىلذكرمروان زهير ثابت92601

554إعداديةبهرز11504دياىلذكرعلي لؤي طه94331

555إعداديةبهرز11504دياىلذكرسبحان هللا ليث صالح500191

556إعداديةبهرز11504دياىلذكرمصطفى سالم فاضل93661

ى425981 557إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد علي حسير

558إعداديةبهرز11504دياىلذكرعمر علي عبدالرحمن426715

559إعداديةبهرز11504دياىلذكررمضان خضير عباس365309

560إعداديةبهرز11504دياىلذكرعبدالمهيمن حميد احمد85183

561إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد عادل نايف425268

ى انور87656 562إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد حسير

563إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمد سهيل نجم85100

564إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد شهاب احمد532213

565إعداديةبهرز11504دياىلذكرسامح رائد رحمان517431

566إعداديةبهرز11504دياىلذكرمحمدالفاتح زيد خلف91781

567إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسن عبدالهادي ابراهيم283711

568إعداديةبهرز11504دياىلذكراحمد ناظم حميد88016

569بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرايوب علي خليل515998

570بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحليم نصيف فليح365826

571بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعدي مهدي صالح84957

572بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعمر عبدالرزاق علي85883

573بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعبدالرحمن حمادي غريب92958

ى88230 574بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمود سلمان حسير

575بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرعلي احمد حسن85222

576بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرحيدر علي عزيز87721

577بكالوريوسبهرز11504دياىلذكرمحمد ابراهيم يوسف85765

578دبلومبهرز11504دياىلذكرعماد خليل عناد91398

579دبلومبهرز11504دياىلذكرقاسم احمد يوسف283647

ى نارص95044 580دبلومبهرز11504دياىلذكرعلي حسير

ى85326 581دبلومبهرز11504دياىلذكرقيس سهيل حسير

582دبلومبهرز11504دياىلذكرحسن فالح مهدي499516

583دبلومبهرز11504دياىلذكرفائز عبدالمنعم جبارة85671

584دبلومبهرز11504دياىلذكرليث طه احمد92864

585دبلومبهرز11504دياىلذكرهمام احمد كاظم94989

586دبلومبهرز11504دياىلذكرمؤيد جاد احمد515992

587دبلومبهرز11504دياىلذكرصباح شندوخ مسير92616

588إعداديةبهرز11504دياىلذكرقصي عباس حميد85163



589إعداديةبهرز11504دياىلذكربكر عطية محمود94286

590إعداديةبهرز11504دياىلذكرسعد سليمان عواد87868

591إعداديةبهرز11504دياىلذكرفؤاد جميل ابراهيم85231

ى حميد جبارة87911 592إعداديةبهرز11504دياىلذكرحسير

1دبلوم عاىليبهرز11504دياىلأننىدالل مالو فياض500219

2بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنزي  هة خلف مهدي500269

ى85179 3بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىايمان عبدالمنعم ياسير

4بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىلقاء خالد خزعل92715

5بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىخوله عبدالصاحب خرصى85606

6بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىتقوى سعدي كريم91075

7بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىوسن سمير عزيز85307

8بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهند قدوري عاشور516020

9بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمنار يوسف محمد85013

10بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىانسام فخري حسن85652

11بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسيماء عبدالجبار سلمان553170

12بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىوصال غازي محمد85210

ي365719 13بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىدعاء طالل ناجر

14بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىفيان صبحي رحومي423349

15بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىحنان احمد سلوم283941

16بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاسماء جواد غضبان92520

17بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرفل بديع ذياب90287

18بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنرجس عبدالجبار احمد515955

19بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىماجدة حميد سلمان85654

20بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىندى شعالن سلمان420525

ى فليح463610 21بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىفاطمة حسير

22بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىتقوى محمد جابر478126

23بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىديار يونس خليل553166

24بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىزينب عبدالرزاق وهيب364750

25بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنور عبدالجبار خضير91889

26بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىروان عامر لطيف420684

27بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىصباح عبدهللا كريم365997

28بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمروة سلمان احمد298954

29بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنورس عدنان مجمان85770

30بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىافنان عبدالكريم حمود284291

31بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاسيل صبحي احمد364719

32بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرويدة رشيد مجيد93183

33دبلومبهرز11504دياىلأننىسىه محمد ابراهيم284028

34دبلومبهرز11504دياىلأننىسهام خضير ياس91046

ي283750 35دبلومبهرز11504دياىلأننىنورية شكر ناجر

ى85220 36دبلومبهرز11504دياىلأننىسناء محمود حسير

ي463529 37دبلومبهرز11504دياىلأننىرسى كمال صير

38دبلومبهرز11504دياىلأننىهبة نرصت فليح92976

ي283871 ى طالل ناجر 39دبلومبهرز11504دياىلأننىحنير

ي93920 40دبلومبهرز11504دياىلأننىضح طالل ناجر

41دبلومبهرز11504دياىلأننىاالء صفاءالدين ابراهيم500315

كفاح احمد علي427340
42دبلومبهرز11504دياىلأننى

43دبلومبهرز11504دياىلأننىسيماء فاضل جبار85687

ى364782 44دبلومبهرز11504دياىلأننىمروة محمد حسير



نور رحمن عبدعلي426570
45دبلومبهرز11504دياىلأننى

46دبلومبهرز11504دياىلأننىاسيل هيثم صادق463624

47دبلومبهرز11504دياىلأننىبسمة عبدالخالق صادق284432

48دبلومبهرز11504دياىلأننىصفا صالح احمد85084

49دبلومبهرز11504دياىلأننىسمر ناظم شكر85077

50إعداديةبهرز11504دياىلأننىنرسين خضير عباس500244

51إعداديةبهرز11504دياىلأننىوفاء وهيب عبد علي91644

52إعداديةبهرز11504دياىلأننىمنى عبدالخالق سلمان87795

53إعداديةبهرز11504دياىلأننىحنان عباس محمد364483

54إعداديةبهرز11504دياىلأننىخولة صالح مجيد500330

55إعداديةبهرز11504دياىلأننىنور نرصت فليح283333

هبة شاكر علي516101
56إعداديةبهرز11504دياىلأننى

1ماجستيربهرز11504دياىلأننىفرح ثامر نوري420305

نور مظهر علي283541
2ماجستيربهرز11504دياىلأننى

3ماجستيربهرز11504دياىلأننىريم ماجد شكر91336

4ماجستيربهرز11504دياىلأننىهدى داود سليم85165

5ماجستيربهرز11504دياىلأننىرنا محمد سلمان94130

6ماجستيربهرز11504دياىلأننىبسمة زهير ثابت414434

7بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاسيل قاسم شكر283738

نور قاسم علي283821
8بكالوريوسبهرز11504دياىلأننى

9بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىارساء عامر احمد418334

10بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاسيل عزت سلمان85182

11بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرهام احمد مصطفى91238

12بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىعبير محمد سلمان94143

13بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسارة سالم كاظم85248

14بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهديل قاسم شكر283575

ق جبار سعدي85600 15بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاستير

16بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىود حامد سلمان95020

17بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىارساء شاكر محمود85258

ي محمود500307 18بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنور ناجر

19بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىبيداء عادل قدوري283505

20بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىخديجة كريم شهاب85024

21بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىربيعة نجاح كاظم93198

ي283689 22بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهبة نزار صير

23بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىشهد احمد خماس415412

24بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىزهراء شاكر محمود84994

25بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىايالف قيس كاظم284386

26بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهبة مهدي عبدهللا283817

27بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىدعاء قاسم خميس417756

28بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرؤى ستار حمودي93466

ى283331 29بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىزينب مظلوم حسير

30بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىزينة طارق نعمان283947

31بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىحنان عبداللطيف حبيب91577

32بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمريم ياس خضير364670

33بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسارة داود سلمان500224

34بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىارساء سالم كامل87768

ى علوان283715 35بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىلمياء حسير

ى283974 36بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىشيماء حامد حسير



37بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنور صبحي طه87791

38بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىفرح محمد عدنان88728

39بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىزهراء زياد جاسم316499

40بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرقية محمد سلمان94185

41بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىريم عدنان مخيير283439

42بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاساور لؤي طه92643

43بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىامل غضبان ابراهيم283834

44بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىشذى خميس جميل87808

45بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرسور منعم احمد364539

46بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسىه حاتم شوكت94210

47بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسارة منصور وحيد500209

48بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهبة يحنر عبدالرحيم283755

ى85079 49بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسارة عبدالستار حسير

50بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمروج عبدالقادر عباس427034

51بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىغادة عباس احمد84966

ق يونس شلش88167 52بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاستير

53بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىوفاء زيد محمد283922

54بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرانية اكرم طه91225

55بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمروة عبدهللا محمد427652

56بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىالهام اسماعيل حميد283520

57بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىارساء عدنان سليمان283688

58بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهدير رافع عبدهللا85636

ى500323 59بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىزهراء سعد حسير

60بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىوالء حازم شكر414205

61بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنغم فالح نوري92775

62بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىعذراء فالح صالح91125

ي هشام قاسم84980
63بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاماتى

64بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىغادة عبدالواحد جبارة88321

65بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنوافل بديع ذياب91462

66بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىحوراء ليث سعدي85059

67بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسباء هيالن كريم283956

68بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىانفال عصام حميد85207

69بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىريام حازم عباس94007

70بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىايناس عبدالحميد شنيف416657

71بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىايمان محمد سلمان415492

72بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىحنان عباس علوان283556

73بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنور برهان مهدي283728

74بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىانسام خالد عدنان88953

75بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىشيماء سعد جمعة85226

ى رفعت مزهر283340 76بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىحنير

77بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىزينب سامي نصيف85648

78بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىوئام عبدالخالق كامل553159

79بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنىه خالد مخير92591

عفاف سامي نعمان85305
80بكالوريوسبهرز11504دياىلأننى

81بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىعادل رحيم محمود84946

82بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرسور سالم كاظم85232

ساىلي سالم عبدهللا283669
83بكالوريوسبهرز11504دياىلأننى

ى مؤيد ابراهيم85062 84بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىحنير



85بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمروة وليد اسماعيل92985

86بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىارساء قتيبة احمد95537

87بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرفيدة عبدالكريم ابراهيم283760

88بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسنار محمد عبدالجبار88272

ى516088 ى حسير 89بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسبا ياسير

90بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىطيبة حامد سلمان85341

91بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنورس عبدهللا صالح416751

92بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىجنان رائد شاكر297530

93بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسارة وضاح عبدالقادر85880

94بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنداء صالح مهدي283995

95بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىوسماء وليد خالد85793

نور سامي طه85295
96بكالوريوسبهرز11504دياىلأننى

97بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىدعاء احمد محمد85321

وق سيفالدين خليل89001 98بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرسر

99بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىايالف يعرب منذر85696

100بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىشهد سعد جميل85058

101بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنىه عبدالستار كشاش85630

ى85715 شيماء زكي ياسير
102بكالوريوسبهرز11504دياىلأننى

103بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهند نعمان حمزة85212

104بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىغفران لؤي عبداالمير85603

105بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىالهام ابراهيم يوسف316296

106بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىزمن حسن محمد553990

107بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهند خلف مهدي420989

108بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسمر فهمي نارص85094

109بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهدى حاتم نافع85667

110بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىزبيدة احمد جبار283683

111بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهدى ياس خضير85152

112بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىدنيا عدنان احمد283948

113بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىدعاء جميل عباس283583

114بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمنار فوزي شكر364235

115بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنور غيدان عناد88038

ى324742 116بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرقية ليث ياسير

ى جاسم محمد85260 117بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىحنير

118بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىشذى مالح يوسف90366

119بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاميمة محمد رشيد421251

120بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىتف  عمر فاضل553160

121بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىابتهال صالح عبدالقادر365378

122بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىارجوان حميد خضير92292

تغريد سامي ابراهيم85010
123بكالوريوسبهرز11504دياىلأننى

124بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنور حازم عباس85131

125بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهاجر صباح حسباهلل365642

126بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمروى خضير عباس499586

اية علي عبدالقادر85067
127بكالوريوسبهرز11504دياىلأننى

128بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىشهد طالل فاضل85235

129بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىهاجر محمد مجيد85257

130بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسحر سامي كسوب283936

131بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىجوان كنعان يحنر88662

132بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىفرح هشام قاسم85190



133بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاالء محمد نايف85250

ى85241 134بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرنا عبدالستار محمدأمير

135بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىرنا ماجد شكر88894

136بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىانعام محمد صالح426342

137بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىايالف رياض حميد85747

138بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىسعاد نافع احمد84991

139بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمروة خالد مالو88000

ة ابراهيم عبدالرزاق91829 140بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىامير

141بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىالقوةاالباهلل ليث صالح284019

ى85156 142بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىنور صباح حسير

ى93030 143بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىبدور نجم حسير

هناء علي فليح91063
144بكالوريوسبهرز11504دياىلأننى

145بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىمروة هشام هاتف418042

صفاف مهدي علي92853
146بكالوريوسبهرز11504دياىلأننى

147بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىصحراء رحمن كشاش85801

148بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىاية مهند عبدالرزاق517333

149دبلومبهرز11504دياىلأننىهيام حياوي ابراهيم85166

ى نعمان حمزة283562 150دبلومبهرز11504دياىلأننىبرسر

ى283636 151دبلومبهرز11504دياىلأننىنورس سهيل حسير

152دبلومبهرز11504دياىلأننىايالف نهاد جميل283593

ى94037 153دبلومبهرز11504دياىلأننىارساء نرصهللا ياسير

154دبلومبهرز11504دياىلأننىضح طالب ابراهيم85336

155دبلومبهرز11504دياىلأننىبلقيس حسن علوان85847

ى284378 156دبلومبهرز11504دياىلأننىرسى نجم حسير

157دبلومبهرز11504دياىلأننىغسق عادل عبدالرزاق283901

158دبلومبهرز11504دياىلأننىندى وليد خالد85641

159دبلومبهرز11504دياىلأننىاسماء حامد شهاب85313

ى عباس علي85193 160دبلومبهرز11504دياىلأننىياسمير

161دبلومبهرز11504دياىلأننىشهد مؤيد قاسم84959

162دبلومبهرز11504دياىلأننىندى حاتم نافع85505

ى92566 163دبلومبهرز11504دياىلأننىمروة سعد حسير

164دبلومبهرز11504دياىلأننىافراح خضير عباس93294

165دبلومبهرز11504دياىلأننىنادية خليفة محمد283754

166دبلومبهرز11504دياىلأننىزبيدة مثنى عباس365932

167دبلومبهرز11504دياىلأننىهند احسان مهدي90224

168دبلومبهرز11504دياىلأننىزينب عامر احمد88703

169دبلومبهرز11504دياىلأننىهالة احسان مهدي87587

170دبلومبهرز11504دياىلأننىشهد قصي حمودي283801

171دبلومبهرز11504دياىلأننىرفل عدنان مخيير283432

172دبلومبهرز11504دياىلأننىفاطمة منعم محمد88717

ى جبار283459 173دبلومبهرز11504دياىلأننىعبير عبدالحسير

174دبلومبهرز11504دياىلأننىنجالء حاتم زيدان84998

175دبلومبهرز11504دياىلأننىنورس وليد احمد364967

176دبلومبهرز11504دياىلأننىهبة عادل نعمان283480

ساىلي مثنى جميل516112
177دبلومبهرز11504دياىلأننى

178دبلومبهرز11504دياىلأننىنورا ابراهيم حمادي92058

ي85572 179دبلومبهرز11504دياىلأننىفاطمة طالل ناجر

180دبلومبهرز11504دياىلأننىتبارك سالم ابراهيم85767



181دبلومبهرز11504دياىلأننىرفل رشيد حميد283749

ى نصيف85720 182دبلومبهرز11504دياىلأننىمروة ياسير

زمن حسن علي85085
183دبلومبهرز11504دياىلأننى

184دبلومبهرز11504دياىلأننىختام يونس شلش88181

185دبلومبهرز11504دياىلأننىفاطمة ليث خليل85174

186دبلومبهرز11504دياىلأننىمها رمضان احمد85264

187دبلومبهرز11504دياىلأننىاية يونس شلش92891

ساره علي عواد84948
188دبلومبهرز11504دياىلأننى

189دبلومبهرز11504دياىلأننىنوره احمد سلوم283935

190دبلومبهرز11504دياىلأننىرسل جعفر صادق91254

191دبلومبهرز11504دياىلأننىراوية ماجد شكر88316

يف مالو88128 192دبلومبهرز11504دياىلأننىايالف رسر

193دبلومبهرز11504دياىلأننىبيداء كريم مجيد93314

194دبلومبهرز11504دياىلأننىسارة صالح هادي500287

195دبلومبهرز11504دياىلأننىمنى محمد نعمان85215

ى لبيب مجيد85214 196دبلومبهرز11504دياىلأننىنيفير

197دبلومبهرز11504دياىلأننىمروة عباس فاضل87832

رباب احمد علي283643
198دبلومبهرز11504دياىلأننى

199دبلومبهرز11504دياىلأننىحنان محمد نعمان85334

200دبلومبهرز11504دياىلأننىايمان هاشم مخيير88042

نورا حسن علي84956
201دبلومبهرز11504دياىلأننى

ى517349 ى حسير 202دبلومبهرز11504دياىلأننىروناك ياسير

203دبلومبهرز11504دياىلأننىنورس جميل جليل422953

204دبلومبهرز11504دياىلأننىسارة رائد طه283368

205دبلومبهرز11504دياىلأننىرغدة جمال جاسم284245

206دبلومبهرز11504دياىلأننىهدى جميل جليل85819

207دبلومبهرز11504دياىلأننىناسك زهير عبد427170

208دبلومبهرز11504دياىلأننىجنان احمد سلوم283931

209دبلومبهرز11504دياىلأننىمريم نهاد ابراهيم283412

ى94019 افراح علي حسير
210دبلومبهرز11504دياىلأننى

211دبلومبهرز11504دياىلأننىهددير صالح مهدي88265

212دبلومبهرز11504دياىلأننىوسن فالح صالح85756

213دبلومبهرز11504دياىلأننىصفا وادي صالح91140

214دبلومبهرز11504دياىلأننىامنة خالد داود85790

215دبلومبهرز11504دياىلأننىشهد فاضل جبار85001

216دبلومبهرز11504دياىلأننىمريم عدنان محمود87957

217دبلومبهرز11504دياىلأننىرسى عبدالحكيم قادر85329

218دبلومبهرز11504دياىلأننىشهالء محمد عباس95001

ى85101 219دبلومبهرز11504دياىلأننىمروة عدنان تحسير

220دبلومبهرز11504دياىلأننىارساء صالح مهدي92409

221دبلومبهرز11504دياىلأننىنور حامد رحيم425999

222دبلومبهرز11504دياىلأننىمروة سعدي كريم85826

223إعداديةبهرز11504دياىلأننىاية جالس عبد364200

ي85595 مريم عبدالكريم هوتر
224إعداديةبهرز11504دياىلأننى

ى85804 225إعداديةبهرز11504دياىلأننىفاتن عبدهللا حسير

تغريد طه علي90380
226إعداديةبهرز11504دياىلأننى

ى87515 227إعداديةبهرز11504دياىلأننىمريم طه ياسير

يف مالو90964 228إعداديةبهرز11504دياىلأننىهبة رسر



229إعداديةبهرز11504دياىلأننىهديل نوفل مجيد90982

230إعداديةبهرز11504دياىلأننىعبير فاروق علوان85189

ى جاسم محمد85726 231إعداديةبهرز11504دياىلأننىرنير

232إعداديةبهرز11504دياىلأننىاية عبد مالح416743

افنان علي جواد84977
233إعداديةبهرز11504دياىلأننى

234إعداديةبهرز11504دياىلأننىمروج ماجد محمود500275

235إعداديةبهرز11504دياىلأننىميان عادل ابراهيم85732

236إعداديةبهرز11504دياىلأننىاالء جاسم حميد89010

237إعداديةبهرز11504دياىلأننىسارة سلمان علوان94908

238إعداديةبهرز11504دياىلأننىصفاء نوفل مجيد283780

رتر عبدالكريم حمود426243
239إعداديةبهرز11504دياىلأننى

طيبة علي جواد84973
240إعداديةبهرز11504دياىلأننى

241إعداديةبهرز11504دياىلأننىزهرة سلمان علوان88342

242إعداديةبهرز11504دياىلأننىهدى فارس عبدالستار85701

243إعداديةبهرز11504دياىلأننىرؤى سهم فاضل85095

244إعداديةبهرز11504دياىلأننىنور فوزي شكر425214

245إعداديةبهرز11504دياىلأننىسحر لبيب محمد284361

246إعداديةبهرز11504دياىلأننىانس واثق ابراهيم283826

247إعداديةبهرز11504دياىلأننىماريا ثامر شوكت88835

248إعداديةبهرز11504دياىلأننىشهد صالح عبدهللا87909

249إعداديةبهرز11504دياىلأننىرفل حميد احمد88827

ي اسماعيل87621
250إعداديةبهرز11504دياىلأننىفاطمة حف 

251إعداديةبهرز11504دياىلأننىزينب نزار اسعد87975

252إعداديةبهرز11504دياىلأننىتمارة محمود منصور276757

صابرين طه علي90393
253إعداديةبهرز11504دياىلأننى

254إعداديةبهرز11504دياىلأننىضفاف شهاب احمد426904

255إعداديةبهرز11504دياىلأننىزهراء حازم عباس85887

256إعداديةبهرز11504دياىلأننىريم ماهر هاتف90333

257إعداديةبهرز11504دياىلأننىميرسة حامد رحيم428198

258إعداديةبهرز11504دياىلأننىنور عامر جدوع499556

259إعداديةبهرز11504دياىلأننىزهراء طارق حبيب88783

260إعداديةبهرز11504دياىلأننىورود نرصت رشيد87879

261إعداديةبهرز11504دياىلأننىرسل فوزي طه94752

262إعداديةبهرز11504دياىلأننىانعام عصام حميد283768

ي283628
ى
263إعداديةبهرز11504دياىلأننىميسم دريد صاق

264إعداديةبهرز11504دياىلأننىسارة خالد عدنان284511

ى سالم كامل499478 265إعداديةبهرز11504دياىلأننىنرمير

266إعداديةبهرز11504دياىلأننىهالة نوفل مجيد90989

267إعداديةبهرز11504دياىلأننىهدى محمد ايوب92672

268إعداديةبهرز11504دياىلأننىارساء احمد علي283929

ي500274 269إعداديةبهرز11504دياىلأننىسارة فخري صير

270إعداديةبهرز11504دياىلأننىاية احمد محمد365489

271إعداديةبهرز11504دياىلأننىنبا قصي جمعة500171

272إعداديةبهرز11504دياىلأننىسارة سفيان مطرسر365786

273إعداديةبهرز11504دياىلأننىرسل صالح حسن87945

274إعداديةبهرز11504دياىلأننىمروة حاتم ابراهيم85753

275إعداديةبهرز11504دياىلأننىفاطمة حامد خضير365862

276إعداديةبهرز11504دياىلأننىفاطمة ثامر احمد91697



ديما سامي عبدالجبار402714
277إعداديةبهرز11504دياىلأننى

 سامي محمد84969
ى 278إعداديةبهرز11504دياىلأننىياسمير

279إعداديةبهرز11504دياىلأننىعلياء ابراهيم سعدي553172

280إعداديةبهرز11504دياىلأننىاية خضير عباس364283

281إعداديةبهرز11504دياىلأننىزينب عباس ثابت284311

282إعداديةبهرز11504دياىلأننىزهراء احمد اسماعيل553174

283إعداديةبهرز11504دياىلأننىايمان حسن عبدالرحمن364567

284إعداديةبهرز11504دياىلأننىريام يوسف ابراهيم316261

285إعداديةبهرز11504دياىلأننىغنا حازم عباس87612

زبيدة احمد علي316382
286إعداديةبهرز11504دياىلأننى

ى جاسم غيدان87855 287إعداديةبهرز11504دياىلأننىحنير

288إعداديةبهرز11504دياىلأننىتقوى عباس احمد88216

ى طه هادي88101 289إعداديةبهرز11504دياىلأننىحنير

290إعداديةبهرز11504دياىلأننىندى فارس عبدالستار93988

291إعداديةبهرز11504دياىلأننىنور حميد حمودي92631

292إعداديةبهرز11504دياىلأننىغزوان احمد صالح94928

293إعداديةبهرز11504دياىلأننىعبير محي خلف85224

294إعداديةبهرز11504دياىلأننىرنا عماد صالح87873

295إعداديةبهرز11504دياىلأننىايالف يونس طه296230

296إعداديةبهرز11504دياىلأننىشهد سفيان مطرسر365764

297إعداديةبهرز11504دياىلأننىضح احمد محمد517456

ى نصيف87643 298إعداديةبهرز11504دياىلأننىصفا ياسير

299إعداديةبهرز11504دياىلأننىميالد ثاير لطيف426486

ى زهير خليل316354 300إعداديةبهرز11504دياىلأننىياسمير

301إعداديةبهرز11504دياىلأننىرؤى حازم غازي85342

ي517554 302إعداديةبهرز11504دياىلأننىزبيدة طالل ناجر

303إعداديةبهرز11504دياىلأننىعفاف باسم هادي329414

حنان سامي محمد84964
304إعداديةبهرز11504دياىلأننى

305إعداديةبهرز11504دياىلأننىغفران جاسم غيدان90434

306إعداديةبهرز11504دياىلأننىذكرى جميل عباس427626

307إعداديةبهرز11504دياىلأننىمنال جواد جاسم353523

308إعداديةبهرز11504دياىلأننىعالء عبداالمير كاظم283704

309إعداديةبهرز11504دياىلأننىزينة صبحي حسن283774

310إعداديةبهرز11504دياىلأننىغادة عمر خطاب85664

311إعداديةبهرز11504دياىلأننىنبا محمد سالم365891

312إعداديةبهرز11504دياىلأننىبراء عبدالسالم محمد88685

ي93115
ى
313إعداديةبهرز11504دياىلأننىرحمة دريد صاق

314إعداديةبهرز11504دياىلأننىرحمة عباس خليل85090

315بكالوريوسبهرز11504دياىلأننىانسام منعم محمد87706

ي85688
 
316دبلومبهرز11504دياىلأننىشيماء عبدالوهاب رزوق

317دبلومبهرز11504دياىلأننىسمهر خضير هادي91028

318دبلومبهرز11504دياىلأننىايناس صبحي رحومي85246

319دبلومبهرز11504دياىلأننىرائدة محمد ابراهيم85717

320دبلومبهرز11504دياىلأننىنهاوندا ابراهيم خليل364691

321دبلومبهرز11504دياىلأننىشيماء حمادي عباس87754

322دبلومبهرز11504دياىلأننىابتسام سلمان جميل85297

323دبلومبهرز11504دياىلأننىهدى عبدالرزاق وهيب85797

324دبلومبهرز11504دياىلأننىاحالم حميد خضير91200



325دبلومبهرز11504دياىلأننىحنان عباس صالح85736

ي500259
 
326دبلومبهرز11504دياىلأننىاعتماد طالب ارزوق

327إعداديةبهرز11504دياىلأننىفاطمة خطاب بكر88115

328إعداديةبهرز11504دياىلأننىجنان عباس صالح85092

سناء علي فرحان92417
329إعداديةبهرز11504دياىلأننى

330إعداديةبهرز11504دياىلأننىضح حاتم زيدان85608

331إعداديةبهرز11504دياىلأننىصباح ابراهيم عباس91806

332إعداديةبهرز11504دياىلأننىعذراء عبدالرزاق وهيب91962

ى348065 1دكتوراهالعظيم31505دياىلذكراحسان عبدالغفور حسير

2دكتوراهالعظيم31505دياىلذكرشاكر محمود اسماعيل85964

3دكتوراهالعظيم31505دياىلذكرمحمد علي حميد315702

4دكتوراهالعظيم31505دياىلذكرازهر كريم حميد423133

5دكتوراهالعظيم31505دياىلذكربشير علي حميد86071

6ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرزكي عبدالكريم غفوري273168

7ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرباسم محمد صالح86073

ى346736 8ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرعباس محمد حسير

9ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرسلوان اسعد داود510580

10ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرسعد احمد علي145436

11ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرعبدالعليم فاضل وادي273320

12ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرعباس فاضل بدري273187

 علي273863
ى 13ماجستيرالعظيم31505دياىلذكراوس حسير

ي146102 14ماجستيرالعظيم31505دياىلذكراحمد ضاري كرجر

ى عيفان346942 15بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمزاحم ياسير

ى348052 16بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرقحطان هادي حسير

17بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسعدون رشيد حمادي416116

18بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرجاسم ادهام حايف500378

ى348138 19بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي كريم حسير

20بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي ابراهيم علي346990

21بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرصالح زيدان خلف348113

22بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعباس علي رشيد146112

23بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرزياد احمد خلف347370

24بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحكمت عبدالعزيز غفوري423171

25بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد حسن عطية416067

26بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررائد عيدان نجم273436

27بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمؤيد عايش مخلف374064

ى مصلح86206 28بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرخالد حسير

29بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررائد لطيف عليوي86249

30بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرجبار عكاب احمد347066

31بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسالم احمد عويد86230

32بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرهيثم دحام محمد273128

33بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرخرصى محمد خلف405182

34بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرغانم خليل عبد500216

35بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكركريم مطر جاسم273017

36بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد حسن احمد273752

37بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمد عبود احمد273428

38بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمجيد محمود علي86061

39بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراياد شاكر حسن374209

40بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمار كامل اسماعيل416078



41بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرفؤاد عايش مخلف347491

42بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرنهاد عايش مخلف273721

43بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرصالح سليم عمر86064

44بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمهند علي حسن374588

45بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكربارق محمد عبدهللا145457

46بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرماجد محمود علي374552

47بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرقصي هاشم داود347507

48بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر جاسم محمد346678

ى273215 49بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر عبد حسير

50بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعالء احمد محمد561374

51بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعبدالستار حسن علي85962

52بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكربشار جمهور محمود347000

53بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكركاظم عباس خلف273179

ى86068 54بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررائد شعالن حسير

55بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرهشام احمد كريم273053

56بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسالم احمد حسن272980

57بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسمير طامي محمد374517

58بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرابراهيم نزار عايش374605

59بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمهند وسام عايد346887

ى عطية86062 60بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي حسير

61بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعبدالرحمن جمعة حميد145397

62بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمصطفى كمال اسماعيل316437

63بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكربارق كريم حميد273453

ي شاكر محمود272990
64بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرهاتى

65بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر جمعة حميد348058

66بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرستار عطيه مطر295245

67بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرغالب عماد عمران416169

ى347657 68بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسن هادي حسير

69بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمود احمد اسماعيل315748

70بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر عباس دهام493763

71بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعبدالسالم عبدالرحيم كريم145506

72بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرواثق شاكر كريم85937

73بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمنذر فزع عجرش144682

74بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرامجد جسام محمد374463

75بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمهند عباس مطلك144928

76بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرطاهر عبدالكريم قنير348075

77بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكربشار علي كريم503532

78بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمنير جواد حميد348098

79بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمد اجود محمد86229

80بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعدنان جمعة حميد347523

81بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي محمود حميد401342

82بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراجود محمد مرهج86040

 علي عبدالغفور537766
ى 83بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسير

84بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسليم محمد عايش145290

85بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي كمال اسماعيل503471

86بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرصالح رشيد نجم346663

ى346983 87بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرقيس عثمان حسير

ي حاتم85983
88بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسعد هاتى



89بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد سالم محمود85957

90بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراسامة شاكر محمود85960

91بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكربشار يوسف عبدهللا346934

92بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرايوب سعد شكر558339

93بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعبدالجليل عامر زعل558453

94بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرفائز شاكر لطيف558367

95بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرانمار يوسف عبدهللا346896

96بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد روكان صباح144590

ى145268 97بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرفيصل مجدي حسير

98بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرايهاب كريم حميد475465

99بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر ستار حبيب558410

100بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرهيثم ابراهيم علي86136

ى عيفان146315 101دبلومالعظيم31505دياىلذكرطه ياسير

102دبلومالعظيم31505دياىلذكرمؤيد حسن مصطفى500206

103دبلومالعظيم31505دياىلذكراحمد ابراهيم ضيفان85980

104دبلومالعظيم31505دياىلذكروسام احمد اسماعيل85979

105دبلومالعظيم31505دياىلذكرمصطفى كريم ضباب86039

106دبلومالعظيم31505دياىلذكرمهند احمد علي86065

107دبلومالعظيم31505دياىلذكرهمام عماد عمران86269

108دبلومالعظيم31505دياىلذكرعالء عباس دهام144584

109دبلومالعظيم31505دياىلذكرامير احمد كريم273124

110دبلومالعظيم31505دياىلذكرهيثم مؤيد عايش510578

111دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحمود سالم محمود85959

112دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحمود انور كريم144684

113دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحمد شاكر محمود374625

114دبلومالعظيم31505دياىلذكرحميد نيسان حميد500397

115دبلومالعظيم31505دياىلذكرمنار جمهور محمود374629

116دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحمد وكيل طالل347569

117دبلومالعظيم31505دياىلذكرقاسم جبار عباس144476

118دبلومالعظيم31505دياىلذكراسعد محمد خلف144628

119دبلومالعظيم31505دياىلذكرنوري محمد خليفة558253

120دبلومالعظيم31505دياىلذكرنوري فخري حبيب144709

121دبلومالعظيم31505دياىلذكرنمر نايف محمود432037

122إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد حسن عطية144699

123إعداديةالعظيم31505دياىلذكربهاء محمود اسماعيل316546

124إعداديةالعظيم31505دياىلذكرانور ثابت عزيز316553

125إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحسن محمود علي144922

126إعداديةالعظيم31505دياىلذكربشار احمد عايش86086

127إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسعدون جميل عيدان500360

128إعداديةالعظيم31505دياىلذكرانمار رباح حبيب85956

129إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعالء كريم جاسم144453

130إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدالوهاب احمد خلف346818

1ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرمروان جمهور محمود144829

2ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرعبدهللا كمال اسماعيل374381

ى مطلق85977 3ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرزياد حسير

4ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرعماد مهدي احمد501040

5ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرزياد طارق سامي273529

 تركي273009
ى 6ماجستيرالعظيم31505دياىلذكرصفاء حسير



7بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرخلود احمد كريم85972

ى86202 8بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرقتيبة طه ياسير

9بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعدي عدنان سعيد272997

10بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرضياء خليل ابراهيم86111

11بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرصالح كريم منصور145524

12بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرالهام عدنان حميد85952

13بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمد عبدالكريم حميد86103

 علي561377
ى 14بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعالء حسير

ى مصلح86115 15بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرليث حسير

16بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرايمن مؤيد عايش144831

17بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرهيثم سامي محمد145667

18بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكريارس صباح جاسم346958

19بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررامي جاسم محمد145246

20بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرامير طامي محمد86254

ى144674  علي حسير
ى 21بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسير

22بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحيدر محمود محمد500133

23بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمشتاق ستار حبيب503526

24بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعزيز وكيل طالل273489

25بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمد سالم عويدي144492

26بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررياض هذال جاسم86240

27بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي كريم تركي144554

28بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمصطفى وهاب خلف346636

29بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكريوسف عيىس زيدان273133

30بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعبدالقادر محمود هويدي144725

31بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد مصطفى كريم86159

ى348078 32بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرفرحان هادي حسير

ى144619 33بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسام اثير حسير

34بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراثير جمال حاتم86173

35بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعدنان احمد محمود86235

36بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمهدي محمد عبدهللا145081

37بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمصعب احسان عبدالغفور347744

38بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكربرهان اسماعيل علي510568

39بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرباسم فيى عليوي273551

40بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحيدر محمد عايش145006

41بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر علي كريم273306

42بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمرتصى سالم محمود86216

ى علوان86010 43بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي حسير

44بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرفارس عماد عمران145917

45بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرنوري عدنان حسن145057

46بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد جميل نصيف500175

ى كريم حميد316215 47بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرتحسير

48بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعماد علي محمد86116

49بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحيدر نعمة عبد503521

50بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد فاضل محمود510609

ى مطلق272967 51بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكروميض حسير

52بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرايمن عامر رشيد86195

53بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرنزار يوسف عبدهللا86162

54بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرليث نوريالدين كريم346776



55بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكريارس كاظم عباس86157

56بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرانمار عباس دهام86238

ي سالم خلف86241
57بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرهاتى

58بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمصطفى احمد عايش145214

59بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعدنان صالح خلف86142

ي حاتم374295
60بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد هاتى

61بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمد قاسم احمد503510

62بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرخالد ابراهيم حميد144681

63بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمد هادي عبد86236

64بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكروضاح طالب علي86005

ى86222 65بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرميثاق طه ياسير

66بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرصفاء ياس عودة347166

67بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرفارس عقيل يوسف86006

ى سعد جمعة86038 68بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسير

69بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرشهاب احمد عبد86211

70بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمنصور سعدون منصور144613

71بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرفاضل طلب حمادي144572

72بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرضياء نوري هادي500089

73بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكروائل مشحن جياد347520

ى86220 ى طه ياسير 74بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرياسير

ي85931
75بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرضياء جمعة حسوتى

76بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسفيان حسن محمد145379

ي85935
77بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمنذر عطا حسوتى

78بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحيدر ثامر علي273834

ى محمود فندي144857 79بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسير

80بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر كاظم عباس85996

81بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرغانم نايف مطن374137

82بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمنذر حميد رشيد144984

83بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمنتظر ابراهيم دخيل316324

84بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمود قاسم مجيد85971

85بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمصطفى رباح خلف86197

86بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمهند حسن علوان510608

87بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي فياض صالح86193

88بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرهيثم عباس مطلك315665

89بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعماد محمود علي86044

90بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسفيان حميد مجيد86131

91بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكريارس طامي محمد86120

92بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحمودي جبار حمودي510581

93بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي حسن علي86015

94بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكربسام حمد مطلك510488

95بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرايمن فهد علي423223

96بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمد عبدالرزاق عناد144489

97بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرنوار شاكر محمود86225

98بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمصطفى ابراهيم هندي347128

99بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعبدالعزيز ماهر نصيف501050

100بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسعد عباس مطلك86201

101بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكردرع خليل علي273363

102بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرموزر جمعة حاتم86196



103بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر عباس لطيف86268

ى خميس عبدهللا146336 104بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسير

105بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرميثم كريم محسن144441

ى خرعل حسن273054 106بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمعي 

107بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلوان عدنان علوان144592

108بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراياد عمر علي86261

ى محمود حسن146030 109بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسير

 علي273129
ى 110بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراسامة حسير

111بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسعدي مهدي صالح500184

112بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمصطفى حسن احمد273288

113بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسلوان اسماعيل علي510569

114بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر حميد كردي145204

115بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكريارس احمد علي85991

116بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرفيصل غازي علي144564

117بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمار علي كريم86167

118بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعبدهللا حامد محسن273015

ى295475 119بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي طه ياسير

120بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراسامة عادل دخيل145456

121بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرانور علي كريم145350

122بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرساهر حميد رشيد510567

123بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسلوان حسن محمد144791

124بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرهمام احمد خميس85975

125بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمهدي نصيف محسن273006

126بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي محمد عايش144968

 علي حسن86019
ى 127بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسير

128بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعثمان خليفة حسن273570

129بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسيف زامي محمد144688

130بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمثنى كريم محيسن273349

131بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررائد حمودي فندي346706

ي316263 132بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرزهير ضاري كرجر

133بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرامجد انور عيدان85978

134بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعالء احسان لفته273606

135بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي ابراهيم حسن144633

136بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمصطفى محمد مهدي85989

137بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكروائل احمد عبد86002

138بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد محمد عايش503515

ى جمال صفر510599 139بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسير

140بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمد عامر علي273798

141بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعزيز اكرم ثابت85974

142بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي حمد كردي347110

143بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرنورس صباح صياد85993

144بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرهمام خلف حسن144495

145بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي سعد جمعة85999

ي86122
146بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمنير جمعة حسوتى

147بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد شاكر عطية86246

148بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسام زيد عمران347436

 تركي272969
ى 149بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكربهاء حسير

150بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمروان عيىس مرير96239



151بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعباس جمعة حاتم86227

152بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكركريم حميد عباس86017

153بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمود جاسم محمد457443

154بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعادل احمد محمد561375

155بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسعد قيس عيدان346871

156بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعبدهللا كامل احمد86096

157بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرانور جاسم صقر347718

158بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكروضاح علي ابراهيم86004

ى86007 159بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمقداد لطيف ياسير

160بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرزياد ماهر نصيف145309

161بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكروسام سامي محمد86003

162بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررياض فياض صالح273111

163بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرابراهيم عدنان مهدي510604

164بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررافد ستار جبار145166

165بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرنائل مشحن جياد347604

166بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرنزار ثامر علي273010

167بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرايهاب سالم خلف273271

ي علي86219
168بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراحمد راضى

169بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحسن احمد حسن347594

170بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرزياد ستار جبار86184

171بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي خزعل حسن273268

172بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمر مجيد حميد86250

173بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمحمد مازن شكر85930

174بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررداد نهاد عايش145152

 علي ابراهيم86224
ى 175بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمعي 

ى347790 176بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسالم صالح حسير

177بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكراسامة مظهر ضامن347308

178بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكربارق نوري الدين كريم346856

179بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعماد خليل عدوان86152

180بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكررعد احمد حسن273355

181بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرشاكر صعب محمود503020

182بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمار مجيد حميد422634

183بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمروان طه محمد144703

184بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعمار حسن حاتم144569

ى86231 185بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرطامي احمد حسير

186بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرمروان محمود ابراهيم85929

187بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرطلب سامي طلب500245

 علي145155
ى 188بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعلي حسير

189بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسلوان باسل دحام273534

190بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعثمان سالم محمود86214

191بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرحميد قاسم محمد347804

192بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسمير كامل محمد144770

193بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرعبدالغفور خليل ابراهيم273479

194بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرايهاب كريم عكاب86179

195بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرايمن علي عبدهللا316236

196بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرقيس احمد علي145242

197دبلومالعظيم31505دياىلذكرمرثد وادي مهدي86237

198دبلومالعظيم31505دياىلذكرغسان شاكر عطية86247



199دبلومالعظيم31505دياىلذكركمال مصطفى طه86188

 علي144718
ى 200دبلومالعظيم31505دياىلذكرانس حسير

201دبلومالعظيم31505دياىلذكراكرم جبار حمودي510579

ى422597 202دبلومالعظيم31505دياىلذكرحسن علي حسير

203دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحمد محمود فندي273544

204دبلومالعظيم31505دياىلذكرلويس غازي صعب510606

ى347055 205دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحمد مجدي حسير

ى85934 206دبلومالعظيم31505دياىلذكرعالء محمد حسير

ي مهدي صالح86232 207دبلومالعظيم31505دياىلذكرخير

208دبلومالعظيم31505دياىلذكرصبيح شاكر محمود86000

209دبلومالعظيم31505دياىلذكرقصي احمد هاشم86169

210دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحمد قاسم محمد86156

 علي146437
ى 211دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحمد حسير

212دبلومالعظيم31505دياىلذكرطالب عامر محمد86239

213دبلومالعظيم31505دياىلذكرعزالدين احمد ابراهيم423024

214إعداديةالعظيم31505دياىلذكرقيس حميد محمود299820

 علي طه146173
ى 215إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسير

216إعداديةالعظيم31505دياىلذكرامير نعيم حمد501020

217إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد حسام احمد144603

218إعداديةالعظيم31505دياىلذكرميثاق عواد عيادة146171

219إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد ابراهيم تركي463694

ى قاسم محمد85942 220إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسير

221إعداديةالعظيم31505دياىلذكرشجاع لفته عبد85947

 حسن علي401443
222إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمصطفى

223إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمروان حواس حسن145630

224إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسامر خليل يوسف144577

225إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعلي احسان علي145615

226إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمصطفى رنس زيدان144549

227إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعالء مهدي صالح145670

228إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعمر حسن جاسم144893

229إعداديةالعظيم31505دياىلذكررائد ابراهيم مرير85941

230إعداديةالعظيم31505دياىلذكركيالن محمد جواد510576

231إعداديةالعظيم31505دياىلذكردرع سعد حبيب144535

232إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحسان كاظم عباس86029

233إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمروان حسن عطية273371

234إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدهللا عطا حسن273510

235إعداديةالعظيم31505دياىلذكرجاسم محمد صالح86144

236إعداديةالعظيم31505دياىلذكرزبير محمود صالح273144

ى144924 237إعداديةالعظيم31505دياىلذكرخالد محمد حسير

238إعداديةالعظيم31505دياىلذكرقحطان غازي علي273788

239إعداديةالعظيم31505دياىلذكرجاسم محمد عايش145892

ى145903 240إعداديةالعظيم31505دياىلذكرغيث احمد حسير

241إعداديةالعظيم31505دياىلذكرفؤاد صالح سليم347353

242إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمهند محمد رزي    ج144737

243إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعمر وسام احمد86093

244إعداديةالعظيم31505دياىلذكربركان طه كريم144739

245إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعمر جمال عبدهللا145896

ى145874 246إعداديةالعظيم31505دياىلذكرصاحب احمد حسير



247إعداديةالعظيم31505دياىلذكريوسف عبداللطيف محسن273092

248إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمود راهي ابراهيم500165

249إعداديةالعظيم31505دياىلذكرزياد عمر علي144898

250إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعالء لفته حسن145176

251إعداديةالعظيم31505دياىلذكررائد احمد عايش145719

252إعداديةالعظيم31505دياىلذكرايرس كامل محمد144847

253إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعثمان محمود هندي145837

254إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد ناظم عباس85949

255إعداديةالعظيم31505دياىلذكربشير نعيم حمد501094

256إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعباس عبدالحميد رحيم347399

257إعداديةالعظيم31505دياىلذكرليث عامر خلف86022

258إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمطرسر خميس ذياب145050

259إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد ابراهيم علي501269

260إعداديةالعظيم31505دياىلذكركرار شاكر محمود374596

261إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد جمعة حميد144978

262إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد خليل عبد144689

263إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعماد خرصى عليوي144482

264إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسالم عبد ربيع146296

ى سطوان422785 265إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعمر حسير

266إعداديةالعظيم31505دياىلذكرقحطان محمود ابراهيم273402

267إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمقداد علي راشد144545

268إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسام خليل ابراهيم85970

269إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمنترص ابراهيم دخيل422693

270إعداديةالعظيم31505دياىلذكرنرص محمد هاشم144845

271إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدهللا محسن كردي493757

272إعداديةالعظيم31505دياىلذكرادريس احسان علي86200

273إعداديةالعظيم31505دياىلذكربرجس ايوب عمران86025

274إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسجاد سالم عكاب144715

275إعداديةالعظيم31505دياىلذكرفهد سعد احمد503113

276إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد قاسم مجيد85955

277إعداديةالعظيم31505دياىلذكرظافر فارس نايف270687

278إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسام احمد حسن273812

279إعداديةالعظيم31505دياىلذكرابراهيم خالد خليل146134

280إعداديةالعظيم31505دياىلذكرانمار حميد جاسم86080

281إعداديةالعظيم31505دياىلذكربسام عبد ابراهيم146194

282إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد رنس زيدان500403

283إعداديةالعظيم31505دياىلذكرهمام علي جاسم510564

284إعداديةالعظيم31505دياىلذكرميثم عباس مطلك144900

285إعداديةالعظيم31505دياىلذكرخليل اسماعيل خليل416071

286إعداديةالعظيم31505دياىلذكرفواز طالب حمد503392

287إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمصطفى فالح لطيف145818

288إعداديةالعظيم31505دياىلذكروسام محمد هاشم510575

289إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمصطفى طارق احمد347375

290إعداديةالعظيم31505دياىلذكربالل احمد حسن273302

291إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحامد هادي عبد86023

292إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدهللا عباس غفوري347929

293إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدالرحمن ابراهيم هندي346734

ى144513 294إعداديةالعظيم31505دياىلذكرانور صالح حسير



295إعداديةالعظيم31505دياىلذكريارس فاضل مهدي273082

296إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحميد عدنان حميد144838

297إعداديةالعظيم31505دياىلذكرصفاء اجود محمد145129

298إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسالم رباح كاظم500119

299إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعزالدين اكرم شاكر510497

300إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسام خالد فتاوحميد146255

301إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمود عباس علي144875

302إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد جمعة حمود145748

303إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمروان ابراهيم دخيل316380

304إعداديةالعظيم31505دياىلذكرنرص عمران حمد144621

305إعداديةالعظيم31505دياىلذكرفراس صباح صياد144987

306إعداديةالعظيم31505دياىلذكرفراس هزاع محمد145582

307إعداديةالعظيم31505دياىلذكرميثم مرزوق جمعة145860

308إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمنذر ابراهيم دخيل422955

309إعداديةالعظيم31505دياىلذكركرار فراس جبار273516

310إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسلوان طه محمد144883

311إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد حمود هندي273176

312إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحيدر قحطان مهدي144517

313إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدالقادر قاسم محمد503435

314إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمصطفى عبد عباس85946

315إعداديةالعظيم31505دياىلذكراثير جمعة محيسن273620

316إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد قيس صعب347077

317إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحمزة خلف محي501072

318إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسليم احمد عبدالكريم144969

ى145773 319إعداديةالعظيم31505دياىلذكرابوبكر علي حسير

320إعداديةالعظيم31505دياىلذكرفهد نزار ابراهيم347603

ى عبدالحميد رحيم146283 321إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسير

322إعداديةالعظيم31505دياىلذكرابراهيم غانم صقر145864

323إعداديةالعظيم31505دياىلذكرنزار خالد فتاوحميد145808

324إعداديةالعظيم31505دياىلذكرقتيبة محيالدين كريم146223

325إعداديةالعظيم31505دياىلذكرلؤي راشد جاسم273157

326إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعمر طارق جاسم503497

327إعداديةالعظيم31505دياىلذكرانمار علي لطيف346765

328إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبداللطيف سالم خلف558243

ي علي273081
329إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد راضى

ى سالم عويدي144665 330إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسير

331إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعمر كمال اسماعيل85965

 سامي محمد145778
ى 332إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسير

ى146227 333إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد محمد حسير

334إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعلي سعد نومان144766

335إعداديةالعظيم31505دياىلذكراثير سعدون رحيم85953

336إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدهللا شاكر محمود146066

337إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمهند حامد محسن273049

ى86053 338إعداديةالعظيم31505دياىلذكررضوان طه ياسير

ى273850 339إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعثمان حميد حسير

340إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد محل حمود347541

341إعداديةالعظيم31505دياىلذكرخضير صالح محمد348060

342إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدالمجيب عبدالرحمن عبدهللا86091



343إعداديةالعظيم31505دياىلذكربشير جاسم محمد144960

344إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد نوري مجيد416138

345إعداديةالعظيم31505دياىلذكروضاح حواس حسن144756

346إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدالرحمن خلف صالح86032

347إعداديةالعظيم31505دياىلذكرصهيب حميد علي347664

ى86033  علي حسير
ى 348إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسير

349إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسيف علي دحام144607

ى صبار144932 350إعداديةالعظيم31505دياىلذكرطه ياسير

351إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسلوان حسن عطية273395

ى مجيد حميد85944 352إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسير

353إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد علي ابراهيم145747

354إعداديةالعظيم31505دياىلذكررسول صفاء محمود144940

355إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعلي نزار زوب  ع85948

356إعداديةالعظيم31505دياىلذكرضيغم كريم لطيف86138

357إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمصطفى محمد حسن144521

358إعداديةالعظيم31505دياىلذكرساجر محمود عباس144964

359إعداديةالعظيم31505دياىلذكرانور ستار عبد144583

360إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد اسعد محمد273256

361إعداديةالعظيم31505دياىلذكريحنر عبدالرحمن طالل273150

ى347456 362إعداديةالعظيم31505دياىلذكرهيثم حمزة ياسير

363إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد سالم محمود144810

ى محمد145514 364إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد حسير

365إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمصطفى وليد زيدان500073

366إعداديةالعظيم31505دياىلذكرريسان مهدي حاتم347421

ى كريم ابراهيم145850 367إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمعي 

 احمد علي86089
368إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمصطفى

ف عزيز273154 369إعداديةالعظيم31505دياىلذكرانس مرسر

370إعداديةالعظيم31505دياىلذكرضيغم محرف عزيز86207

371إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد نزار ابراهيم347097

ى346792 372إعداديةالعظيم31505دياىلذكرباسم مظهر ياسير

373إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسبعاوي كاظم عباس86267

374إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعبدهللا نزار عايش346801

375إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعثمان عامر تركي493745

376إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد ابراهيم خلف85939

377إعداديةالعظيم31505دياىلذكرطارق حميد محمود299805

ى144784 378إعداديةالعظيم31505دياىلذكرموج طه ياسير

379إعداديةالعظيم31505دياىلذكرلطيف نوري مجيد273040

380إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعمر درك صباح86057

381إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسن عدنان مهدي510572

382إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمد عامر تركي493723

383إعداديةالعظيم31505دياىلذكرخلدون ناظم عبدهللا346905

وين86046 384إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعقيل مسلم رسر

385إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسفيان فدعم لفته347010

ى مهدي شكر86128 386إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسير

387إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعمر فاضل بدري273388

388إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمصطفى فالح سعيد510565

389إعداديةالعظيم31505دياىلذكراحمد عبدالوهاب نجم510607

390إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحمزة عبدالحميد رحيم347425



ى86036 391إعداديةالعظيم31505دياىلذكربارق لطيف ياسير

392إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعمر علي طه145881

393إعداديةالعظيم31505دياىلذكرساهر فدعم لفته144551

394إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعلي لطيف مردان374617

 علي محمد144910
ى 395إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسير

396إعداديةالعظيم31505دياىلذكرعماد حسن صبار273161

397إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمود خالد خليل146204

398إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسن احمد مجيد145721

399إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمروان حسام احمد85951

400إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسعدي نزار صالح347943

401إعداديةالعظيم31505دياىلذكريوسف جمال صفر146303

402إعداديةالعظيم31505دياىلذكراياد علي عبدهللا144544

403إعداديةالعظيم31505دياىلذكرمحمود جاسم محمد144575

404إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحوم حمير مزبان346747

405إعداديةالعظيم31505دياىلذكرحسام احمد مجيد146145

406دبلوم عاىليالعظيم31505دياىلذكرمظهر علي كطب86075

407بكالوريوسالعظيم31505دياىلذكرسمير حازم عزاوي146350

408دبلومالعظيم31505دياىلذكرسعد صير حسن273878

409دبلومالعظيم31505دياىلذكرعبدهللا رشيد نجم503528

410دبلومالعظيم31505دياىلذكررفاه مهدي صالح510603

411دبلومالعظيم31505دياىلذكرسعد دحام حايف145029

412دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحية اسماعيل شكر85992

413دبلومالعظيم31505دياىلذكرمحمد جاسم محمد144560

414إعداديةالعظيم31505دياىلذكرجمال حاتم عبدهللا144638

415إعداديةالعظيم31505دياىلذكرسعد صعب عجرش273826

ى مشعل374533 1بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىعبودة حسير

2بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىابتسام عبدالمهدي داود346913

3بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىشيماء جاسم محمد272975

رسمد علي حسن85922
4بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننى

ى273149 5بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىغزوان حميد حسير

6بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىدنيا نزار عايش86083

7بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىرؤى محمد ظاهر514318

8بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىهبة كريم حميد520897

9بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىسمية عباس علي145338

10دبلومالعظيم31505دياىلأننىعذراء رحيم جاسم273774

ساره محسن علي272987
11دبلومالعظيم31505دياىلأننى

12دبلومالعظيم31505دياىلأننىكاظمية عواد سالم85985

13دبلومالعظيم31505دياىلأننىسهاد ضاري نجم374487

1ماجستيرالعظيم31505دياىلأننىصابرين مهدي حسن144806

2بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىرندة شاكر محمود273120

3بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىزينب حسن علي144581

4بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىامال فرحان عبدهللا86248

5بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىبشائر عبدالرحمن عبدهللا144596

6بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىرفل نهاد عايش145186

7بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىسلوى سالم عكاب144990

8بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىسىه حمد محمد273075

9بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىضح ازهر كريم146153

10بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىنور فالح لطيف145695



11بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىنبا جاسم محمد273026

 تركي273342
ى 12بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىوفاء حسير

ريم علي حسن85984
13بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننى

14بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىانهار احمد عايش86009

15بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىسارة عباس علي85990

16بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىسهاد اياد حردان85997

17بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىساره خميس هالل347705

18بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىجيالن فالح عبود272963

19بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىزينة عباس علي347555

20بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىايات ابراهيم خلف86130

21بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىايات جمهور محمود86245

طيبة احسان علي86259
22بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننى

23بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىمنى طالب علي86209

ي صالح86187 24بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىارساء ناجر

25بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىاخالص ستار علي86118

26بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىزينب قاسم حميد86243

27بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىسماح محمد مهدي85988

28بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىمروة حاتم عبدهللا86177

29بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىندى عيدان مجول86257

30بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىرشا حمدان صالح86127

31بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىميساء انور عيدان273414

32بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىلقاء رعد دحام86020

جيهان علي زيدان86244
33بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننى

34بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىميسم شبيب غفوري561376

35بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىميادة مجيد رشيد273044

36بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىجيهان محمد حسن144863

37بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىارساء عدنان عادي86008

38بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىدينا شاكر محمود86255

39بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىرندة عبدالرزاق محمد86186

40بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىنور جسام محمد144750

ساىلي رشيد محمد86133
41بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننى

42بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىسحر ازهر كريم145094

43بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىمروة قاسم داود273086

44بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىعلياء عبدالكريم صالح273061

ي حاتم86223
45بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىارساء هاتى

46بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىسىه سلمان لفته144733

47بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىدعاء هاشم مجيد86213

48بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىنداء يوسف عبدهللا85925

49بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىعبير وهاب خلف273119

50بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىصبا سالم عكاب272956

ين حميد محمد86242 51بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىشير

52بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىليل محمود حسن422898

53بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىبلقيس حسن علي144497

54بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىهاجر عادل مجيد423323

55بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىشيماء هاشم حسون86171

56بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىبلسم قاسم داود144996

57بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىافراح فرحان عبدهللا86191

 علي273244
ى 58بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىهدى حسير



59بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىذرى طه صالح144604

ى عايش316301 60بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىفاطمة عبدالمعير

61بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىهيام احمد كريم347690

62بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىايمان محمد عبدهللا86252

63بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىرسور فالح لطيف145561

64بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىمرفت مرزوق جمعة144656

65بكالوريوسالعظيم31505دياىلأننىنور خليل سلطان146208

ابتهال علي صالح86234
66دبلومالعظيم31505دياىلأننى

ى حامد جاسم348151 67دبلومالعظيم31505دياىلأننىنرمير

68دبلومالعظيم31505دياىلأننىسندس محمد عايش144840

69دبلومالعظيم31505دياىلأننىميثاء محرف عزيز273238

دعاء علي صالح347722
70دبلومالعظيم31505دياىلأننى

71دبلومالعظيم31505دياىلأننىهدى محمد عايش145198

72دبلومالعظيم31505دياىلأننىزينة رنس زيدان86226

ضمياء علي صالح86175
73دبلومالعظيم31505دياىلأننى

ى علوان501163 74دبلومالعظيم31505دياىلأننىرقية حسير

ى علوان273644 75دبلومالعظيم31505دياىلأننىسىه حسير

76دبلومالعظيم31505دياىلأننىامال جميل سليمان85967

77دبلومالعظيم31505دياىلأننىلقاء احمد حسن347763

 تركي273030
ى 78إعداديةالعظيم31505دياىلأننىنهلة حسير

79إعداديةالعظيم31505دياىلأننىعهود درك صباح86059

80إعداديةالعظيم31505دياىلأننىسماح هاشم حسون144885

81إعداديةالعظيم31505دياىلأننىسيناء هاشم حسون144527

82إعداديةالعظيم31505دياىلأننىدعاء اسعد محمد273195

83إعداديةالعظيم31505دياىلأننىرسور جسام محمد144861

وق رياض عبد346686 84إعداديةالعظيم31505دياىلأننىرسر

ى346722 85إعداديةالعظيم31505دياىلأننىاسيا غانم حسير

ي علي273206
86إعداديةالعظيم31505دياىلأننىعفاف راضى

ايات علي صالح144963
87إعداديةالعظيم31505دياىلأننى

88إعداديةالعظيم31505دياىلأننىهديل كامل محمد86049

89إعداديةالعظيم31505دياىلأننىديانا صالح طه273171

90إعداديةالعظيم31505دياىلأننىهدى حسام كريم374436

91إعداديةالعظيم31505دياىلأننىمها نمر حسن561378

ى محمد145042 92إعداديةالعظيم31505دياىلأننىبراء حسير

93إعداديةالعظيم31505دياىلأننىصفا عباس علي347572

94إعداديةالعظيم31505دياىلأننىسوالف محمد رزي    ج273067

95إعداديةالعظيم31505دياىلأننىوسن ازهر كريم117212

96إعداديةالعظيم31505دياىلأننىهبة ابراهيم محمد273699

عالهن احمد علي347387
97إعداديةالعظيم31505دياىلأننى

ى144610 98إعداديةالعظيم31505دياىلأننىاسيل اثير حسير

99إعداديةالعظيم31505دياىلأننىاية خليل سلطان145981

براء ابراهيم علي86145
100إعداديةالعظيم31505دياىلأننى

101إعداديةالعظيم31505دياىلأننىرسل لطيف مجيد273022

102إعداديةالعظيم31505دياىلأننىميس كامل اسماعيل86134

103إعداديةالعظيم31505دياىلأننىهناء خلف حمد374114

104إعداديةالعظيم31505دياىلأننىمريم محمد حسن86205

ى420342 اق مجدي حسير 105إعداديةالعظيم31505دياىلأننىارسر

106إعداديةالعظيم31505دياىلأننىفاتن صالح عبود146055



ى273501 107إعداديةالعظيم31505دياىلأننىخديجة حمزة ياسير

108إعداديةالعظيم31505دياىلأننىايمان جمهور محمود493738

109إعداديةالعظيم31505دياىلأننىامل عبدالواحد مهدي145724

110إعداديةالعظيم31505دياىلأننىبديعة خميس هالل86047

111إعداديةالعظيم31505دياىلأننىزمن ابراهيم حميد273587

112إعداديةالعظيم31505دياىلأننىزينب ابراهيم حميد144862

113إعداديةالعظيم31505دياىلأننىافراح سنان جمعة86199

114إعداديةالعظيم31505دياىلأننىعبير ابراهيم حمدان144930

115إعداديةالعظيم31505دياىلأننىدموع نزار صالح347894

116إعداديةالعظيم31505دياىلأننىحنان محمد عبدهللا144558

117إعداديةالعظيم31505دياىلأننىهنادي غازي لفته503306

118إعداديةالعظيم31505دياىلأننىشهلة عبد هالل510571

119إعداديةالعظيم31505دياىلأننىوجدان ابراهيم سلمان146210

120إعداديةالعظيم31505دياىلأننىانسام فيصل جمعة144943

121إعداديةالعظيم31505دياىلأننىايات ازهر كريم144508

122إعداديةالعظيم31505دياىلأننىهبة اسعد محمد273253

123إعداديةالعظيم31505دياىلأننىريم مشتاق حيال144780

124إعداديةالعظيم31505دياىلأننىالهام احمد كريم144794

ى273140 طيبة علي حسير
125إعداديةالعظيم31505دياىلأننى

ى501408 126إعداديةالعظيم31505دياىلأننىمها محمود حسير

 تركي273016
ى 127إعداديةالعظيم31505دياىلأننىهدى حسير

وق جبار كريم316093 128إعداديةالعظيم31505دياىلأننىرسر

وديان علي راشد86264
129إعداديةالعظيم31505دياىلأننى

130إعداديةالعظيم31505دياىلأننىخمائل عبدالرحمن عبدهللا86148

ى جاسم146342 131إعداديةالعظيم31505دياىلأننىبشائر حسير

132إعداديةالعظيم31505دياىلأننىشهد فاضل عباس146281

ى346973 133إعداديةالعظيم31505دياىلأننىتبارك مزاحم ياسير

خلود ثامر تركي144526
134إعداديةالعظيم31505دياىلأننى

135إعداديةالعظيم31505دياىلأننىهبة كامل محمد144903

136إعداديةالعظيم31505دياىلأننىسمية عبيد هالل273100

ق حبيب خضير145486 137إعداديةالعظيم31505دياىلأننىاستير

138إعداديةالعظيم31505دياىلأننىديانا حبيب خضير144502

139إعداديةالعظيم31505دياىلأننىازهار يونس حمدان144511

140إعداديةالعظيم31505دياىلأننىسحر خلف حمد144879

141إعداديةالعظيم31505دياىلأننىحنان لطيف خلف146123

142إعداديةالعظيم31505دياىلأننىحسناء عبدالكريم حميد144525

ى144945 143إعداديةالعظيم31505دياىلأننىرسى اثير حسير

ى عدنان عادي146095 144إعداديةالعظيم31505دياىلأننىحنير

145إعداديةالعظيم31505دياىلأننىرغدة شاكر محمود510481

146إعداديةالعظيم31505دياىلأننىشهد ابراهيم محمد273679

فاطمة علي لفته144593
147إعداديةالعظيم31505دياىلأننى

ة مؤيد عايش144855 148إعداديةالعظيم31505دياىلأننىامير

149إعداديةالعظيم31505دياىلأننىرواء فالح عبود347037

150إعداديةالعظيم31505دياىلأننىمها عباس علي86203

151إعداديةالعظيم31505دياىلأننىاثار اياد شاكر144588

152إعداديةالعظيم31505دياىلأننىديانا محمود رزي    ج416151

نبا ابراهيم تركي416082
153إعداديةالعظيم31505دياىلأننى

1دكتوراهالمنصورية31506دياىلذكرمحمد مجيد عزيز347146



2دكتوراهالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا فرحان عبدهللا346514

ي حمدي خلف406413
3دكتوراهالمنصورية31506دياىلذكرحف 

4ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرسلمان عبدهللا خلف270040

5ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرفيصل رسحان عبود395595

6ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرسليمان داود نجم270690

7ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكركريم سعد ابراهيم271425

8ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرسامر محمد محمود432072

9ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرنوفل احمد فرحان494637

10ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكررائد ابراهيم حسن394218

11ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرضياء عواد علي554536

12ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرخالد علي ثابت432196

13ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرعبدالسالم حسن عباس554531

14ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكراحمد كامل عواد269815

15ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكروليد ايوب كريم270087

16بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعدنان خلف جاسم270123

ى حراز558409 17بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسعد حسير

18بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراسماعيل كامل هادي510848

19بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرخليل شكر محمود277162

20بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالسالم محمد طه276652

21بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرطه طعمة خرموش277268

ى277271 22بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعامر جدوع حسير

23بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنهاد كريم داهوك346949

 علي عبود276742
ى 24بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

25بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسن نجيب محمد346599

26بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررسحان حليوان احمد376179

27بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعماد سعد ابراهيم395994

28بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالجبار ردام كيطان432054

29بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرخالد عزت بالل395940

30بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد عبدالعزيز فارس375841

31بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنزار علي حميد423756

32بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنرص رسحان عبود270293

33بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراسماعيل عبدهللا علي510842

34بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعاصم محان فزع432093

ى عنجاص270276 35بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرصعب حسير

ى417968 36بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراسعد عبدالواحد امير

ى محمد صالح494560 37بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

38بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ابراهيم طه270153

ى عليوي اسماعيل406523 39بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

ى274746 40بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرلطيف محمد حسير

41بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفراس كريم اسماعيل274251

42بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى نعمة نوري406471

43بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمار خليل كاظم432064

44بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرقحطان محمود علي494513

45بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن داود حمادة376163

46بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكروسام متعب حماو270551

47بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرماهر ابراهيم خميس417912

48بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحيدر حميد رشيد494548

ى510841 49بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد طه ياسير



50بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرموس قاسم عبد432216

51بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرماهر احمد علوان269282

52بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرخالد حيدر مهدي270199

53بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد داود سلمان394294

54بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحيدر سعدون محمود274581

55بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرذياب رسحان عبود271158

56بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسهيل نجم عبد269731

57بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي جسام محمد554546

58بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرانور اسماعيل وادي270222

59بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنزهان هاشم علوان275990

60بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرهادي قادر زيدان417946

61بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسالم ابراهيم محي432202

62بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرايدن كمال كامل388825

63بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد صبحي جميل510845

64بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرطارق ذياب جاسم417983

65بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفيصل زيدان محمود347496

66بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحارث طه عثمان510852

67بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحيدر جبار ستار269484

68بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعالء محمد احمد269921

69بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمود جواد منصور510840

70بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرقائد علي صالح406621

ي269534
ى
71بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنصير هاشم صاق

72بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربسام ابراهيم احمد432035

73بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالمنعم حميد عبدهللا270523

ي اسماعيل وادي394787
74بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكروصفى

75بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد خالد مصلح352715

76بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرزياد عباس عطية269778

77بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفراس محمود يونس347636

78بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي مجيد رشيد494504

79بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد زيد احمد432080

80بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم محمود خليفة510843

81بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرضياء عبدالكريم عبدالواحد270632

82بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرغازي خليل مطلك347889

83بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد حكمت كريم394403

84بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرقيس مجيد عظم274323

85بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررسمد سعد جمهور269781

86بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد محمود احمد275854

ى خميس432081 87بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد حسير

88بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي غازي خورشيد270747

89بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد عبدالسالم عدنان347514

90بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر محجوب خلف277729

91بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراسامة طه لطيف395561

92بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسعد محمد شكر276540

93بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربهاء احمد حميد428293

ى خميس347740 94بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد حسير

95بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى كريم عطية347169

96بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرطه حميد خميس432088

97بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمروان حميد رديف394386



98بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرواثق علي صالح268906

99بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد مبارك سلطان432215

100بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد محسن فليح269889

 علي494594
ى 101بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي حسير

102بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعدي محمود جمعة269991

ى269562 103بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرقاسم علي حسير

104بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسعد شاكر محمود270245

105بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسالم غانم محجوب270731

106بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر طالل نصيف271252

107بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرناظم زيدان محمود347527

108بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي عيىس زيدان417662

109بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد زاهد محجوب432190

110بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالقادر عبدالجليل ابراهيم376026

111بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسام حسن جمعة395754

112بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحافظ كريم حميد432092

113بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرصباح عطية عبدهللا352549

114بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرجواد ابراهيم اسماعيل376189

115بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفرات محمد حبيب270519

116بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد شهاب احمد417960

117بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعالء حسن محي269150

118بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفالح حسن خلف269953

119بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد حسن خضير270385

ى269560  علي حسير
ى 120بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرتحسير

121بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي شاكر نوري394862

122بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحميد احمد كمر346853

123بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد طالب زيدان394729

124بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر كريم عطية268905

ى432084 125بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمهند محمود حسير

126بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنهاد ثاير علي417971

127بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنوار صالح مهدي432090

128بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحيدر خليل حبيب269492

129بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد علوان خلف270745

130بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررسول حسن محي271410

ي396380
 
131بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكركاظم محمود ارزوق

132بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم سلمان داود271600

ي276045
 
ق 133بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي حامد رسر

134بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد خالد احمد417981

135بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي محمود يونس346711

136بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرهيثم صباح جبار417992

137بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرميالد مزهر طه494539

138بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد عباس حسام494610

139بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم277855

140بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسعد دحام محمد276030

141بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد علي احمد432101

142بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد امير جاسم432096

143بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى ابراهيم احمد347817

144بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنهاد احمد نجرس418004

145بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعالءالدين ابراهيم علي376051



ى276606 146بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررائد عبدالكريم حسير

147بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد علي صالح406732

148بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد عصام احمد432198

149بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد جواد كاظم270271

150بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعصام حاتم دانوك432053

151بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد صبيح فهمي396021

152بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى محمود غفوري271440

153بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسيف سعد جاسم347404

154بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعثمان يونس زيدان558478

155بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد سلمان ابراهيم432074

156بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد فؤاد فريد417478

ى حاتم جمعة277620 157بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

 علي محمود276532
ى 158بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

159بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالحميد خليل ابراهيم271451

160دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي مبارك علي376034

161دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفاضل ابراهيم اسماعيل276970

162دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا غازي ابراهيم346933

163دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالوهاب صالح محمد432033

164دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمطرسر صدام كيطان347109

165دبلومالمنصورية31506دياىلذكرصباح فليح حسن270779

166دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعدنان حسون علي375882

167دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعماد فائق فارس347786

ى396183 168دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحافظ محمد حسير

169دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد قاسم عبد270188

ى346680 170دبلومالمنصورية31506دياىلذكرناظم فرحان حسير

171دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسعدي سلمان دايح275220

172دبلومالمنصورية31506دياىلذكرهيثم سالم ابراهيم276670

173دبلومالمنصورية31506دياىلذكراجود نعمه جواد269850

174دبلومالمنصورية31506دياىلذكرصالح احمد طعمه275115

175دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي محمد لطيف270256

176دبلومالمنصورية31506دياىلذكرقصي يوسف عبود510853

177دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمهند قادر زيدان406657

178دبلومالمنصورية31506دياىلذكرظافر صدام كيطان396057

179دبلومالمنصورية31506دياىلذكراياد هادي مدحت271213

ى محمد417996 180دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسعد حسير

ى خضير276533 181دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحسان ياسير

182دبلومالمنصورية31506دياىلذكرخالد هادي عبدهللا376145

183دبلومالمنصورية31506دياىلذكربشير نارص كاظم276018

184دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسمير عبدهللا محمد432212

185دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد سعيد شكر276380

ي محسن275510
186دبلومالمنصورية31506دياىلذكرثامر حف 

ى269532 187دبلومالمنصورية31506دياىلذكرصفاء حمد حسير

188دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر عبدهللا رشيد276415

189دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمار محمود يونس346732

190دبلومالمنصورية31506دياىلذكريعرب نجم عبد347034

191دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفائق كاظم ابراهيم276396

ى270260 192دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر محمد حسير

193دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالعزيز ابراهيم علي432067



194دبلومالمنصورية31506دياىلذكرنرص فوزي كاظم375955

195دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسمير عبدهللا مالك432112

 علي270232
ى 196دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي حسير

197دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر ثائر لطيف432186

198دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعامر محمد رفيق432063

ى276554 199دبلومالمنصورية31506دياىلذكريارس علي حسير

ى270219 200دبلومالمنصورية31506دياىلذكرقتيبة علي حسير

201دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعماد عواد علي394772

202دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمار فالح جبار432182

203دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعادل جاسم كاظم375958

204دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعصام احمد حسن269307

205دبلومالمنصورية31506دياىلذكرلؤي صادق خلف270771

206دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعامر خليل ابراهيم348025

207دبلومالمنصورية31506دياىلذكرخالد هاشم محمد519354

208دبلومالمنصورية31506دياىلذكرصفاء احمد حميد396529

209دبلومالمنصورية31506دياىلذكرطالل عبدالعزيز حسن270102

210دبلومالمنصورية31506دياىلذكررشيد حميد سلوم269497

211دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفاضل جاسم محمد270949

212دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحميد عبدهللا حمادي347359

213دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعثمان مجيد عبدالحميد270431

214دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمهند حامد صالح554549

215دبلومالمنصورية31506دياىلذكرغانم كريم محمد376152

216دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعماد زاهد شكر271536

217دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسالم رعد كريم417956

218دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمار محمود مهدي269981

219دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسعد عبد جبار347478

220دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر حميد احمد394237

221دبلومالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم علي محمد269032

222دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمروان رمضان كاطع375897

223دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعماد احمد شالل271447

224دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد سلمان داود396488

225دبلومالمنصورية31506دياىلذكرضياء اسماعيل عنجاص269498

226دبلومالمنصورية31506دياىلذكرزياد خلف احمد269106

227دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد كامل عواد276250

228دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفاروق ثاير عبدالطيف376041

اس حسن محي270075 229دبلومالمنصورية31506دياىلذكرنير

230دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعدنان نعمة جواد269988

231دبلومالمنصورية31506دياىلذكرايوب محمد عبدهللا351373

232دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحامد خليل عنجاص269315

233دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالمنعم محمود خاطر270180

234دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد كريم حمد351434

235دبلومالمنصورية31506دياىلذكرقحطان يونس زيدان432055

236دبلومالمنصورية31506دياىلذكركيالن عادل عليوي276053

237دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسفيان طارق اسماعيل494628

238دبلومالمنصورية31506دياىلذكرجاسم محمد حبيب270479

239دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحاتم كريم جاسم270321

240دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد كريم عطية347180

ى269487 241دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر علي حسير



242دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر وسام صالح269518

ى نجم270564 243دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمجبل امير

244دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمؤيد كريم محمد395862

245دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي كامل مصطفى270112

246دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى خليل خليفة417294

247دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحامد جاسم محمد276918

248دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمثنى اسماعيل نارص270080

 علي510855
ى 249دبلومالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم حسير

250دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمعن ابراهيم عبدهللا270651

251دبلومالمنصورية31506دياىلذكرنجاح حسن علي270044

ي محمود510860 252دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسيف خير

253دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالخالق رحمان هادي269524

ى269849 254دبلومالمنصورية31506دياىلذكررافد عبدالكريم حسير

255دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالقادر محمد لطيف432192

256دبلومالمنصورية31506دياىلذكرقيرص نعيم لطيف276338

257دبلومالمنصورية31506دياىلذكرايرس ناجح فليح270294

ى270273 258دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسفيان ثامر امير

259دبلومالمنصورية31506دياىلذكرايمن رشيد نصيف558427

260دبلومالمنصورية31506دياىلذكرصفاء نوري عواد432204

261دبلومالمنصورية31506دياىلذكررعد عبدالكريم جمعة375916

262دبلومالمنصورية31506دياىلذكرلقمان مجيد عبدالحميد432048

263دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسعد هادي عطا270250

264دبلومالمنصورية31506دياىلذكرغانم كاظم ابراهيم510846

265دبلومالمنصورية31506دياىلذكرلؤي بالسم محمد347240

266إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعامر محمد عيدان270866

267إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهجول غفور حمادة270716

268إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسعد غازي ابراهيم406651

269إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي نجم مهدي277151

ي376082 270إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصبحي مصطاف ححر

271إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعماد عبدالرضا احمد275832

272إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعالء نصيف جاسم269897

273إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسعد الطيف خلف432238

274إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي ابراهيم شكر376192

275إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمطرسر سمير جاسم271234

ى432183  شامل حسير
276إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى

ى346878 277إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمعد علي حسير

ى ضايع396351 278إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمجيد حسير

279إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرنمر شاكر محمود277659

280إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد فاضل محمد394849

وش396443 281إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرغاري محمد حي 

282إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي جاسم محمد396338

283إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمروان اياد غازي270341

284إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرنرص رافع عبدالكريم277744

285إعداديةالمنصورية31506دياىلذكروليد خالد محسن432062

286إعداديةالمنصورية31506دياىلذكروسام سعدون علي277676

287إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعدنان ربيع محمد375862

288إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربشير علي درويش276716

289إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرخالد مزاحم مبارك432181



290إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر جايد عبدهللا347947

ى احمد432034 291إعداديةالمنصورية31506دياىلذكركيالن حسير

ى510838 292إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرقصي طالب حسير

293إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد احمد سلطان271510

294إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهمام مثنى جايد277721

295إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عبد سالم276112

296إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر سالم مدحت432045

297إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالسالم نوري عبدالرحمن277907

298إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمود زيدان خلف277231

299إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي بالسم محمد276664

300إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر عبدالكريم جمعة375925

ى277135 ى كاطع حسير 301إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسير

1ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكراحمد شاكر محمود510856

2ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرمخلد عزت مجيد432107

ى كامل270427 3ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرعبدالهادي حسير

4ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرسيف سلمان داود271556

5ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرراغب محمود حسن268817

6ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرقصي صالح محمد269979

7ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن احمد سلطان269974

8ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا مثنى احمد269936

9ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا محمد جمعة347622

10ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكراسامة شاكر محمود274591

11ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرغزوان صباح كامل394973

12ماجستيرالمنصورية31506دياىلذكرعبدالعزيز كاظم كريم276712

13بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرماجد عبدهللا جهاد494808

14بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسيف مجيد حميد271434

15بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر محمد قادر277207

16بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكروليد خالد جهاد270777

17بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسيف سلمان خليفة271478

18بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرايمن احمد جاسم275265

19بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى محمود شكوري269926

20بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكروسام اسماعيل ابراهيم277229

21بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرواثق جليل ابراهيم554544

22بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر حميد عبدهللا276376

23بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبداللطيف عزالدين ماالهلل275792

24بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالحميد خالد حميد277208

25بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى فيصل احمد271491

26بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكركمال عيدان ذياب269956

27بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعالءالدين عبدالكريم حسن270794

ى خضير271354 28بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسن ياسير

29بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررشاد عماد جاسم275285

30بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرستار حسون علي347273

31بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي سعدي يوسف269526

32بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريارس احمد عبد271323

33بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمؤيد ابراهيم علي271566

34بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي طالل عبدالعزيز271244

35بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد محمد عبد271153

ى353689 36بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمود هادي حسير



37بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراوس احمد نعمة270037

38بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريوسف حامد مهدي276346

39بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر عادل عدنان270157

40بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر علي عبدهللا270053

ى خلف347439 41بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمروان حسير

42بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا وسام محمد271163

43بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد وليد حمد271549

44بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى كريم عمر270091

45بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرقصي داود سليم416023

ى269840 46بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسامي محمود حسير

47بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا غانم ذياب510857

48بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكروالء محمد احمد270865

49بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعالء سلمان داود270789

50بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسعد محمود طعمة554550

ى ابراهيم274753 51بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالجبار حسير

52بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد كريم عنجاص275598

53بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد علي محمود494494

54بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد طه طعمة269847

55بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى عبدالرحمن طالب269838

56بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمود قحطان محمود269566

57بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمهند فيصل حمادة269202

ى عواد271542 58بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمود ياسير

59بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرهيثم كريم شكر270255

60بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراركان ستار عبدالجبار269548

61بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراسامة مشتاق طالب269338

62بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكركرار خليل حبيب270009

63بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمود حسن جمعة271583

64بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرباسم محمد محمود276359

65بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ثامر جايد432046

 علي خلف275492
ى 66بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

67بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمهاب حامد محمود268752

ي270821 68بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد كامل ناجر

69بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالجبار صبحي عبدالجبار346582

70بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمزبان ابراهيم علي271295

71بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرخالد مجيد حميد270347

72بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفاضل علي احمد270046

73بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسام قحطان خلف276879

74بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنظير ابراهيم ذياب271546

75بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرامير كريم جميل351182

76بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد احمد جاسم269523

77بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمنهل خليل ابراهيم269516

78بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفراس قحطان ادهام269859

79بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى كريم ابراهيم347317

80بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد خلف عبداللطيف270881

81بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي حسن علي270301

82بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي رشيد حميد275606

83بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرزياد غسان خضير347926

84بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفارس محمد حسيب494649



85بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسفيان حسون مهدي270891

ان رعد فهد271547 86بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرجير

87بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحامد يوسف عبد270300

88بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد محمود طعمة271466

89بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد عبود صالح271538

ى269800 90بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد صالح حسير

91بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عبدالكريم جمعة269098

ى عنجاص270278 92بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررامي حسير

93بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن عبدالغفور علوان271422

94بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد ناهد شكر269893

95بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد شوكت شكر270839

ى كريم269822 96بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ياسير

97بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد فيصل احمد268909

98بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسيف سالم ابراهيم271360

99بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراكرم حميد مبارك271519

100بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي اسعد علوان270242

ى270234 101بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراياد سالم حسير

102بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحيدر سلطان فاضل276003

103بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر جمال عبدهللا271504

104بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررعد احمد فرحان432094

105بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكردحام حميد عبود270804

106بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرصكر حاتم كريم268761

107بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرليث رشيد نصيف276997

108بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربشير طه طعمة269835

109بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراثير وليد ابراهيم432076

110بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد محمد حسب269521

111بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا صبيح حسن270855

112بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر علي سحاب271332

113بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرصهيب قهار حميد268781

ي فوزي275974
114بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريوسف هاتى

115بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى صبحي عبدالجبار346533

116بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي مزهر هاشم269129

117بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرخلدون مطرسر صدام271509

118بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي مبارك سلطان432209

119بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد مظهر عبدالحميد352700

ى432095 120بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرخالد علي حسير

121بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراسامة ناظم كريم276562

122بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر عبد كاظم270843

123بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر عبدهللا علي351750

124بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمروان قادر جهاد271551

125بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربكر سعدي يوسف269767

126بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد صباح كاظم432077

127بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراسامة دحام وهيب554533

128بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد وليد مجيد276895

129بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريارس محمود يونس276158

130بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرجليل داود سلمان270543

131بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد خزعل صالح275368

132بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى فيصل احمد432292



ى مهدي ابراهيم275760 133بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

134بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا شوكت شكر271186

135بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عبدهللا جهاد269549

136بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرارشد فايق حميد269441

137بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرقحطان محمود عفج271426

138بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرطه فاضل عزيز271562

139بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد علي شاكر269544

ى محمد432203 140بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي حسير

141بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد رافد فاضل352062

ى352942 142بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكروليد رشيد حسير

143بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحمزة اسماعيل خليفة275839

144بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراكرم نعيم علي268757

145بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكروسام اسماعيل حسن276611

146بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي محمود مرهج395612

147بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي عبدالمجيد رشيد432078

148بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد معاذ فليح271182

149بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد رشيد حميد274498

150بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرستار كريم جاسم268748

151بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحمزه عطا فهد271372

 علي276571
ى 152بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعالء حسير

153بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريوسف عبدهللا عزيز271305

154بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربشير علي عبدهللا269843

ي349758
155بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراسحاق احمد غنى

156بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرزهير طاهر عبدالحميد268874

ى271605 157بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر رشيد حسير

158بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمروان عدنان حسون269854

159بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعثمان احمد عباس269493

160بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريونس فاضل محمود270021

161بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسن ابراهيم حسن274403

162بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر اسامة ابراهيم269739

163بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر رفعت فاضل271189

164بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسام عطا محمود271177

165بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر عادل محمد271550

166بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد ثائر لطيف271230

ى268900 167بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرايمن ابراهيم ياسير

168بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرتوفيق سعد فرحان270131

169بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرصالح جبار احمد270208

170بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى طه محي432252

171بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسليمان خليل ابراهيم271431

172بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعباس حاتم علوان274341

173بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسن محمود بديوي270861

174بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالمهيمن قاسم حسن270680

175بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالمجيد حميد مبارك271499

176بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمار غفور احمد270837

177بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرزياد داود سلمان271465

178بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحيدر علي شكر271048

179بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمود شكر محمود268766

180بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرغيث ثامر حمد271142



181بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمهند مثنى شكري270877

182بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرليث عبدهللا عزيز271134

183بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد محمد شاكر271065

184بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا نزار عبدهللا269509

185بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسعد احمد صالح270871

186بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد نارص كاظم270221

187بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررعد محمد زيدان271118

ى432179 188بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرصالح حسن ياسير

ي269289
 
ق 189بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرصفاء محمود رسر

190بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرموفق ابراهيم علي270772

191بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرامجد جاسم محمد269537

192بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراسكندر طه ياس270059

193بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرصفاء نوري عبدالجبار270625

 علي269952
ى 194بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحمزة حسير

195بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرقصي فارس جاسم271232

196بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمعد عادل زاير270264

 علي276404
ى 197بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسيف حسير

198بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربراء جمعة محمد269447

199بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرموس محمود ابراهيم270781

200بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمهند مجيد جليل271226

201بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد محسن طعمه347455

202بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى ابراهيم محمود277791

203بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي كريم حمد276435

204بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرايهاب شهاب احمد269109

205بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسفيان عدنان خلف270448

ى عبداللطيف268780 206بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد حسير

207بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا عثمان عبد375999

ى محمود277483 208بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررياض امير

209بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عبدالرزاق عبدالوهاب271418

210بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرثامر اسماعيل ابراهيم376090

211بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد رباح عبدالقادر270950

212بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمار محمد رشيد271161

213بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريوسف محمود سلمان271497

214بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا عباس خليفة432217

215بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي اياد غازي270062

216بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربالسم محارب خليل277102

217بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرصايل مظهر حاجم271553

218بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى عزت مجيد432108

219بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحيدر خلف عبد494642

220بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عباس فهمي271471

ى خلف432038 221بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحبيب حسير

222بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريعقوب عاشور طعمة271457

223بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى نادر عبدالقادر494568

ى كامل269528 224بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالعلي حسير

ى270491 225بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعزالدين ثائر حسير

226بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمهند حميد حسن269828

227بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسفيان عطا محمود352488

228بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسن علي خلف271516



229بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمهيمن عاضي مرهون270752

230بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي عبدهللا نصيف276004

ى271435 231بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد عبدالكريم حسير

ى268873 232بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررشيد حميد حسير

233بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمروان موس عيىس347023

234بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد طلب عواد271200

235بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفؤاد فليح فرحان270799

236بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرناطق عواد احمد270309

ى خلف عبد494658 237بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

ى محمود277476 238بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسيف امير

239بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمود حامد محمود271531

240بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد مطرسر سالم269825

241بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر عبدالواحد عطية432049

242بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراركان جاسم محمد271311

243بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى شاكر محمود270617

244بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمار عبدالرزاق جمهور432267

245بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسيفالدين فالح حسن269545

246بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر جميل سلطان275682

247بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكروليد خلفة حميد417278

248بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرطالب فليح حسن269507

249بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسالم حسن صالح269530

ي270782
ى
250بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريوسف هاشم صاق

251بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد محمود صالح271347

252بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد سلمان داود269164

253بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرشهاب احمد نعمة271460

254بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى ذياب رحيم275626

ى حمادي صاحب269799 255بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

256بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحمزة محسن نجم277828

257بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى ابراهيم طه269985

258بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمروان عدنان محي271128

259بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالسالم غسان جابر270875

260بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرزكريا قاسم عبد277809

261بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسام ماكن وسمي395932

262بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكروسام محمد ابراهيم276860

263بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنصير حسن صالح271258

264بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفراس طالل نصيف270557

265بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد حاتم نجم271208

ى270235  مظهر حسير
266بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى

267بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي زياد خليل271514

ى مهدي حسن277125 268بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسير

269بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ثاير كاظم269486

270بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد فليح فرحان270811

271بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرثامر جنعان جندار432197

272بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرليث عالء محمد271343

273بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد فليح فرحان270816

274بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد علي شكر271563

275بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن نوري عبدالرحمن270773

ى270230 276بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي ستار حسير



277بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحسام قابل محمود432175

278بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحمزة هادي حمزة432057

279بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسامح رشيد نصيف277389

280بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي ثامر جايد432051

281بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربدر محمد حميد270765

282بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى حمد اسماعيل270132

283بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر مشعان حمادي276142

284بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراركان جمال جياد269515

285بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي خليل ابراهيم277493

286بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربسام منذر مظلوم271336

287بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعلي جمال عبدهللا271414

288بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر صالح رحمان269440

289بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريارس سطوان موس271576

ي276504 290بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد ابراهيم كرجر

291بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد حميد نصيف271221

292بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرغسان حسون علي432079

293بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرتراث وهاب حرف269216

294بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد سعدون كريم271283

295بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد فيصل اسماعيل347098

296بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربكر كريم محمود277123

297بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد حميد ابراهيم270213

298بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالسالم عامر خليل269841

299بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى كامل عواد269061

ي270737 300بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد كامل ناجر

301بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم ذياب رسحان269564

302بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرقتيبة معن رهيب269943

303بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى محمد عبدهللا494529

304بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر ناضل عبد274606

305بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرخالد عبدالرزاق رجب271453

306بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسيف علي حميد271024

307بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكربردويل مهاوش مطلوب268768

308بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمر خالد هاشم494533

309بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرحيدر حسن علي270766

غام فارس جاسم271219 310بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكررصى

 علي375852
ى 311بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسالم حسير

312بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرليث زيدان خلف271246

313بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد محمود احمد270367

314بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعمار خالد عبدالواحد271367

315بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعباس طه ياس270740

316بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمروان مظفر داود269884

ى خميس351073 317بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم حسير

318بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا هيثم صباح271512

319بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرنواف عامر خليل269330

320بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرضياء احمد حميد428329

321بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم احمد حميد270846

322بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرضياء عبدالقادر عبد277195

323بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكريوسف خليل اسماعيل432250

324بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسفيان عبدالكريم نوري270504



325بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرطالل فاضل محمود414424

ى سلمان محمد269563 326بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرتحسير

327بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد مظفر داود271339

328بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ايوب كريم270917

329بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراحمد صبحي عيدان271330

330دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسن علي لطيف269789

331دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي حافظ محمد432075

332دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرسول خالد ابراهيم269961

333دبلومالمنصورية31506دياىلذكرخالد طالل زيدان346895

334دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد وليد حميد274620

335دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمنصور حسب محمد271171

336دبلومالمنصورية31506دياىلذكربهاء وهاب حرف432281

337دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي راسم محمد271472

338دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالستار رافع عبدالكريم269898

339دبلومالمنصورية31506دياىلذكروليد ابراهيم اسماعيل270868

ى مهدي271390 340دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد حسير

341دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمهند مجيد حميد275900

342دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد عدنان شكور270939

343دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحميد رعد حسن271356

344دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر سعدون حمزة274421

345دبلومالمنصورية31506دياىلذكرصالح محمد حميد347118

346دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا بالسم قادر432220

347دبلومالمنصورية31506دياىلذكرماهر ابراهيم يحنر276336

348دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد نادر عبدالقادر275402

349دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسام مزاحم مبارك274646

350دبلومالمنصورية31506دياىلذكرجهاد ذياب رسحان268883

 علي269891
ى 351دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد حسير

352دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد شهاب احمد270117

353دبلومالمنصورية31506دياىلذكرشهاب حمد اسماعيل354174

ي271498
 
ق 354دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعالء محمود رسر

355دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسفيان محمد علي268857

ي270762
ى
356دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسمير هاشم صاق

357دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحبيب جاسم محمد269485

358دبلومالمنصورية31506دياىلذكرطارق زياد فليح270346

ى عواد269947 359دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر ياسير

 علي عبدالرضا269481
360دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى

361دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى محمد صفاء494617

ى فاضل268754 362دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعباس ياسير

363دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي عبدالرزاق عبدالوهاب270825

364دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفهد جاسم محمد271409

365دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر محمد جاسم375830

366دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفريد جمال عزاوي375986

367دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسام علي خلف271495

368دبلومالمنصورية31506دياىلذكربارق ماهر اسماعيل347468

ى جاسم434932 369دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمروان ياسير

370دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر علي رحيم432178

371دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمجيد حميد عبود271121

ى269122 372دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد صالح حسير



373دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن نجم عبد269480

374دبلومالمنصورية31506دياىلذكروائل صالح محمد432070

375دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسام نجم منصور269500

 علي مهدي269751
376دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمرتصى

377دبلومالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم محمد حسن271558

378دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد طه علي269489

ى شاكر269970 379دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحيدر حسير

380دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالوهاب نوري عبدالوهاب270072

381دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمود جمعة صالح268802

382دبلومالمنصورية31506دياىلذكرغسان طالب عبد270778

ى شاكر محمود271575 383دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسير

384دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد صائل محمد270305

385دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحيدر محمد ابراهيم375859

386دبلومالمنصورية31506دياىلذكرنورالدين سعيد شكر269511

387دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد صالح خلف269818

388دبلومالمنصورية31506دياىلذكرزيد فاضل محمود270847

ى351684  علي حسير
ى 389دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسير

390دبلومالمنصورية31506دياىلذكريوسف احمد جاسم269771

391دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسعد منذر حسن270774

392دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد جاسم محمد395869

393دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر عليوي اسماعيل271398

394دبلومالمنصورية31506دياىلذكريالل حسن ابراهيم269556

 علي270166
ى 395دبلومالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم حسير

396دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد وليد احمد269792

397دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمهند نصيف جاسم270767

398دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر عامر ذياب269914

ى271595 399دبلومالمنصورية31506دياىلذكرايهاب شامل حسير

400دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عبدهللا مالك270869

401دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا عبد محمد248635

402دبلومالمنصورية31506دياىلذكروليد صبحي محسن271249

403دبلومالمنصورية31506دياىلذكربارق عواد احمد270324

404دبلومالمنصورية31506دياىلذكروائل خليل ابراهيم269519

405دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى محمد شكر270808

406دبلومالمنصورية31506دياىلذكريعرب روضان صالح432235

407دبلومالمنصورية31506دياىلذكرهشام محمود خاطر432242

408دبلومالمنصورية31506دياىلذكرايهاب احمد نعمة269214

ى269928 409دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمهند سالم حسير

410دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد علي رشيد271345

411دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسن صالح عبدالواحد432269

412دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحيدر نزهت جمعة270919

ي شفيق351997
413دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالباسط حف 

414دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد ساجد احمد270373

ي270700
ى
415دبلومالمنصورية31506دياىلذكرامير هاشم صاق

416دبلومالمنصورية31506دياىلذكرضياء عبدالرحمن عطية274277

417دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي محمد علي270099

418دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسعد مجيد حميد270190

419دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد سلمان نجم394669

420دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبداالله رحمان هادي347063



421دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسالم فيصل حمادة269143

422دبلومالمنصورية31506دياىلذكرماجد هادي عبدهللا394231

423دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي ثاير محمد432105

424دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسام متعب حماو271468

ى270729 425دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد محي حسير

426دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمهند ابراهيم صفوك274566

427دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمهند شوكت حسون348626

428دبلومالمنصورية31506دياىلذكرقيرص علي جاسم275663

429دبلومالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم رياض حميد349185

430دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسن محمد عيدان270776

431دبلومالمنصورية31506دياىلذكرصفاء نجم عبد270738

ى ابراهيم276485 432دبلومالمنصورية31506دياىلذكرجاسم ياسير

433دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعثمان محمد قادر276846

434دبلومالمنصورية31506دياىلذكرسعد ابراهيم حميد277571

435دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعمر عباس فهمي271250

436دبلومالمنصورية31506دياىلذكرهمام سلمان اسعد276511

437دبلومالمنصورية31506دياىلذكرخالد نصيف جاسم394029

ى محمد271416 438دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمد امير

439دبلومالمنصورية31506دياىلذكريوسف سلمان داود270539

440دبلومالمنصورية31506دياىلذكرقحطان عدنان فرحان269130

441دبلومالمنصورية31506دياىلذكراياد ثاير علي269533

442دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى نزار يوسف270859

443دبلومالمنصورية31506دياىلذكرامجد لقمان صائل270108

444دبلومالمنصورية31506دياىلذكرنهاد طارق اسماعيل277074

445دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفراس احمد صالح277896

446دبلومالمنصورية31506دياىلذكرطوفان ابراهيم خميس271590

447دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعامر محمد جاسم277312

448دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمروان مجيد محسن269112

449دبلومالمنصورية31506دياىلذكرليث نعيم كريم432089

450دبلومالمنصورية31506دياىلذكرايوب خالد عطا275918

451دبلومالمنصورية31506دياىلذكرهيثم عزيز رحيم269793

ى270674 452دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفرات صالح حسير

453دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمود خالد محمد269776

454دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفراس مجيد حميد270024

455دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد رحيم حسن271275

456دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالحميد حامد عبدالحميد270184

ى كصب269543 457دبلومالمنصورية31506دياىلذكرصالح ياسير

458دبلومالمنصورية31506دياىلذكرايهاب احمد جاسم270739

ى عبدالرحمن نارص270127 459دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسير

460دبلومالمنصورية31506دياىلذكرزيد روضان صالح432233

461دبلومالمنصورية31506دياىلذكرفارس عادل عزو432073

462دبلومالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم بدر نوري349105

ى269123 463دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد بشير حسير

464إعداديةالمنصورية31506دياىلذكررامي غانم كريم269402

ى270570 465إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهمام طه حسير

466إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى عمار خليل432298

467إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد جاسم حميد394272

ى محمد271341 468إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم امير



469إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرابوبكر عطا محمود353441

470إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد وائل عدنان277844

471إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرالفاروق عادل علي270547

472إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر حسن هادي434911

473إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر جالل ابراهيم277111

474إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد ثامر احمد277049

475إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد شعبان حبيب270085

476إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد منذر حمد271289

477إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعثمان مشعان حمادي271568

478إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عبدهللا احمد269286

479إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد علي عبد277184

480إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا علي حميد554510

481إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي قيس كاظم271014

ى271302 482إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالودود داود حسير

483إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالعزيز طالل عبدالعزيز270945

484إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد سعد جاسم269567

485إعداديةالمنصورية31506دياىلذكركرم فيصل عبدالوهاب271307

486إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر احمد ابراهيم277912

487إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى احمد اسماعيل270966

488إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراسماعيل ابراهيم حميد269837

489إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعباس هادي جاسم269769

490إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عبدالرزاق علي276210

491إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد محمد احمد276172

492إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرادم عبدالرحمن رمضان432290

493إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمروان محمد نجم270858

494إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد جمال عبدهللا270702

495إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد سعد جاسم349394

496إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربركان رعد محمود276041

497إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهيثم صباح حسن270183

498إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد صبحي حمزة275863

499إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد زياد فليح275944

500إعداديةالمنصورية31506دياىلذكررافد غانم محمد270468

501إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرايرس يارس جاسم276358

ي271458 502إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى كامل ناجر

503إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد احمد شكوري432303

504إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ماجد دحام432255

ى270338 505إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرداود رعد حسير

506إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحسن علي محسن270610

507إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا محمد علي269939

508إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالحميد محمد علي274123

509إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمران جواد علي432111

ي271544 510إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرليث ثائر حرتر

511إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهيثم سعد عدوان271243

512إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر مؤيد عبدالرضا270678

513إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا رائد شكر276090

514إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى خالد عباس86801

515إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن حميد جاسم270924

ى268770 516إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي نارص حسير



517إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمود محمد حبيب271016

518إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسن طه محمود271091

519إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحمزة عبدالهادي نجرس270353

520إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعثمان جليل ابراهيم270928

 علي محمد510844
ى 521إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرياسير

522إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربالل احمد عباس271580

523إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصعب محمد كريم269146

524إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمثنى شهاب احمد270911

525إعداديةالمنصورية31506دياىلذكررسول سهيل نجم277878

526إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحارث وليد احمد269088

527إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرايمن خالد بحر271389

528إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي هادي جاسم269293

529إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراراس قحطان ادهام269558

530إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد عبدهللا خلف270493

531إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرزياد اسعد جبار432113

532إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن هيثم صباح271287

533إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى سعد احمد270744

534إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربكر محمود هاشم271229

ى محمد هادي432087 535إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمعي 

536إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهشام محمد عبد269113

ى جاسم434938 537إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا ياسير

ى طه276461 538إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ياسير

ى خضير271436 539إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمرتصى حسير

540إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد قيرص جاسم494733

ي فوزي276725
ى هاتى 541إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرياسير

ى خلف432254 542إعداديةالمنصورية31506دياىلذكررسول حسير

543إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرموس محسن طعمة269246

544إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد وائل عدنان277849

545إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ثابت كريم277603

546إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر عباس حسن406739

547إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصباح نوري عبدالرحمن346697

ى494750 548إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرظاهر طارق حسير

 علي فرحان269369
ى 549إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسير

550إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمازن محمد فاضل270161

551إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرانور مزهر محمد353277

552إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرايوب سعد علي268880

553إعداديةالمنصورية31506دياىلذكركمر علي خلف432258

554إعداديةالمنصورية31506دياىلذكركريم ناظم كريم432068

555إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحارث مثنى حاتم271532

556إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرفاضل جليل هيالن268889

557إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد باسم صالح406692

558إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرشهاب احمد عبد270706

559إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا ثابت كريم432206

560إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرزين العابدين علي حمد269118

561إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهيثم شوكت حسون348678

562إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمود عدنان شكور270975

563إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصالح رشيد مجيد270001

564إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهاشم خالد هاشم494772



565إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربسام عباس جسام353046

ى حمود270768 566إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسيف حسير

567إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد خالد حميد277820

568إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد جنعان جندار432247

569إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحيدر سعدون عواد399742

570إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى باسم محمد270726

571إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى محمد عزيز277835

572إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عدي غازي269998

573إعداديةالمنصورية31506دياىلذكريوسف حميد مبارك510766

ى عبدهللا علي277865 574إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسير

ى270926 575إعداديةالمنصورية31506دياىلذكررسول نذير حسير

576إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحيدر محمد عبد268851

577إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمؤمن عبدالكريم نارص270742

578إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراسامة طاهر عصمان432229

579إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرقاسم محمد مطلك396222

580إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عبدالكريم شاكر276494

581إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد غانم رشيد432200

ى270885 582إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعثمان ستار حسير

583إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالمجيد علي مجيد352851

584إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرشاكر محمود عبد271482

ي270790
 
ق ى حامد رسر 585إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسنير

586إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عيىس زيدان270795

587إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسامر محمد جليل270829

588إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرؤوف احمد بدر271593

589إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحاتم كريم محمود270893

590إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعثمان عطا محمود354503

591إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسجاد باسم محمد270722

592إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد حسن عباس494743

593إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمروان ماهر كاظم353003

594إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرنورالدين عدنان احمد271539

595إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد صميدع هاشم347051

596إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبود سعد علي269340

597إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى فائق رشيد554515

598إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد عبدالحليم حافظ276192

599إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهيثم احمد طه399946

600إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالعزيز فيصل عبدالوهاب271172

ى فرحان276673 601إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ياسير

602إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبداللطيف برهان عبداللطيف510862

603إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عدنان فرحان270455

604إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهشام ناظم سعدي554502

ى277030 605إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا تايه حسير

606إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسعد عبد علوان271525

607إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد سلمان داود268861

608إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرشهاب احمد جاسم270019

609إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرقاسم خاير محمد432288

610إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسعد علي عباس269552

611إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى عماد سعد271239

ى395893 612إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد شامل حسير



613إعداديةالمنصورية31506دياىلذكروسام سالم كريم434681

614إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى ابراهيم صفوك346592

615إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسعد عبدالكريم محمود432191

ى كريم حافظ271527 616إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسير

617إعداديةالمنصورية31506دياىلذكروسام عمار محمد271001

618إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالقادر محمد عزيز271572

619إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد وليد حميد274995

620إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد سعيد نصيف270695

621إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرادريس سعدون خليل268944

622إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر احسان احمد271522

 علي شاكر354620
ى 623إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرالحسنير

624إعداديةالمنصورية31506دياىلذكروضاح حكمت عبدالحميد271220

625إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر مظفر عبود270997

626إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرشاكر محمود احمد270748

627إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عادل زاير270718

628إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسام اكرم رمضان417852

ى طه269749 629إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالخالق ياسير

630إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن حمدان حسن271500

631إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسن محجوب عبدهللا349054

632إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمود عدنان عقاب271462

633إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا حسن جاسم270994

634إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعثمان سالم مدحت432042

ى270604 635إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد كريم حسير

636إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربدر اياد هادي271383

ى رياض ابراهيم432222 637إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرامير

ى محمد276422 638إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي حسير

639إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمعمر عامر خليل276770

640إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرفارس مهدي صالح270758

641إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد شوكت شكير269831

642إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسام علوان حميد269155

643إعداديةالمنصورية31506دياىلذكررضوان فراس خضير270972

644إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرغيث نجم منصور270983

645إعداديةالمنصورية31506دياىلذكررسول ثامر محمد270852

646إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمود محمد محمود271003

ى محمد269479 647إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسعد امير

648إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراسحاق اسماعيل ابراهيم494601

649إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد طه خليل270909

650إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى فالح حسن510761

651إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصباح مهدي صالح271279

652إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد صباح محمد269907

653إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعدنان بشير منصور274488

654إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرايمن ثامر جهاد494525

ى269271 655إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصفاء داود حسير

656إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرانور مطرسر سالم396408

657إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا رشيد حميد276631

658إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد فهمي محمد276828

659إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرايهاب داود نجم271592

660إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد مازن لطيف277444



661إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسفيان سعد حميد510763

662إعداديةالمنصورية31506دياىلذكروسام كريم حسن268847

663إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربالل حامد عبدالحميد270197

664إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمهند حسن علي461387

665إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسام ثاير رفعت269763

666إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى ناظم كريم277289

667إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمقداد عبدالكريم ثلج270511

668إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمود كريم محمد269482

669إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمامون نعمة كريم269753

670إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد خلف شالل276973

671إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر محمود مخلف432293

672إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد منذر غازي275015

673إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرنوح خالد مانع269375

674إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسامر غانم كريم270534

675إعداديةالمنصورية31506دياىلذكروليد رحيم داود271475

ى352442 676إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد مظهر امير

677إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد عدنان احمد269964

678إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسليمان فيصل عبدالوهاب270685

ي271555
ى
679إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرضميد هاشم صاق

ى طه269527 680إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرابوبكر ياسير

681إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمود ناظم زيدان350573

682إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرسجاد سعد احمد270267

683إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد عبدالجبار ردام354386

684إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربرزان روضان صالح510878

685إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحيدر سعد الطيف352144

686إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد عدي اربيع271274

687إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالحق اسماعيل كامل510759

688إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد علي سحاب270944

689إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحارث مثنى محمود271378

 علي جاسم271427
ى 690إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرتحسير

691إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالباري صالح محمد432071

692إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرارشد جاسم محمد270022

693إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراسحاق سعد علي432103

 علي270582
ى 694إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصفاء حسير

695إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى محمد مهدي270595

696إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا رعد حافظ494739

697إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصباح اركان ادهام271110

698إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحارث ستار خلف271559

ي فوزي276280
699إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد هاتى

700إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد صباح زيدان262187

701إعداديةالمنصورية31506دياىلذكررامي ثامر جهاد271179

702إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرفراس رعد ذياب270727

703إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصفاء اياد هادي270788

704إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسام شدهان هاشم271529

705إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد عمار محمد271139

ى مهدي396047 706إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرليث حسير

707إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرغيث وليد رشيد354367

708إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرنشات طالل حمو347418



709إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى مظهر ذياب432052

710إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالقادر حميد حسن277544

 ماجد علي494763
ى 711إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسير

712إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد طالب عبود510839

713إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربكر صبحي علي271433

714إعداديةالمنصورية31506دياىلذكريارس نوري عبدالوهاب271358

715إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالعزيز عبدالجليل جمعة271400

ى كامل432066 716إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرليث حسير

717إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرالياس خضير هادي270435

 علي276587
ى  حسير

718إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى

719إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرخلدون ستار عواد269429

720إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن عيىس زيدان417545

ى269247 721إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراكرم داود حسير

722إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا خالد كريم271404

723إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمراد عبدالقادر جاسم432231

724إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم سعد ابراهيم271078

725إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرضياء عبدالكريم حسن270933

726إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ماكن وسمي270951

727إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد خالد كريم269554

728إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصفاء سعدون غيدان276585

729إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى مازن لطيف277461

730إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمبارك رعد جاسم423858

731إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر طاهر محمد269348

732إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرجالل عبدالرحمن عطية268887

 علي خليفة271413
ى 733إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسير

734إعداديةالمنصورية31506دياىلذكربالل خالد مطلك432273

735إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر عباس جسام352871

736إعداديةالمنصورية31506دياىلذكررامي سعد حميد276739

737إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر ستار جبار274706

738إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرطارق زياد خليل432173

739إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد احمد جاسم271149

740إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرنجم داود عبد269561

741إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهارون حميد جاسم269101

742إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعثمان اسماعيل خليفة269310

ى271581 743إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمران عبدالخالق حسير

744إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى احمد عبدالعزيز277769

745إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرفارس بهجت فاضل276783

746إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرفاضل منذر عبد268835

747إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد خالد صالح276469

748إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى فهمي محمد277427

 علي عبدالرضا271501
ى 749إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسير

ى شهاب احمد270962 750إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسير

751إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرفاضل احمد ابراهيم271461

ى خضير271438  حسير
752إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمصطفى

753إعداديةالمنصورية31506دياىلذكروليد خالد فائق432287

754إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم سعد طالب271210

ي270991 755إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالقادر ثائر حرتر

 علي270719
ى 756إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن حسير



757إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرماجد سلمان داود271534

758إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعيىس كريم ابراهيم346526

759إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرغيث زيدان خلف268764

760إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي مجيد حميد270930

761إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرساري خليل صالح277643

762إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالملك علي حسن275305

763إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرهارون محسن طعمة271005

764إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرغيد اكرم حسن347153

765إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمران خليل ابراهيم270785

 علي شاكر271346
ى 766إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسير

767إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن حميد هادي277159

768إعداديةالمنصورية31506دياىلذكروالء وهاب حرف270282

769إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي عبدالهادي نجرس269082

770إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد شوكت شكير352338

771إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراسحاق يوسف عبدالوهاب276696

772إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد حميد حسن271505

773إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد اسعد عبدالواحد269557

774إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرالزاكي عبدالجبار ردام354551

775إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد ظاهر ماجد271224

776إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالخالق جمهور محمود276063

 علي277515
ى 777إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد حسير

778إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي عبداللطيف نصيف432296

779إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرجاسم محمد خلف269303

ى270959 780إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعمر فالح حسير

781إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدهللا صالح مهدي510850

782إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرحسن هادي احمد270903

783إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد صباح محمد268895

784إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرابراهيم جليل ابراهيم271381

785إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراحمد سعد عبداللطيف347230

786إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعبدالرحمن عبدالمنعم حميد268867

787إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي كريم عباس432110

788إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرصفاء قاسم علي269746

789إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرعلي حميد نارص271368

790إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرفاضل نزهان حسن269761

791إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرانور شهاب ابراهيم270896

792بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرسفيان حميد رديف269513

793بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرخليل ابراهيم محمد560975

794بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرعبدالمنعم احمد عبدهللا376160

795بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرضياء جاسم محمد270613

796بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرباسم محمد عليوي271393

797بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرجاسم محمد جاسم275988

798بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرجاسم تركان حمادي395882

799بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرفيصل جاسم ابراهيم270354

800بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكرقيس رهيب ثامر346825

801بكالوريوسالمنصورية31506دياىلذكراياد هاشم احمد271474

802دبلومالمنصورية31506دياىلذكرجبار جليل ابراهيم271262

ى271508 803دبلومالمنصورية31506دياىلذكرصادق جاسم حسير

804دبلومالمنصورية31506دياىلذكراحمد ستار ابراهيم494622



805دبلومالمنصورية31506دياىلذكرمحمود صبحي جميل269476

 علي صالح395718
ى 806دبلومالمنصورية31506دياىلذكرحسير

807دبلومالمنصورية31506دياىلذكررعد شاكر محمود269795

808دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعبدالمهيمن صالح محمد396395

809دبلومالمنصورية31506دياىلذكراثير شعالن صبار270827

810دبلومالمنصورية31506دياىلذكررعد حمود محمود270406

811دبلومالمنصورية31506دياىلذكررافد محان فزع346811

ى271588 812دبلومالمنصورية31506دياىلذكرعلي فرحان حسير

813دبلومالمنصورية31506دياىلذكرذياب حميد عكلة271169

814إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرازهر عبدالوهاب محمد270134

815إعداديةالمنصورية31506دياىلذكرمحمد علي عبود510835

816إعداديةالمنصورية31506دياىلذكراسماعيل فهمي صالح271503

االء علي نصيف494582
1بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

ى محمد271511 2بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسوسن حسير

ي علي554551 3بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزبيدة صير

اشجان علي رحيم558304
4بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

5بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىذكرى احمد خضير432214

6بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاقبال محمد يونس406634

شيماء علي نصيف432100
7بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

8بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىلمياء رحيم جاسم270051

فاطمة علي خضير432219
9بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

10بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسحر اسماعيل عنجاص269522

11بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنجلة اسماعيل عنجاص270607

12بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىحال فائق ابراهيم269495

13بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاحالم مجيد جاسم406737

14بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىمريم نرصت يوسف432189

15بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىحال جواد كاظم346752

ي حميد270303 16بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنهاية ناجر

17بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسندس عبدهللا خلف275251

18بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىحوراء قاسم محمد432211

ى خميس494655 19بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىشهد حسير

20بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىوجدان خالد هراط406646

21بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىمروة جبار احمد558316

رشا علي عبدالكريم558305
22بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

23بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىغفران احمد سليم347389

24بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىمروة محمود هاشم558348

25بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىبراء جمال عبدهللا558393

26بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهديل شوكت شكير432188

27بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىوسن امير لطيف346764

ة نصيف جاسم432265 28دبلومالمنصورية31506دياىلأننىسمير

29دبلومالمنصورية31506دياىلأننىخالدة نوري جاسم510886

30دبلومالمنصورية31506دياىلأننىناهدة دحام وهيب417244

31دبلومالمنصورية31506دياىلأننىخالدة علوان جاسم270545

32دبلومالمنصورية31506دياىلأننىخالدة محمود احمد276775

33دبلومالمنصورية31506دياىلأننىلميعة محمود خلف346606

34دبلومالمنصورية31506دياىلأننىوداد عالء مانع270228

ى محمد274364 35دبلومالمنصورية31506دياىلأننىسيماء حسير

ي محمود276230 36دبلومالمنصورية31506دياىلأننىفاتن ناجر



انوار سامي لطيف269811
37دبلومالمنصورية31506دياىلأننى

ى محمد274395 38دبلومالمنصورية31506دياىلأننىمنتىه حسير

ي محمود375907 39دبلومالمنصورية31506دياىلأننىهند ناجر

40دبلومالمنصورية31506دياىلأننىرجاء عبدالكريم عبدالواحد395959

41دبلومالمنصورية31506دياىلأننىسهلة محمود خلف406428

راوية ثائر علي554538
42دبلومالمنصورية31506دياىلأننى

43دبلومالمنصورية31506دياىلأننىشذى شاكر علوان558249

44دبلومالمنصورية31506دياىلأننىحزينة محمد صالح269508

ى علوان558462 45إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىاحالم حسير

46إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىهناء ستار مردان271387

ناهدة بشير علي347505
47إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

ى محمد271338 1ماجستيرالمنصورية31506دياىلأننىفاطمة ياسير

2بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزينب حامد هادي276622

3بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهدير يارس عبدالرحمن305347

4بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاسيل خلف لطيف271293

سهير علي سحاب271260
5بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

6بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهدى خليل ابراهيم375976

7بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنور صبحي عيدان271424

8بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرانية حامد هادي268936

9بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىصابرين حمدي خلف276150

10بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسماح عاضي قادر432086

11بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزينب فائق ابراهيم269538

ى عبدالرزاق رجب271421 12بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىحنير

13بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىتبارك قاسم جسام351630

هدى علي عباس406481
14بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

15بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرؤى وسام صالح275615

16بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاحالم ثامر عبد270763

17بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزينب عاشور طعمة271008

18بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىبان رفعت فاضل396212

19بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىمنتىه حمادي جميل271397

شذى ابراهيم علي271521
20بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

21بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىفاطمة اسماعيل ابراهيم271450

22بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاميمة ابراهيم محي269126

منال قاسم عبدعلي432102
23بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

24بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىانعام خليل ابراهيم270954

25بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىفرح عالء محمد270851

26بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنور ابراهيم حميد274818

27بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىليليان صباح كامل376012

28بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسوالف احمد حميد276942

29بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىعبير فهد سبع268911

30بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزكية ثاير كاظم554511

ى271502 31بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنور محي حسير

32بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىفاطمة خليل حبيب270248

33بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىايات خالد ابراهيم276526

34بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىشيماء رحيم حسن271270

35بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىايات ظاهر خليل277333

ى عارف441680 36بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىفاطمة شاهير

ى محمد271543 37بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزمن حسير



38بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىارساء سعيد نصيف270204

ى271194 39بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسحر ابراهيم ياسير

40بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىدالل رياض نعمان269734

41بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنور احمد عبداعزيز277780

ى270236 42بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىعبير رشيد حسير

43بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاكتفاء مبارك عبد269903

44بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىديانا يارس جاسم277105

45بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاقبال فهد سبع268773

ي حمد396165
ى
46بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىمروة صاق

ى269807 47بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىوردة ابراهيم حسير

48بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسيناء نعمة خلف271109

ى432279 49بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىميناء مظهر امير

ي510849
50بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىبتول عواد حساتى

51بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزينة فائق ابراهيم270436

52بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنىه رشيد احمد270238

53بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهند مهدي حسن277094

54بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنهرين يوسف ابراهيم353191

55بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىصبا ثاير كاظم554521

انسام علي عبدهللا269845
56بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

سدير محمد علي270095
57بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

58بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىعذراء عبد سالم394749

رؤى سامي ابراهيم276948
59بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

60بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسارة اسعد علوان268827

61بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىانغام فائق ابراهيم270760

62بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسارة فائق حمو268862

63بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسحر محمد خشيف351568

وفاء علي جواد269808
64بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

65بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىداليا ناظم كريم276323

66بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىشيماء نرصت عزت269474

67بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنىه طارق عبدهللا277585

68بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىفاطمة جبار احمد269785

69بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاية احمد اكرم269924

هدير علي محمود271541
70بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

ة عبدالرحمن طالب271319 71بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىامير

72بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزمن نوري فليح268879

73بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزينب اسماعيل ابراهيم277381

74بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرنا خليل وحيد375968

75بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىدعاء اعماد بحر510760

76بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهدير يوسف ابراهيم354217

77بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسحر علي عبدالرضا271578

78بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىذكرى فاضل محمد432176

79بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىافراح عبدالهادي نجرس270476

80بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزهراء عبدالرحيم غضبان432041

81بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرتى محمد صالح347006

82بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىلبنى محمد فاضل271507

83بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىحنان عدنان ابراهيم352540

ى خضير270863 84بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرسل حسير

85بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىايناس عمار محمد271480



86بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسناء امير لطيف417834

ي429936 87بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىشيماء ناجح ناجر

88بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىوالء ثابت كريم269931

89بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرسل ابراهيم احمد432225

90بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزينب طالب زيدان432082

91بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاطياف خليل ابراهيم269546

92بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاالء صالح اسماعيل271585

93بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىريا عزيز مطر269397

94بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزياد طه ذياب277216

95بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرحاب محمود شكوري432226

96بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىبراء نجم عبدهللا271349

 علي271215
ى 97بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىوجدان حسير

98بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهدى عبدالرحيم غضبان432044

99بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرسل رباح عبدالقادر271259

100بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىعائشة محمد ابراهيم276917

101بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزهراء احمد اسماعيل277801

102بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهبة ستار خلف270873

103بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىوجدان رحمن خليل271524

وق حمد خضير271327 104بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرسر

ى274781 105بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهدير رشيد حسير

وش353226 106بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهوازن محمد حي 

107بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىغفران سلمان داود268894

ى277300 108بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاميمة حاتم حسير

نور تركي جاسم277285
109بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

110بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىخديجة ابراهيم اسماعيل271039

111بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىايات خليل حبيب269504

112بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاسماء رسول كريم353912

ايمان هادي علي271602
113بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

ى احمد محمود259957 114بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىكرستير

ى محمد270176 ى حسير 115بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىحنير

116بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىامنة خالد كريم510851

117بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىنور اسماعيل عبد269735

118بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاسماء فاضل ابراهيم276548

اسماء سامي رحيم346984
119بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننى

120بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزينب خليل ابراهيم276300

ى طه271443 121بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىهدير ياسير

ى احمد كاظم270730 122بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىبرسر

123بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىوالء اسعد عبدالواحد271298

124بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىايات كريم محمود271164

125بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرسى سليم حسن277414

126بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىسهراء مبارك عبد269856

127بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرويدة مهدي حسن269882

ى محمد432097 128بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرؤى حسير

129بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىضمياء فيصل احمد271571

130بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرقية عاد جدوع432109

ى269490 ى سالم حسير 131بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىبرسر

132بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىرندة عبدالرضا احمد396364

ى عبدهللا271419 133دبلومالمنصورية31506دياىلأننىشيماء ياسير



134دبلومالمنصورية31506دياىلأننىدنيا نوري فليح299083

135دبلومالمنصورية31506دياىلأننىرنا محمد مهدي271181

136دبلومالمنصورية31506دياىلأننىشيماء عبدالواحد عطية432262

137دبلومالمنصورية31506دياىلأننىسوزان ستار كريم494789

138دبلومالمنصورية31506دياىلأننىرحاب رياض حميد268890

ى محمد270337 139دبلومالمنصورية31506دياىلأننىضح حسير

140دبلومالمنصورية31506دياىلأننىهدى شعبان حبيب270854

141دبلومالمنصورية31506دياىلأننىابتسام علوان سلمان554542

142دبلومالمنصورية31506دياىلأننىلباب رافع شهيد156745

143دبلومالمنصورية31506دياىلأننىغفران نعمة حمادة270586

144دبلومالمنصورية31506دياىلأننىنبا حميد حسن269477

145دبلومالمنصورية31506دياىلأننىهدى نوري عبدالوهاب270069

ى خميس351138 146دبلومالمنصورية31506دياىلأننىدعاء حسير

147دبلومالمنصورية31506دياىلأننىارساء سلمان داود269916

148دبلومالمنصورية31506دياىلأننىرباب طارق عبدهللا432069

149دبلومالمنصورية31506دياىلأننىانهار خلف لطيف271248

150دبلومالمنصورية31506دياىلأننىزينة احمد عبدالكريم276270

151دبلومالمنصورية31506دياىلأننىفيان ستار كريم269025

سهيلة جمهور علي271513
152دبلومالمنصورية31506دياىلأننى

153دبلومالمنصورية31506دياىلأننىرحمة حميد محمود554547

154دبلومالمنصورية31506دياىلأننىكوثر نعمة حمادة270211

155دبلومالمنصورية31506دياىلأننىهدى عواد احمد270307

156دبلومالمنصورية31506دياىلأننىمريم عدنان حمد270937

157دبلومالمنصورية31506دياىلأننىنور احمد عبد271357

رسى محمد علي270105
158دبلومالمنصورية31506دياىلأننى

159دبلومالمنصورية31506دياىلأننىاخالص خلف لطيف270441

ى394296 160دبلومالمنصورية31506دياىلأننىفيحاء محي حسير

 علي347729
ى 161دبلومالمنصورية31506دياىلأننىنور حسير

162دبلومالمنصورية31506دياىلأننىسحر رائد شكر274440

163إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىمها سلمان محمد554518

164إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىهبة غزوان محمد270284

165إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىشذى كريم لطيف276967

تبارك محمد علي270965
166إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

167إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىاية حكمت ابراهيم271072

168إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىنورس غالب رشيد417374

169إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىداليا زياد خليل270723

170إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىيمام مجيد حميد270683

ى271029 171إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىرقية كامل امير

172إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىخالد عباس حسن406685

سهاد جمهور علي396285
173إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

174إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىدعاء خليل ابراهيم554499

175إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىراوندوز مجيد حميد494781

176إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىفاطمة حسن عبد269864

177إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىشكرية رحيم محمود72258

178إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىهبة سلمان جاسم269506

179إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىوسن هشام عزاوي271490

180إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىندى عبداللطيف نصيف432299

181إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسارة عامر جهاد269163



182إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىاية وليد كامل270253

اسيل علي جاسم494482
183إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

184إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىهناء فيصل احمد271337

185إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسىه علي سلوم510883

186إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىلقاء حبيب عبدهللا269138

187إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىشهد احمد يونس277533

188إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىصفا محمد فاضل271056

189إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسحر عدي كاظم271079

ى خالد عزت271430 190إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىنرمير

191إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىشهد مثنى خضير346993

ى صالح276493 192إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىميالد امير

193إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىرقية حسن عبد271103

194إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىكوثر ثابت كريم277595

ى ثامر محمد494766 195إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىبرسر

ى270621 196إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىضفاف رشيد حسير

النهرين علي شاكر432301
197إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

ى432104 198إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىامواج مظهر امير

199إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىدعاء حميد عبدالرزاق271350

200إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىاصداف محمد عبدالجليل347133

201إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسلم صباح علي270979

202إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىايشان ابراهيم عمران276456

203إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىتبارك رسول كريم352740

204إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىارساء بشير علي277352

205إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىافنان مدحت فاضل271579

206إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىاسيا خليل ابراهيم417496

207إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىاثار نعيم لطيف271606

208إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىهديل حميد محمود276946

209إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىايات وليد رشيد494770

ان فراس خالد270874 210إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىنير

211إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىرساب حسن هادي434797

212إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىرنا كريم لطيف277010

213إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسفانة سعد عبدالعزيز277365

214إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىيرسى طاهر محمد271567

215إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىريام موس عيىس347015

216إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىهاجر خليل ابراهيم270938

رموز علي حسن351236
217إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

218إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىنىه نوري فليح271036

ى محمد270660 219إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىانفال ياسير

220إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىزهراء طالل احمد432060

221إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىنور محمد مطلك269176

222إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسندس سعد عبدالعزيز274549

223إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىغفران صدام بشير354554

224إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىدعاء ثابت كريم277614

225إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىهند عماد مصلح270864

226إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىضح صالح عبد432240

ى268871 227إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىرابعة كامل امير

ى432036 228إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىتقوى مظهر امير

ى271104 229إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىضح رحمن حسير



230إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىشهباء عدنان حمود280569

ق زياد فهد269765 231إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىاستير

232إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىايمان مجيد حميد432207

233إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىرندة صكر عياش271375

نور حسن علي270956
234إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

235إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىفرقان محمد كريم271324

236إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىايات محمد كريم269465

فرقد بشير علي276810
237إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

238إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىزينب رائد شكر276129

239إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىهبة باسم محمد406707

نور نزار علي270923
240إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

ى270735 241إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىشيماء مجبل امير

242إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىاوراس وضاح يحنر270514

243إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسحر سالم خلف271486

244إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىنور رفعت فاضل271256

245إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىرسل محمد ضعن270603

246إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسارة داود نجم510882

247إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىوالء ابراهيم خليل432284

248إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىهند حميد محمود554495

ى269559 249إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسحر كهالن ياسير

250إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىارساء فاضل كاظم270841

251إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىيرسى ماهر اسماعيل349844

ى محمد270708 252إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىزينة حسير

253إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىارساء فاضل ابراهيم276654

254إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىالرا محمد فاضل271552

255إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىزهرة اسماعيل ابراهيم269320

256إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىشهد احمد عبد432271

257إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسمية منعم جهاد277238

258إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسارة ابراهيم اسماعيل271361

259إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىصفا رفعت فاضل269501

ى396306 260إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىزينب كامل امير

شهد علي فرحان271587
261إعداديةالمنصورية31506دياىلأننى

262إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىدالل حمدي خلف432275

263إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىرانية فائق ابراهيم271476

264إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسحر احمد صالح269488

ى271095 265إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىنور غضنفر حسير

266إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىمنير خالد محمد269568

267إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىنبا مظهر داود274793

268إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىفرح غانم محمد271310

269بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىميثاق مهدي حسن347286

ى271599 270بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىمهاباد محمد حسير

271بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاحالم عبداللطيف جاسم396073

272بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىزهراء داود سلمان276684

273بكالوريوسالمنصورية31506دياىلأننىاخالص نومان مسير271237

274دبلومالمنصورية31506دياىلأننىبديعة جمعة عبدهللا375826

275دبلومالمنصورية31506دياىلأننىحنان كريم حميد399888

276دبلومالمنصورية31506دياىلأننىهوية احمد فرحان269965

277دبلومالمنصورية31506دياىلأننىكفاح محمد خماس393799



278إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىوداد شاكر علوان554541

ى حميد269092 279إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىحليمة حسير

ى عطية276519 280إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىسيناء حسير

281إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىبيداء خليل عبد270178

282إعداديةالمنصورية31506دياىلأننىخلود كريم يوسف271520

1دكتوراههبهب31507دياىلذكروحيد غفوري محسن305187

2دكتوراههبهب31507دياىلذكراياد جواد حسن442948

3دكتوراههبهب31507دياىلذكرليث باسم علي554462

4ماجستيرهبهب31507دياىلذكرصالح ناظم صالح28924

5ماجستيرهبهب31507دياىلذكرجعفر صادق محمد21086

6ماجستيرهبهب31507دياىلذكرمحمد طعمة مهدي303880

7ماجستيرهبهب31507دياىلذكرنصير فكري ذياب19104

8ماجستيرهبهب31507دياىلذكرمحمد جواد كاظم388306

9ماجستيرهبهب31507دياىلذكرصباح سعدي عبدالصاحب161981

10ماجستيرهبهب31507دياىلذكراحمد ولهان حميد16731

11ماجستيرهبهب31507دياىلذكرمحمد حميد عباس304030

12ماجستيرهبهب31507دياىلذكرغزوان مهدي جعفر16403

ار325415 ى قاسم رسر 13ماجستيرهبهب31507دياىلذكرحسير

14ماجستيرهبهب31507دياىلذكرعباس لطيف جاسم17201

15ماجستيرهبهب31507دياىلذكركاظم عادل هادي304197

16دبلوم عاىليهبهب31507دياىلذكرجاسم محمد كاظم17147

ى جاسم316653 17بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي حسير

ى عبدالسالم عيفان19623 18بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

19بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسعد داود سلمان29525

20بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد كرسى عبدهللا443979

21بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس طعمة هادي27655

22بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرجعفر محسن جعفر18597

ي مجيد305081
23بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسعد راضى

24بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبدالعزيز محسن عنصل325263

25بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد محمود يوسف29253

26بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعدنان عبداالمير محسن316754

ى305576  علي حسير
ى 27بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

28بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرياس خضير عباس162271

29بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسن غزال علي16492

30بكالوريوسهبهب31507دياىلذكركاظم خضير ياس325356

31بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرخالد مالك هادي304307

32بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعقيل علي جاسم19746

33بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس علي عبدهللا16919

34بكالوريوسهبهب31507دياىلذكريونس ابراهيم موس443947

35بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرفرات شعالن جسام492022

36بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسمير فكري ذياب16741

37بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعمار عودة وهاب19787

ى17953 38بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرصباح اسماعيل حسير

39بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد نايف عبيد444188

40بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسجاد مهدي عبيد19659

ى18755 41بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي عبدالستار حسير

ى علوان محمد306568 42بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

ى325201 43بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمرتصى قاسم حسير



44بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد نايف عبيد492504

45بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسالم ابراهيم علي19037

46بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر لطيف جاسم28186

47بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرنبيل طه كردي18602

48بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسن شوكت حميد18838

49بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد جواد حسن443168

50بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبدالرضا كاظم حبيب305102

51بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر اكرم جاسم303928

52بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحسن يوسف جواد325237

ى19642 53بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمهند كامل حسير

54بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرغانم جليل فاضل18907

55بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد جاسم عبدالهادي444667

56بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبدالسالم محسن عنصل20976

57بكالوريوسهبهب31507دياىلذكربشير عبدالعباس صادق27878

58بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرصدام عباس قاسم510749

ى304499  علي حسير
ى 59بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرتحسير

60بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراثير قيس عبدهللا304961

ى مهدي18244 61بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبدهللا حسير

62بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحازم جليل فاضل17493

هللا18950 63بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي عبداالمير خير

64بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرجاسم محمد جسام17490

65بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر قاسم حميد19779

66بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس فاضل محمد17280

67بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر صالح حسن19098

68بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمشتاق كامل كاظم510736

ي علي17173
69بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرهشام غنى

70بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرابراهيم عبدالرحمن كريم19278

71بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعقيل مسلم عباس492091

72بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرفارس عبدالهادي علي304791

73بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي كاظم حبيب443103

ى فؤاد عباس17057 74بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

75بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس محمد صادق20906

76بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمشتاق طالب مطرسر304414

77بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمثنى عباس جاسم18724

78بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي فاضل خضير29434

79بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد عدنان كريم18458

80بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس ثائر غازي442471

81بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرثائر نجم عبدهللا443120

ى510794 82بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحارث قاسم حسير

83بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبداالمير عوده عبداالمير17920

84بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعماد علي عبدهللا304462

85بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر مالك هادي316536

ى عبداالمير303963 86بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر عبدالحسير

ى صالح مهدي16791 87بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

88بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسن عبدالعزيز عبدهللا304423

89بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمنير جاسم مهدي16948

90بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمدجعفر خضير عباس18824

91بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرهاشم حسن رشيد304220



ى كاظم16317  حسير
92بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى

93بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحمزة سالم ابراهيم16600

94بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد قاسم محمد18506

95بكالوريوسهبهب31507دياىلذكريارس محمد عبدهللا316846

96بكالوريوسهبهب31507دياىلذكركريم هزبر هادي18255

97بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرجسام صاحب جسام19136

98بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعمر شعالن يوسف417247

ى18731 99بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد عالء حسير

100بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس جواد حسن28929

101بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد محسن فاضل20908

102بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمهيمن سعيد احمد304190

103بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرفراس عباس كاظم325349

104بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحازم عليوي نارص17274

105بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرميثم احمد جواد18202

106بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد رياض محمد16752

ى17942 107بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي رجا حسير

ى17975 108بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس رجا حسير

109بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسمير محمد شاكر26701

110بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد حافظ عباس17325

111بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعدي رحيم جابر18653

112بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد عبدهللا فاضل18304

113بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي ستار فليح304577

114بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرنوار جعفر سلمان492381

115بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد مهدي حسون443006

116بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرزيد عماد علي417213

117بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد قاسم عباس306651

118بكالوريوسهبهب31507دياىلذكررائد حامد عبدهللا492370

 عماد علي327609
119بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى

120بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرغزوان عدنان مهدي510732

121بكالوريوسهبهب31507دياىلذكركرار معن كاظم17050

122بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرقصي خالد كاظم18525

123بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى حسن هادي29573

124بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي اسماعيل خليل554433

125بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرايهاب حسن عباس20952

ي صادق18895
126بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسجاد راضى

127بكالوريوسهبهب31507دياىلذكريوسف عباس كامل161945

128بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحمزة محمد صالح492540

129بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد قاسم محمد325327

130بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرصالح مهدي علوان29515

131بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد سالم رضا18591

132بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد موس جعفر520308

ى21801 133بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر طه حسير

ف خليل ابراهيم492038 134بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرارسر

135بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر حسن مجيد20922

136بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد حسن نارص17458

137بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي عباس علي492052

138بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرايمن مسلم غازي325215

139بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي جواد فليح304981



ى492917 140بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي محمد عبدالحسير

ى حبيب306628 141بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعالء حسير

142بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبد الحسن هادي داود20998

143بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر فالح حسن492483

144بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرفراس عبيد مطر18564

145بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر حافظ عباس327346

146بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي طالب ابراهيم327368

147بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعامر صادق اسماعيل26832

148بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي زيد ابراهيم28300

149بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي خرصى صالح325285

ى رضا492945 150بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمرتصى حسير

151بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرياس خرصى صالح325392

152بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسيف علي نجم325238

153بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد هاشم حميد304520

154بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمروان طالب خليل16956

155بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسام علي كرسى325185

غام تركي305554
156بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس رصى

157بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرليث فاضل حسن325294

ى عبدهللا417198 158بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد حسير

159بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد سعدون عباس325260

ى325364 160بكالوريوسهبهب31507دياىلذكريارس علي حسير

ى ابراهيم مهدي442851 161بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

162بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسجاد محمد موس325253

163بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي فاضل مهدي327450

164بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرامير جاسم محمد18608

165بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي معن كاظم325220

166بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي قاسم علوان558357

167دبلومهبهب31507دياىلذكرطالب احمد جعفر304104

168دبلومهبهب31507دياىلذكرطلعت فاضل صالح510773

169دبلومهبهب31507دياىلذكرسعد مدحت يعقوب370905

170دبلومهبهب31507دياىلذكرلؤي هالل مهدي371092

171دبلومهبهب31507دياىلذكرنزار خلف نجم325318

172دبلومهبهب31507دياىلذكرجواد كاظم فاضل19292

173دبلومهبهب31507دياىلذكرنرص محمد مهدي325181

174دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي عباس قاسم510746

175دبلومهبهب31507دياىلذكرنعيم خزعل جعفر304065

176دبلومهبهب31507دياىلذكرنمير احمد ابراهيم17151

 علي444376
177دبلومهبهب31507دياىلذكرهادي مطرسر

178دبلومهبهب31507دياىلذكرمحمد حسن علي29604

179دبلومهبهب31507دياىلذكرقاسم حسن محمود17497

180دبلومهبهب31507دياىلذكرمازن خميس وهيب325322

181دبلومهبهب31507دياىلذكرعبدالرحمن حسيب مهدي554443

ى18408 182دبلومهبهب31507دياىلذكرحيدر فهد حسير

183دبلومهبهب31507دياىلذكرهادي محمد عزيز16031

184دبلومهبهب31507دياىلذكرعمران موس مكي442834

ى442498  قاسم حسير
185دبلومهبهب31507دياىلذكرمصطفى

186دبلومهبهب31507دياىلذكرحيدر كريم حسن492398

187دبلومهبهب31507دياىلذكرفؤاد كريم علي325379



188دبلومهبهب31507دياىلذكرستار جابر عباس17427

189دبلومهبهب31507دياىلذكرثائر مندوب حمدان19767

ى موس جعفر443086 190دبلومهبهب31507دياىلذكرحسير

191دبلومهبهب31507دياىلذكراحمد جمال عبدالكريم442871

192دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي سعدون عواد17306

193دبلومهبهب31507دياىلذكركريم فاضل كريم325387

194دبلومهبهب31507دياىلذكرفيى اسعد وهيب17066

195دبلومهبهب31507دياىلذكرمحمد ناهض عمار327235

196دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي حافظ عباس327354

197دبلومهبهب31507دياىلذكرسميح كامل عبود161955

198دبلومهبهب31507دياىلذكرامير اياد علي305002

199دبلومهبهب31507دياىلذكرمحمد جاسم سلطان19673

200دبلومهبهب31507دياىلذكرذوالفقار شعالن يوسف29223

201دبلومهبهب31507دياىلذكراحمد ثائر عودة19791

202دبلومهبهب31507دياىلذكرعزيز محمد شايع305096

203دبلومهبهب31507دياىلذكراحمد صباح حسن443891

204دبلومهبهب31507دياىلذكروسام غضبان دوشان327532

205دبلومهبهب31507دياىلذكرفاضل كاظم جواد21677

ى جسام492666 206دبلومهبهب31507دياىلذكرايمن حسير

207دبلومهبهب31507دياىلذكروائل خالد خليل304901

208دبلومهبهب31507دياىلذكرحيدر قاسم محمد316919

ى17408 209دبلومهبهب31507دياىلذكرعبدالرحمن مصطاف حسير

ى جواد عبد325302 210دبلومهبهب31507دياىلذكرحسير

211دبلومهبهب31507دياىلذكرخالد غانم حسن444224

212دبلومهبهب31507دياىلذكرايمن شهاب احمد325182

213دبلومهبهب31507دياىلذكرجواد زيدان جواد303860

214دبلومهبهب31507دياىلذكراحمد سلمان حميد325209

215إعداديةهبهب31507دياىلذكرمهدي سلطان عون492467

216إعداديةهبهب31507دياىلذكرعباس سعيد دفار306542

217إعداديةهبهب31507دياىلذكرمسلم كوثر محمد18614

218إعداديةهبهب31507دياىلذكررائد قاسم محمد29238

219إعداديةهبهب31507دياىلذكرجابر محمد حميد19125

220إعداديةهبهب31507دياىلذكرليث علي صالح18862

221إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي مهدي رضا305587

ي فاضل303868 222إعداديةهبهب31507دياىلذكرعقيل حسوتر

ى عبد305110 223إعداديةهبهب31507دياىلذكرمشتاق حسير

224إعداديةهبهب31507دياىلذكروسام فاضل اسماعيل17101

225إعداديةهبهب31507دياىلذكرحيدر فاضل عزيز492017

226إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي ياس خضير304345

227إعداديةهبهب31507دياىلذكرامير فاضل عباس17010

228إعداديةهبهب31507دياىلذكرمهدي ابراهيم هادي29565

229إعداديةهبهب31507دياىلذكرحمزة نزار محمود325385

230إعداديةهبهب31507دياىلذكرصفاء سعدون عبداالمير492096

231إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى عبداللطيف محسن558358

232إعداديةهبهب31507دياىلذكرحيدر ضمير ذياب444431

233إعداديةهبهب31507دياىلذكركيفان هاشم سليمان558365

1ماجستيرهبهب31507دياىلذكرغياث جاسم سعيد327586

2بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرخرصى ستار عباس305063



3بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد جاسم نايف21090

4بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعادل خالد مصلح306275

5بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسيف علي صالح306117

6بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسامر جاسم عودة21075

7بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسن طالب جاسم17186

8بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحالم عباس خضير304213

9بكالوريوسهبهب31507دياىلذكربهجت علي محمد20901

ى18667 10بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرازهر رافع حسير

ى محمد510778 11بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد ياسير

12بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبدهللا حسن كاظم327577

13بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد صالح عواد18216

ى325340 14بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي محمد حسير

15بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد نبهان حميد29594

16بكالوريوسهبهب31507دياىلذكريوسف محمد صالح16981

ى كاظم19611 17بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمهيمن حسير

18بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد جاسم عباس17321

19بكالوريوسهبهب31507دياىلذكركرار ابراهيم عبدالكريم306096

20بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراالء محمد قاسم18327

21بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرخرصى عباس فاضل304780

22بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبدهللا عباس بالسم16937

23بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى فالح عبدالحسن304121

24بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى عبدالعزيز بالسم22315

25بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسن محمد اسماعيل304805

ي16472 26بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمهند عقيل حسوتر

27بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرزين العابدين حسن كامل16613

ى سبحان حميد29350 28بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

29بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد احمد عباس442796

30بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرجاسم محمد عبداالمير18827

31بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد حيدر رسول304540

32بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبدالرزاق يحنر عبدهللا21015

33بكالوريوسهبهب31507دياىلذكريونس حسام رستم21092

34بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراثير احمد محمد21212

35بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمنير رباح تركي21095

ى محمد قاسم18447 36بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

37بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعقيل هاشم علي305602

38بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرماهر حميد حمد443799

39بكالوريوسهبهب31507دياىلذكررافد عباس حسن17180

ى304429 40بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي محمود حسير

 ابراهيم تركي19708
41بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى

42بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسيف هادي جاسم18792

43بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحمزة حكيم محمود304514

44بكالوريوسهبهب31507دياىلذكروسام عبد محمود325360

45بكالوريوسهبهب31507دياىلذكركرار صالح مهدي29367

46بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسمير عباس حسن19682

47بكالوريوسهبهب31507دياىلذكروسام خالد خليل28940

48بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس عون فاضل19757

ى17517 49بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسن رجا حسير

50بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرجواد عادل جواد304323



51بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى رياض محمد29283

52بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعقيل هادي محمد21047

53بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسيف عبدهللا كاظم29324

54بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد سعد حسن19738

ى327544 55بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد فاضل حسير

ي19678 56بكالوريوسهبهب31507دياىلذكريوسف جمال كرجر

ى18789 57بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر حسن حسير

58بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر سعدون عباس327707

59بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسجاد رياض علي304531

60بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى جاسم رستم21132

61بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمرتصى نافع موس29002

62بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي نجم عبدهللا16543

ى عباس303975 63بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسالم حسير

64بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد حمود صادق16871

65بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمنتظر سعد محسن305269

66بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد فاضل عيىس19220

67بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمنتظر قحطان محمد18584

68بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس نهاد محسن327512

ى18083 ق شاكر عبدالحسير 69بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراستير

70بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد هاشم حسن18771

71بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد سعيد مهدي21794

72بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعمر خليل ابراهيم20972

73بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى مهدي صالح25646

74بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحمزة حسن نارص17417

75بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس محمد مهدي303909

76بكالوريوسهبهب31507دياىلذكركرار طالب احمد17422

77بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرجعفر صادق فرحان303810

78بكالوريوسهبهب31507دياىلذكربركات اكرم فاضل17905

79بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمود كاظم فاضل303993

80بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر علي طالل162495

81بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس عدنان عبيد20935

82بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرزياد طارق خليل18704

ي316604
ى صويفى 83بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعبدهللا حسير

84بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسجاد عبداللطيف محسن303774

85بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعالء قيس خلف256893

86بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي فاضل سامي18808

ى327207 ى كامل ياسير 87بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

88بكالوريوسهبهب31507دياىلذكركريم حسن عون18844

89بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرهاشم عزيز جواد28560

ى27824 ى فايق حسير 90بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

91بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحسن جعفر محسن16865

92بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي كوثر علي17315

93بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد قيس سعدون492418

94بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد عباس فاضل325243

95بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعالء خليل مصلح304131

96بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسيف جعفر صادق25842

ى18004 97بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرامير محمد حسير

98بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي موس جعفر263196



 علي فخري20984
99بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمرتصى

100بكالوريوسهبهب31507دياىلذكريوسف هاشم جاسم27690

101بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد شاكر محمد18619

102بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرضياء رزاق احمد304549

103بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد عون مطر20991

ى كاظم حسن18833 104بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

105بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرارشد جواد كاظم18683

106بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرامير احمد محمود305613

107بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرفالح قاسم صادق29317

108بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد رباح تركي16382

109بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد منصور مطر20917

110بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر عبدالعزيز بالسم304233

111بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمهدي هاشم عبدهللا17272

ى325289 112بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصعب حسن حسير

 علي كاظم28004
ى 113بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

114بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسن عبد لطيف16993

115بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرهادي عماد هادي17166

ى19732 116بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد مرتصى حسير

117بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي عباس فاضل304584

118بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرايهاب نارص جاسم162071

ى17465 119بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد علي حسير

120بكالوريوسهبهب31507دياىلذكررسمد محمد عبدالكاظم16574

ى معن كاظم442412 121بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحسير

ي18782
122بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي عباس زينى

123بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد حيدر تركي306521

124بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسالم رزاق احمد305019

125بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد فاضل عباس17483

126بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد طالل ابراهيم16929

127بكالوريوسهبهب31507دياىلذكررسول مهدي حسن327390

128بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمصطفى ناظم صالح21120

129بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرحيدر كاظم حسن18440

130بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد علي مهدي305012

131بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرازهر عباس مهدي16368

ي19702
132بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد حمزة راضى

133بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمثنى عبدهللا تركي304141

134بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرجعفر فاضل كاظم19337

ى19247 135بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرصالح علي حسير

ي عباس19841
136بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد راضى

137بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرهاشم نرص احمد17966

138بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمهند عماد عباس303835

139بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرسيف ابراهيم علي493028

140بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد جاسم محمد21670

141بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرموس كاظم خضير19149

142بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعباس خضير عباس17157

143بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي اسماعيل صالح17016

144بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعامر علي هادي304159

145بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد فيصل حميد554449

146بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرمحمد رافع محمد162441



147دبلومهبهب31507دياىلذكرعيىس محمد حارز20966

148دبلومهبهب31507دياىلذكرعبدالكريم عبدالرحمن كريم17470

149دبلومهبهب31507دياىلذكرمحمد حكمة خضير16633

ى عواد492029 150دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي حسير

151دبلومهبهب31507دياىلذكرمحمد نعمة كاظم161965

ى17044 152دبلومهبهب31507دياىلذكرمهدي شاكر عبدالحسير

153دبلومهبهب31507دياىلذكرحسن هادي لبيب16103

154دبلومهبهب31507دياىلذكرولدان نرص محمد19834

155دبلومهبهب31507دياىلذكرمهدي سلمان مهدي21617

156دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي لؤي هالل304300

ى محمد اسماعيل325407 157دبلومهبهب31507دياىلذكرحسير

158دبلومهبهب31507دياىلذكرحسام سالم رضا18397

159دبلومهبهب31507دياىلذكرمحمد جاسم مهدي18699

ى مهدي492640 160دبلومهبهب31507دياىلذكرعباس عبدالحسير

161دبلومهبهب31507دياىلذكراسعد عبدهللا فاضل18888

162دبلومهبهب31507دياىلذكرصالح مهدي عبدهللا16587

163دبلومهبهب31507دياىلذكرغيث علي حسن443112

164دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي طارق جير17359

165دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي محمد عبدالسادة21077

166دبلومهبهب31507دياىلذكرمحمد احمد يوسف28519

167دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي عماد هادي325247

168دبلومهبهب31507دياىلذكرحمزة سالم جابر18571

169دبلومهبهب31507دياىلذكرحسن جاسم حسن29590

170دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي جاسم سعيد29409

171دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي نوري جالل17081

ي صالح443754
172دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي لطفى

173دبلومهبهب31507دياىلذكرحيدر عبدالرسول جبار29381

174دبلومهبهب31507دياىلذكرعلي قاسم لطيف17485

ى327495 175دبلومهبهب31507دياىلذكرابراهيم علي حسير

176دبلومهبهب31507دياىلذكركرار قيس علي16438

ى صادق جعفر327436 177دبلومهبهب31507دياىلذكرحسير

178دبلومهبهب31507دياىلذكرمحمد علي كاظم19145

179دبلومهبهب31507دياىلذكرعدنان موس سلمان17959

180إعداديةهبهب31507دياىلذكريعرب بهاء حسن19697

181إعداديةهبهب31507دياىلذكرمنير رائد عبداللطيف306491

182إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي كريم جودة327477

ي27675
183إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي طالب زينى

184إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي جاسم رستم29259

ى ربيع نايف388273 185إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

186إعداديةهبهب31507دياىلذكرعوف عبدالرحمن تركي27966

187إعداديةهبهب31507دياىلذكريونس سعدون مهاوش29033

188إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد علي عواد17473

189إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى جعفر جواد306071

ى306164 190إعداديةهبهب31507دياىلذكرمؤمل علي حسير

191إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدهللا قاسم محمد26760

192إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمود عاشور ابراهيم327226

193إعداديةهبهب31507دياىلذكركميل يحنر علي29438

194إعداديةهبهب31507دياىلذكرفاضل جواد كاظم305276



195إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد ستار سعيد304236

 عدنان خضير29257
196إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى

197إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد عبدالعزيز بالسم18556

198إعداديةهبهب31507دياىلذكرفالح حسن ذياب27897

199إعداديةهبهب31507دياىلذكرسيف هاشم علي162165

200إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدهللا عباس عبد305537

ى26882 201إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدالرحمن محمود حسير

202إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى حسن قاسم18634

203إعداديةهبهب31507دياىلذكررضا فالح مهدي29385

204إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحسن احمد محسن327321

ي مبارك احمد305473
205إعداديةهبهب31507دياىلذكرماضى

206إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمدعلي احمد فاضل29455

ى سعد محمد27951 207إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

208إعداديةهبهب31507دياىلذكرلواء نرص محمد21241

ى مجيد306304 209إعداديةهبهب31507دياىلذكررضا حسير

210إعداديةهبهب31507دياىلذكرحيدر خليل ابراهيم25623

ى عبود عيدان417299 211إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

212إعداديةهبهب31507دياىلذكررائد محمد شكر29218

ى مشتاق غازي326002 213إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

ى جاسم29040 214إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبداالعل حسير

215إعداديةهبهب31507دياىلذكرامير عباس عبود19026

216إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي حسن محمد305504

217إعداديةهبهب31507دياىلذكرامير ثائر هادي17501

218إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي سجاد علي17196

219إعداديةهبهب31507دياىلذكرامير جاسم مهدي25957

 علي ستار305169
ى 220إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

221إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد جواد عبد29487

ى صادق305705 222إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسن حسير

223إعداديةهبهب31507دياىلذكرحمزة محمد موس327159

224إعداديةهبهب31507دياىلذكربتار علي عبداللطيف17030

225إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي عمران موس325197

 علي حسن21163
226إعداديةهبهب31507دياىلذكرمرتصى

227إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد عباس عبدالرحيم327258

228إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي سليم فاضل327526

229إعداديةهبهب31507دياىلذكررافد سمير جياد305776

230إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي قاسم محمد28081

231إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد حسيب خلف16411

232إعداديةهبهب31507دياىلذكرحيدر عامر حسن325191

233إعداديةهبهب31507دياىلذكرفاضل قاسم فاضل29477

234إعداديةهبهب31507دياىلذكرعالء عباس ذياب306233

235إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد علي حسن304073

236إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى جاسم عودة16464

ى قيرص حسن21846 237إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

238إعداديةهبهب31507دياىلذكراوس شكر محمود27751

239إعداديةهبهب31507دياىلذكرعباس يحنر علي18661

 علي داود29523
ى 240إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسنير

241إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد اديب عبد16421

ى327327 242إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسن صفاء حسير



243إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد علي صادق29189

 علي حسن29132
244إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى

245إعداديةهبهب31507دياىلذكركميل محمد عباس444550

ى18840 246إعداديةهبهب31507دياىلذكرسجاد منصور حسير

247إعداديةهبهب31507دياىلذكرنورالدين يعقوب كوثر27711

248إعداديةهبهب31507دياىلذكررسول ضياء رسول388299

249إعداديةهبهب31507دياىلذكرامير علي صالح305324

250إعداديةهبهب31507دياىلذكرايثار مهدي رحيم29370

251إعداديةهبهب31507دياىلذكرسيف ماهر نارص18710

252إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدالكريم باسم عبدالكريم19227

ى161958 253إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد جاسم حسير

254إعداديةهبهب31507دياىلذكرامير علي كاظم19075

 زهير علي327334
255إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى

256إعداديةهبهب31507دياىلذكرحيدر عباس عبدالرحيم327252

257إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد رائد خليل29372

258إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى عبدالرزاق صالح29393

259إعداديةهبهب31507دياىلذكرامير فاضل عبداالمير20896

ى محمود306045 ى ياسير 260إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

261إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد جاسم علي29089

262إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي عباس مكي21593

263إعداديةهبهب31507دياىلذكرموس اياد علي510786

264إعداديةهبهب31507دياىلذكرزيد عبدهللا كاظم29199

ى جاسم جواد29519 265إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

266إعداديةهبهب31507دياىلذكريوسف طالل ابراهيم29513

267إعداديةهبهب31507دياىلذكرحيدر محمود عباس327243

268إعداديةهبهب31507دياىلذكرمجتنر علي عبداالمير29414

269إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد عبدهللا منعم554468

ى خالد عزت162001 270إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

271إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم29436

272إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمود احمد محمود19206

273إعداديةهبهب31507دياىلذكراكرم جودة محل26731

274إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسن هاشم عبدالكريم18940

275إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي جاسم جعفر18714

ى رضا327503 276إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي حسير

277إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد حسن سامي306053

278إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد هاشم حميد29465

279إعداديةهبهب31507دياىلذكرعباس باسم عبود305337

280إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى احمد حسن26213

281إعداديةهبهب31507دياىلذكرايمن خلدون علي326065

282إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدهللا هاشم حميد29444

283إعداديةهبهب31507دياىلذكرعباس عدنان ابراهيم444467

284إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدهللا حسن شوكت18374

ى محمود عباس325338 285إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

286إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسن سبحان حميد29342

287إعداديةهبهب31507دياىلذكرشفاء جاسم عيفان444277

ى21139 288إعداديةهبهب31507دياىلذكرامجد مدحت حسير

289إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي قصي عباس325421

ار28954 290إعداديةهبهب31507دياىلذكرحيدر رضا رسر



291إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى خالد عبدهللا316785

292إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدهللا حسام رستم19722

293إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدالكريم مهيمن كريم29329

 علي29541
ى 294إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد تحسير

ي17190 295إعداديةهبهب31507دياىلذكرمؤيد عقيل حسوتر

296إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسن ريسان غضبان162022

ى صادق442816 297إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي حسير

298إعداديةهبهب31507دياىلذكرعباس زهير عباس29024

299إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي عباس علي29020

300إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي بديع عبد492585

301إعداديةهبهب31507دياىلذكرمرتصى قاسم حبيب162013

302إعداديةهبهب31507دياىلذكرمرتصى عباس عبد306213

303إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد عالء رسول29233

304إعداديةهبهب31507دياىلذكرباقر زيدان جواد305991

305إعداديةهبهب31507دياىلذكرعباس رملة احمد304507

306إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد حمزة موس492680

307إعداديةهبهب31507دياىلذكرعباس نزار خلف20980

308إعداديةهبهب31507دياىلذكررامي صباح علي305529

309إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد محمد هاشم325193

310إعداديةهبهب31507دياىلذكراثير ماجد حسن162523

311إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي سعد محسن327284

312إعداديةهبهب31507دياىلذكرامير رزاق احمد305399

313إعداديةهبهب31507دياىلذكرعقيل عباس محمد27839

314إعداديةهبهب31507دياىلذكرمصطفى رافع محمد161978

 علي يوسف17347
ى 315إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

316إعداديةهبهب31507دياىلذكرسجاد ماجد عبدالخالق493019

ى عادل سعدون27665 317إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

318إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد جابر محمد29396

319إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدهللا طالب محمود304359

320إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد خميس عبدالهادي444527

321إعداديةهبهب31507دياىلذكرموس عامر محمد29332

ف كريم فاضل327601 322إعداديةهبهب31507دياىلذكرارسر

323إعداديةهبهب31507دياىلذكرمزهر حاتم شكر29587

ى جمال كاظم28041 324إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسير

325إعداديةهبهب31507دياىلذكرمنتظر خرصى عباس444502

326إعداديةهبهب31507دياىلذكرجهاد فهد سلطان327266

ى داود305524 327إعداديةهبهب31507دياىلذكرسامان حسير

328إعداديةهبهب31507دياىلذكرعباس وليد ناظم28010

329إعداديةهبهب31507دياىلذكرليث فياض جير29422

330إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي عباس عزاوي493024

331إعداديةهبهب31507دياىلذكرسجاد طلعت فاضل306262

332إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمود ضياء محمود510797

333إعداديةهبهب31507دياىلذكرجاسم محمد نجم27914

334إعداديةهبهب31507دياىلذكرصالح مهدي حسن554413

335إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسن جاسم جعفر29441

336إعداديةهبهب31507دياىلذكرسجاد عالوي جبار29425

غام محمد رشاد28355 337إعداديةهبهب31507دياىلذكررصى

338إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد نارص مهدي29268



ي16988 339إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي جاسم ناجر

ى21721 340إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي محمود حسير

341إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي سمير شوكت444084

342إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد جاسم سعيد18876

343إعداديةهبهب31507دياىلذكرابراهيم ظاهر كريم304367

ى عبد18919 344إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدهللا حسير

ي29429
ى صويفى 345إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي حسير

346إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدهللا علي كاظم304798

347إعداديةهبهب31507دياىلذكرفرقد حيدر جاسم27998

348إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد مهدي حسن306085

349إعداديةهبهب31507دياىلذكراحمد مازن ريسان327276

350إعداديةهبهب31507دياىلذكرجعفر صادق حسن306637

351إعداديةهبهب31507دياىلذكررسول محمد فاضل492035

352إعداديةهبهب31507دياىلذكرايمن اسماعيل كاظم28073

353إعداديةهبهب31507دياىلذكريارس سعد محمد29229

354إعداديةهبهب31507دياىلذكرموس رسحان ذياب26044

355إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد كوان مخيير29244

356إعداديةهبهب31507دياىلذكرمحمد خرصى عباس423321

357إعداديةهبهب31507دياىلذكرعالء محمد خليفة305367

358إعداديةهبهب31507دياىلذكرمقتدى جمال فخري306038

359إعداديةهبهب31507دياىلذكرحيدر عداي محمد327300

360إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسن ارسال ثامر29448

361إعداديةهبهب31507دياىلذكرفاروق صباح حسن29262

362إعداديةهبهب31507دياىلذكرحيدر هاشم محمد28207

363إعداديةهبهب31507دياىلذكرعبدهللا محمد عبدالرزاق327407

364إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي علي حسن28890

365إعداديةهبهب31507دياىلذكرعلي جاسم محمد17069

366إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسن عبداللطيف محسن162505

367إعداديةهبهب31507دياىلذكرمنتظر سعد فاضل29302

368إعداديةهبهب31507دياىلذكرخرصى سعد لطيف22184

369إعداديةهبهب31507دياىلذكرسجاد عدنان عبداالمير510796

370بكالوريوسهبهب31507دياىلذكررزاق كريم محمد18497

371بكالوريوسهبهب31507دياىلذكراحمد كاظم عبد17002

372بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرهادي طعمة هادي21230

373بكالوريوسهبهب31507دياىلذكرعلي شكر طالب20928

374بكالوريوسهبهب31507دياىلذكربراء سعد منعم29584

375دبلومهبهب31507دياىلذكراثير عباس محمد16964

ى كاظم443051 376دبلومهبهب31507دياىلذكرحيدر امير

ى443144 377دبلومهبهب31507دياىلذكرزهير عباس حسير

ى519710 378إعداديةهبهب31507دياىلذكرحسن سليمان حسير

379إعداديةهبهب31507دياىلذكرعباس مهدي جواد17333

1بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىهيام خليل محمود22192

2بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنضال مهدي صديان16482

3بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىفريال عبداالله عويد510784

4بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىفردوس ناظم جاسم304449

ى26016 5بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزينب فاضل حسير

لقاء علي محمد492520
6بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

7بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسحر نصيف جاسم16850



8بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزينب عبداالمير موس17911

ي16908 الهام ودود حسوتر
9بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

10بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنداء صالح مهدي16698

11بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىعبير صالح مهدي29369

ى لطيف جاسم26789 12بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىافانير

13بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسىه وليد صادق162360

14بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىرؤى فاضل كمال27940

15بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزينب محمود مبارك325374

16بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىاري    ج جليل فاضل17982

17بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسحر جليل فاضل17994

ي صالح305008
18بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىمروة لطفى

سيناء علي كاظم443832
19بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

20بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنورة فاروق هادي18340

21بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىميعاد رحمن ابراهيم305298

22بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىتغريد عباس رشيد327457

ى محمد هادي316723 23بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىياسمير

رجاء جبار علي16182
24بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

25بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىشيماء نهاد محسن558346

26بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىفاطمة مهدي خاير17453

27بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىوديان شهاب احمد325187

ى325402 28بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىفردوس نرص حسير

29بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىشيماء كاظم جواد325257

30دبلومهبهب31507دياىلأننىخولة عويد عبود325278

31دبلومهبهب31507دياىلأننىازهار حاتم عبدالكريم444104

32دبلومهبهب31507دياىلأننىسندس فاضل عبود325269

ى حمودي558240 33دبلومهبهب31507دياىلأننىارساء عبدالحسير

34دبلومهبهب31507دياىلأننىسناء احمد جعفر25733

35دبلومهبهب31507دياىلأننىاالء سعد احمد305054

رسل علي كريم16432
36دبلومهبهب31507دياىلأننى

37دبلومهبهب31507دياىلأننىشذى عبدالمطلب علي325229

38دبلومهبهب31507دياىلأننىعذراء فاضل حمادي16647

39دبلومهبهب31507دياىلأننىسماهر لطيف جاسم21097

ى محمود388296 40دبلومهبهب31507دياىلأننىانتصار حسير

41دبلومهبهب31507دياىلأننىدعاء نارص مهدي443131

42دبلومهبهب31507دياىلأننىوفاء عدنان عبدالكريم29212

43دبلومهبهب31507دياىلأننىليل جاسم محمد18638

44دبلومهبهب31507دياىلأننىذكرى لطيف جاسم20890

45دبلومهبهب31507دياىلأننىاحالم فاضل صالح21684

46دبلومهبهب31507دياىلأننىهبة جابر محمد17096

ي17038 47دبلومهبهب31507دياىلأننىامال جاسم ناجر

ى510748 48دبلومهبهب31507دياىلأننىزينب قاسم حسير

49دبلومهبهب31507دياىلأننىزينه عبداالمير موس162060

50دبلومهبهب31507دياىلأننىدالل هاشم حميد29459

51دبلومهبهب31507دياىلأننىنبا ناظم ابراهيم305284

ى محمود304999 52دبلومهبهب31507دياىلأننىايمان ياسير

53إعداديةهبهب31507دياىلأننىفضيلة كريم عون327443

ى21179 1ماجستيرهبهب31507دياىلأننىحنان عبدالهادي امير

2ماجستيرهبهب31507دياىلأننىرواء مالك عبد492562



3ماجستيرهبهب31507دياىلأننىطيبة رياض علي304526

4بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىاسيل عباس لبيب303786

حوراء علي عبدهللا305729
5بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

6بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىبتول طالب جاسم17299

نهال علي حسن21656
7بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

8بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىمنار فاضل حميد29570

9بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىورود قصي خليل492655

10بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىشيماء خميس عبدالهادي325180

11بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىصابرين محمد جسام19649

12بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىرفل عبدهللا منعم554426

13بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىفراقد مؤيد سلمان19308

ى304387 نور علي حسير
14بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

15بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىايمان سعدون عباس304967

16بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنجوى ابراهيم عبدالكريم327194

17بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنور جاسم جواد19806

18بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىفاطمة محمد قاسم29274

ي19774 19بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىايناس علي حسوتر

هللا محمد304250 20بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىفاطمة خير

21بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىايمان داود حاتم19667

22بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزينة عباس حسن21542

23بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىمروة كريم اسماعيل327559

24بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىميسم محمد هادي161974

25بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنبا شعالن يوسف18848

26بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىتبارك نرص كريم19854

27بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزهراء ثائر عودة21156

28بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىمريم حسن رشيد19263

29بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىلم محمد صيهود19771

30بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنورهان مهاوش قيس492106

31بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىصابرين زيارة موس162151

32بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزهراء سبحان حميد29336

33بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىهدى طه نارص325204

34بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىفاطمة فاضل موس19253

 علي جاسم19694
ى 35بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىياسمير

غام تركي306771
36بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزهرة رصى

37بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىهديل احمد حسن17463

38بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىانفال طلعت فاضل306723

39بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزينة فاضل غزال16623

40بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىامنة فاضل جواد305793

41بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزهراء رعد فارس304332

42بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىارساء ليث فاضل19783

43بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىهديل صالح مهدي29079

ى18858 44بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسارة مدحت حسير

45بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىرسور حكيم محمود304471

46بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسحر صباح علي303954

ي304350
ى صويفى ق حسير 47بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىاستير

48بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنركز محمد حميد29577

ي20995
امل علي حساتى

49بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

50بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسارة عبدالجبار عباس325307



51بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىورود جاسم مهدي27780

52بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىلم علي جاسم19689

53بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىامنة ابراهيم عارف444354

54بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىاسيل حسن فليح19753

55بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىضح صباح علي304055

56بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنورالهدى خرصى صالح306666

57بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىمروة عودة سلمان305028

58بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىارساء عبدالمهدي عبدالخالق26093

59بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىحوراء ثائر عودة21268

ى304404 60بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىصبا حبيب حسير

61بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزهراء ثامر عواد18533

62بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسحر صباح جعفر20915

63بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىايالف جبار عبدهللا304316

64بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسحر خضير مطرسر327593

65بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزمن عبدهللا محمد17263

66بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسارة محمد عبدالكاظم16555

67بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىصابرين فاضل جواد305046

ى ياس خضير443200 68بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنرمير

غفران علي حيدر305039
69بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

70بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىدعاء عباس فاضل325312

71بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزينب حكيم محمود304455

72بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىغصون مهدي خليل29384

73بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىضح ثامر حاتم19239

ى محمود16450 74بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنورة حسير

75بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىشيماء رعد فدعم444205

ق عدنان ابراهيم444113 76بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىاستير

77بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىرنا صالح حسن19741

78بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىمروة شالل محسن18468

79بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنيان سعد فاضل28965

ى26175 80بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىايام جودة حسير

ى عبدهللا21703 81بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىعلياء حسير

ى عبدهللا محمد28118 82بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىياسمير

ى29292 83بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىمروة فيصل حسير

ايات علي عباس510743
84بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

85بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىهناء نارص مهدي18418

86بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزهراء حسن خلف20912

87بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىغصون عبدالسالم عيفان19636

ى16997 والء علي حسير
88بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

89بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنرجس يحنر علي306609

ميعاد ابراهيم تركي18429
90بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

91بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىشهباء سمير شوكت444024

ى صباح مهدي327427 92بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىحنير

93بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىرحاب عدنان مجيد442779

ى304437 94بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنورا عزيز حسير

95بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىلبنى عبدالعزيز محسن327490

96بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىنور عبدالعزيز محسن327467

حوراء علي كاظم304247
97بكالوريوسهبهب31507دياىلأننى

98بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزينب علي داود19327



99بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىهديل ستار جابر19653

ى29528 100بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىزينب فيصل حسير

101بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىان سعد احمد325177

102بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىشهد طالب جاسم17449

103بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسحر غازي شكر19155

104بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىارساء خضير داود303796

105بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىحنان فياض جير29536

106دبلومهبهب31507دياىلأننىزينب حسن سليمان21191

107دبلومهبهب31507دياىلأننىزينب ثائر هادي17506

108دبلومهبهب31507دياىلأننىايمان فالح مهدي304395

109دبلومهبهب31507دياىلأننىنادية خالد جاسم19750

110دبلومهبهب31507دياىلأننىشيماء مهدي محمود21711

111دبلومهبهب31507دياىلأننىرندة سليم فاضل305418

ى18979 112دبلومهبهب31507دياىلأننىامنة طالب حسير

ى304444 113دبلومهبهب31507دياىلأننىشمس عزيز حسير

ي16768
ى صويفى ى حسير 114دبلومهبهب31507دياىلأننىنرمير

115دبلومهبهب31507دياىلأننىارساء حسن عزيز17926

مريم علي ابراهيم444330
116دبلومهبهب31507دياىلأننى

117دبلومهبهب31507دياىلأننىرؤى عباس جاسم21560

118إعداديةهبهب31507دياىلأننىزهراء ثائر هادي305435

119إعداديةهبهب31507دياىلأننىمريم احمد امجد162045

120إعداديةهبهب31507دياىلأننىخمائل عبدالسالم حسن29354

121إعداديةهبهب31507دياىلأننىشهد محمد محمود21574

122إعداديةهبهب31507دياىلأننىفاطمة عباس مهدي304984

123إعداديةهبهب31507دياىلأننىزينب مشتاق غازي442892

124إعداديةهبهب31507دياىلأننىتيسير مؤيد سلمان29299

شهد علي عبداللطيف161970
125إعداديةهبهب31507دياىلأننى

ى29562 126إعداديةهبهب31507دياىلأننىشهد جابر حسير

ى306589 127إعداديةهبهب31507دياىلأننىحوراء عبدهللا حسير

128إعداديةهبهب31507دياىلأننىصبا باسم ظاهر306019

129إعداديةهبهب31507دياىلأننىزينب رافع جاسم17088

130إعداديةهبهب31507دياىلأننىسماح احمد حسن25796

131إعداديةهبهب31507دياىلأننىطيبة محمد عبد17291

132إعداديةهبهب31507دياىلأننىسحر مهدي حسن554408

133إعداديةهبهب31507دياىلأننىمريم محمد عباس304085

ي29406
134إعداديةهبهب31507دياىلأننىنور بشير راضى

غام تركي305757
135إعداديةهبهب31507دياىلأننىزينب رصى

ى كامل21606 136إعداديةهبهب31507دياىلأننىمريم حسير

ى فهد306140  حسير
137إعداديةهبهب31507دياىلأننىتف 

138إعداديةهبهب31507دياىلأننىفرجه خميس عبدالهادي444307

139إعداديةهبهب31507دياىلأننىحوراء مهدي حسن554416

140إعداديةهبهب31507دياىلأننىعهد ستار جبار18872

ى رزاق محمود28537 141إعداديةهبهب31507دياىلأننىياسمير

142إعداديةهبهب31507دياىلأننىزينب شاكر محمود26776

143إعداديةهبهب31507دياىلأننىهدى عبدالهادي حسون21808

144إعداديةهبهب31507دياىلأننىنبا صباح مهدي326244

ى كريم325369 145إعداديةهبهب31507دياىلأننىزينب حسير

ايالف اياد علي27797
146إعداديةهبهب31507دياىلأننى



147إعداديةهبهب31507دياىلأننىفاطمة ناظم عباس25826

148إعداديةهبهب31507دياىلأننىعذراء عودة عبداالمير25860

ندى علي محجوب444454
149إعداديةهبهب31507دياىلأننى

150إعداديةهبهب31507دياىلأننىاطياف محي كريم325273

ى عبدهللا22187 151إعداديةهبهب31507دياىلأننىافراح حسير

152إعداديةهبهب31507دياىلأننىهديل صباح اسماعيل16773

153إعداديةهبهب31507دياىلأننىنجالء ضياء رسول444131

ى17381 154إعداديةهبهب31507دياىلأننىفرح عبدالكريم حسير

155إعداديةهبهب31507دياىلأننىزهراء سلمان مهدي29580

اس ابراهيم سويدان29532 156إعداديةهبهب31507دياىلأننىنير

157إعداديةهبهب31507دياىلأننىوعد فاضل عباس554403

ي325565 مينا ثامر حرتر
158إعداديةهبهب31507دياىلأننى

ى صادق444230 159إعداديةهبهب31507دياىلأننىميالد حسير

160إعداديةهبهب31507دياىلأننىضح حسن فليح18473

161إعداديةهبهب31507دياىلأننىلينا نجم عبدهللا18719

162إعداديةهبهب31507دياىلأننىزهراء ابراهيم سويدان29296

163إعداديةهبهب31507دياىلأننىدعاء فاضل سلمان17424

سارة حسن سامي305314
164إعداديةهبهب31507دياىلأننى

165إعداديةهبهب31507دياىلأننىتقوى نبيل عبداالله510795

166إعداديةهبهب31507دياىلأننىنور محمد عباس303940

167إعداديةهبهب31507دياىلأننىايالف جمال فخري305157

168إعداديةهبهب31507دياىلأننىريم صابر عودة162364

 علي26723
ى 169إعداديةهبهب31507دياىلأننىزهراء حسير

170إعداديةهبهب31507دياىلأننىسندس جاسم علي29084

ى17022 اية علي حسير
171إعداديةهبهب31507دياىلأننى

تبارك قاسم علي325396
172إعداديةهبهب31507دياىلأننى

173إعداديةهبهب31507دياىلأننىفاطمة ناظم ابراهيم162115

ايالف حيدر علي25807
174إعداديةهبهب31507دياىلأننى

ى كامل21600 175إعداديةهبهب31507دياىلأننىنبا حسير

176إعداديةهبهب31507دياىلأننىعبير ولهان حميد21714

177إعداديةهبهب31507دياىلأننىنغم فاروق هادي161976

178بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىكواكب ابراهيم مصطفى17285

ى نارص18646 179بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىرنا حسير

180بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىايمان لطيف حسن325411

وق حسون جعفر444147 181بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىرسر

182بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسعادة عباس حميد21744

183بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىرجاء محمد حميد17477

184بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىارساء قاسم محمد16860

185بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىندى جاسم محمد18349

186بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىسهاد محسن فاضل316693

187بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىغسان نارص مهدي18383

ى محمود304379 188بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىرواء حسير

189بكالوريوسهبهب31507دياىلأننىناجحة قاسم محمد21585

190دبلومهبهب31507دياىلأننىمكية خضير مطرسر325333

ى كريم18487 ى حسير 191إعداديةهبهب31507دياىلأننىبرسر

192إعداديةهبهب31507دياىلأننىليل سعيد رشيد29247

1ماجستيرمندىلي21508دياىلذكرماهر صالح كاظم386935

2ماجستيرمندىلي21508دياىلذكرمنترص صالح كاظم441036



3ماجستيرمندىلي21508دياىلذكرفريد عبدالكريم عبدالقادر280221

4بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرفراس جليل خزعل391458

5بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكروليد ابراهيم محمد463628

6بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد عبدالقادر عبدالوهاب390947

7بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرسعد فالح حزيم356940

8بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكربسام نجاد خورشيد218574

ى نورالدين حسن387204 9بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحسير

10بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمجيد كامل حسن441393

11بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراسماعيل قاسم مري279616

12بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمؤيد قادر بكي218798

13بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرجبار داود سلمان219792

14بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرليث سامي علوان281106

15بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكردريد يوسف رضا219391

16بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرفالح حسن شكر509670

17بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعباس عبدالرضا عبدالقادر392026

18بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد صالح رحمان359289

19بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعدنان سيدوىلي مهدي218567

ى390868 20بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعدنان لفته حسير

21بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمهدي كامل موجي441265

22بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحيدر علي عبدالحميد219763

23بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكريوسف هالل احمد219596

ى خانة219752 24بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكركريم حسير

اد مزعل497156 25بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرستار رسر

26بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحسن كريم علي391945

27بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد منهل طالك391168

28بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرسيف ناظم وسمي440476

29بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرايهاب يحنر عبدالجالل219505

30بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي سلمان محمد497088

31بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعقيل ابراهيم محمد283677

32بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرموفق قادر بكي218575

33بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرقاسم محمد سلمان218975

34بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكررعد سالم خلف441408

35بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرقيس حسن عجيل219008

36بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعمار ابراهيم محمد281031

37بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمقداد علي هادي218838

38بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرخالد مشهد شجاع218770

ى محمد497215 ى حسير 39بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعبدالحسير

40بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرجودت كاظم محمود219353

41بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعبدهللا صباح رفعت497045

42بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعرفان عبدالرحيم عبدالكريم218775

43بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرخالد حسن داود218518

44بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد قاسم جمعة352832

45بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمؤمن جاسم مراد354887

46بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعمار محمود خالد441383

47بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعمر ثامر حسن359127

48بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرقحطان عدنان عامود219673

يف355175 49بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرقيس محمود رسر

50بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرليث غازي سهيل219887



51بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد نوري حوم441111

52بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكروسام ناظم وسمي441367

53بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحسن نارص ابراهيم218834

54بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعبداالمير عمران مصطفى391756

55بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعبدالرحمن جبار محمد219333

56بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعبدالحافظ حامد طالك497258

57بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعمر حسن علي218664

58بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد جبار سلمان424008

59بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعبدالعزيز منذر شباط283806

60بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد عبد طعمة354505

61بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعثمان مطلك تركي497248

62بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحيدر علي راشد219868

63بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراياد رشيد ابراهيم283714

64بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرفائق عبدالكريم خضير358876

65بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكروليد رشيد طالب218766

66بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعمر عادل عبدالجبار218508

67بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرقيس سامي احمد464938

68بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد اسماعيل قاسم417120

69دبلوممندىلي21508دياىلذكرعمر فاروق احمد218492

70دبلوممندىلي21508دياىلذكرعلي لقمان عبدالرحمن391226

ي بوري284303
71دبلوممندىلي21508دياىلذكركريم شمحى

ى منذر انس219525 72دبلوممندىلي21508دياىلذكرحسير

73دبلوممندىلي21508دياىلذكرصباح اسماعيل غريب391688

74دبلوممندىلي21508دياىلذكرمالك محسن عبدالرحمن219363

75دبلوممندىلي21508دياىلذكرقحطان عدنان عبدالرحمن218809

76دبلوممندىلي21508دياىلذكرفائز علي صالل218885

77دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد عبدهللا محمد218726

78دبلوممندىلي21508دياىلذكرعالء عبدالكريم شكر391193

79دبلوممندىلي21508دياىلذكرعامر عجمي محمود218790

80دبلوممندىلي21508دياىلذكرهاشم محمد نصيف218980

ى جواد391534 81دبلوممندىلي21508دياىلذكرعلي حسير

82دبلوممندىلي21508دياىلذكراكرم خليل ابراهيم391977

83دبلوممندىلي21508دياىلذكرناظم جمااللدين عبدهللا218817

84دبلوممندىلي21508دياىلذكركويت رحيم حميد218728

85دبلوممندىلي21508دياىلذكركاظم محمود جاسم219343

86دبلوممندىلي21508دياىلذكرشهاب احمد مهدي355370

87دبلوممندىلي21508دياىلذكرخالد موفق حسون281160

88دبلوممندىلي21508دياىلذكروليد عبدهللا ابراهيم281143

89دبلوممندىلي21508دياىلذكرعلي شكر محمود219293

90دبلوممندىلي21508دياىلذكررعد نجيب عبدهللا391735

ي فيصل218483 91دبلوممندىلي21508دياىلذكرقاسم ساجر

92دبلوممندىلي21508دياىلذكرنادر ابراهيم سادر387302

93دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد مصطفى رشيد218458

ى356514 94دبلوممندىلي21508دياىلذكرمجبل شباط حسير

95دبلوممندىلي21508دياىلذكرعلي مدجي عبدالستار218925

96دبلوممندىلي21508دياىلذكراحمد شعالن مراد391303

ى محمد279772 97دبلوممندىلي21508دياىلذكرعدنان حسير

ى فؤاد جعفر219275 98دبلوممندىلي21508دياىلذكرحسير



99دبلوممندىلي21508دياىلذكرحيدر خورشيد فرمان219819

100دبلوممندىلي21508دياىلذكرستار شكر جميل392044

101دبلوممندىلي21508دياىلذكرسيف عبداالمير سعيد218772

102دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد رحمان سعيد497346

103دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد سالم جمعة280899

104دبلوممندىلي21508دياىلذكرضاجي كامل موجي280928

105دبلوممندىلي21508دياىلذكرسالم ابراهيم معروف219852

ى219729 106دبلوممندىلي21508دياىلذكرسجاد كريم حسير

107دبلوممندىلي21508دياىلذكرعبدهللا سالم خلف497038

108دبلوممندىلي21508دياىلذكرمصطفى عبد فليح280582

ى441250 109دبلوممندىلي21508دياىلذكراحمد فيصل حسير

110دبلوممندىلي21508دياىلذكرحمزة مدجي عبدالستار219743

111دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد مجيد جمعة218561

112دبلوممندىلي21508دياىلذكرعلي ضياءالدين لقمان219336

113دبلوممندىلي21508دياىلذكرليث سامي احمد354433

ى شفق صالح218600 114إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدالحسير

115إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد سعدون نارص356017

116إعداديةمندىلي21508دياىلذكرجليل ابراهيم جامل475370

117إعداديةمندىلي21508دياىلذكرقادر وىلي محمد218805

118إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد عزالدين علي218583

119إعداديةمندىلي21508دياىلذكرايفان اسعد حسن219872

120إعداديةمندىلي21508دياىلذكرسهيل نجم عبدهللا284241

121إعداديةمندىلي21508دياىلذكرسعد نجم عبد218733

122إعداديةمندىلي21508دياىلذكرصالح احمد كطبة218748

123إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعمار منعم يوسف218474

124إعداديةمندىلي21508دياىلذكراسحاق يعقوب يوسف219809

125إعداديةمندىلي21508دياىلذكرصفاء قاسم مسعود497117

126إعداديةمندىلي21508دياىلذكرثائر تركي محمود218638

ى ماجد سلمان496988 1ماجستيرمندىلي21508دياىلذكرتحسير

2بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي فالح حسن283599

3بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمهند حبيب عبدهللا219432

4بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد عالءالدين نارص218812

5بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكررائد صادق كريم284280

6بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرماهر كامل داود219512

7بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرابراهيم نادر ابراهيم497132

8بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرسالم ناظم ويىسي358784

9بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرابراهيم محمد ابراهيم218536

10بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرطه منذر انس219355

11بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرناطق محمود ثامر219529

12بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرقحطان عيدان مصطفى218645

13بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد زاهد هادي218837

14بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد صالح كاظم283813

15بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكروديع وىلي ابراهيم218465

16بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمروان طه منشد555911

17بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكروضاح ابراهيم حاتم219691

18بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد طاهر سليمان354220

ى218791 19بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمشتاق صالح حسير

20بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمصعب فؤاد منصور218950



21بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكروسام عصام قاسم392009

22بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمناضل شاكر جوامير358314

23بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعدنان صكبان رشيد354123

24بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكربشار فالح حسن283726

وز218655 ى فير 25بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعامر حسير

26بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرصالح عبدالقادر عبد358533

27بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد صكبان صير219329

ى218894 28بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد موس حسير

 علي219850
ى 29بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعبدهللا حسير

30بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحسن رشيد باشا219876

31بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد طاهر سليمان354332

ى فليح218957 32بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي عبدالحسير

33بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي اركان رشيد219313

34بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي محمد خلف219832

35بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي غازي فيصل219678

ى ستار فرمان218501 36بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحسير

37بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرايرس غالب كريم283949

38بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرايمن اديب عبدهللا284184

39بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكروليد فالح كيطان219722

40بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعالء مؤيد رشيد219308

41بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكررعد فائز علي387031

42بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرسلوان طه منشد218816

43بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي محمد منيهل218881

44بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرباسم جاسم محمد283720

45بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكررباح نوري حوم218989

46بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرضياء قحطان مشهد279929

47بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرخالد محمد جاسم356166

48بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرنجم عبدهللا جمعة218591

49بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد نجم عبدهللا219331

50بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرصباح نوري حوم219699

ى شفق219704 51بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي عبدالحسير

ى فهد فليح219517 52بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحسير

ي مخيير218848
ى

53بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعالء شاع

54بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد علي اكريم354784

55بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمثنى عبدالرحمن احمد283730

56بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي مهدي صالح218911

57بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعمر كامل داود218870

 علي219775
ى 58بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرذو الفقار حسير

59بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي صالح ستار280325

60بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي عماد كمال283696

61بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي كريم مولود219869

62بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكروسام عاضي نارص353020

63بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرتركي كريم رشيد218863

64بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرهارون خيام هارون219286

65بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكركاظم هادي عبدالمحسن281122

هللا محمد احمد219360 66بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرخير

67بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرنشوان هادي مصطفى218788

68بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرضياء محمود سلمان218543



ى219878 69بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرامير صالح حسير

70بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمهند نجيب عبدهللا218735

71بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكررسول نجم عبدهللا219726

72بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراركان قحطان عبدالرحمن281256

73بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحازم محمد كمر280687

74بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحيدر كمال فليح218851

75بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمصطفى سهيل نجم283739

ى218588 76بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرلؤي رحيم حسير

ى شجاع218445 77بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد حسير

78بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد كريم جاسم218570

79بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي احمد عزال218629

80بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعبدهللا علي هادي219295

81بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد عاضي موس218506

82بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمهند غازي سهيل219338

هللا عدنان محمود218644 83بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرخير

84بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي سالم محمود280204

85بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرهيثم لطيف كاظم218617

86بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحسام سعد محمد333636

87بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد داود سلمان218699

88بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكروليد نجيب عبدهللا218899

89بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد ماهر هارون219794

90بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد صالح كاظم283894

91بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد عبدالجبار اسعد219856

92بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعبدالرحمن يوسف عامود219804

93بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراسامة حبيب خليل358452

94بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمصطفى فؤاد منصور219482

95بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعمر سالم جمعة218551

ي فيصل284053 96بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرباسم ساجر

97بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكراحمد نبيل فهد218987

98بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرشداد محمد سلمان218875

99بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمصطفى غالب طالب440514

100بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمصطفى عيدان عبدالقادر218879

101بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي مالك محسن218595

102بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرامجد نجيب عبدهللا219829

103بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرحسن احمد مهدي357414

104بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمود كريم جلوب283963

105بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمحمد كريم جلوب281184

ى سلمان218475 106بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكريوسف حسير

107بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكربهاء ستار صالل219354

108بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرصالح ماهود اسماعيل218803

109بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرمصطفى محمد نوري218523

110دبلوممندىلي21508دياىلذكراحمد غازي فيصل218846

111دبلوممندىلي21508دياىلذكرمصطفى بشار عزالدين218886

ى سالم احمد218760 112دبلوممندىلي21508دياىلذكرحسير

113دبلوممندىلي21508دياىلذكراحمد علي نصيف219531

ى218883 114دبلوممندىلي21508دياىلذكرساهر علي حسير

115دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد غالب نارص218828

116دبلوممندىلي21508دياىلذكراياد فاروق احمد441419



117دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد عدنان مطر219321

118دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد علي نصيف219273

119دبلوممندىلي21508دياىلذكرمهند شعالن كيطان218433

120دبلوممندىلي21508دياىلذكررامي سعدي احمد219679

121دبلوممندىلي21508دياىلذكرمرتصى جامل عويد218752

 علي218890
ى 122دبلوممندىلي21508دياىلذكرحسن ياسير

123دبلوممندىلي21508دياىلذكراحمد محسن رشيد218808

124دبلوممندىلي21508دياىلذكرعبدالسالم محمد احمد219696

125دبلوممندىلي21508دياىلذكرصديد عقال اسماعيل354758

126دبلوممندىلي21508دياىلذكرعلي رحيم اسعد352726

127دبلوممندىلي21508دياىلذكراسامة خليل ساير218607

128دبلوممندىلي21508دياىلذكركريم شعالن ادعيم218530

129دبلوممندىلي21508دياىلذكراحمد عاضي هادي218547

130دبلوممندىلي21508دياىلذكراحمد سعيد حميد219276

131دبلوممندىلي21508دياىلذكررسول نوري حوم441139

132دبلوممندىلي21508دياىلذكرعلي يوسف عامود218833

133دبلوممندىلي21508دياىلذكرمهند سالم خلف218901

134دبلوممندىلي21508دياىلذكرقاسم محمد منيهل219853

135دبلوممندىلي21508دياىلذكرجاسم محمد كامل218460

136دبلوممندىلي21508دياىلذكرحيدر شعالن ادعيم219768

137دبلوممندىلي21508دياىلذكرنامق كريم جميل283991

ى عبدالسالم نارص219302 138دبلوممندىلي21508دياىلذكرحسير

139دبلوممندىلي21508دياىلذكرسجاد يوسف هالل218794

140دبلوممندىلي21508دياىلذكرسلطان احمد طالك284159

141دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد عبدهللا غالم280849

142دبلوممندىلي21508دياىلذكرشاكر محمود احمد219272

143إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد جاسم عبدالستار218466

144إعداديةمندىلي21508دياىلذكراحمد شاكر محمود283763

ى محسن284252 145إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدالرزاق تحسير

146إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد جاسم محمد218924

147إعداديةمندىلي21508دياىلذكرهمام صالح دلول219365

148إعداديةمندىلي21508دياىلذكرجواد كاظم وىلي279885

149إعداديةمندىلي21508دياىلذكرخالد صالح جبار283923

150إعداديةمندىلي21508دياىلذكرهيثم خالد كريم283940

151إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحسن خميس هادي218609

152إعداديةمندىلي21508دياىلذكرصفاءالدين عبد فليح280287

153إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحمزة احمد جواد219348

154إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد حمزة فرمان219751

155إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمؤيد صادق جواد219864

156إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدهللا بدر عاشور356637

157إعداديةمندىلي21508دياىلذكراحمد مصعب محمد497188

158إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعالء سلمان خلف353117

159إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد رافد عبدالصاحب218850

160إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمجتنر خالد حسن218666

ى218867 161إعداديةمندىلي21508دياىلذكرقاسم صالح حسير

162إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمصطفى حبيب عبدهللا280537

163إعداديةمندىلي21508دياىلذكراحمد برهان رحيم218601

164إعداديةمندىلي21508دياىلذكراحمد عدنان لفته218874



165إعداديةمندىلي21508دياىلذكرسيف عدنان جميل283915

166إعداديةمندىلي21508دياىلذكراحمد يونس صالح218741

167إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي محسن يوسف219406

168إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمظفر عامر رشيد219772

169إعداديةمندىلي21508دياىلذكرسيف احمد كامل218719

170إعداديةمندىلي21508دياىلذكرخليل قيس حسن218478

اد218585 171إعداديةمندىلي21508دياىلذكرخلدون محمد رسر

172إعداديةمندىلي21508دياىلذكرساري شعالن كردي508420

ي قدوس497281
173إعداديةمندىلي21508دياىلذكريارس كرجى

174إعداديةمندىلي21508دياىلذكرطارق تعبان شكر497238

175إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعمر محمد جاسم390923

176إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدهللا خليل ابراهيم440308

177إعداديةمندىلي21508دياىلذكررسول غازي حمد359067

178إعداديةمندىلي21508دياىلذكرفراس غازي سهيل218917

179إعداديةمندىلي21508دياىلذكريوسف بشار عزالدين219381

180إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي سمير فيصل218423

181إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي محمد خالد218679

182إعداديةمندىلي21508دياىلذكراركان خالد جعفر387249

183إعداديةمندىلي21508دياىلذكرايمن عدنان عامود218671

وز218759 184إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعمر مغير فير

185إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمصطفى غازي حمد218860

186إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحسن محمد عبدالرحمن219423

187إعداديةمندىلي21508دياىلذكرغيث نزار قاسم219747

188إعداديةمندىلي21508دياىلذكرقاسم احمد مهدي357583

189إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمصطفى عبدالعزيز جمال219487

190إعداديةمندىلي21508دياىلذكررسول صباح هادي218768

191إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمفتدى شاكر جوامير354368

192إعداديةمندىلي21508دياىلذكرباسل علي راشد281310

193إعداديةمندىلي21508دياىلذكرفائز احمد سلمان218984

194إعداديةمندىلي21508دياىلذكرصفاء محمد جهان219769

195إعداديةمندىلي21508دياىلذكرقتيبة ابراهيم حاتم218473

196إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحسن قيرص يونس440369

197إعداديةمندىلي21508دياىلذكربشار كامل داود219268

198إعداديةمندىلي21508دياىلذكرجواد كاظم قاسم280252

199إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي كامل معروف218746

200إعداديةمندىلي21508دياىلذكرابراهيم سالم محمود283984

ى مهدي صالح218940 201إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحسير

202إعداديةمندىلي21508دياىلذكررسول شمران كردي218936

203إعداديةمندىلي21508دياىلذكراحمد منذر رحمن219403

204إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدالقادر غازي هادي218781

205إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد سالم رضا219774

206إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد كاظم محمود219733

207إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعيىس علي اسماعيل359514

208إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد عبدالعزيز جمال219497

209إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد كريم بادي218521

210إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمود ابراهيم غضبان284014

211إعداديةمندىلي21508دياىلذكراحمد مهدي عبد218842

212إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدهللا حمدي مهدي218914



213إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحسن بشار عزالدين218532

214إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد كاظم هاشم283946

215إعداديةمندىلي21508دياىلذكرابراهيم عبدهللا محمد280615

216إعداديةمندىلي21508دياىلذكرباسم حازم خليل218616

217إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدهللا رحيم اسعد352887

218إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعدنان سعد محمود219865

 فاضل وىلي497051
ى 219إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحسير

220إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحاتم تركي كردي555884

221إعداديةمندىلي21508دياىلذكريوسف عبدالجليل يوسف219357

222إعداديةمندىلي21508دياىلذكرذوالنون عبدالقادر عبد496869

223إعداديةمندىلي21508دياىلذكرنجاح جليل خزعل218659

224إعداديةمندىلي21508دياىلذكراحمد عماد كمال284208

225إعداديةمندىلي21508دياىلذكررضوان حازم خليل497059

226إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمؤمل جامل عويد497174

ى283917 227إعداديةمندىلي21508دياىلذكرجواد كاظم حسير

ى محسن رشيد219712 228إعداديةمندىلي21508دياىلذكرياسير

229إعداديةمندىلي21508دياىلذكرليث سلمان اسد362525

230إعداديةمندىلي21508دياىلذكرصالح عمر حسن359225

231إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعمر غازي هادي218649

232إعداديةمندىلي21508دياىلذكرخالد مهنه صالح219362

233إعداديةمندىلي21508دياىلذكربارق صالح محمود218682

234إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد طاهر ابراهيم283435

235إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد سعيد سموم219296

 علي218710
ى 236إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعائد حسير

237إعداديةمندىلي21508دياىلذكراحمد خليفة احمد218889

238إعداديةمندىلي21508دياىلذكراكرم علي راشد218853

239إعداديةمندىلي21508دياىلذكرابوبكر سالم جمعة218486

240إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدالرحمن صباح نوري283771

241إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعباس محمد عباس219395

ى218693 242إعداديةمندىلي21508دياىلذكرهيثم علي حسير

243إعداديةمندىلي21508دياىلذكرصادق عدنان هادي219358

هللا علوان حميد440697 244إعداديةمندىلي21508دياىلذكرخير

245إعداديةمندىلي21508دياىلذكراسامة ستار خالد279860

246إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد طالل رحمن218942

247إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي شعالن ادعيم555945

248إعداديةمندىلي21508دياىلذكرسالم نوري سعيد284074

249إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد سمير فيصل283911

250إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي سالم خلف353704

251إعداديةمندىلي21508دياىلذكرهشام يونس هالل218799

252إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمود ستار فرمان218556

 عصام علي219693
253إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمصطفى

ى اسيود219446 ى ياسير 254إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحسير

255إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي طاهر سليمان354271

256إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمرتصى حسن هادي219795

257إعداديةمندىلي21508دياىلذكرضياء عيىس صير218858

258إعداديةمندىلي21508دياىلذكريوسف داود هادي430488

ى219258 259إعداديةمندىلي21508دياىلذكررعد علي حسير

 علي218650
ى 260إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي حسير



261إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمصطفى طالل هادي218573

262إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد خالد عبدالحميد218862

263إعداديةمندىلي21508دياىلذكررياض ابراهيم حاتم218784

ى218843 264إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعمر حميد حسير

265إعداديةمندىلي21508دياىلذكررعد خرصى ابراهيم391277

266إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدهللا شمران كردي219469

267إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمهند خميس حمد280881

268إعداديةمندىلي21508دياىلذكرابراهيم علي سلمان281084

ى خنجر218674 269إعداديةمندىلي21508دياىلذكرزيد حسير

270إعداديةمندىلي21508دياىلذكروضاح علي خزعل497096

271إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعامر عبدالقادر عبد219508

272إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد محمود سلمان218736

273إعداديةمندىلي21508دياىلذكرطه يوسف حسن218610

274إعداديةمندىلي21508دياىلذكرجواد نارص ابراهيم358137

275إعداديةمندىلي21508دياىلذكرحسام مجباس زبار219536

276إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد قحطان مشهد280179

277إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي مهنة صالح219317

278إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعقيل ناظم وىلي219476

279إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمحمد كامل داود357886

280إعداديةمندىلي21508دياىلذكرغازي شندوخ راشد284089

281إعداديةمندىلي21508دياىلذكراسامة سالم محمد354183

282إعداديةمندىلي21508دياىلذكريارس عمار عادل219433

283إعداديةمندىلي21508دياىلذكربارق مالح كمر358673

284إعداديةمندىلي21508دياىلذكرمؤيد حازم لفته283785

ى جواد218864 285إعداديةمندىلي21508دياىلذكريارس حسير

286إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي خزعل حوم219875

287إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعبدهللا عباس ابراهيم218868

288إعداديةمندىلي21508دياىلذكرابراهيم عاضي هادي218579

289إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعلي محمد عبدالصمد219414

290إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعمر عالءالدين نارص508369

ى219483 291إعداديةمندىلي21508دياىلذكرابراهيم موس حسير

ى219453 292إعداديةمندىلي21508دياىلذكرعمر ثائر حسير

293بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرعلي عيىس محسن218511

ى جواد280488 294بكالوريوسمندىلي21508دياىلذكرنارص حسير

295دبلوممندىلي21508دياىلذكرنبيل فهد فليح218544

296دبلوممندىلي21508دياىلذكرعباس ابراهيم عبدالمجيد218744

297دبلوممندىلي21508دياىلذكرعمار عبدالجبار جمعة219400

298دبلوممندىلي21508دياىلذكرعبدالحليم زهير زلعف441016

ى خانة218566 299دبلوممندىلي21508دياىلذكرمهدي عبدالحسير

300دبلوممندىلي21508دياىلذكرمحمد عيدان نعمان391959

ى فليح داود219863 301دبلوممندىلي21508دياىلذكرعبدالحسير

302دبلوممندىلي21508دياىلذكرعمر مصطفى رشيد391883

303إعداديةمندىلي21508دياىلذكرلطيف كاظم ابراهيم497104

304إعداديةمندىلي21508دياىلذكرقيس فهد فليح219800

1بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىهناء جليل معله219835

2بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىافراح سليمان حيدر497076

3بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىاالء قحطان عبدالرحمن281056

4بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىشيماء جبارة عيدان497139



5بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىامنة قحطان عبدالرحمن218802

6بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىورود ابراهيم شهاب284293

7بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىحوراء خليل ابراهيم441067

8بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىايهان عالءالدين عبدالرحمن218555

باسمة علي مجيد391019
9دبلوممندىلي21508دياىلأننى

10دبلوممندىلي21508دياىلأننىرفاء منذر انس218978

11دبلوممندىلي21508دياىلأننىمنال نعمان ابراهيم218811

12دبلوممندىلي21508دياىلأننىازهار يوسف عيىس218814

13دبلوممندىلي21508دياىلأننىسناء عبدالمهدي جواد218495

 علي219861
ى 14دبلوممندىلي21508دياىلأننىاحالم حسير

15دبلوممندىلي21508دياىلأننىلقاء خليل ابراهيم391554

16دبلوممندىلي21508دياىلأننىوسن حسن رشيد359639

17دبلوممندىلي21508دياىلأننىفكتوريا ابراهيم كريم219376

18دبلوممندىلي21508دياىلأننىحياة قاسم محمد219719

19دبلوممندىلي21508دياىلأننىازهار صالح مهدي219880

20دبلوممندىلي21508دياىلأننىزهراء سالم جمعة280976

21دبلوممندىلي21508دياىلأننىهدى عبدالستار جامل218795

22دبلوممندىلي21508دياىلأننىيرسى عبدالحسن عنان440999

23دبلوممندىلي21508دياىلأننىزينة قدوري صالح218587

24دبلوممندىلي21508دياىلأننىديانا جامل عويد555941

 علي354831
ى 25دبلوممندىلي21508دياىلأننىرونق حسير

26إعداديةمندىلي21508دياىلأننىنرسين علي صياد219884

27إعداديةمندىلي21508دياىلأننىرباب احمد عمر218826

1ماجستيرمندىلي21508دياىلأننىلمياء عبدالستار جامل218815

2بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىشهد رحمان موس218619

3بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىفاطمة نورالدين جابر219831

4بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىورود محمد عبدهللا284000

5بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىزهراء سالم احمد219782

6بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىزبيده عدنان اسعد219340

7بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىهيفاء عبدالستار جامل219838

8بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىفداء نجيب عبدالمحسن218764

9بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىمروة حميد راشد218767

10بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىنور وليد عبدهللا281235

11بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىايالف عبدهللا غالم280806

زهراء محمد علي218981
12بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننى

13بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسهام حسن هادي218965

14بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسارة يونس شاكر279725

15بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىرسل جاسم عبدالستار218836

16بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىشيماء عبدالستار جامل357668

ى219435 17بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىرؤى رحيم حسير

18بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىعلياء حكيم ابراهيم219026

19بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىافراح احمد صيهود281212

20بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىزمن رائد عبداالمير284259

21بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىزهراء خليل ابراهيم441083

22بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىاسماء وادي نصيف508354

23بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسحر عبدهللا غالم280828

24بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىاسيل سعدي احمد218634

25بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسحر غازي احمد218774



ى محمد218789 26بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىهند حسير

ى نادر ابراهيم441204 27بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىحنير

28بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىتمارة يارس محمد219307

29بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىكوثر رشيد باشا218507

30بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىايمن غالب كريم283970

31بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىفاطمة نوري ضمد359402

32بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىرفاه مؤيد عدنان219367

 علي180144
ى 33بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىضح حسير

34بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسارة عدنان مطر218872

35بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىارساء عبدهللا عمران219874

36بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىهاجر خليل ابراهيم363293

ة جواد كاظم401361 37بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسمير

38بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسحر خليل ساير218819

ى اسيود218441 39بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىهجران ياسير

40بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىفاطمة محمد خلف218907

41بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسارة منذر شباط218832

42بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسارة صادق جاسم218470

43بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىهديل سلمان رحمان218648

44بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىزهراء محمد عبدالصمد219858

45بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىصفاء اديب عبدهللا355940

46بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىاالء طاهر ابراهيم279910

47بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىدانيه موس اكرم218578

48بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىنور طالل رحمن219672

ى احمد218625 49بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىنور ياسير

50بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىدعاء صادق جاسم218528

51بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىلم جهاد احمد218512

52بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىفاطمة طارق جاسم219335

53بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىسهاد عباس جاسم218806

54بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىفاطمة محمود حسن218996

ي219882
55بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىزينه محسن جاتى

56بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىعذراء قحطان نصيف218563

57بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىاية هادي عبدالستار219706

58بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىبراء محمود حسن441310

59دبلوممندىلي21508دياىلأننىخالدة محمد محمود391926

60دبلوممندىلي21508دياىلأننىدعاء حكيم ابراهيم218948

61دبلوممندىلي21508دياىلأننىساره فليح حسن218448

62دبلوممندىلي21508دياىلأننىرسل يوسف هالل497067

63دبلوممندىلي21508دياىلأننىسىه ابراهيم بالسم218783

64دبلوممندىلي21508دياىلأننىلنجا نعمت احمد390899

65دبلوممندىلي21508دياىلأننىاالء كاظم حلو459577

66دبلوممندىلي21508دياىلأننىنورالهدى حمزة مطرسر219247

67دبلوممندىلي21508دياىلأننىاية عبدالكريم حسون218626

68دبلوممندىلي21508دياىلأننىزينب محمود حسن219717

ى218796 69دبلوممندىلي21508دياىلأننىخمائل محسن حسير

70دبلوممندىلي21508دياىلأننىعطاء صادق جعفر219788

71دبلوممندىلي21508دياىلأننىنها محمد رشيد218621

72دبلوممندىلي21508دياىلأننىفاطمة سالم رضا218780

73دبلوممندىلي21508دياىلأننىنورس موس اكرم219866



74دبلوممندىلي21508دياىلأننىبراق جامل عويد219014

75دبلوممندىلي21508دياىلأننىسعاد كامل فرمان219310

76دبلوممندىلي21508دياىلأننىفاطمة يوسف حسن218675

77إعداديةمندىلي21508دياىلأننىتبارك محمد رحيم219392

78إعداديةمندىلي21508دياىلأننىاية غازي فيصل219716

79إعداديةمندىلي21508دياىلأننىضح عبدهللا هندي218698

80إعداديةمندىلي21508دياىلأننىجنان حوم هتيمي225105

رنا علي قمر219289
81إعداديةمندىلي21508دياىلأننى

82إعداديةمندىلي21508دياىلأننىرواء صالح كاظم283906

83إعداديةمندىلي21508دياىلأننىارساء صباح سامي355547

84إعداديةمندىلي21508دياىلأننىفاطمة حمدي مهدي218896

85إعداديةمندىلي21508دياىلأننىمريم عباس ستار219337

86إعداديةمندىلي21508دياىلأننىرساب محسن رحيم218392

شهد علي محسن218792
87إعداديةمندىلي21508دياىلأننى

88إعداديةمندىلي21508دياىلأننىمريم صادق جاسم218757

89إعداديةمندىلي21508دياىلأننىمريم جليل ابراهيم283746

90إعداديةمندىلي21508دياىلأننىزهراء حكيم ابراهيم218623

91إعداديةمندىلي21508دياىلأننىمريم كمال فليح218517

92إعداديةمندىلي21508دياىلأننىغفران عبدالجليل يوسف218855

ى فليح219493 93إعداديةمندىلي21508دياىلأننىزينب عبدالحسير

94إعداديةمندىلي21508دياىلأننىهدى عبدهللا هندي219522

95إعداديةمندىلي21508دياىلأننىغادة مؤيد عدنان219871

ى شفق218437 96إعداديةمندىلي21508دياىلأننىزينب عبدالحسير

97إعداديةمندىلي21508دياىلأننىزهراء فؤاد منصور219833

98إعداديةمندىلي21508دياىلأننىدنيا مجباس زبار440634

99إعداديةمندىلي21508دياىلأننىفاطمة موس اكرم218569

100إعداديةمندىلي21508دياىلأننىزينب مهدي عبد391608

101إعداديةمندىلي21508دياىلأننىغفران كويت رحيم219828

102إعداديةمندىلي21508دياىلأننىتقوى خليل ساير219430

103إعداديةمندىلي21508دياىلأننىمها سالم نافع353840

هالة سلومي محمد284176
104إعداديةمندىلي21508دياىلأننى

105إعداديةمندىلي21508دياىلأننىسكينة هادي عبد المحسن219443

106إعداديةمندىلي21508دياىلأننىزهراء عباس ستار219418

107إعداديةمندىلي21508دياىلأننىرقية فاضل سلمان218549

108إعداديةمندىلي21508دياىلأننىفاطمة مالك محسن508424

109إعداديةمندىلي21508دياىلأننىشفاء مصحب محمد218908

110إعداديةمندىلي21508دياىلأننىعذراء يوسف نافع218614

ى388950 111إعداديةمندىلي21508دياىلأننىضح كريم حسير

112إعداديةمندىلي21508دياىلأننىارساء عدنان لفته219759

ى كامل560750 113إعداديةمندىلي21508دياىلأننىاحالم حسير

فاطمة محمود وىلي440741
114إعداديةمندىلي21508دياىلأننى

115إعداديةمندىلي21508دياىلأننىاية عمار عبدالستار440586

ى عبدالستار441179 116إعداديةمندىلي21508دياىلأننىاسماء ياسير

117إعداديةمندىلي21508دياىلأننىشهد قاسم جاسم219388

رسل علي قمر280352
118إعداديةمندىلي21508دياىلأننى

119إعداديةمندىلي21508دياىلأننىزهراء عدنان عبدالكريم218482

120إعداديةمندىلي21508دياىلأننىزينب خليفه محمد219371

121إعداديةمندىلي21508دياىلأننىزهراء مالك محسن219740



122إعداديةمندىلي21508دياىلأننىمريم محمد عبدالصمد218491

رقية عادل علي218654
123إعداديةمندىلي21508دياىلأننى

124بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىاشواق صالح منصور458669

ى283684 125بكالوريوسمندىلي21508دياىلأننىارساء علي حسير

126دبلوممندىلي21508دياىلأننىايمان محمد رحيم219841

127دبلوممندىلي21508دياىلأننىاسية عيىس رشيد219848

128دبلوممندىلي21508دياىلأننىخلود هادي سلمان441280

129دبلوممندىلي21508دياىلأننىتغريد ابراهيم بالسم508431

130إعداديةمندىلي21508دياىلأننىاري    ج طارق عبدالكريم230178

131إعداديةمندىلي21508دياىلأننىهدى سالم محمد219280

132إعداديةمندىلي21508دياىلأننىانوار حسن احمد218801

ى219352 133إعداديةمندىلي21508دياىلأننىساميه محمد حسير

1دكتوراهبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد داود سلمان556290

2دكتوراهبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرليث خليل جاسم398222

3ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرنجاح ابراهيم سبع404404

4ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرزياد طارق رشيد238967

5ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر كريم علي398483

6ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمهند صبيح قدوري478660

7ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر جمعة صالح304203

8ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكررسمد صبيح قدوري401987

9ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرنوفل نعمان ابراهيم302596

10ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسيف محمد عبدالرحمن275677

11ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمهند خزعل خميس372624

12ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي مهدي صالح196035

13ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدهللا سهيل عبد372291

ي239081
 
ق 14دبلوم عاىليبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرماهر خليل رسر

15بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرقحطان كريم مبارك240125

16بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحميد رشيد صالح372540

17بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكروسام مؤيد جاسم398858

18بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد فؤاد حميد510653

19بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرهاشم طالب علي240239

20بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرخليل ذياب خميس240189

21بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكروميض قصي عبدهللا478551

22بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررسمد كمال كامل238472

23بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرقصي محمد رضا520426

24بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعرفان حسيب عبدالسالم403602

25بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرجاسم محمد عبد238508

26بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرخالد وليد عبدالرزاق239805

27بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرقائد شهاب احمد460351

28بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرجمال ثامر نارص300332

29بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرادهم عبدهللا جسام401534

30بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمار كامل شاكر238483

31بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد رضا خالد398469

32بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عامر كامل301005

33بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرلؤي حياوي رشيد402372

34بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي حميد وهيب238995

35بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررافد عبدهللا جاسم404340

36بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكربشير خالد علي398475



ى علوان343786 37بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررائد حسير

38بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرجاسم كاظم موس375240

39بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرغزوان قيس حاتم401503

40بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصعب ابراهيم عبدالرحمن404351

41بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى سعدي جسام239970

ي299786 42بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي صباح صير

43بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عبدالرزاق احمد240491

44بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرصابر رحيم سلمان240229

ي368055
45بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد طه صحى

46بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكربشار سعدي جسام240008

47بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرانس جمعة مرعي304912

48بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عبدالرزاق كامل375251

49بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر شاكر محمود239192

50بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمار عبدالمنعم عبدالرزاق372619

51بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرباسم لطيف مسير372590

52بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر ثائر محمد239159

53بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحازم كنعان صالح239279

54بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد مؤيد محمد240373

ى238582 ى امير 55بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعالء حسير

56بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد احمد فاضل372452

57بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر اسماعيل خليل464509

58بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكربشار عدنان عبدالكريم403486

59بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعالء مظهر وادي238475

 علي478251
ى 60بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمثنى حسير

ى240726 ى حسن حسير 61بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

62بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد وهيب عبد240473

63بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصعب سعد جلوب510652

ى هاشم عبدالحسن238980 64بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

65بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر داود سلمان239022

ي يوسف238717 66بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرفيصل ناجر

67بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرلؤي حسن مطلك240347

 علي خالد299915
ى 68بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

ى منصور238586 69بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي حسير

70بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى رشيد ابراهيم372196

71بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرأنمار محسن لفته303808

72بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعالءالدين شامل رشيد343917

73بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرصفاء نوري حمدان404383

74بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكركريم احمد ساهي304858

75بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعالء فيصل حرجان398256

76بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريوسف صكبان محمود401550

77بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرميثم سعدي حسون464507

78بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عبدالهادي رحمان300614

ى375247 ى امير 79بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمار حسير

ى464516 80بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرظاهر عواد حسير

81بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي طارق كريم464505

82بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد صالح لطيف305034

83بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد حسن هادي478537

84بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررائد ثائر احمد239940



85بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرنشاة حمد علي240412

86بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرامجاد كفاح حسن375245

ف محمد احمد402485 87بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرارسر

88بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد محمود علي239102

89بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمود عبود احمد300947

ى303592 90بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرهمام عبدالكريم ياسير

ى375237 91بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحيدر محمد ياسير

92بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسامر محمد حرف372639

93بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرنبيل جواد كاظم372189

94بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعالء هاشم سلمان239116

95بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عبدالسالم محمد366805

96بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي قاسم محمد238510

97بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمار كنعان صالح302823

98بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد جاسم محمد372523

ى عبدالوهاب خميس372585 99بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

100بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد فالح حسن372259

101بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر لؤي عباس304333

102بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرزيد عامر نجف304235

103بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد هذال خليل238424

104بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر عبدهللا صالح366215

105بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد هزبر هادي510636

ى ذياب464503 106بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراياد حسير

107بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكروليد خالد حمدان396403

108بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحيدر ناطق طه478526

ى فؤاد كاظم401705 109بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

110بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريارس محمد جاسم402362

ى556251 111بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد ماجد امير

112بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد حسن هادي372433

113بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعامر صالح قادر300675

114بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررسمد مظهر محمد300433

115بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررساج منير جواد305092

116بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحمزه علي غالب سعيد478280

117بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عبدالحافظ شهاب464513

118بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد سعدون كاظم372284

ى هالل300537 119بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحميد ياسير

120بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى سالم عبد238938

ى478684 121بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعدي علي حسير

122بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرصهيب احمد فرحان300579

123بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى رافع محمد478130

124بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعادل عبدالكريم علي556282

125بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمجيد سعد مجيد238636

126بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرهدير احمد حميد510665

127بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكردرع لؤي عباس240047

128بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى جاسم محمد404430

129دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد رحيم خليل366394

130دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرنصيف جاسم حميدي479119

131دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرزياد شاكر محمود478259

132دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالستار كريم جاسم239146



133دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرجاسم محمد عبدالرحمن276159

134دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد علي فرحان239581

135دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالستار جابر خضير276206

136دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرجمال جبار مصلح240489

ى375232 137دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمجبل يوسف حسير

138دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرخالد باسم عبدالحسن372580

139دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي عبدالحسن عطية372123

140دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر كريم عبدهللا303886

141دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى عبدالكريم جبار367292

ي304288 142دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد غسان ناجر

143دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعزيز قاسم عبدالعزيز464512

144دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرممطفى خالد فرحان478974

 علي240281
ى 145دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررسول حسير

146دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعالء سامي رحيم304545

147دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد طارق كريم240963

148دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد فؤاد هادي238498

149دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر عبدالمهدي صالح238555

150دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالسالم محمد حميد372241

151دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر جاسم محمد402254

152دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عبدالكريم حميد398882

153دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد ادريس احمد372495

154دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررحمن عبداالله جسام238413

155دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراوس محمد احمد304637

156دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكربشار سحاب خليل372472

157دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرانس خالد فرحان367236

158إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالرسول محمود مطرود240517

159إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد كهالن حاتم238750

160إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمنذر جواد حسن402945

161إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي حسن محمد464510

162إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرجالل الدين نصيف علي368372

163إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر عباس عبد396555

164إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد اسماعيل محمد331182

165إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرنبيل كامل علوان238240

166إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى سهيل محمود303660

167إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراسعد نعمان ثابت366620

1دكتوراهبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرولهان خالد جاسم301060

2ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد محمد كاظم372614

3ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد صالح لطيف304832

4ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسامر احمد سهيل372120

5ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى محمد كاظم238713

6ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكرقاسم خضير عباس305139

7ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد اكرم محمود238442

8ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد كريم ابراهيم460489

9دبلوم عاىليبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرابراهيم هاشم ابراهيم238924

10بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراسامة هادي سلمان510648

11بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعالء ستار رحمن238524

ى398503 12بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعصام رشيد حسير

13بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمهدي صالح عبد238825



14بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد مازن حميد238882

15بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسيف لطيف نومان510646

16بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى مثنى محمود432133

17بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسيف صالح ابراهيم240210

ى ضياء خليفة240809 18بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرياسير

19بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرليث حسن جالب368286

20بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عبدالستار كريم239784

21بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالحليم مردان علي238408

22بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكربراء ليث محمد240287

23بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراسامة عامر عبدالرحمن510651

ى240630 24بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عبد حسير

25بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي احمد علي365792

26بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى عبد صالح299874

27بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر وليد كامل238454

28بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى عماد كاظم305051

29بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر اياد قحطان398295

 علي خليل240160
30بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى

31بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد خالد احمد240505

ى238517 32بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عبدالعظيم ياسير

33بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحيدر قحطان كريم240298

34بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عبدالمنعم عبدالرزاق372180

35بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمؤيد وىلي شكر404319

36بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحارث عبدهللا خضير238456

37بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرقاسم منصور جبار275846

38بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررامي خالد فرحان304878

ى303673 39بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريارس عبدالعظيم ياسير

40بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد سعدون فالح240421

ى239169 41بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرقيس محمود ياسير

42بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر عادل ادهم303980

43بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمهند نكة صالح372458

44بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراكرم محسن كاظم402345

45بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عبدالكريم هاشم372074

46بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرهشام حازم خليل239133

47بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرفارس احمد حسن300086

48بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرليث زيد غضبان238409

49بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر داود كريم240390

ى كامل366975 50بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرليث ياسير

51بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد ماهر محمود239013

52بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عدنان عبدهللا305074

53بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي جبار جاسم238425

54بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد قاسم عبدالعزيز238486

55بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي منعم علي305127

56بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررائد اسماعيل جمعة238675

57بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد رائد شالل478609

58بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرطالب خالد جاسم238959

ى حسن240263 59بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحيدر حسير

60بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر منذر جواد403013

61بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكركرار احمد شهاب238886



62بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى طالب جاسم299934

63بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى خالد رياض372164

64بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراوس سعد جاسم238417

65بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي امير صالح402284

66بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي رشيد جابر303171

67بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسعد علي ضاجي238539

68بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرانمار خالد خليل240551

ى240066 69بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد اكرم حسير

70بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريارس وهيب عبد239859

ي رشيد239036
71بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررشيد لطفى

72بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحسان ماجد محمود402404

73بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد مجبل عمران240328

74بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر عماد عاضي240244

75بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد طالل صالح372247

76بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمرتصى داود كريم239916

77بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرنجم عبدهللا خضير240548

78بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسيف عواس احمد404131

79بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عبدالقادر احمد240279

80بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد حسن علوان240224

81بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرباسم نجم فهد239373

ى حسن240169 82بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسعد حسير

83بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالقادر فاضل عباس238951

84بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عبدالمهدي صالح240820

85بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكربراء محمد عبد239126

اس عدنان239086 86بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكروسام نير

87بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسامر جبار خميس555900

88بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحمزة احمد سهيل403131

89بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحيدر ظافر فليح372600

90بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحميد خضير عباس302360

91بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد متعب عمران303941

92بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي عبدالواحد عزيز239609

93بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي سعد كاظم238570

94بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريارس ثائر يونس304484

ى239913 95بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريوسف وليد ياسير

96بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرهشام هذال خليل238896

97بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى داود سلمان240188

98بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمهند طارق عبدالرحمن239636

99بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد جامل منصور238406

100بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرجمااللدين ضاري حميد367999

101بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررضوان عبدالمحسن حكمت238942

102بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعباس محمود عباس398868

 علي510659
ى 103بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي زينالعابدين حسير

104بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد رحمن مهدي556303

105بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد ثائر نوري398786

106بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد برهان عبدالكريم372531

107بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمرتصى عبدالرزاق احمد305112

ى275721 108بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرلؤي قصي ياسير

109بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراسامة مجيد صالح398729



110بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكروليد عامر محمود240251

111بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر سعود محمد238989

112بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحيدر حميد عبدهللا304956

113بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرانمار منصور وهيب239121

114بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى عباس هادي238964

ى طه368225 115بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد ياسير

116بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسيف محمد عدنان240996

117بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدهللا حسن كاظم239030

118بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعصام خالد عودة238998

119بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد كامل ادهام478933

120بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالطيف حسن لطيف240620

121بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمروان جامل منصور238095

122بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر عدوان صبار299990

ى240560 123بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد نزهان حسير

124بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريحنر حكمت حميد478676

125بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالرحمن قيس سعدون398300

126بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي ناطق طه238209

127بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسن محمد عزيز240660

128بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي عبدهللا صالح372566

129بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدهللا احمد عبدالرحمن240513

130بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراسد عبدهللا خضير372054

131بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررسمد ثائر عبدالكاظم238633

132بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرقيس عبدالمهدي صالح240255

133بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرنزار جيس خليل240065

134بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرفارس زاحم كريم404400

135بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى هاشم محمد238532

136بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمعد موفق احمد239653

137بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدهللا محمد جاسم298577

138بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد مهدي كريم240684

139بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد زياد طارق238975

140بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكروضاح ضياء خليفة240276

ى خالد مهدي239040 141بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

142بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد ثائر غضبان367399

143بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمروان زياد احمد302769

144دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرفؤاد عماد رشاد240270

ي239689
145دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكروسام علي صحى

146دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرخطاب عماد رشاد240235

147دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحمزة داود كريم239181

148دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعادل صالح ابراهيم461431

ى حبيب بالل238521 149دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

150دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عباس عيدان240574

151دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى عمر محمد238587

152دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكروسام محسن نارص275646

153دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريارس حامد حسن296888

154دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسن سهيل عبد398278

155دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدهللا سعد علي300744

ى240408  جمال وسير
156دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى

157دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر ثامر عالوي240382



 علي87783
ى 158دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد حسير

159دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى غازي فيصل238087

160دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرهمام هاشم وهيب239129

161دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرادهم سعد عبار478722

162دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عبدالمحسن حكمت240578

ى238927 163دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراسامة عايد حسير

164دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عمار جليل556284

165دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمهند محمود احمد364491

166دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكربارق زياد احمد300901

167دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسالم ستار احمد238371

168دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكروسام خضير ابراهيم324300

169دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد صادق جاسم302723

170دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد خالد خليل238559

يف372067 ى رسر 171دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكركريم ياسير

172دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعباس كريم حسن239866

173دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرايمن ابراهيم هاشم238671

174دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى فاروق ابراهيم398343

175دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرخليل خالد خليل240774

176دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي يونس لطيف304993

177دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعاصم عبدهللا خضير366067

178دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرابراهيم جاسم محمد302616

179دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر امجد هالل239174

180دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد قاسم محمد366744

181إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعباس رافد عبدهللا398391

182إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالمهيمن محمد طالب239160

183إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد جاسم ابراهيم240672

184إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر ذياب اسماعيل460329

185إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد حسن علوان238104

186إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرامير سالم عبد238932

187إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى مثنى حمد241037

188إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسن هادي صالح238392

189إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرطارق زياد طارق403403

190إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرزين العابدين محمد جاسم295361

191إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعامر اسماعيل داود240409

192إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد مصطفى نعمان240215

193إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحيدر محمد حميد368127

194إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكررسول حميد نصيف238542

195إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدهللا احمد جواد240611

196إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدهللا خالد ضويان240016

197إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي عبدالكريم وىلي239313

198إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد رعد احمد402671

ى238464 199إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمهند عبدالعظيم ياسير

200إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحيدر مظفر علي510640

201إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد فوزي جاسم240360

202إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكردريد حافظ عبدهللا238596

ى398272 203إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد حميد حسير

204إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريعقوب يوسف هاتف240205

205إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسالم عامر حميد238180



206إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي وسام محمود367923

207إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسن قحطان حسن238576

208إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمهند صالح لطيف300820

209إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكربدر رضا بدر510671

210إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرصالح عبدالغفور حميد238468

211إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراكرم عبدالستار كريم240403

212إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد جواد كاظم300717

213إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عبدالرزاق محمد367592

214إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد سعدون محمود239781

215إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرالمثنى ماجد حسن479171

216إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي جاسم محمد239469

217إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر عماد اديب240378

218إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عطا عبد240181

219إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد جاسم محمد239768

220إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى حميد مجيد238253

ي238993
221إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر علي صحى

ى نبيل جاسم372314 222إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمداالمير

223إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى كامل مصطفى238353

224إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد فالح حسن238830

225إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى زيد غضبان238514

226إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد ثائر علي510638

227إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي عدنان هزاع238851

228إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى ماجد محمود398276

229إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرانمار لبيب خضير372013

230إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى سعد كاظم238698

231إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمرتصى سلمان داود478256

232إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدهللا رعد حسن364424

233إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد يارس صبحي510647

234إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالمهيمن حسن كاظم238529

235إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسعد زياد طارق238905

236إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرابراهيم علي شهاب238858

237إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريارس عمار محمدعلي240649

238إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد حميد مجيد238571

239إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحي الدين هالل عبدالخالق346053

240إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراسامة جميل كريم240217

241إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعبدالخالق وليد عبدالخالق304703

242إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد سعد صادق403452

ى274298 243إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكربراء عبدالجبار حسير

244إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي كريم احمد304170

245إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعمر جعفر جسام299850

ي238162
246إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمهند منذر هاتى

247إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسن هاشم محمد238364

248إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرهمام جاسم كاظم238731

249إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عماد اديب240713

250إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرنزار زيد غضبان372596

251إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي وسام حبيب240265

252إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد عبدالستار محمد240915

253إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعباس قاسم محمد238495



254إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد مصطفى ثامر478520

255إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد صابر رحيم240222

256إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحكمت عامر حكمت304948

257إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد منذر جواد478735

258إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرعلي نصيف جاسم304929

259إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراسعد مصطفى عبدالكريم372442

 علي محسن556236
ى 260إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

261إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرابراهيم جالل الدين نصيف368461

262إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكراحمد قادر حسن238404

263إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد عبدالكريم ابراهيم510672

264بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسعد علي ماجد240480

ى240401 265بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد غازي ياسير

 علي عبد238946
ى 266بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

267دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرسعدي فوزي هادي238984

268دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرهشام خليل لطيف239178

ى جسام محمد398935 269إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرحسير

270إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمحمد جسام محمد304419

271إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكريارس صبحي مهدي238909

272إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرضاري شجاع احمد238309

ى479078 273إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلذكرمصطفى نارص حسير

1بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىابتسام جليل اسماعيل376527

2بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىهدى حميد حمادي415174

3بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنظيمة مجيد حميد478270

4بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنادية فاضل طعمة478641

5بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشهالء عبدالمجيد احمد401559

ى ستار عبدالودود367668 6بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرنير

ى معيدي396704 7بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىندى عبدالحسير

8بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاسيل محمد حرف238458

9بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسحر هزبر هادي367583

10بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاشواق عبداالمير عبد239880

11بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىعذراء كاظم موس238747

12بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسحر رياض عبدالمجيد239720

13بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسلوى عباس هادي401461

14بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىعائده نوري فرحان402445

15بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىحنان عبدالرحمن طه239983

16بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرسور هزبر هادي238914

17بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايمان عبدالحميد منديل398713

ثمار مجيد علي398461
18بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

19بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاسيل يحنر عزيز398922

20بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىارساء عمر جاسم368282

21بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايمان عباس سلمان302313

22بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينة عبدهللا عباس416268

ي372632 23بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىعفراء عادل ناجر

24بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىدينا احمد هادي302892

ي461461 25بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرؤى زياد ناجر

نور علي كاظم240249
26بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

27بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىميادة خالد حمدان402087

28بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىانتصار اياد قحطان372374



29بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنورة ماجد محمود403157

ى240563 30بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىبثينة فخري امير

31بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاعراف طارق رشيد478296

32بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمروة عبدالرزاق محمد372273

ى مصطفى محمد366880 33دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىبرسر

34دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىذكرى جبار محمود478492

35دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىانتصار سعيد ابراهيم367725

36دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىابتهاج خليل قدوري240369

37دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايمان عناد كاظم403068

ليل سامي رشيد239161
38دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

39دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرشا جاسم محمد238291

40دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرنا راسم محمد367517

41دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرجاء محسن محمد367793

ى زيدان240786 42دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىثناء حسير

43دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينب سامي رشيد240392

44دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاخالص ابراهيم علي398385

ى239535 45دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىتحرير جاسم حسير

ى عبد239735 46دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىقسامة حسير

47دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسارة شهاب احمد398370

48دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىضفاف طارق عبدالوهاب240356

49دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاسماء صالح عباس375242

فضيلة علي بربوت372421
50دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

51دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشيماء صاحب عبد240365

ي238664
52دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىانتصار سالم شمحى

ى343783 53دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشهد رائد حسير

54دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىفاطمة عبدالمنعم جاسم238821

55دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاميمة حامد احمد372271

االء علي غالب سعيد478290
56دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

57دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمروج راسم محمد238892

58إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىفائزة ابراهيم محبوب367740

ي فرج478139
59إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسهام صيفى

60إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىبان هاشم عباس368337

61إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىهدى هادي رشيد478748

62إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىبيداء احمد سكران556311

63إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىتسواهن عساف حمود238917

64إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرسى ضاري جسام479817

65إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنهلة جاسم احمد372250

66إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىهديل خليل ابراهيم238506

1دكتوراهبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنمارق هاشم وهيب239107

2ماجستيربعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمها خالد رسحان368350

3بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىتبارك طالل صالح372176

ي239673
حنان علي صحى

4بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

نور عبدالكريم وىلي239853
5بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

6بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاوان صالح حسن240395

7بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمروة منذر جواد402191

8بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىعبير حسن لطيف240321

9بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرفل رعد رشيد240557

10بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور احمد سهيل398261



11بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىجنان ستار ابراهيم304372

12بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمودة رعد عبدهللا238430

13بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايناس رعد محمود238434

14بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىضح قيس سعدون398213

15بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىديار كريم مالك372097

16بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىميسم سعد كاظم238653

17بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينة توفيق خلف239665

ساىلي حسن كاظم239150
18بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

19بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسارة طه خلف398808

20بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىارساء هاشم عبدالعزيز238466

 علي240113
ى 21بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسارة حسير

22بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاري    ج نبيل حسون303647

23بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىارساء ضياء احمد240593

24بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشمس علي خالد302992

25بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمريم عامر محسن239017

26بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمروى خرصى مجيد238461

27بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسحر عبدالحسن هادي398326

28بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسهير خالد جاسم238956

نورس عبدالكريم وىلي239091
29بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

30بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسمر فالح خلف368423

31بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىانمار اسماعيل ابراهيم303724

32بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرشا فتحي مجيد303138

33بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمروة حسن جالب302370

 علي240292
ى 34بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىانوار حسير

35بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور عبدالستار كريم240344

36بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىندى ابراهيم عباس398350

37بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشمس زياد طارق239010

38بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزهراء سالم عبد240555

39بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىداليا عزيز محمود285628

40بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىعذراء ابراهيم شهاب240361

41بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىجوان جبار احمد367789

42بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايات عادل جسام238536

 علي240094
ى 43بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىميالد حسير

44بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسىه حميد علوان238690

45بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور نجم عبد239816

46بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىوسن صالح لطيف300025

47بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىفرح حسن هادي556285

48بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشهد عبدالعزيز عبدهللا240149

49بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايمان ابراهيم هاشم240498

50بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينب علي شهاب239639

51بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشهد عبدالوهاب احمد398888

52بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاسماء هزبر هادي367352

53بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىختام مزعل مجبل372486

ى240511 ق حازم ياسير 54بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاستير

55بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايات فالح حسن478618

56بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسلوى غانم شجاع239138

57بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىغصون حمزة سلمان297795

58بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور عبدالرحمن محمد368263



59بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىريم عدنان هزاع239164

ى238628 60بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمريم منصور حسير

61بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسارة عبدالكريم ابراهيم303754

62بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايمان عبدالكريم عباس239006

63بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىغفران خالد نصيف276434

64بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىريام عطا عبد238907

مروة علي محمد239715
65بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

66بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايهاب شهاب احمد372546

67بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمروة اسماعيل خليل240425

68بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينب ثامر بدر304439

69بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىيرس طالب دعيج303060

70بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينب شاكر محمود239003

ى303117 71بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشهد وليد ياسير

72بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور قيرص جميل238565

73بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنورا خليل هاشم432138

74بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزهراء غانم شجاع240586

75بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرغدة جليل ابراهيم239112

76بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىضح عبدهللا عباس398894

77بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرسل عبدالرحمن زيدان402002

78بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىبان صبحي فتحي240415

79بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينب حيال طه303832

80بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاية سهيل احمد240261

ى240948 81بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور عامر حسير

82بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىصنر مشتاق طالب238954

83بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىضح خضير عباس238931

84بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىعبير صالح لطيف300295

85بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور اسد شجاع510207

86بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىساندي عبدالستار احمد498187

87بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىفاطمة مازن صالح304013

88بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاسماء وليد كامل238961

89بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىتقوى عبدهللا خضير240253

براق علي كريم241023
90بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

نورق سامي مغير238982
91بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

ى240132 92بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىوسن سمير امير

سلوى علي ابراهيم240568
93بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

94بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور احمد عبدالكريم240055

95بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشيماء عارف عبدالسالم239411

96بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاية جبار ستار238783

ى240027 97بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرسى سمير امير

98بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرفل احمد هادي303856

99بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسارة ماهر كمال240299

 علي240056
ى 100بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرنا حسير

101دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرسى خليل ابراهيم300767

102دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمروة صادق جاسم303025

103دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسفانة محمود اسعد300487

ي238502 104دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىانتصار كريم ناجر

105دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينب باسم محمد304743

106دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىعذراء سلمان خميس240194



 علي داود510505
ى 107دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىحنير

108دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور مثنى سلمان238463

109دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزهراء محمد هاشم276258

110دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىداليا فالح ابراهيم238878

111دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرشا جاسم خالد238689

112دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينب عامر عالوي240706

سارة علي حالوب404366
113دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

114دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىهدى ثامر بدر304469

115دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمها حيال طه302344

ى239187 116دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاسماء عباس حسير

ي محسن238481 117دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينب عبدالننر

118دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىصبا عبداللطيف عزيز238902

ى مهدي300699 ى حسير 119دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىبرسر

120دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىفاتن عيدان منصور239156

121إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينب جاسم خالد275967

122إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنورالهدى خالد وليد240175

ي عباس240539
 
123إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمريم عبدالباق

124إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاصالة مثنى محمود432134

125إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىضح يوسف عبد304095

126إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىميس قاسم محمد556085

ماب علي خالد238438
127إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

128إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاطياف مثنى حمد240168

ى238421 129إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنور حازم ياسير

130إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىهند خالد حسيب366683

ى خالد وليد240041 131إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىحنير

ى عداي فيصل305020 132إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمارلير

133إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىصبا خضير عباس276097

134إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىتف  حميد رشيد398286

135إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاية صادق جاسم304982

136إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىمها قيس حمادي556228

137إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرواء جاسم خالد276043

138إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىصبا قاسم محمد478274

139إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىشهناز طه كمر304604

ى277034 140إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىحليمة قصي ياسير

141إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاية مناضل رشاد298882

142إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىايالف قاسم حميد479655

143إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاكرام سعدون كاظم367563

وق صباح صالح299774 144إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرسر

145إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىدعاء مزاحم ذياب304578

146إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينة زهير محمود239945

147إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسارة جالاللدين نصيف368408

148إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرسل ثامر عالوي510656

149إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىلم يوسف عبد304049

علي محمد عناد240394
150إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

151إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرحاب جاسم محمد304560

ى238446 152إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىهدى حازم ياسير

طيبة علي صالح303560
153إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننى

ى368166 154إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىكوثر طوفان حسير



155إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنورااليمان نعمة سعدون240352

156إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىاسماء عباس علوان240486

 علي240337
ى 157إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىازهار حسير

158بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىارساء وليد كامل238433

159بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىهديل شهاب احمد403097

160بكالوريوسبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنهلة جاسم سلمان238428

161دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىديانا عباس هادي300267

162دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىزينة مؤيد محمد239143

163دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنرسين خزعل خميس240420

164دبلومبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىهيفاء عبدالستار ابراهيم239219

165إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىسىه غناوي كاظم276282

ي عبدالعزيز فليح240711
166إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىتهاتى

ى238525 167إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىفيحاء كريم حسير

168إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىنورية سعدون مزبان275810

ى238335 وق عالوي حسير 169إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىرسر

ة محمد عبدالرحمن367000 170إعداديةبعقوبة الجديدة11509دياىلأننىامير

1دكتوراهالتحرير11510دياىلذكرمحمد عزيز هالل196110

2دكتوراهالتحرير11510دياىلذكراياد سليمان حميد493021

3دكتوراهالتحرير11510دياىلذكراثير قاسم محمد519321

4دكتوراهالتحرير11510دياىلذكرشامل ابراهيم احمد196424

5دكتوراهالتحرير11510دياىلذكراحمد سعد عبدالجبار431594

6دكتوراهالتحرير11510دياىلذكرابوبكر قحطان جاسم196942

7ماجستيرالتحرير11510دياىلذكرانور فخري فرج493584

ي داود347908
8ماجستيرالتحرير11510دياىلذكراحمد غنى

9بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا قاسم احمد558465

10بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرليث داود سلمان431573

11بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرنهاد عباس كريم460876

12بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرفريد عطوان حسن196716

13بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرشاكر محمود منصور196375

14بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعباس ادريس خليل351126

15بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرقاسم عبود محمد461309

16بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراياد كامل عبد348774

17بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدالرزاق حسباهلل علي493665

18بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرساهي عبد ابراهيم510423

19بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي براك علوان196189

ى عباس196281 20بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد حسير

21بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر سعد علوان196274

22بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحميد مجيد شالل197235

23بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى حسن ردام519343

ى197074 ى اكرم حسير 24بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسير

25بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد جاسم عبد460789

26بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي وليد طارق196269

27بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدالقادر عبدالجبار سلمان196312

28بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمقداد سعد علوان460765

ي196736 29بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي سعدي صير

30بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرفتحي محمود عباس293182

31بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي جبار سلمان348176

32بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكربسام صبيح عباس196745



33بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكربشار هالل عبد493279

ى محمد510448 34بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرضامد حسير

ى460745 35بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد عبدالخالق حسير

ى493086 36بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعدي عبدالقادر حسير

37بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرهيثم محمد خضير493559

38بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي محمد مهدي315594

39بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرجمال مذهب جلوب431650

40بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد خالد عبد430568

41بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدالعضيم يوسف جمعة196962

42بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسعد عبود احمد196183

43بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرنوفل عبدالرزاق جواد347533

44بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمار عبدالستار حسن430882

45بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد سلمان احمد195855

46بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمثنى عيدان خلف196308

47بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر حميد خلف195750

 علي561514
ى 48بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرفرقد حسير

ى196658 49بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرلؤي سليم حسير

50بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد كامل مطلك195614

51بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر عامر اسماعيل347524

52بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد علي سلمان197187

 علي196318
ى 53بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي حسير

54بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعالء طالب ذياب430913

55بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي فاضل ابراهيم431709

56بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمار عدنان مشخال196945

57بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى شاكر محمود460713

 علي عبد493076
ى 58بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسير

59بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحمزه حسن علي347498

60بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعدي عدنان محمود348204

ى430615 61بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد علي عبدالحسير

62بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر علي زيدان552886

63بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد عادل محمود196354

64بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرازهار خضير هيالن493406

65بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد محمود شاكر293722

66بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد نجم عبد355753

67بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر عالء أحمد347593

68بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمربنخطاب قحطان جاسم492457

69بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد حميد حاجم430631

70بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعادل عماد ابراهيم315171

ى295274 71بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرنوار نجم عبدالحسير

72بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى عالء نعمان431595

ى372394 ى حافظ حسير 73بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسير

74بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر هاشم محمد196105

75بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى عبدالكريم جاسم347813

76بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرهمام خالد عبد493597

77بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي كريم ماهود431686

78بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكروسام كريم ماهود351271

79بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسمير جمعة مجيد293188

80بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرديار عبدالمنعم عبدالكريم347487



81بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي عبدالسالم مجيد196302

82بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي حسن علي430627

83بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراكثم مصطفى احمد510529

ى196892 84بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد احمد حسير

ي محمود عباس431590 85بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحرتر

86بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد ساهي عبد558290

87بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر مجيد رشيد510466

88بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعباس فخري قدوري196001

89بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد هادي احمد196192

90بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي فوزي عبدالستار510469

91بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرايمن مصطفى احمد430864

92دبلومالتحرير11510دياىلذكرعماد حسن احمد315159

93دبلومالتحرير11510دياىلذكرفراس سليمان حميد493031

94دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحمد مهدي رشيد196116

95دبلومالتحرير11510دياىلذكرعماد جلوب هيجل196310

ى196179 96دبلومالتحرير11510دياىلذكرغسان سليم حسير

97دبلومالتحرير11510دياىلذكرعمار عيدان عباس415462

ى عبدالجبار197184 98دبلومالتحرير11510دياىلذكرعلي عبدالحسير

99دبلومالتحرير11510دياىلذكرعباس علي جواد398290

100دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحمد فاضل ابراهيم431745

101دبلومالتحرير11510دياىلذكرمروان نجم عبود196922

102دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحمد علي حمد492759

103دبلومالتحرير11510دياىلذكراحمد عبدهللا عمران460823

ى492821 104دبلومالتحرير11510دياىلذكرلؤي عبدالقادر حسير

 علي349959
ى 105دبلومالتحرير11510دياىلذكرسالم ياسير

106دبلومالتحرير11510دياىلذكرعالء منصور تاية552762

107دبلومالتحرير11510دياىلذكرمروان ثائر عبدالرحمن196648

108دبلومالتحرير11510دياىلذكرلؤي محمد اسماعيل293350

109دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحمد محمود حمد195628

110دبلومالتحرير11510دياىلذكرعمر محمد جبار196593

111دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحمد محمود عبدالكريم503672

ى محمود431999 112دبلومالتحرير11510دياىلذكررعد حسير

113دبلومالتحرير11510دياىلذكرعمر صبحي مظلوم315168

ى195584 114دبلومالتحرير11510دياىلذكروسام سليم حسير

ى196950 115دبلومالتحرير11510دياىلذكررائد حميد حسير

116دبلومالتحرير11510دياىلذكررافد رياض جواد460848

117دبلومالتحرير11510دياىلذكرعبدالعظيم ابراهيم احمد493544

118دبلومالتحرير11510دياىلذكرخاطر عبد احمد431607

 علي430838
ى 119دبلومالتحرير11510دياىلذكرفراس حسير

 عصام علي196906
120دبلومالتحرير11510دياىلذكرمصطفى

121دبلومالتحرير11510دياىلذكرمصطفى مجيد حميد195996

122دبلومالتحرير11510دياىلذكرعالء جمعة حمود431659

ى347465 123دبلومالتحرير11510دياىلذكرحيدر محمد حسير

124دبلومالتحرير11510دياىلذكرحسن مهدي محمود510541

125دبلومالتحرير11510دياىلذكرسامر عباس محمد431580

ى430828 126دبلومالتحرير11510دياىلذكررسمد فراس حسير

127دبلومالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا عبداللطيف احمد431690

128دبلومالتحرير11510دياىلذكريعقوب عبدالمجيد علي348006



129دبلومالتحرير11510دياىلذكرحيدر عبدالواحد فرج197131

130دبلومالتحرير11510دياىلذكرسجاد قاسم محمد298449

131إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد عبداالمير شهاب295806

ى هادي قادر461173 132إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحسير

ى510472 133إعداديةالتحرير11510دياىلذكرقيرص عبدالقادر حسير

ى478649 134إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد عبداالمير حسير

135إعداديةالتحرير11510دياىلذكراسامة خزعل خليل431612

136إعداديةالتحرير11510دياىلذكراحمد صالح مهدي349460

137إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمصعب عبدالجبار جاسم430964

138إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعمر صبحي سليم493491

139إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد خزعل خليل510540

وش196697 1دكتوراهالتحرير11510دياىلذكراوراس عدنان حي 

2دكتوراهالتحرير11510دياىلذكراسامه غازي اسماعيل539556

3ماجستيرالتحرير11510دياىلذكرعلي سعد موفق196003

4ماجستيرالتحرير11510دياىلذكرمحمد داود سلمان460773

5بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسيف ماجد صالح196049

ى196978 6بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرخالد وىلي حسير

7بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرفؤاد داود جارهللا195972

8بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكربالسم نعمان خلف196134

9بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرقتيبة خليفة جسام293703

10بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد هادي قادر195643

11بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي ماهود عبد493264

12بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمار عباس عبد197081

13بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد عبد باسر296026

14بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي حامد شاكر348692

15بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكركرار جابر براك430459

16بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكروضاح هاتف حبش197070

17بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكروعد ياس خرصى195776

18بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى هادي حميد196108

19بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرالحسن محمود مسعود196272

ي431933 20بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد ساجد صير

21بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد حسن مراد299047

22بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرثابت محمد هزاع372076

ى طه347844 23بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر ياسير

ى محمد431588 24بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد حسير

25بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسن علي محسن293307

26بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد ساجد حميد195842

27بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرايهاب حامد احمد431599

28بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكربسام عبدالرحمن منصور196636

29بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي طالب مظلوم492998

ى86887 30بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكركرار عطية حسير

31بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد ماجد حميد196944

32بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكررائد رعد فؤاد196018

ى عباس196020 33بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا حسير

34بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد كريم محمد196276

يف196921 ى محمد رسر 35بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسير

36بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرليث احمد رحيم431774

37بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد سمير حكمت296170



ى196021 38بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرفراس نوري حسير

39بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرالوليد خالد شعالن195999

40بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعادل صالح مهدي196985

ى195612 41بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرقاسم طه ياسير

42بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكريونس عبدالمجيد علي195971

43بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكركرار قاسم فيصل195882

44بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرهاشم سعد موفق196187

45بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد صباح حسن197198

ي شهاب196417 46بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر ناجر

47بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدالرحمن حميد شهاب430909

وش295017 48بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد عدنان حي 

49بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسجاد عباس براك431679

50بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا احمد علي196332

51بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكريوسف يعكوب يوسف196118

52بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي عبدالحافظ هادي431582

53بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرظاهر كريم كاظم425457

54بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكربرهان نزار شياع196085

55بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسيف حسن عليوي196112

 علي عبد197308
56بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى

57بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر فهمي مهدي195992

58بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرامير عدنان حسن196095

ى انور عبد196811 59بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسير

60بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر علي خلف315174

61بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمنتف  عبدالمحسن محمد196398

62بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرفراس سامي عبد294756

63بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرصالح جاسم محمد196855

64بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرنشوان عبداللطيف احمد431705

65بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسالم هاشم محسن432006

66بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى قاسم محمد196007

67بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراسالم محمد عبدالحسن196170

ى كريم خضير296061 68بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسير

ى430550 69بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر علي عبدالحسير

ى196690 70بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا محمد حسير

71بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد قاسم احمد347784

72بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي نعمان جاسم196640

ى431742 73بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسيف عامر حسير

74بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرنوفل حميد محمد196319

75بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراسامة اسماعيل ابراهيم196957

76بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسيف اسماعيل ابراهيم196083

77بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرهشام كيطان هزاع196126

78بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد سعد عبدالجبار293243

79بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر عبدالرحمن جاسم196437

80بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسيف كاظم حكيم293384

81بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد واثق فؤاد347772

82بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكررامي علي حسن196984

83بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد رباح عبدالمطلب552637

84بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر جمال خضير348853

85بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي قاسم شهاب431578



ى براء محسن293330 86بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسير

ى مزبان196979 87بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر حسير

88بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر مالك توفيق196952

89بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمروان سعد موفق197311

ى196968 90بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد وىلي حسير

91بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسيف علي محمد295651

 حميد خضير295988
92بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى

93بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرهمام احمد جاسم195685

ى عبد295305  تحسير
94بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى

95بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرباسم علي عبد293664

96بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد مصطفى عبدالجبار552895

97بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر خليل ابراهيم519295

98بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرهشام صباح احمد349147

ى خميس430842 99بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرجهاد حسير

100بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي واثق ابراهيم430345

101بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبيدة محمد شاكر347677

102بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبد المهيمن فليح حسن196749

103بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا محمد جارهللا195602

104بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا عقيل علوان430888

105بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي عباس براك196996

106بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد فاضل علي196277

ى جاسم كاظم196117 107بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسير

108بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحميد عزيز محمد195960

109بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي باسم رحيم196975

110بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرنبيل عبدالسالم عبدالرحمن430388

111بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى محسن جسام196062

112بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى اياد عبدالحميد492975

113بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمرتصى نزار نافع197444

114بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرتيسير فالح عبدالحسن195603

115بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد قاسم محمد296287

116بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكريارس يعكوب يوسف195949

117بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد هادي احمد196328

118بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر حامد كاظم295465

119بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد احمد محمود348559

120بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى مطرسر زيدان195974

121بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد جاسم عبد196043

122بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصعب غازي اسماعيل539552

123بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر عادل وهيب197440

ى محمد293233 124بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد حسير

125بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعباس عبدالكريم خليل431576

ى196048 126بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحيدر عطية حسير

127بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدالحليم صباح عباس293360

128بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمنتظر قاسم شهاب293451

129بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد كمال حسون196710

130بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكروليد خالد عباس430408

131بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا رياض محمود460860

132بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسيف علي خلف293315

133بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرسعد زيد طه293407



ى197182 134بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرابراهيم نرصهللا ياسير

ى محمود195833 135بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمود حسير

136بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد قاسم فيصل195504

137بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسن فالح عبدالواحد196989

138بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي محمد جبار196511

139بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي كامل منصور493498

140بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي عماد احمد430437

141بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعمر جمال عبد196992

142بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعلي فاضل عباس296141

 كريم خضير296075
143بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمصطفى

144بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكركرار جبار عبدالواحد196405

145بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحارث واثق فؤاد347765

146بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعبدالقدوس عبدالخالق جاسم348243

147بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد ماهود عبد196131

148بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرحسان عوض مهدي493509

149بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكراحمد خزعل خليل294783

150دبلومالتحرير11510دياىلذكرعدي علوان عبود197446

ى295290  زهير ياسير
151دبلومالتحرير11510دياىلذكرمصطفى

152دبلومالتحرير11510دياىلذكرعالء عبدالجليل اسماعيل196106

153دبلومالتحرير11510دياىلذكرمصطفى فالح حسن493551

ى197111 154دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحمد حميد عبدالحسير

ى كوكز493325 155دبلومالتحرير11510دياىلذكراحمد حسير

ى195969 156دبلومالتحرير11510دياىلذكرقصي عبدالقادر حسير

157دبلومالتحرير11510دياىلذكرحمزة جاسم ابراهيم196069

158دبلومالتحرير11510دياىلذكرمصطفى محمد حسن348391

159دبلومالتحرير11510دياىلذكرمروان مالك سعود196619

160دبلومالتحرير11510دياىلذكرخليل رسمي شكير372242

ى مزبان196941 161دبلومالتحرير11510دياىلذكراحمد حسير

162دبلومالتحرير11510دياىلذكريوسف خليل محمد296192

ى196096 163دبلومالتحرير11510دياىلذكرعلي حميد عبدالحسير

164دبلومالتحرير11510دياىلذكرعمر رباح احمد293459

 عبدالستار علي196396
ى 165دبلومالتحرير11510دياىلذكرياسير

166دبلومالتحرير11510دياىلذكرحسن عبدالواحد فرج195662

167دبلومالتحرير11510دياىلذكرحسن محمد كاظم195956

168دبلومالتحرير11510دياىلذكرسيف حميد علي195824

ى هادي195671 169دبلومالتحرير11510دياىلذكرمؤنس حسير

ى محمد جبار196041 170دبلومالتحرير11510دياىلذكرحسير

171دبلومالتحرير11510دياىلذكرمصطفى مثنى مذهب348663

172دبلومالتحرير11510دياىلذكراحمد كامل مطلك197195

173دبلومالتحرير11510دياىلذكريوسف محمد صالح347640

174دبلومالتحرير11510دياىلذكرعباس وسام نصيف294814

175دبلومالتحرير11510دياىلذكرحيدر محمد حسن348341

176دبلومالتحرير11510دياىلذكرمروان عبدالستار علي348526

ى347584 177دبلومالتحرير11510دياىلذكراالمير علي حسير

178دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحمد خالد محمود195898

ى492879 179دبلومالتحرير11510دياىلذكرمناف عبد حسير

ى430809 180دبلومالتحرير11510دياىلذكرمصطفى فراس حسير

181دبلومالتحرير11510دياىلذكررماح شدهان داود461204



182دبلومالتحرير11510دياىلذكرخالد ثامر طه432020

183دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحمد ثامر اسماعيل195921

184دبلومالتحرير11510دياىلذكرعلي عبدالرزاق ستار196191

185دبلومالتحرير11510دياىلذكرحاتم معن محمد196965

ى196652 186دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحمد نارص حسير

ى195665 187دبلومالتحرير11510دياىلذكرعلي احمد حسير

188دبلومالتحرير11510دياىلذكرابراهيم طه عواد347548

189دبلومالتحرير11510دياىلذكراحمد قاسم سلمان196025

190دبلومالتحرير11510دياىلذكراحمد عبدالرزاق ستار196309

ى196279 191دبلومالتحرير11510دياىلذكراثير احمد حسير

192دبلومالتحرير11510دياىلذكراحمد حسون كرم197001

193دبلومالتحرير11510دياىلذكرخرصى حيدر عبدالجبار195869

194دبلومالتحرير11510دياىلذكرريام وسام عبدالكاظم293687

195دبلومالتحرير11510دياىلذكرسجاد عادل جاسم196301

196دبلومالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا صباح احمد196666

197دبلومالتحرير11510دياىلذكرمحارب فالح مهدي347661

198إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا حسن علي196372

199إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعلي سهيل ابراهيم196471

200إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمرتصى طه خلف296047

201إعداديةالتحرير11510دياىلذكرجميل زهير جميل196458

ى196615 ى حميد عبدالحسير 202إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحسير

203إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد رشيد عيىس354771

204إعداديةالتحرير11510دياىلذكرسيف نزهان محمود196622

205إعداديةالتحرير11510دياىلذكراحمد زيد مخلف510543

206إعداديةالتحرير11510دياىلذكرسيف سعد عدنان510230

ى196358 207إعداديةالتحرير11510دياىلذكررتر وسام حسير

208إعداديةالتحرير11510دياىلذكرايمن محمد احمد432005

209إعداديةالتحرير11510دياىلذكراحمد طالل فاضل510532

210إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحذيفة غازي اسماعيل539600

211إعداديةالتحرير11510دياىلذكراحمد عماد جلوب196442

212إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعلي سالم مهدي196537

213إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمصطفى احمد ابراهيم348726

ي431579 ي ناجر
214إعداديةالتحرير11510دياىلذكرزينعابدين حف 

215إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعلي قاسم محمد296298

216إعداديةالتحرير11510دياىلذكرزين العابدين عماد ابراهيم432010

ى493587 217إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعمر محسن حسير

218إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمصطفى جهاد سعد492460

ى197041 219إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعلي نجم عبدالحسير

220إعداديةالتحرير11510دياىلذكرسعد محمد احمد493661

ى347706  فالح حسير
221إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمصطفى

222إعداديةالتحرير11510دياىلذكراكرم كيالن جارهللا517803

223إعداديةالتحرير11510دياىلذكرسيف سعد سامي460753

224إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحيدر خرصى حسباهلل493371

225إعداديةالتحرير11510دياىلذكررسمد رباح احمد196248

226إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعلي قاسم احمد510533

227إعداديةالتحرير11510دياىلذكرسلوان طالب مهدي197018

228إعداديةالتحرير11510دياىلذكراحمد محمود عبدالكريم354936

229إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعمر رباح عبدالمطلب552889



230إعداديةالتحرير11510دياىلذكرفاروق عمر عبدالعزيز552888

ى فاضل430850 231إعداديةالتحرير11510دياىلذكراحمد حسير

232إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحسن حافظ محمد197450

233إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعلي عدنان احمد293376

234إعداديةالتحرير11510دياىلذكرسلمان داود سلمان196861

235إعداديةالتحرير11510دياىلذكركرار رحمن رشيد195591

236إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد خالد شعالن349389

237إعداديةالتحرير11510دياىلذكراحمد عبدالجليل اسماعيل295634

238إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد فالح عبدالحسن431716

239إعداديةالتحرير11510دياىلذكرزيد عمار عبدهللا196073

240إعداديةالتحرير11510دياىلذكرادم محمد عبد431929

ي492388 241إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحسام عبدالرزاق هوتر

242إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد عدنان محمد503802

243إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعلي احمد جاسم195711

244إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعبدالرحمن صالح علوان493397

245إعداديةالتحرير11510دياىلذكرايرس وليد محسن295330

246إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحارث خالد عبد195759

247إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد عالء عباس532160

248إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعلي صباح عواد196127

249إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد نجم عبد427666

250إعداديةالتحرير11510دياىلذكراحمد خضير عباس510535

251إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمرتصى صالح علوان493424

ى محمد347479 252إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحسن حسير

ى محمد عبدهللا431586 253إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحسير

254إعداديةالتحرير11510دياىلذكرجهاد كيطان هزاع296274

255إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد عماد صالح431957

ى خضير493604 256إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعبدالرزاق ياسير

257إعداديةالتحرير11510دياىلذكرسجاد حبيب جعفر169840

258إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمحمد بكر صالح431913

259إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعبدهللا ثامر خلف195552

ى سلمان كشكول196012 260إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحسير

ى عماد مهدي431669 261إعداديةالتحرير11510دياىلذكرحسير

ى430920 262إعداديةالتحرير11510دياىلذكراحمد عبدالرحمن حسير

263إعداديةالتحرير11510دياىلذكرمروان اياد احمد493645

264إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعالء كاظم بدران493333

265إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعلي عبدهللا نارص196628

266بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرجاسم محمد رشيد196099

267بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكروسام لفته مظلوم295862

268بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرعثمان عبدالعزيز عبد195957

ى197004 269بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرغسان احمد حسير

270بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد كامل خلف196650

271بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمهدي زيدان خليفة493016

272بكالوريوسالتحرير11510دياىلذكرمحمد شاكر مساعد349815

273دبلومالتحرير11510دياىلذكرمازن احمد عبود197176

274دبلومالتحرير11510دياىلذكررباح حسن حبيب347801

275دبلومالتحرير11510دياىلذكراحمد محمد كريم197170

276دبلومالتحرير11510دياىلذكراحمد نوري علي197031

277دبلومالتحرير11510دياىلذكرجاسم جهاد مهدي293032



278إعداديةالتحرير11510دياىلذكرروكان ابراهيم مهدي196931

279إعداديةالتحرير11510دياىلذكرعادل كامل دحام196101

1دكتوراهالتحرير11510دياىلأننىانتصار كيطان هزاع196078

2دكتوراهالتحرير11510دياىلأننىدينا عبدالسالم سعد196986

3ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىمائدة خلدون حميد196794

4دبلوم عاىليالتحرير11510دياىلأننىنورا ماجد حميد196947

5بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىشذى انور عبد430521

6بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىانسام صفاء معتوق197180

ى510538 7بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىاسمهان محمود حسير

8بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىايناس محمد حمد349112

9بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىاديبة عذب حاجم493226

10بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرجاء كايم هزاع494281

ى510458 حنان علي حسير
11بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

ى508600 12بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىنرصت فاضل حسير

13بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىمنى ابراهيم زيدان430925

الهام عالم علي460835
14بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

15بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىميسون ذياب محمد493151

16بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرفاه عيدان منصور196926

ق طالب هادي460769 17بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىاستير

18بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىبلقيس حاتم سعود196953

19بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىابتهال شاكر محمود430759

20بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىعبير خضير عباس431751

21بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىراوية سعد صالح197349

 عامر علي372555
ى 22بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىحنير

23بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىجنائن ابراهيم كرم196077

ي كريم اسماعيل347725
24بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىتهاتى

25بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىعلياء عبدالحافظ هادي196059

26بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهبة خليل ابراهيم510482

ى348488 سهاد علي حسير
27بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

28بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىماجدة عباس محمد108639

29بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىاسماء طالل فاضل348915

30بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىحنان حافظ عبد196973

ى558303 31بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىشذى عامر حسير

شهد علي محسن431736
32بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

33بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىنور عبدالقادر مطرسر558271

ديان علي عباس558282
34بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

35بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهند فالح محمد347511

36دبلومالتحرير11510دياىلأننىهيام صالح هادي402422

ى احمد195519 37دبلومالتحرير11510دياىلأننىسعاد حسير

38دبلومالتحرير11510دياىلأننىمنال كامل مطلك431712

39دبلومالتحرير11510دياىلأننىهدى شهاب احمد479463

40دبلومالتحرير11510دياىلأننىرنا ثامر رشيد461269

41دبلومالتحرير11510دياىلأننىغصن عبد حبش196644

ى196733 42دبلومالتحرير11510دياىلأننىامل عباس حسير

43دبلومالتحرير11510دياىلأننىانتصار قاسم محمد493066

44دبلومالتحرير11510دياىلأننىنورة داود عبد431766

45دبلومالتحرير11510دياىلأننىنرسين حكيم سلمان493204

46دبلومالتحرير11510دياىلأننىرواء عدنان عباس196411



47دبلومالتحرير11510دياىلأننىانعام سلمان عبدهللا196954

48دبلومالتحرير11510دياىلأننىنجالء ثامر طه329371

49دبلومالتحرير11510دياىلأننىرغد جاسم يوسف196091

ى430541 50دبلومالتحرير11510دياىلأننىسىه علي عبد الحسير

51دبلومالتحرير11510دياىلأننىزينب مصطفى عبدالعزيز498948

52دبلومالتحرير11510دياىلأننىامنة ثائر عبدالرحمن430605

53دبلومالتحرير11510دياىلأننىرواء عزيز محمد431981

54دبلومالتحرير11510دياىلأننىزهراء محمد سعدي558399

احالم علي ناوي558261
55دبلومالتحرير11510دياىلأننى

56دبلومالتحرير11510دياىلأننىجنان عبدالرزاق اسماعيل558256

57إعداديةالتحرير11510دياىلأننىايمان ابراهيم زيدان510537

58إعداديةالتحرير11510دياىلأننىايمان خضير مراد196867

59إعداديةالتحرير11510دياىلأننىاالء عباس مهدي430735

ى295844 60إعداديةالتحرير11510دياىلأننىمنى سلمان حسير

61إعداديةالتحرير11510دياىلأننىارساء جاسم محمد510244

62إعداديةالتحرير11510دياىلأننىفاطمة سعد صالح196330

ى حسن492781 63إعداديةالتحرير11510دياىلأننىمنتىه ياسير

ى عليكة510487 64إعداديةالتحرير11510دياىلأننىايمان عبدالحسير

65إعداديةالتحرير11510دياىلأننىرشا حميد علوان493613

66إعداديةالتحرير11510دياىلأننىالهام نارص علي493621

67إعداديةالتحرير11510دياىلأننىسلوى عمر سبع552891

68إعداديةالتحرير11510دياىلأننىفاطمة مصطفى عبدالعزيز510635

69إعداديةالتحرير11510دياىلأننىاالء خليل طالب493608

70إعداديةالتحرير11510دياىلأننىسارة فوزي عبدالستار493626

1دكتوراهالتحرير11510دياىلأننىرسل كريم اسماعيل293467

2ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىايمان عدنان احمد196306

3ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىنىه كريم اسماعيل196132

4ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىايمان احمد سلمان430318

5ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىزينب علي محسن293289

6ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىلقاء خضير محمد195578

7ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىمريم جبار مجيد376811

8ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىالهام نوري محمد430588

9ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىزينب عبدهللا نارص196939

10ماجستيرالتحرير11510دياىلأننىيمامة خالد عبدهللا196916

سارة علي خلف196113
11دبلوم عاىليالتحرير11510دياىلأننى

12بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىساره طه خلف196976

13بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىميعاد خلف سلمان196894

14بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىنور وليد طارق196384

15بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىنور جاسم محمد293780

16بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىمريم عبد محمد431654

17بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىارساء داود سلمان196404

18بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىعال عبدالسالم عبدالرحمن430371

19بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهبه جاسم نوري196350

20بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهدى حسن منشد285333

دنيا علي زيدان315180
21بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

22بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسحر كنعان عبدهللا431721

23بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىزينب قاسم عبدهللا195691

24بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىاسيل عدنان ذياب196819



ى195737 25بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهدير يعكوب حسير

26بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرشا حسن عبداالمير195928

27بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرسل حامد رشيد349247

28بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىزبيدة خالد عبدهللا293434

29بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرواء فائق محمد196679

ى196367 30بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىابتسام سليم حسير

31بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرواء هادي مساعد293263

32بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهاجر قحطان خلف195906

33بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىبشائر كريم اسماعيل293427

قاهرة صباح تركي195588
34بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

35بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىمريم ليث مهدي430876

36بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرنا نعمان عبعوب196123

37بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىداليا سالم جواد456404

38بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسارة عبدالحسن وهيب493569

39بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىبراء عبدالرحمن عباس197010

40بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىنورة عماد عبد86835

ق عبدالستار علي196951 41بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىاستير

42بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسارة عقيل هادي196940

43بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىزينب كريم خضير296095

زمن محمد علي493633
44بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

45بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسحر مطرسر زيدان315162

46بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىميساء عباس ابراهيم349072

47بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهدى عبداللطيف احمد431698

48بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىميالد رياح عبدالمطلب460760

49بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىمروة صاحب مهدي197191

50بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهند محمود منصور293440

شهد علي عبد293647
51بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

52بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىضح ثاير كاظم195624

53بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىايالف حسن منشد294997

ى431752 54بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسجا جعفر حسير

55بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىندى احمد سعيد196875

56بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرسل محمد ابراهيم493317

57بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىمروى عسل اسماعيل293483

58بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسىه فاضل عباس296112

59بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسحر زيد مصطاف556298

60بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىوسن يونس زيدان293260

61بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىنغم فاضل ردام302633

62بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهبة عبدالرحمن علوان431748

شهد فالح حمدىلي519340
63بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

ى195712 64بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىصابرين يعكوب حسير

نور عالم علي196361
65بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

66بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىفادية حاتم علوان196492

67بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرؤى ثامر رشيد196323

68بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىعبير هاشم جاسم196121

69بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىزينب علي رضا293574

ى196325 70بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىايناس سليم حسير

71بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهاجر زيد هالل195963

ايمان علي جاسم503795
72بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى



73بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىفاطمة عدنان محمد430548

74بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىايثار ماجد صالح196057

ى196142 سوسن علي حسير
75بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

76بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىمائدة مزاحم محمد461286

77بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىميديا خليل محمد296253

78بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسحر عادل جاسم196205

79بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىايمان باسم فاضل196738

80بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىانوار خزعل خليل294797

ى195811 81بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىشهد محمد ياسير

82بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىزينب عدنان محمد430577

كوثر عالم علي196908
83بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

84بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىحنان فالح حسن196927

85بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىوئام جهاد سعد197088

86بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىريام صاحب مهدي196893

87بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىابتسام جاسم محمد86754

88بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىارساء خليل محمد295322

89بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرقية فارس عواد294533

ى461278 90بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىنرجس احمد حسير

91بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىزينب حميد علي196391

92بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىوفاء مجيد مهدي493617

93بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرواء رشيد عبد195964

عبير حميد علي461294
94بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

95بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىفاتن بالسم ثامر197293

96بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرنا عادل وهيب73151

اس حاتم سعود196982 97بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىنير

ى عبد295613 98بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىعبير تحسير

99بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىمريم عبدالرحمن هادي348047

100بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىزينب قاسم محمد294582

انتظار علي رضا293548
101بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

ى خلف196964 102بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسحر ياسير

103بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىحوراء عبدالرزاق نعمان196557

104بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىهدى عبد رشيد196726

105بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرشا جعفر خليل461257

106بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىرسى اياد عبدالحميد492963

107بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىدنيا سعد عبدالكريم195740

108بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىاسماء جمعة حمود431664

109بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىزينب غسان احمد197048

110بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىاالء ساهي عبد294723

111بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىزينب عادل ابراهيم315155

112بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىتبارك خالد عبدهللا293171

113بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسىه علي مزبان195987

114بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىتقوى نهاد خزعل196969

وسن محمد علي196657
115بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

116بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىنور جاسم محمد294848

117بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىريام جالل حميد196210

118بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىميعاد صباح عواد196765

119بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىميالد محمد يوسف195989

120بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىمروة محمود محمد293246



121بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىمريم محمد كامل196639

داليا فالح حمدىلي519346
122بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننى

123بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىميساء جمعة مجيد195627

124دبلومالتحرير11510دياىلأننىهديل عبدالكريم وهيب195980

125دبلومالتحرير11510دياىلأننىهيام داخل جالب196322

اس محمود نارص427640 126دبلومالتحرير11510دياىلأننىنير

127دبلومالتحرير11510دياىلأننىطيبه زيد هالل195721

128دبلومالتحرير11510دياىلأننىزينب عبد محمد348956

129دبلومالتحرير11510دياىلأننىسهير اياد عبدالحميد492858

ى295590 130دبلومالتحرير11510دياىلأننىنور سعد حسير

131دبلومالتحرير11510دياىلأننىزهراء احمد عباس196676

 علي293711
ى 132دبلومالتحرير11510دياىلأننىسبأ حسير

133دبلومالتحرير11510دياىلأننىنورة احمد جمعة196696

134دبلومالتحرير11510دياىلأننىريم عامر لفته196271

135دبلومالتحرير11510دياىلأننىهبة اياد عبداالمير197278

136دبلومالتحرير11510دياىلأننىاسماء زيد مصطاف196070

137دبلومالتحرير11510دياىلأننىايناس فالح حسن196136

138دبلومالتحرير11510دياىلأننىارساء زيد هالل196614

139دبلومالتحرير11510دياىلأننىفاطمة اياد عبداالمير196253

140دبلومالتحرير11510دياىلأننىوسناء عبد وهاب195952

141دبلومالتحرير11510دياىلأننىزهراء داود سلمان347759

142دبلومالتحرير11510دياىلأننىحنان عبدالكريم وهيب196720

143دبلومالتحرير11510دياىلأننىهدى جاسم محمد315186

اق طالب عبدالرضا460871 144دبلومالتحرير11510دياىلأننىارسر

ى خلف196066 145دبلومالتحرير11510دياىلأننىمروة ياسير

146دبلومالتحرير11510دياىلأننىضح عباس عبدهللا196320

147دبلومالتحرير11510دياىلأننىهاجر عبدالرحمن علوان431849

148دبلومالتحرير11510دياىلأننىورود رباح احمد196934

149دبلومالتحرير11510دياىلأننىرسى مصطفى هاشم196244

150دبلومالتحرير11510دياىلأننىزينب داود سلمان347737

151دبلومالتحرير11510دياىلأننىضح زيد مصطاف196967

152دبلومالتحرير11510دياىلأننىلبنى داود سلمان196604

 عبدالستار علي196959
153دبلومالتحرير11510دياىلأننىلبنى

154دبلومالتحرير11510دياىلأننىايمان نعمان نوري293488

155دبلومالتحرير11510دياىلأننىنضال هادي محمد293324

156دبلومالتحرير11510دياىلأننىارساء جمعة حمود431616

157دبلومالتحرير11510دياىلأننىهبة هاشم فرج196482

158دبلومالتحرير11510دياىلأننىسحر محمد علي510645

159دبلومالتحرير11510دياىلأننىزهراء عبدالواحد فرج493582

160دبلومالتحرير11510دياىلأننىهديل خضير عباس460707

161دبلومالتحرير11510دياىلأننىنورس جاسم كاظم195652

اية علي سامي196937
162دبلومالتحرير11510دياىلأننى

163دبلومالتحرير11510دياىلأننىعبير محمد اسماعيل196304

ى محمد293768 164دبلومالتحرير11510دياىلأننىرندا حسير

165دبلومالتحرير11510دياىلأننىصبا طارق كاظم293336

166دبلومالتحرير11510دياىلأننىنور عبداللطيف احمد431702

167إعداديةالتحرير11510دياىلأننىفاطمة نزهان محمود196881

168إعداديةالتحرير11510دياىلأننىفاتن عمر عبدالعزيز493640



169إعداديةالتحرير11510دياىلأننىانعام حميد ابراهيم492462

170إعداديةالتحرير11510دياىلأننىرنا محمد حسن348283

171إعداديةالتحرير11510دياىلأننىرساب متعب خلف493519

زهراء علي خلف196663
172إعداديةالتحرير11510دياىلأننى

ى349170 173إعداديةالتحرير11510دياىلأننىوسن حسن سمير

ى عبدالجبار510536 174إعداديةالتحرير11510دياىلأننىصبا عبدالحسير

175إعداديةالتحرير11510دياىلأننىرجاء سليمان محمد195976

176إعداديةالتحرير11510دياىلأننىهند عاصم محمد196037

177إعداديةالتحرير11510دياىلأننىامل قاسم عباس492453

ى ماجد حميد195916 178إعداديةالتحرير11510دياىلأننىحنير

ى وليد لفته197425 179إعداديةالتحرير11510دياىلأننىحنير

ى493595 180إعداديةالتحرير11510دياىلأننىنور عباس ياسير

181إعداديةالتحرير11510دياىلأننىسارة يوسف خورشيد293957

182إعداديةالتحرير11510دياىلأننىمروة قيس توفيق493591

183إعداديةالتحرير11510دياىلأننىنور محمد جبار348577

184إعداديةالتحرير11510دياىلأننىهبة ماجد حميد196949

185إعداديةالتحرير11510دياىلأننىهدى عادل جاسم493053

186إعداديةالتحرير11510دياىلأننىحوراء مصطفى عبدالجبار552892

187إعداديةالتحرير11510دياىلأننىايالف ادريس حسن347749

رسور نصير محمدعلي430902
188إعداديةالتحرير11510دياىلأننى

189إعداديةالتحرير11510دياىلأننىزينة ماجد صالح197277

 علي492441
ى 190إعداديةالتحرير11510دياىلأننىغفران حسير

ى510544 191إعداديةالتحرير11510دياىلأننىاية حبيب حسير

192إعداديةالتحرير11510دياىلأننىاية محمد شاكر196659

193إعداديةالتحرير11510دياىلأننىغسق عباس ادريس432002

194إعداديةالتحرير11510دياىلأننىخنساء عبدالرزاق نعمان196016

195إعداديةالتحرير11510دياىلأننىندى قاسم سلمان195794

196إعداديةالتحرير11510دياىلأننىشهد محمد محمود510542

197إعداديةالتحرير11510دياىلأننىاية مثنى محمود430484

ى196006 198إعداديةالتحرير11510دياىلأننىايمان عدنان ياسير

199إعداديةالتحرير11510دياىلأننىصفا عدنان علوان493580

200إعداديةالتحرير11510دياىلأننىنور قصي صبحي295236

201إعداديةالتحرير11510دياىلأننىفرح عباس عبدهللا461225

202إعداديةالتحرير11510دياىلأننىريام سالم جمعة431609

203إعداديةالتحرير11510دياىلأننىايمان جعفر ابراهيم349580

204إعداديةالتحرير11510دياىلأننىسفانة سلمان محمود195981

205إعداديةالتحرير11510دياىلأننىاية فارس عبدالمنعم492419

206إعداديةالتحرير11510دياىلأننىسارة جمعة حمد510528

207إعداديةالتحرير11510دياىلأننىقبس عباس ادريس350455

208إعداديةالتحرير11510دياىلأننىتقوى جعفر ابراهيم349681

209إعداديةالتحرير11510دياىلأننىنبا تعبان احمد293259

210بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسمية خليل خلف196946

211بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىحنان غازي مجيد293749

212بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىسهير عبدالمنعم محمد196958

213بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىاخالص نصيف جاسم196379

214بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىغصون عبدالجبار مهدي195966

215بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىافراح اسماعيل كاظم196588

216بكالوريوسالتحرير11510دياىلأننىحنان احمد محمد493593



217دبلومالتحرير11510دياىلأننىايمان قحطان جاسم196175

218دبلومالتحرير11510دياىلأننىمنتىه عادل محمود196009

219دبلومالتحرير11510دياىلأننىصابرين جهاد عبدالخالق293419

220دبلومالتحرير11510دياىلأننىمنى خليل خلف196317

ى بشير حسن295071 221دبلومالتحرير11510دياىلأننىبرسر

222دبلومالتحرير11510دياىلأننىشيماء كريم صالح196974

223دبلومالتحرير11510دياىلأننىافراح عبد تاية552887

224دبلومالتحرير11510دياىلأننىوجدان صبار محمد196259

225إعداديةالتحرير11510دياىلأننىذكرى عبدالباري عبدهللا461259

226إعداديةالتحرير11510دياىلأننىنديمة احمد سلمان492397

227إعداديةالتحرير11510دياىلأننىانمار صالح مهدي195909

1دكتوراهبعقوبة المركز11511دياىلذكرباسم علي مهدي108521

2دكتوراهبعقوبة المركز11511دياىلذكررسمد قاسم محمد323058

3دكتوراهبعقوبة المركز11511دياىلذكرحيدر هاشم احمد324177

4ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلذكرعبدالجبار سعد جمعة274723

5ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلذكرمثنى ابراهيم محمد315531

6ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلذكروسام كريم محمود324251

7ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد عائد عدنان108749

8ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد عبدالسالم خليفة275480

9بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرسعيد عبدالحميد عبدعلي324112

10بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد غضبان غيدان322788

11بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعباس علي جاسم503905

12بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد علوان جمعة401433

ى275116 ى طه حسير 13بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسير

14بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرخالد عبود كامل315465

ى108804 15بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعصام رشيد حسير

16بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرجاسم محمد مهدي415190

17بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى طارق فاضل324362

18بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكررسمد حسام محمد108791

ى108649 19بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد عبدالستار عبدالحسير

ى554159 20بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي عدنان حسير

21بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمود خليفة ابراهيم417133

ى108662 22بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمار خضير حسير

23بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرسعد اسماعيل طالب108568

ى275468 24بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمار علي حسير

25بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكررسول عدنان محمد108733

26بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراكرم عبد محمد415965

ي جميل416038
 
27بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمار رزوق

ى322392 28بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكريحنر اسماعيل حسير

29بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرناهض فليح حسن323720

30بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى قدوري حمد275560

31بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرقحطان عدنان اسماعيل401515

32بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسن عبدالستار محمد554154

33بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعبدالقادر علي حيدر323147

غام سعد صادق323086 34بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكررصى

ي322624
 علي سبن 

ى 35بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسير

36بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسن قاسم شاكر477587

37بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد عبدالرسول حسن275128



38بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر عبدالستار محمد324089

39بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي رشيد زيدان108514

ى315292 40بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكررافد هاشم حسير

ى116312 41بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعبدالقادر علي حسير

42بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراياد حميد عبد420335

43بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى خالد محمد416283

44بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمازن محمد علي322913

45بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد عبد صالح401498

46بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمازن داود سلمان322026

47بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعادل خضير مسعود108798

48بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراركان مجيد علي322399

49بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرنبهان عبدالمطلب عبدالهادي324255

ى طاهر جواد554158 50بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرياسير

51بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحيدر محمد حسن275083

52بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراسامة احمد عبد401464

ي وهيب274963
 
53بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرنزار رزوق

54بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي محمد جميل401387

55بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمثنى جمال شاكر298532

56بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد فائق خلف116063

57بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرقصي عبدالستار شهاب503910

58بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحمزه مزهر كامل418371

ى503895 59بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرهشام ماجد امير

60بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد قاسم محسن322890

61بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد خالد علي108626

62بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرميس نهاد عبدالخالق274905

63بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي حسن هادي275550

64بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي رضا محمد275066

65بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرموس مهدي تمن108970

ى108977 66بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد عبدالحميد حسير

67بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرسامر احمد شهاب477395

68بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي عبدالرزاق احمد108628

69بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرجمال نارص كامل324349

70بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرزيد عمر علي324370

71بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد يحنر جاسم324247

72بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر عصام محمد323180

73بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر محمود عبدهللا108490

74بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعماد عبدالحميد حسن558368

75بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي محمد خليل417394

ى415658 76بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي احمد ياسير

77بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى مدحت حسن415138

ى ابراهيم محمود396549 78دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسير

79دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد انعام حاتم109084

ى عباس شكر108534 80دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسير

81دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرحيدر عامر محمد354239

ى فليح415841 82دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرنزار حسير

83دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمثنى طارق عبدالحسن322038

84دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد حميد نهار275616

85دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعدنان محمود اسماعيل108857



ي اسماعيل احمد108963
86دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرحف 

87دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعباس فاروق نوري108597

88دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد محمد خليل275531

89دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد داود سلمان108606

90دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد طالب حسون108850

91دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعالء ياس خضير108430

92دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي يونس مهدي414861

93دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكروسام نهاد عبداللطيف554152

94إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكراثير ستار علي108808

95إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمعاذ حسن جاسم415362

96إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي مجيد توفيق116035

97إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعبدالمطلب محسن شكر322110

98إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرباسم عدنان محمد297183

99إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكربشار موس كاظم532240

100إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرحيدر باسم جميل324307

101إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمؤيد عزالدين زينالعابدي323696

102إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد كاطع هاشم419457

1ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلذكرايمن عبدالرزاق سعيد415992

 علي115786
ى 2ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلذكرحمزة حسير

3ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلذكريوسف صباح جاسم108674

4بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكريارس عمار فاضل275583

5بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى وهران صالح415486

6بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرسعد رحيم جمعة315415

7بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر عباس عبود108438

8بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد هاشم عبد416201

9بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد انور فرج108779

10بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد خضير شاه مراد274760

11بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر سامي علي416895

12بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد وهران صالح275433

13بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمثنى محمد ضاري279469

14بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحيدر رحيم جمعة315473

ي اسماعيل350338  صير
15بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى

16بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد صادق يحنر275542

17بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد رعد عبدعلي108604

18بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد حسن محمد116261

ى275625 19بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي محمد ياسير

ى477261 20بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرفراس علوان حسير

21بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراركان علي سلمان419836

ي عمر324147
22بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمرصى غنى

23بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى غازي رشيد108457

24بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسام محمود رحيم108686

ى323413 25بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمهند احمد حسير

26بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكركرار ماجد فاضل108771

ي274819 27بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي محمدفائق محمدخير

28بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمرتصى خليل عبدالجليل108564

29بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكروقاص مزهر كامل415156

30بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرانس قاسم توفيق116302

31بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرنصير ابراهيم كريم285459



32بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد علي خضير416807

33بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد كاظم حسون108571

34بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي محمد عبدالواحد108853

35بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي فليح حسن322810

36بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد محمد عبدالواحد108641

37بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد حمزة سلمان432128

38بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرفهد صباح عطا115944

39بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمازن عبدالحسن رشيد356823

40بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكررسمد ماجد حميد275444

41بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي عبدهللا كريم108760

42بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى باسم شهاب324331

43بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعامر لطيف جاسم109002

44بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرنزار اسماعيل كريم322985

45بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكريارس يوسف منصور108607

46بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد سعيد زيدان108900

47بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكررسول محمد فليح315492

48بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرزياد طارق ابراهيم108802

49بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعبدالقادر مظهر هدرس116332

50بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى ليث خليل416064

51بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد عدنان حميد493566

52بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرنبيل جليل اسماعيل108907

53بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرامير ثامر عبد116098

54بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمرتصى حازم شهاب324294

ى جهاد284186 55بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسن حسير

56بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى ثامر محمد274953

57بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسن رعد صادق109005

58بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد خرصى الياس416382

59بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرغيث حاتم رشسيد275503

60بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسن فليح حسن315577

61بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرخالد احمد اكرم108981

62بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي مجيد علي108644

ى323095 63بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي ماجد حسير

64بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي غسان كاظم108566

65بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد قاسم عمران108782

66بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرفراس رعد احمد275604

67بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعامر عبدالرحمن جاسم108774

68بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد محمد علي108540

69بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرماهر لطيف جاسم503900

70بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكروسام محمد عيدان116115

71بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد فيصل خليل108474

72بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر حميد رشيد108594

ى يوسف احتاجه116075 73بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسير

74بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى زكريا جعفر417281

75بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحيدر فهد اسد108468

76بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر اسماعيل طالب415334

77بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراسامة صبيح احمد115835

 علي مجيد108898
ى 78بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسير

79بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرهيثم عباس عواد116108



80بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي عبدالحق كاظم108878

81بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي احمد رحيم108600

ي463355
82بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرسنان طارق حف 

83بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكررائد رعد عبد109020

84بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد باسم رحيم108935

85بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد طه هاشم108817

86بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرسلوان خليفة عمران322709

87بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعماد نهاد عبدالخالق108706

ى322846  عادل عبدالحسير
88بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى

89بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد طارق ابراهيم108699

90بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي عبدالمجيد رشيد115976

91بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد هيالن سلمان108805

92بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر ناظر كمال417101

93بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسام رائد عبدالوهاب315453

94بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرحيدر عبدالواحد لطيف417016

95بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى كريم خليل108819

96بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد فالح سلمان108630

97بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعثمان فليح حسن108684

98بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرفراس فالح كريم275613

99بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي محمود خضير108515

100بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكربالل قيس جعفر315429

101بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي حسن علوان109030

102بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي عباس فاضل108560

103بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعزيز مظفر عزيز274822

104بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرماهر صالح علي415297

105بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعامر عبدالحكيم عيدان108562

106بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد يارس حسن414755

107بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد اياد مهدي108625

108دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكراثير فرات جاسم322073

109دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكروليد خالد جواد108527

110دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد خالد زيدان417440

 علي جالل503898
111دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى

ى جهاد108999 112دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي حسير

ى315485  علي حسير
113دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى

114دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرهالل مثنى ابراهيم109075

115دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعباس كاظم فاضل108511

116دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى خليل عبدالجليل108558

ي صالح427615 117دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرانور وهنر

118دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكروسام عماد عبد116284

ى503891 119دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى قيس حسير

ي اسماعيل275448
120دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرلؤي حف 

121دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسام كريم موس322056

 علي554148
122دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرسيف مثنى

123دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمروان عبدالكريم كاظم275489

ي عبود108829 124دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد ناجر

125دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكركرار عالء جبار324128

126دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد اسماعيل ابراهيم275594

127دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد عبدالرحمن احمد274806



ي وهيب274973
 
128دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعبدالمنعم رزوق

129دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد فائق عدنان108577

130دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي صالح خالد108776

131دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد عدنان محمود315390

132دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد عبدالصمد محمد323495

133دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي خليل كامل108988

134دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد محمد عيدان108574

135دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرميثم عماد صادق109017

136إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرسيف عبدالموجود شاكر417177

137إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرفيضاهلل رائف امير323329

138إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد صالح محمود415085

139إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمهند خالد نعمان322161

140إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعبدهللا فؤاد حسن275097

141إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرزيدون عبداللطيف فليح323611

142إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكراوس تركي جاسم275025

143إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي محمد مجيد115914

144إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرفرقان رائد خضير108507

145إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرابراهيم محمد ابراهيم274594

146إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكراحمد حامد جميل116197

147إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرابراهيم ضياء ابراهيم477314

148إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد منير سمير108843

149إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمنتظر محمد فليح108543

150إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعباس صالح مهدي315297

151إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي منذر نعمان275557

152إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرحيدر مشتاق طالب417648

153إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد رعد محمود324117

154إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمصطفى احمد جبار170768

155إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد مشتاق طالب274924

156إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرالحمزة عدنان محمود116236

157إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكركاظم حسن كاظم323670

158إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرايمن جواد كاظم108643

159إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر عبدالواحد كاظم275631

ى92935 160إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرامجد عبدالرحمن ياسير

161إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرحاتم كريم خليل108479

ى274621 162إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد عبدالرحمن حسير

163إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرحمزة عماد عبداللطيف108702

164إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكراحسان سامي حسن115679

ى كريم خليل116159 165إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسير

166إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرذوالفقار علي فليح116127

167إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرواثق ستار عباس322944

168إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد فهد اسد418123

ى116228 169إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرميثم خرصى ياسير

ى قاسم كاظم108440 170إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرحسير

171إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرقتيبة كاطع هاشم417349

172إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعبدهللا عدنان عبدالستار116337

173إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمشتاق واثق محمد503915

174إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرسيف ضياء ابراهيم477352

175إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرالحمزة عبدالكريم كاظم387512



176إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمهدي اسماعيل صادق420914

177إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعلي عبدالرحمن احمد274860

178إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرمحمد حسن هادي323452

ي315306 179بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمار يحنر محمدخير

180بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرفرات عماد مجيد109073

181بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعالء ثامر صادق108874

182بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرماجد مظلوم خلف322852

183بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرسامر صفاء شاكر556091

184بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلذكرعدي خرصى عباس414967

185دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرخالد محمد خلف554155

ى108800 186دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمار خالد حسير

187دبلومبعقوبة المركز11511دياىلذكرهيثم محمد خضير108904

188إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعمر عبدالكريم احمد108830

189إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلذكرعبداللطيف محمود كاظم108811

1ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلأننىنور عبدالرزاق محمود333700

2بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىبتول عبود كامل116173

3بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىهناء شكر محمود322335

4بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىكوثر عبدالجبار ذياب108758

وق جميل مهدي275587 5بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرسر

سعاد علي ردام108698
6بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى

7بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىبتول عباس زيدان401338

ي323635
 
8بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسميعة جاسم رزوق

9بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىهدى مهدي جواد419188

10بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىهدى موس محمد402020

11بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسىه هادي محمدعلي108654

رجاء علي جاسم417690
12بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى

13بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىمريم حسن باقر401315

ي108956 14بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىنىه طاهر ناجر

15بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىعهود غضبان غيدان108968

ى هندي274588 16بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىمنى حسير

17بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىتودد جسام حسن108787

ى معتمد جمال108902 18بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىياسمير

19بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىاسيل محمد جاسم388276

20بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىبالدس رحمان احمد414890

ى322371 21بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىفاتن محمود امير

22بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىخمائل محمد خليل275090

23بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىايمان جالل خليفه108784

24بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرشا اياد شفيق323352

25بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىوجدان عدنان جعفر416437

ايمان سامي مهدي108741
26بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى

27بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىعذراء جاسم محمد108863

عروبة سامي جميل321722
28بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى

29بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىميسون اسماعيل جابر116296

30بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىنور سمير عبدالستار415386

31بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىاية اياد عبدالجبار327441

32بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىفاطمة عبدالرزاق جاسم420300

33بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىورود خالد محمد415934

مي علي صالح415435
34بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى



35بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرهام فيصل كاظم266233

36بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىابتهال هاشم صالح508640

37دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىرويده فتاح احمد415108

38دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىمائدة هادي اسماعيل322632

39دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىسعدية حسن جاسم108832

40دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىلميس فوزي صادق401390

ى323036 41دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىنغم مهدي حسير

ي محمد ابراهيم108487
42دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىتهاتى

43دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىنور خليل ابراهيم108634

44دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىرنا صالح مهدي477235

45دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىعذراء طه فاضل108637

ضمياء صالح علي322448
46دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننى

47دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىسندس عبدالواحد لطيف420291

48دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىسمية اسماعيل جاسم315605

رويدة علي كامل420286
49دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننى

50دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىهدى موفق عبدالوهاب108434

ي476685
ى نافع غنى 51دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىبرسر

52دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىميادة رحيم محمود108516

53دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينب عصام محمدجواد322599

54دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىبركول عدنان لطيف109080

55دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىضح جعفر جواد398397

56دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىسوزان راسم اسماعيل387852

57إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىابتسام علوان نارص403990

58إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىريام نجم عبد503893

59إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىسارة احمد مؤيد297485

ي عمر324169
1ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلأننىظفر غنى

2ماجستيربعقوبة المركز11511دياىلأننىميادة فيصل خليل108477

3بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىمنى ابراهيم قدوري109038

4بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىداليا وادي جتب275039

5بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىداليا عدنان محمود108847

6بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىدنيا منعم عبدالجليل108493

7بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىوجدان جمال خورشيد275216

8بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىهند جالل خليفة322822

ى387584 تبيان علي حسير
9بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى

10بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسجا قاسم محمد324320

11بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىنبا عبدالرحمن جاسم115962

12بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىتف  احمد مطرسر108984

13بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىمريم نجاح صادق108797

14بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىايمان خالد عبد274993

15بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىميسالريم يونس يعقوب115882

16بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىهالة نبيل غازي108528

ى274644 17بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىفرح عادل عبدالحسير

18بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينة جعفر عبد322907

19بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىمريم يوسف منصور324329

20بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىايناس جنعان حسن116021

21بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينب عبدالمنعم ابراهيم347874

ى108793 سما علي حسير
22بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى

23بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسحر احمد محمود324438



ى108531 24بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسحر محمد ياسير

25بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسارة قاسم توفيق116275

26بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىمها جاسم محمد108593

زهراء علي عبدالصاحب108751
27بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى

28بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىزهراء احمد يعكوب275537

29بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىعبير عبدالواحد كاظم275597

30بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىمروة عبدالكريم كاظم275527

31بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىدنيا منذر نعمان274981

32بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينب خالد محمد416343

33بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىمروة عبدالكريم عبداالمير108470

ين ابراهيم حسن275419 34بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىشير

35بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسحر قحطان جاسم275529

36بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىلينا عبدالعزيز خضير323242

37بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىمنار عامر صادق115716

38بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرؤى سالم كاظم108927

39بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسارة محمد حسون281447

40بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرواء جاسم رحيم108442

41بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينب علي عبدالقادر322291

42بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىاالء باسم عبد108813

43بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرهام عبدالرحمن احمد275017

44بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرؤى اياد شفيق322330

45بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسارة يوسف محمود108838

46بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىميالد محمد عصفور356868

47بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرسل ستار علوان283722

48بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىفرح فالح حسان275639

49بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىشمس صباح يارس275459

ى وهاب275109 50بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىاية امير

ى298623 51بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىوسن خالد حسير

ى108472 52بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسارة حسن حسير

ي وهيب275004
 
53بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىقيس رزوق

54بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىفاتن داود سلمان108537

55بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىاسماء عباس عبد403806

56بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرنا عالء كريم108870

 علي108828
ى 57بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىهبة حسير

ايالف اسماعيل علي324240
58بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى

59بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىرسى عبدالصمد محمد108496

نور زياد علي108986
60بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننى

61بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىغفران كاظم صالح108631

62بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىشهد خليل ابراهيم108647

63بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىسمية يوسف منصور374991

64بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينب حسن كاظم274629

65بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىهديل جليل اسماعيل116061

66بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينة جعفر صادق556287

67بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىشيالن صباح حسن554161

68بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىزمرد نهاد عبدالخالق108728

69بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىتمارة صباح يارس274661

70دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىنهلة علوان مهدي108483

ى323202 71دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىاسماء محمد حسير



72دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينب شامل كامل275649

73دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىدعاء رعد عبدالوهاب322866

74دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينب صالح منهل108824

75دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىعبير عباس توفيق108807

76دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىرويدة محمد مجيد285974

77دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىمنى خليل ابراهيم108519

78دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىسديم ماجد مظلوم108766

79دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىايات باسم وهيب275011

ى116034 80دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىاالء محمد حسير

81دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىامنة ثامر ابراهيم274677

82دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىرنا قحطان هاشم108694

 علي عبدالقادر116326
ى 83دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىياسمير

84دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىهند نبيل غازي108590

85دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىرواء هتلر اسماعيل108545

ى315519 86دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىنغم احمد حسير

87دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىريمان جمال خورشيد274743

88دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىارساء فالح مهدي108462

ي108554
 
89دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىجواهر ابراهيم عبدالباق

90دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىعبير كريم موس108932

91دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىايناس سهيل عبدهللا414819

92دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىمروة صبيح احمد109011

93دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىشهباء صالح مهدي352106

ى477334 اية علي حسير
94دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننى

95دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىامل صادق جعفر275524

ى108570 96دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينب عدنان عبدالحسير

زمن وليد علي279120
97دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننى

98دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىزينب داود سلمان108595

99دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىضح عبدالهادي رشدي116107

ى315553 100دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىراوية احمد حسير

101دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىرؤى فارس سعيد108745

102دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىارجوان عبداللطيف فليح415258

 علي108939
ى 103إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىنور حسير

104إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىسحر اسماعيل جاسم108950

105إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىفاطمة خالد جاسم108499

106إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىفرح زاهد غضبان274712

107إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىميس عباس توفيق108446

108إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىنور اسعد ذياب352014

109إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىضح فاضل حسن108885

زهراء احسان علي415220
110إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننى

111إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىرسل صباح عبود275050

ق طه274769 112إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىنورس استير

113إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىغدير حسن كاظم275512

114إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىرانيا عدنان محمود116138

115إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىمريم نبيل فاضل554150

116إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىهنادي ابراهيم كاظم323211

117إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىشمس ضياء ابراهيم477281

118إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىسندس محمود حميد284206

119إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىهدى اسماعيل جاسم108946



فاطمة احسان علي415241
120إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننى

121إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىلقاء باسم خضير116580

ي108580 122إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىشمس صالح ناجر

123إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىرنا وليد ابراهيم116346

هاجر سمير علي418908
124إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننى

ى116169 125إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىنغم جمال وسير

ي عبود109024 126إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىامنه ناجر

127إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىزمن محمد عباس315318

128إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىفرح فراس عبدالكريم477369

129إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىرغد نجاح صادق108822

130إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىسيماء عمار احمد323274

131إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىسهير وليد ابراهيم116363

132إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىسوسن عبدالجبار عبدهللا116140

133إعداديةبعقوبة المركز11511دياىلأننىنبا منير سمير274612

134بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىحال حسن كاظم275519

135بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىازهار محمد بريسم275498

136بكالوريوسبعقوبة المركز11511دياىلأننىاقبال حسن عباس420659

ى322240 137دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىارساء محمود امير

138دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىالهام عبود كامل108754

139دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىنداء محمد خورشيد322136

140دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىارساء كريم مجيد108910

ى هادي554156 141دبلومبعقوبة المركز11511دياىلأننىضمياء حسير

ي سعد11512دياىلذكرهالل عيىس عليوي285294
1دكتوراهبنى

ى سالم131423 ي سعد11512دياىلذكرعمر حسير
2ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلذكرتركي هالل كاظم556992
3ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلذكرمؤيد خليل ابراهيم429939
4ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد جاسم محمد418698
5ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا عبدالرحمن غضيب285227
6ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلذكرباسم نهاد يوسف430265
7ماجستيربنى

ي97716 ي سعد11512دياىلذكرقتيبة مظهر عرينر
8ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلذكرضاري ستار كاظم374156
9دبلوم عاىليبنى

ى صكبان مطر88482 ي سعد11512دياىلذكرتحسير
10بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحمزة شجر جاسم88605
11بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرستار حميد علي90755
12بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسالم ذياب ابراهيم275040
13بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرخالد شالل خلف374613
14بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد حسن شحاذة285313
15بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرطاهر محسن طاهر94699
16بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي ابراهيم موس285230
17بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراسعد سحاب مطر274529
18بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعادل خلف داغر96724
19بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمالك رشيد محمد285323
20بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحواس محمد مهدي92986
21بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرصدام عباس عبيد89204
22بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر رضا فتاح429662
23بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد جبار مهدي285112
24بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعالء كاطع عزيز94371
25بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرنهاد عجمي شالش93176
26بكالوريوسبنى



ي سعد11512دياىلذكرعلي نافع سعيد419399
27بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرفاضل اسماعيل ابراهيم93938
28بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمثنى هاشم نارص460143
29بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرماجد حامد عبدهللا374261
30بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي كاطع فرج94714
31بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرايوب دعيير يوسف284608
32بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسعد جواد كاظم419408
33بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبد حسون علي429974
34بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرزاهد عجمي شالش95647
35بكالوريوسبنى

ى374363 ي سعد11512دياىلذكرمقداد طالب حسير
36بكالوريوسبنى

ي430223  مظهر عرينر
ي سعد11512دياىلذكرمصطفى

37بكالوريوسبنى

ى سلمان131665 ي سعد11512دياىلذكرصفاء حسير
38بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف قاسم محمد406008
39بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكريارس فائق احمد493825
40بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعماد عبدهللا شمس493644
41بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرستار عبدالكريم عبدهللا285159
42بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرطارق عودة محيبس96560
43بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عبدالرزاق عبد92028
44بكالوريوسبنى

ى92461 ي سعد11512دياىلذكرحسام شاكر حسير
45بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد لطيف حميد92609
46بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد سعد عبد94623
47بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرزياد طارق ابراهيم274234
48بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد محمود عليوي430021
49بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسن علوان عداي89925
50بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمثنى عطاهللا جاري88166
51بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد سعد عبد94029
52بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعزالدين محمد عبدهللا285212
53بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعامر نرصة غيدان88130
54بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراكرم خالد جهاد374642
55بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراسعد محمود نايف493796
56بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود عبدالحميد راشد284986
57بكالوريوسبنى

ى علوان خليل89803 ي سعد11512دياىلذكرحسير
58بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرماهر مهدي علوي91574
59بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعباس فاضل حماد88377
60بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرفيصل كامل كاطع88955
61بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرفيى محمد خليل274939
62بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد سالم فرج285190
63بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحاتم احمد جاسم93328
64بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرصالح عناد زيدان493624
65بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد فيصل لطيف430105
66بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد نارص يوسف92542
67بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسن خلف عزيز285170
68بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي محمد جاسم134763
69بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرقاسم سلمان اسماعيل419393
70بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكررائد يوسف علي374187
71بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرثائر محسن طاهر430183
72بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعباس يوسف علي285095
73بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكريحنر طاهر عبد88093
74بكالوريوسبنى



ي سعد11512دياىلذكرنبيل محمد حسن515491
75بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرايهاب زيد خليفة285134
76بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد حامد محمود418771
77بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا حامد عبدهللا90481
78بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود فيصل عناد92863
79بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرطالب جليل سعود91993
80بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعدنان عبود محمد91921
81بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعمر اياد سلمان374140
82بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرفائز فالح سعود94115
83بكالوريوسبنى

ر مهدي حايف134511 ى ي سعد11512دياىلذكرمير
84بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعالءالدين طه ياس92916
85بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعمر حمد سلمان285316
86بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكروليد ماهر فياض91512
87بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكريارس محمود عبد132646
88بكالوريوسبنى

ى285325 ي سعد11512دياىلذكررائد صفاء حسير
89بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرغزوان وسام حسن419402
90بكالوريوسبنى

ي493829
ي سعد11512دياىلذكرحسن عباس ماسر

91بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرقصي علي محمد429676
92بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي ثائر احمد97814
93بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد صالح جهاد92644
94بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد علي عبدهللا88546
95بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحامد كهالن فرحان285128
96بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعمر ناظم علي94105
97بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى عامر معيوف374370
98بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسالم مالك زيدان92531
99بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعالء غفوري لطيف88992
100بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرواثق وسام حسن419322
101بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد مجيد محمد430145
102بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعالء عبدالوهاب اسماعيل94418
103بكالوريوسبنى

ى فائق احمد285219 ي سعد11512دياىلذكرمعي 
104بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرقاسم رضا حسن95657
105بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرفراس جمعة خلف274833
106بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسعدي سالم محمد92145
107بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسن شلهوب جير88491
108بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد قدوري صالح430154
109بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسن عبد داود94432
110بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد خليل ابراهيم430194
111بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكررسول خلف محمد274291
112بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعباس فاضل محيبس374402
113بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود عزيز جاسم89516
114بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحامد سعد عبد430197
115بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد زهير محمود374432
116بكالوريوسبنى

ى كريم فرحان88433 ي سعد11512دياىلذكرحسير
117بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكركمال الدين طه ياس274132
118بكالوريوسبنى

ى محمد ضايف532244 ي سعد11512دياىلذكرحسير
119بكالوريوسبنى

ى285193 ي سعد11512دياىلذكرمهند صفاء حسير
120بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرزياد طارق علي429632
121بكالوريوسبنى

ى274157 ى هادي حسير ي سعد11512دياىلذكرحسير
122بكالوريوسبنى



ى430117 ي سعد11512دياىلذكرعباس علوان حسير
123بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد حامد عبدهللا94914
124بكالوريوسبنى

ى285318 ي سعد11512دياىلذكرعثمان صفاء حسير
125بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرضياء احمد فرحان374443
126بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد ماهر مهدي284971
127بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي فليح حسن337055
128بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرليث عماد سلمان493854
129بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسعد هيالن شجاع430255
130بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف فاروق شاكر429270
131بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسامر دحام حايف374174
132دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكروليد رزاق رشاد132687
133دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرضياء كاظم نايف97898
134دبلومبنى

غام علي مبارك419384
ي سعد11512دياىلذكررصى

135دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود احمد حمزه91661
136دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمثنى احمد عباس90777
137دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكروسام علي محمود374147
138دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد شالل شاكر374249
139دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرامجد جاسم محمد93948
140دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرابراهيم احمد دحام284951
141دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالكريم احمد خليل90190
142دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرهشام جبار علوان90740
143دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر علوان خليل90154
144دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرثائر حامد عبدهللا90420
145دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرهادي حمد شناوي90436
146دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرفاضل حامد عبدهللا285321
147دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد جبار علوان419377
148دبلومبنى

ى418803 ي سعد11512دياىلذكرمشتاق طالب حسير
149دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرطارق سلمان ارحيم430274
150دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرثائر عبدالرحمن عليوي374359
151دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد حامد فليح95150
152دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعدنان ظاهر جميل92501
153دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحسن محمد عباس90820
154دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرخالد تركي عناد94200
155دبلومبنى

ى محمد حسن429929 ي سعد11512دياىلذكرحسير
156دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعادل محمد عبدهللا374207
157دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرسالم طالب ضاري285019
158دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرفهد مهدي فرج90132
159دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف اسعد عجيل285218
160دبلومبنى

ى نعيمه92242 ي سعد11512دياىلذكراحمد حسير
161دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعمار فيصل مزهر374468
162دبلومبنى

ى جاسم محمد90321 ي سعد11512دياىلذكرحسير
163دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكروسام فالح سعود93924
164دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرزاحم هالل جميل429938
165دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى براء ضايع89845
166دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمهند احمد عباس89282
167دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرهمام محمود احمد274088
168دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرزيد مهدي صالح429598
169دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعقيل مسلم عبدالستار90233
170دبلومبنى



ي سعد11512دياىلذكرمحمود محسن نجدي89602
171دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرابراهيم خليل ابراهيم374254
172دبلومبنى

ي عبد284622
ي سعد11512دياىلذكراحمد راضى

173دبلومبنى

ى عبود374624 ي سعد11512دياىلذكرمروان معير
174دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرميثاق طالب ربيع92178
175دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراوس ماجد حميد558432
176دبلومبنى

 علي274514
ى ي سعد11512دياىلذكرحمود حسير

177دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي نجم عبد429575
178إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالستار جبار مهدي89529
179إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراسامة حسن كاظم273973
180إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر عبدالجبار عبدالقادر285109
181إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعادل خضير عباس130348
182إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرجمال حامد عبدهللا430261
183إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرنهاد مهدي مطرسر285271
184إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسعد سلمان حسن418566
185إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي ابراهيم محيميد374407
186إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسالم محمد اسماعيل131124
187إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد رحمان سلمان418651
188إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرصبار جبار شعالن285252
189إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى فيصل مهدي88501
190إعداديةبنى

 علي فاضل553126
ى ي سعد11512دياىلذكرالحسير

191إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكربسام فالح جسام88388
1ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلذكراكرم اسماعيل جاسم133710
2ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلذكرفهد سالم مراد89155
3بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف هاشم نارص89169
4بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد طالب جاسم374197
5بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد محمود فاضل274572
6بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي عبدالزهرة احمد98215
7بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد عدنان مهدي130385
8بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد عبدالكريم جليل553082
9بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرذوالفقار كفاح محمدعلي95134
10بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمؤيد مصطاف احمد93244
11بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرواقد مكي نومان96151
12بكالوريوسبنى

 علي284958
ى ي سعد11512دياىلذكراسامه حسير

13بكالوريوسبنى

ف علي مظهور374177
ي سعد11512دياىلذكرارسر

14بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد ذياب ابراهيم285332
15بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد سهد فرحان134774
16بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعصام جاسم محمد493761
17بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد عيىس عيدان93203
18بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكروطبان رحيم شاكر90047
19بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي سامي فرحان95668
20بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد هاشم مرسهد284960
21بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى سعد سلمان90283
22بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي احمد حسن374142
23بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد رعد كاظم92823
24بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرخالد عامر خشان284763
25بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعاصم محمد صالح273649
26بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي عدنان خليفة130434
27بكالوريوسبنى



ي سعد11512دياىلذكرصالح حسن بريسم89249
28بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف قاسم ذياب430174
29بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمهند خليل ابراهيم89301
30بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد عبد شالش284774
31بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد رحمن خليفة131832
32بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرهمام هاشم حمد132733
33بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرايمن انور محمد285098
34بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعادل نجم سلمان94173
35بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى ماجد حمودي100165
36بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرنجيب فيصل عباس430008
37بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمهند يونس محمود88735
38بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرضياء احمد حمزة284932
39بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرامير محمود لطيف430234
40بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراياد نجم عبدهللا88234
41بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي كمر جليل285300
42بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرالوليد خالد كامل274268
43بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرخالد احمد داود94016
44بكالوريوسبنى

ى نعيمة90863 ي سعد11512دياىلذكرعلي حسير
45بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي محمود هدو337046
46بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكروليد تعبان اسماعيل93124
47بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي عدنان حميد89004
48بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكروسام داود خير374573
49بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد فاضل محيسن95921
50بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعمر عاصم حميد285232
51بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد جاسم محمد133973
52بكالوريوسبنى

ى88406 ي سعد11512دياىلذكرمحمد عباس علي حسير
53بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد حسن علوان94222
54بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد جاسم محمد285196
55بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرباسل غازي رشيد284747
56بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد مطلك فرحان95614
57بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عيىس عيدان274718
58بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرخالد جمعه سلوم93186
59بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد جبار عبدهللا374202
60بكالوريوسبنى

 علي93829
ى ي سعد11512دياىلذكراحمد حسير

61بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعمار حسن ابراهيم90388
62بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحمدي غازي حمدي284925
63بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمثنى غضبان جوير88153
64بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكررائد خضير عباس374237
65بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد منعم وهيب93857
66بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسام حامد فليح284676
67بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد احمد حسن95055
68بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمروان ثامر عبود91873
69بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرابراهيم طه محمود285277
70بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد فليح حسن374476
71بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد علي احمد285299
72بكالوريوسبنى

ى493662 ي سعد11512دياىلذكرعالء عامر حسير
73بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر فيصل حمادي94157
74بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي عامر هالل493719
75بكالوريوسبنى



ى نعيمه90965 ي سعد11512دياىلذكرحيدر حسير
76بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالرحمن عثمان كهالن94736
77بكالوريوسبنى

ى89051  علي حسير
ى ي سعد11512دياىلذكرحسير

78بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرزهير خضير عباس374135
79بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسجاد براء ضايع88873
80بكالوريوسبنى

ى عبود374225 ي سعد11512دياىلذكرجمال معير
81بكالوريوسبنى

ى430293 ي سعد11512دياىلذكرمقداد غازي ياسير
82بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد شاكر محمود285033
83بكالوريوسبنى

ى عبدالزهرة احمد95279 ي سعد11512دياىلذكرحسير
84بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرضياء حامد عبد374215
85بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرقصي ثائر عبدالرحمن374564
86بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالهادي مهدي فرج91951
87بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى نجم عبدهللا91525
88بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكريوسف عباس كريم430054
89بكالوريوسبنى

ي وشاح429787 ي سعد11512دياىلذكرعقيل صير
90بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرارشد كريم رشيد430059
91بكالوريوسبنى

ى88895 ي سعد11512دياىلذكرمهند صفاء حسير
92بكالوريوسبنى

ي كتيب284554
ي سعد11512دياىلذكرعلي راضى

93بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد كريم احمد92850
94بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد صبحي وسمي90799
95بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف سعد سليمان374447
96بكالوريوسبنى

ى طه محمود285275 ي سعد11512دياىلذكرياسير
97بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكروسام صكبان كريم94646
98بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرجاسم ساهر جاسم88863
99بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعمار احمد فرحان374097
100بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد ثامر فاضل89271
101بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعباس قحطان جابر96142
102بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرصفاء عامر محمد493806
103بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكركرار عالء جعفر88518
104بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد خضير عباس337031
105بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي هادي احمد89539
106بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرقيس سعد احمد374160
107بكالوريوسبنى

ى محمد مجيد95796 ي سعد11512دياىلذكرحسير
108بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرنورالدين طه ياس91489
109بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالهادي كنعان مطلك284823
110بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرابراهيم احمد نارص89130
111بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي محمد كاظم89066
112بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرشاكر محمود احمد285223
113بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عدنان احمد285328
114بكالوريوسبنى

ى جياد284638 ي سعد11512دياىلذكرسجاد عبدالحسير
115بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى عبدهللا حسن132008
116بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمهند نجم عبد284562
117بكالوريوسبنى

ى493905 ي سعد11512دياىلذكراحمد عامر حسير
118بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود محمد كاظم89632
119بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد ثائر احمد134188
120بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود عدنان علوان95395
121بكالوريوسبنى

ى285188 ي سعد11512دياىلذكراحمد علي حسير
122بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحامد اسماعيل ابراهيم374163
123بكالوريوسبنى



 علي كاطع88174
ى ي سعد11512دياىلذكرحسير

124بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكررياض جمال تاية134143
125بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى محسن نصيف132778
126بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي فيصل لطيف284857
127بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد حسن شهاب98281
128بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمروان قاسم ردام493716
129بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكريوسف كاظم عطية89792
130بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد صدام عبدهللا374343
131بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمهند ريحان سالم429958
132بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي نوري ابراهيم90724
133بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد رعد ستار89568
134بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد جاسم محمد374558
135بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد مصلح عبدالرزاق93451
136بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكروسام سعود سحاب430201
137بكالوريوسبنى

ى هليل374232 ي سعد11512دياىلذكرهيثم حسير
138بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر محمد عبد92302
139بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكروائل اياد عبدهللا89911
140بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرهشام كنعان عبدهللا89975
141بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعالء جمعة خلف90222
142بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد جاسم طالب99713
143بكالوريوسبنى

ى فاضل محمد374165 ي سعد11512دياىلذكرحسير
144بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي ثائر كاظم132657
145بكالوريوسبنى

 علي احمد91937
ى ي سعد11512دياىلذكرحسير

146بكالوريوسبنى

ى285220  علي حسير
ي سعد11512دياىلذكرمصطفى

147بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد مطرسر عجيل285124
148بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد دانوك نجم374243
149بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحميد خضير احمد430246
150بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي رعد محمد حسن99768
151بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد فليح حسن95079
152بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكررائد جمعة عبيد88084
153بكالوريوسبنى

ى88419 ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا عباس علي حسير
154بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى قاسم لطيف284867
155بكالوريوسبنى

ي374154 ي ناجر
 
ي سعد11512دياىلذكرقتيبة عبدالباق

156بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد عقيل نجم374305
157بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عماد علي94829
158بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعماد طه احمد430232
159بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرحمزه علي عبد91676
160بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرجالل احمد عباس100996
161بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد سعد علي284781
162بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمنذر عبدالنارص يوسف130404
163بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف سعد حسن93431
164بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف صدام عبدهللا374353
165بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمهند زهير محمود92808
166بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي صدام عبدهللا374347
167بكالوريوسبنى

ى285308 ي سعد11512دياىلذكرحيدر محمد حسير
168بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالرحمن محمود عبدالرحمن92779
169بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرايهاب سالم قادر374115
170بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكربالل فيصل حمادي285024
171بكالوريوسبنى



ي سعد11512دياىلذكرناظم هاشم حمد88888
172بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد محمود وهيب134817
173بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد صالح اسماعيل94341
174بكالوريوسبنى

 كفاح محمدعلي95116
ى ي سعد11512دياىلذكرحسير

175بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرعامر محمود صالح374553
176بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمهدي كفاح محمدعلي95105
177بكالوريوسبنى

ى عبود92322 ي سعد11512دياىلذكرماهر معير
178بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمدرضا محمد كريم99827
179بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى ماجد يونس94904
180بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد اياد محمد493856
181دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكررسول جارهللا عبد374366
182دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد رعد حمد88745
183دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرصفاءالدين طه ياس100132
184دبلومبنى

 علي429968
ى ي سعد11512دياىلذكرليث حسير

185دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعقيل ماهر حسن95708
186دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرذوالفقار حامد محمود96120
187دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى سالم قادر89506
188دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرصفاء لعالع منصور93876
189دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرصفاء بالسم جوري92224
190دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف هاشم محمد88220
191دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمهند عدنان عبود93607
192دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي هاشم محمد89344
193دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد اسماعيل خليل430001
194دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكركريم عامر كريم89712
195دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى رياض غازي98082
196دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد خالد صالح90705
197دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى سالم مظلوم88654
198دبلومبنى

ى90091 ي سعد11512دياىلذكرعالء عزيز حسير
199دبلومبنى

ى منذر معيوف284649 ي سعد11512دياىلذكرحسير
200دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود خضير احمد430250
201دبلومبنى

ى274811 ي سعد11512دياىلذكرسجاد فاضل حسير
202دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالرحمن سعد احمد374259
203دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى صباح جوير132085
204دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي اسماعيل حميد285243
205دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرقاسم ماهر مهدي374246
206دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمروان كاظم حنفيش285329
207دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمثنى خالد جهاد429802
208دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرهشام محمد فليح92688
209دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمرتصى محمد بدر95232
210دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد حامد كاظم94467
211دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكربكر غازي حسن89988
212دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراوس هاشم حمد89312
213دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرنصيف جاسم محمد92197
214دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى اياد محمد285175
215دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد عبدالسالم ستار285130
216دبلومبنى

 علي ابراهيم285295
ى ي سعد11512دياىلذكرحسير

217دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرشاكر محمود صالح430018
218دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعمر رحمان شاكر430207
219دبلومبنى



ي سعد11512دياىلذكرعماد عبداللطيف رحمن130343
220دبلومبنى

ى93049 ي سعد11512دياىلذكرمحمد مظهر حسير
221دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكراكرم علي مظهور374180
222دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عباس عيدان285250
223دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرماجد حميد محمد94883
224دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي طالب فرج430015
225دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرصكبان مالك زيدان285201
226دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعوف عبدالرحمن مهدي284861
227إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد باسل عيدان134035
228إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراثير علي مهدي284983
229إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود احمد محمد493922
230إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي حمزة عبدعلي131519
231إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكررياض ادهام فرحان98973
232إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرضياء صكبان جواد130935
233إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا احمد حمزة430258
234إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرثائر صباح حسن131232
235إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراسامة حسن خلف97561
236إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعالء عبدالوهاب احمد429562
237إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد جليل شهاب429638
238إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد محسن نجدي93037
239إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرايمن عباس كريم88146
240إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالكريم عثمان كهالن94723
241إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعماد حواس محمد92968
242إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكربالل عمر سامي94933
243إعداديةبنى

ى حميد محسن98015 ي سعد11512دياىلذكرحسير
244إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعماد صباح سيد95633
245إعداديةبنى

ى كامل429963 ي سعد11512دياىلذكرعلي حسير
246إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد رحمن خليل132678
247إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي عامر معيوف285246
248إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالعزيز خالد جهاد374101
249إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي منذر شهاب284988
250إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد نجم سهيل284589
251إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عبدالرزاق خلف133897
252إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرطه كاظم عليوي92562
253إعداديةبنى

ي وشاح430085 ي سعد11512دياىلذكرباقر صير
254إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرانور حسن شهاب100295
255إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف خالد جهاد374107
256إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكربالل احمد جاسم284799
257إعداديةبنى

ى132279 ي سعد11512دياىلذكريوسف معد ياسير
258إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا علي سعدون285315
259إعداديةبنى

ى374191 ي سعد11512دياىلذكراحمد ناظم معير
260إعداديةبنى

ى شهاب132669 ي سعد11512دياىلذكرلطيف حسير
261إعداديةبنى

ى حكمت شالل374321 ي سعد11512دياىلذكرامير
262إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكركرم جاسم شاكر95294
263إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرفارس ثائر احمد89239
264إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى جاسم محمد88184
265إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرهارون طالل عبداللطيف553135
266إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى فليح حسن336623
267إعداديةبنى



ي سعد11512دياىلذكراكرم عادل محمد94070
268إعداديةبنى

ى89106  محمد حسير
ي سعد11512دياىلذكرمصطفى

269إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكروليد طالب محمد131594
270إعداديةبنى

 علي89554
ى ي سعد11512دياىلذكرحيدر حسير

271إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمثنى رياض احمد132611
272إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد لطيف حميد100266
273إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي ريسان رشاد429581
274إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر حسن ابراهيم132587
275إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلوان سامي فرحان95907
276إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد هاشم مرسهد493601
277إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرابراهيم صدام عبدهللا374355
278إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسجاد خزعل عطية285233
279إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر علي نجم493881
280إعداديةبنى

 علي نجم430211
ى ي سعد11512دياىلذكرحسير

281إعداديةبنى

ى علوان95583 ي سعد11512دياىلذكرعلي حسير
282إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرباسم علوان بقال95757
283إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرهيثم احمد عباس131142
284إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمعيوف منذر معيوف284993
285إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرطالب صباح علي430042
286إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف عبدالكريم مهدي95031
287إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسجاد وفيق شاكر94358
288إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي عناد حسن94769
289إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف فيصل جير93065
290إعداديةبنى

ى374456 ي سعد11512دياىلذكرمحمد ناظم معير
291إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحبيب اديب جليل98609
292إعداديةبنى

 تركي عناد284906
ى ي سعد11512دياىلذكرحسير

293إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعمر نايف مطلك284939
294إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمؤمن ضياء كاظم132378
295إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا سعد بدر132574
296إعداديةبنى

ى بالسم جوري284672 ي سعد11512دياىلذكرحسير
297إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمنتظر عباس كريم90204
298إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد قاسم كنفذ493672
299إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرزيد مالك زيدان131222
300إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالرحمن سعد بدر89940
301إعداديةبنى

ى كاظم274786 ي سعد11512دياىلذكرسجاد حسير
302إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى شباط ثجيل93094
303إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسيف علي سعدون285322
304إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عبدالرزاق عواد93912
305إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي يونس عبود92360
306إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمنتظر براء ضايع96211
307إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكريارس صالح مهدي132639
308إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرنرصهللا سليمان ضاري96089
309إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرفراس فاضل محيبس93259
310إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد مهند ناظم284617
311إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى ماجد جميل374184
312إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد سعيد ظاهر100050
313إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعباس سلمان كتاب132621
314إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسن منشد عبدعلي284641
315إعداديةبنى



ى سلمان515510 ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا حسير
316إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي هادي حمد95694
317إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرطيف علي محمود429812
318إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكريارس عمار حكمت88713
319إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر علي سعيد92515
320إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عادل محمد132330
321إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد اسماعيل مطر374481
322إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكررياض باقر عبدالحسن95740
323إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عامر محمد493818
324إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرقاسم محسن نجدي132278
325إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمرتصى منذر شهاب284990
326إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد محمد رشيد418852
327إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراياد حواس محمد88368
328إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسن خميس مرشد131707
329إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمنتظر قاسم محمد93976
330إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعالء يونس محمود374327
331إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسعد كامل عبد284600
332إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالجليل احمد جليل493924
333إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرفرقان ظافر كاظم92013
334إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمنتظر محمود عبد131629
335إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالمهيمن صادق سعد553136
336إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرصديق محمد فالح274630
337إعداديةبنى

ى عبود374521 ي سعد11512دياىلذكرعمر معير
338إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرغزوان سعود حميد284583
339إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود صفاء محمود98749
340إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى فائز فالح92931
341إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمؤتمن سعد احمد89256
342إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر صادق خرصى94520
343إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى نافع كهالن284817
344إعداديةبنى

ى عامر بريسم284678 ي سعد11512دياىلذكرحسير
345إعداديةبنى

ى عبدهللا عليوي134598 ي سعد11512دياىلذكرحسير
346إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسن هادي نصيف95406
347إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا مديح شبيل285022
348إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمنير تركي هالل493727
349إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحميد قاسم محمد92257
350إعداديةبنى

ى92893 ي سعد11512دياىلذكرقاسم يعكوب حسير
351إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر هاشم مرسهد493606
352إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد سليمان سامي132349
353إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمرتصى رشيد جخيور284574
354إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد سامي فرحان94748
355إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرابوبكر صالح رشيد374528
356إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى جبار شهاب274697
357إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرايوب محمود وهيب274861
358إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد محمود لطيف430237
359إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكررسول جلوب خلف374310
360إعداديةبنى

ى كريم493888 ي سعد11512دياىلذكرطاهر تحسير
361إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرصهيب جالل عبداللطيف553078
362إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسن عبدالرزاق حسن284852
363إعداديةبنى



ي سعد11512دياىلذكرعزالدين داود سليمان429830
364إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد فائق علي130527
365إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسند علي مبارك88402
366إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرايوب جواد كاظم95528
367إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحسن علي احميد429848
368إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرطارق بدر ستار92446
369إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرابراهيم ثاير ابراهيم93079
370إعداديةبنى

ى جياد130814 ي سعد11512دياىلذكرمهدي عبدالحسير
371إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي عبدالكريم جليل553137
372إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرنورالدين علي نجمالدين93844
373إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرلؤي محسن طاهر493638
374إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسجاد عبدالقادر جسام374636
375إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرقاسم اديب جليل96583
376إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا نهاد عبيد429841
377إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد انور سعدون274223
378إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد عدنان مهدي92800
379إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمرتصى يوسف محمود284999
380إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد جلوب خلف374267
381إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر عادل عيدان133960
382إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي نعمة فرج430099
383إعداديةبنى

ى ابراهيم429822 ي سعد11512دياىلذكرعلي ياسير
384إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي عبدالسالم كريم553138
385إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد منذر شهاب284920
386إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراوس خالص حميد89181
387إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمد مالك رشيد284558
388إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحمود خضير ياس374497
389إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر مرصى جهاد94132
390إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي محمد جبار89950
391إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد قاسم محمد92281
392إعداديةبنى

ى284683 ي سعد11512دياىلذكرمنتظر علي حسير
393إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى جميل ابراهيم91473
394إعداديةبنى

 علي132257
ى ي سعد11512دياىلذكرعمر حسير

395إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرابوالفضل محمد كريم284835
396إعداديةبنى

ى صالح حسن284594 ي سعد11512دياىلذكرحسير
397إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحيدر محمود جبار131773
398إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمدين حسن جبار284721
399إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي احسان جاسم285007
400إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكراحمد حامد عيىس429547
401إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمقداد ضياء كاظم132399
402إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرلؤي حكمت شالل285173
403إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكركرار ثامر محمد93108
404إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرحارث ودود عبدالوهاب284804
405إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدالسالم سعد احمد134621
406إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعلي تركي هالل493722
407إعداديةبنى

ى284901 ي سعد11512دياىلذكرمؤيد صفاء حسير
408إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرمصطفى احمد داود94865
409إعداديةبنى

 علي89393
ى ي سعد11512دياىلذكرمحمد حسير

410إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرسلمان عيىس مرير94145
411إعداديةبنى



ي سعد11512دياىلذكرمؤيد يوسف علي285216
412بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرسالم قاسم عبداالمير285121
413بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرمهدي عويد قادر277124
414بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرخضير خالد سبع132514
415بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلذكرنوري فيصل عباس284614
416بكالوريوسبنى

 علي374315
ى ي سعد11512دياىلذكرمحمود حسير

417بكالوريوسبنى

ى خلف374461 ي سعد11512دياىلذكرناظم معير
418دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرعدنان جبار احمد285198
419دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرمحسن عقيل علوان100940
420دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرحكمت كاظم رشيد284700
421دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكروسام كامل صالح284633
422دبلومبنى

ى285254 ي سعد11512دياىلذكرجاسم محمد ياسير
423دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرخميس حسن علي89812
424دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكريعرب يونس محمود95674
425دبلومبنى

ي سعد11512دياىلذكرفرحان عبدهللا عويد493899
426إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرجميل ابراهيم لطيف134229
427إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرناهي عويد حمودي285491
428إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلذكرعبدهللا عبدالحسن سلمان95005
429إعداديةبنى

ى عبدالسالم ستار285167 ي سعد11512دياىلأننىحنير
1ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلأننىمريم جواد كاظم374338
2بكالوريوسبنى

انتصار غاىلي حمود285225
ي سعد11512دياىلأننى

3بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىايمان حميد مرهج285162
4بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىجنان سعد ابراهيم274250
5بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىايناس عبدالحميد راشد285255
6بكالوريوسبنى

ى374109 ي سعد11512دياىلأننىرغد هادي حسير
7بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىسهاد احمد خميس285278
8بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىمياسة محمد بريسم90075
9بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىنىه سالم قادر89405
10بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىوداد شالش خلف92044
11بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىلم حامد صابر89751
12بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىوسن احمد نايف92133
13بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىدعاء هاشم محمد88935
14بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىافتخار احمد فرحان430090
15بكالوريوسبنى

هبة علي محمدحسن88673
ي سعد11512دياىلأننى

16بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىدعاء عمران سعدون374298
17بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىزينب قاسم شهاب418724
18بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىزينب عبدالسالم ستار284843
19بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىنبا سعد محمود374170
20بكالوريوسبنى

ي93392 ي سعد11512دياىلأننىافراح غالب عرينر
21بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىايمان عبدالحسن شناوه419418
22بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىحسيبه اعويد عبدالرضا285179
23دبلومبنى

سناء علي مولود92619
ي سعد11512دياىلأننى

24دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىناديه طه طرفه89376
25دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىلميس علي مبارك285208
26دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىنادية عبدالجبار صفر90141
27دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىسناء عبدهللا عليوي274021
28دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىاحالم قاسم عبدالحميد88139
29دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىسناء حميد حسون374334
30دبلومبنى



فرقان علي نصيف88467
ي سعد11512دياىلأننى

31دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىزينة سالم مظلوم95314
32دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىارساء عبدالمجيد راشد96306
33دبلومبنى

منال علي كاطع134782
ي سعد11512دياىلأننى

34دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىنوال هاشم محمد429989
35إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىسىه كريم شبيب93897
36إعداديةبنى

ى زيدان459814 ي سعد11512دياىلأننىلقاء حسير
37إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىبسعاد طه طرفة418825
38إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىغادة قاسم محمد94091
39إعداديةبنى

ى عيدان عبود285256 ي سعد11512دياىلأننىبرسر
40إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىسهاد قاسم حاجم95891
41إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىارساء قاسم شهاب374380
1ماجستيربنى

ايمان علي سعدون285141
ي سعد11512دياىلأننى

2ماجستيربنى

ي سعد11512دياىلأننىارساء حافظ جواد515489
3بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىوفاء عباس عيدان91904
4بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىنبا ثامر فاضل88727
5بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىبثينة سالم مظلوم88644
6بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىشيماء خالد صالح89739
7بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىدعاء عدنان عبدالقادر284667
8بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىانوار عادل شالل92488
9بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىفاطمة صباح جابر285122
10بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىزينب حسن يحنر89781
11بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىصبا حمدان رشيد100759
12بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىزينب محمد مطلك94189
13بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىاية قاسم عباس93962
14بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىهناء حاتم احمد429585
15بكالوريوسبنى

هند احمد علي374221
ي سعد11512دياىلأننى

16بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىغفران حكمت شالل374594
17بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىاسماء كاطع عزيز92948
18بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىهيفاء عبدهللا عليوي95598
19بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىشعوب سالم جاسم89123
20بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىمريم حسن جبار285290
21بكالوريوسبنى

ى88121 ي سعد11512دياىلأننىسارة حمد شاهير
22بكالوريوسبنى

نوره علي مهدي100971
ي سعد11512دياىلأننى

23بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىنماء عبداللطيف خضير91826
24بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىانعام طالل عبداللطيف553085
25بكالوريوسبنى

ى89146 ي سعد11512دياىلأننىرندة حاتم حسير
26بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىبراء جبار محمود515483
27بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىنور رياض احمد90402
28بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىرنا مجيد خليفه88553
29بكالوريوسبنى

ق عدنان عبدالقادر284655 ي سعد11512دياىلأننىاستير
30بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىرقية عباس ابراهيم277040
31بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىساره عادل محمد374150
32بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىدالية حسن جبار284567
33بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىسارة حسن جبار285245
34بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىمريم نهاد يوسف430271
35بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىرانيه هيالن شجاع374132
36بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىايمان محمد كريدي90584
37بكالوريوسبنى



ي سعد11512دياىلأننىانتصار ذياب ابراهيم90270
38بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىريام حكمت عبدالمنعم285302
39بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىلمياء راسم حمد88792
40بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىاالء طالل عبداللطيف553080
41بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىسعاد محمد ظاهر96108
42بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىميس شياع مزهر131741
43بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىشهد صالح محمود284928
44بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىنور صباح جابر284870
45بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىضفاف هيالن شجاع131289
46بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىمروة طه حسن374089
47بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىغدير نجم عباس130723
48بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىريام رعد عبد90499
49بكالوريوسبنى

مروة مكي نومان493683
ي سعد11512دياىلأننى

50بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىزينب حسن خلف91543
51بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىزهراء اديب جليل96709
52بكالوريوسبنى

فرح مكي نومان95368
ي سعد11512دياىلأننى

53بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىغفران يونس محمود99471
54بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىسارة عباس علي132218
55بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىشهد محمود جبار130985
56بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىميس ماجد حميد285116
57بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىارساء علي حسون430285
58بكالوريوسبنى

ى93492 ي سعد11512دياىلأننىرسى كريم حسير
59بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىمنتىه مخلف صالح493917
60بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىمروه هادي جرف88529
61بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىورود عبدالكريم محمود285203
62بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىعهود ياس محمد92474
63بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىوسن محمد فليح430171
64بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىارساء محمد حسن285239
65بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىعلياء احمد فرحان374377
66بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىمروة محمد نايف515469
67بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىريام ماجد حميد285114
68بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىسارة كريم احمد93029
69بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىزينب حسن محسن134549
70بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىايناس سعود محمد92836
71بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىهاجر جمال حميد95934
72بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىرسل محمود قاسم430111
73بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىخوله بدر محمد134195
74دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىعذراء عبدالحسن شناوه89901
75دبلومبنى

ي شاكر محمود515478
ي سعد11512دياىلأننىاماتى

76دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىرواء لطيف نومان430218
77دبلومبنى

ي حاتم132232
ي سعد11512دياىلأننىاشواق هاتى

78دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىحوراء محمود لطيف493702
79دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىزينب داود سلمان90362
80دبلومبنى

ى374139 ي سعد11512دياىلأننىيرسى ناظم معير
81دبلومبنى

رساب علي سعدون285144
ي سعد11512دياىلأننى

82دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىاكتفاء فاضل جميل284790
83دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىارساء رحيم غازي556886
84دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىتبارك ماجد حامد374413
85دبلومبنى



ي سعد11512دياىلأننىمروه عامر بريسم418676
86دبلومبنى

ي88535
ي سعد11512دياىلأننىاية عباس راضى

87دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىوفاء جاسم محمد374092
88دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىرباب جاسم حسن93218
89دبلومبنى

ى92430 ي سعد11512دياىلأننىهدى شاكر حسير
90دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىصفاء محمد نجيب فوزي88633
91دبلومبنى

ي سعد11512دياىلأننىمريم ناهي عويد284945
92إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىحنان حميد محمود284527
93إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىهاله عادل محمد284541
94إعداديةبنى

ى علوان284714 ي سعد11512دياىلأننىزينب حسير
95إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىمروج عدنان جاسم90063
96إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىبراق حامد عيىس430243
97إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىوسن ماجد عادل285224
98إعداديةبنى

ي عبدالرحيم429687 ي سعد11512دياىلأننىمياسة صير
99إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىمريم داود ارحيم374542
100إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىتهجد احمد رشيد284963
101إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىدينا صباح محمد89370
102إعداديةبنى

ى92877 ق يعكوب حسير ي سعد11512دياىلأننىاستير
103إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىمنار انور محمد284532
104إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىابتهال احمد جاسم284795
105إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىرسور خالد عبدالرحمن97654
106إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىزمن زيدان خلف134263
107إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىاثار شاكر محمود430031
108إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىسندس حامد كاظم89835
109إعداديةبنى

ى صكبان92596 ي سعد11512دياىلأننىدعاء تحسير
110إعداديةبنى

ى علوان285207 ي سعد11512دياىلأننىفاطمة حسير
111إعداديةبنى

ى احمد حسن284661 ي سعد11512دياىلأننىحنير
112إعداديةبنى

ليل علي نزال91451
ي سعد11512دياىلأننى

113إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىنور باسم كاظم90112
114إعداديةبنى

هند حيدر جاىلي374655
ي سعد11512دياىلأننى

115إعداديةبنى

ي94848
ي سعد11512دياىلأننىريام حميد ثاتى

116إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىدعاء صالح مهدي90651
117إعداديةبنى

ي عبد95168
ى راضى ي سعد11512دياىلأننىحنير

118إعداديةبنى

ى132013 ي سعد11512دياىلأننىدنيا احمد ياسير
119إعداديةبنى

مالك عماد علي94780
ي سعد11512دياىلأننى

120إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىفاطمة نجم عباس99229
121إعداديةبنى

ى علي سعدون284809
ي سعد11512دياىلأننىبرسر

122إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىزهراء رشيد جخيور132929
123إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىمنال حامد عبدهللا429856
124إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىغسق فيصل مزهر284911
125إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىسحر ماهر نارص134113
126إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىتف  عبدالسالم ستار284837
127إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىميس خالص حميد89189
128إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىفاطمه نجم عبدهللا284696
129إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىايالف حاتم جاسم88100
130إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىايمان جعفر خورشيد284831
131إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىتبارك جاسم شاكر98338
132إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىفاطمة حمزة مجيد430095
133إعداديةبنى



ي سعد11512دياىلأننىزينب نجم عبدهللا284703
134إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىحوراء اركان حمد284626
135إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىحوراء عبدالكريم خميس430305
136إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىمنةهللا علي كريم374423
137إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىرسل انور سلمان130301
138إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىاية صعب حردان493691
139إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىاالء احمد نايف132629
140إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىدعاء عبدالرزاق يوسف284548
141إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىرقية عباس فاضل132696
142إعداديةبنى

لبنا علي احمد430120
ي سعد11512دياىلأننى

143إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىارساء كاطع عزيز94408
144إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىعبير جعفر خورشيد419314
145إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىورود عدنان جاسم90253
146إعداديةبنى

ى88682 ي سعد11512دياىلأننىتبارك محمد حسير
147إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىهدى اسماعيل كريم88323
148إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىزينب منذر شهاب284916
149إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىاية محسن نصيف98866
150إعداديةبنى

ي133855
ي سعد11512دياىلأننىهيام حميد ثاتى

151إعداديةبنى

ي سعد11512دياىلأننىكفايه سلمان حران284735
152بكالوريوسبنى

ي سعد11512دياىلأننىزهراء محمد ارحيمه430230
153إعداديةبنى

ى97673 ي سعد11512دياىلأننىحمديه محمد حسير
154إعداديةبنى

ايات حيدر جاىلي374651
ي سعد11512دياىلأننى

155إعداديةبنى

ى11513دياىلذكرصالح حسن خميس415170 1ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمنعم علي حسن510660 2ماجستيرجي المعلمير

ى حسن78865 ى11513دياىلذكربشار ياسير 3ماجستيرجي المعلمير

ى نارص323551 ى11513دياىلذكرمازن تحسير 4ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعدي عدوان حمدي398250 5ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكررياض طه طالك415320 6ماجستيرجي المعلمير

غام محمود احمد415214 ى11513دياىلذكررصى 7ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبد جوامير شاطي510661 8ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرلؤي قيس عبدهللا415278 9ماجستيرجي المعلمير

ى عبداللطيف344451  ياسير
ى11513دياىلذكرمصطفى 10ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمازن خالد عبدهللا76311 11ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمار ابراهيم صالح494030 12ماجستيرجي المعلمير

ى محمود76379 ى11513دياىلذكرمحمد حسير 13ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسن عباس جاسم75872 14ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرردام سامي محسن78873 15ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكراركان طه اسماعيل76393 16ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالكريم نارص عليوي73772 17ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعامر ابراهيم جاسم346228 18ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرخالد احمد جميل76023 19ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكراركان عدنان حمدي73362 20ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكراسامة خالد محمدصالح346089 21ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمرتصى طالب رشيد323646 22ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد رافد حميد344243 23ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمقداد لطيف خلف72524 24ماجستيرجي المعلمير

ي78327
ى11513دياىلذكرعلي رحيم حسوتى 25دبلوم عاىليجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمجيد علوان عبدهللا79210 26بكالوريوسجي المعلمير



ي جاسم خليفة554384
ى11513دياىلذكروصفى 27بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررمزي سعود علي415315 28بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرجواد محي ابراهيم344078 29بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعصام خالد محمدعلي494019 30بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر خالد عبدالجبار78856 31بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروليد حسن علي322427 32بكالوريوسجي المعلمير

ى عبدهللا منصور72508 ى11513دياىلذكرحسير 33بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصدام سامي محسن78316 34بكالوريوسجي المعلمير

ى محمد415707 ى11513دياىلذكرعبدالرحمن حسير 35بكالوريوسجي المعلمير

ى جاسم76029 ى11513دياىلذكرنصيف حسير 36بكالوريوسجي المعلمير

ى خلف73807 ى11513دياىلذكرعماد حسير 37بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرماجد احمد خضير344029 38بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى عدنان طه78973 39بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحسن نايف احمد494698 40بكالوريوسجي المعلمير

 علي346142
ى ى11513دياىلذكررائد حسير 41بكالوريوسجي المعلمير

ى273663 ى11513دياىلذكرعبدالكريم طه ياسير 42بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقاسم رشيد حميد323848 43بكالوريوسجي المعلمير

ى محمد حسن324254 ى11513دياىلذكرحسير 44بكالوريوسجي المعلمير

ى ماهود325216 ى11513دياىلذكرعمار تحسير 45بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقحطان عدنان كريم77738 46بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عبد موس78286 47بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسن صالح حسن75776 48بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراكرم نهاد عبدالعزيز323752 49بكالوريوسجي المعلمير

اس عدنان عليوي417044 ى11513دياىلذكرنير 50بكالوريوسجي المعلمير

ى الزم416305 ى11513دياىلذكرعمار ياسير 51بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد طاهر جاسم72749 52بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروسام فرحان كشكول276405 53بكالوريوسجي المعلمير

ى72689 ى11513دياىلذكرعلي محمد حسير 54بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرضياء هادي مهدي415333 55بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمنعم موس مراد73316 56بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصفاء رعد محمد273553 57بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد صادق اسماعيل275926 58بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررافد مهدي رحمن77749 59بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررياض عبدهللا حمد372921 60بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكريونس عبدالقادر طليحي324874 61بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررحمن جاسم عباس325433 62بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرزياد خالد محمود325249 63بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد ستار عبد494018 64بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقادر حسن علي276389 65بكالوريوسجي المعلمير

ى محمود عبد276467 ى11513دياىلذكرتحسير 66بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عناد خلف323536 67بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفيصل علي جاسم79171 68بكالوريوسجي المعلمير

ى عيدان عباس78562 ى11513دياىلذكرحسير 69بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسام سالم ثامر324013 70بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر محسن علوان298710 71بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروسام عدنان خليفة75545 72بكالوريوسجي المعلمير

وش75720 ى11513دياىلذكرعمر محمد حي  73بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرالمفيد محمود عبد554381 74بكالوريوسجي المعلمير



ي محمد273482 ى11513دياىلذكرلؤي صير 75بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد سامي زيدان494047 76بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررائد صالح ابراهيم324623 77بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد حسن علي79060 78بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسعد عبدهللا حمود510641 79بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررياض محمد محمود346158 80بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرلؤي ستار عباس76062 81بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر عبدالكريم صالح78546 82بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررحيم حاتم عبود78760 83بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرباسم محمد داود324384 84بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسالم سامي محسن79293 85بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعالء ابراهيم جاسم324440 86بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراركان فليح حسن78393 87بكالوريوسجي المعلمير

 علي78540
ى ى11513دياىلذكرعبدالسالم حسير 88بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعباس ابراهيم محمد78565 89بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررشيد محمد رشيد343921 90بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكركنعان فليح حسن72585 91بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررعد محمد زيدان73846 92بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالوارث حسن علي415159 93بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عطية محمد374070 94بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغسان صالح احمد75959 95بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرزياد توفيق عبدالكريم76384 96بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهند عبدالوهاب عبداالله333180 97بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررائد عدنان حمدي333623 98بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد قحطان هاشم519577 99بكالوريوسجي المعلمير

ى سلمان72770 ى11513دياىلذكرمحمد حسير 100بكالوريوسجي المعلمير

ى خالص موالن415292 ى11513دياىلذكرحسير 101بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعصام غازي حسن76398 102بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراركان عبدالحكيم جدوع324761 103بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمعد خليفة سلمان316841 104بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرابراهيم اسماعيل احمد324447 105بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمثنى مهدي غايب73398 106بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد جريو منصور274069 107بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعدي ابراهيم جاسم73408 108بكالوريوسجي المعلمير

 علي556037
ى ى11513دياىلذكرعمر حسير 109بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكربشير مظهر مصحب344058 110بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد محمد عبد416431 111بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصفاء مصطفى خليل333515 112بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عدنان رسحان273997 113بكالوريوسجي المعلمير

ى325275 ى11513دياىلذكرابراهيم عبدالرضا حسير 114بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراياد هادي مهدي275914 115بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررحيم شكر علي276149 116بكالوريوسجي المعلمير

 نمير عواد78788
ى11513دياىلذكرمصطفى 117بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالواحد محسن مصطاف77355 118بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعامر محمد سبع274724 119بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرجاسم محمد عناد276413 120بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعماد بهجت علي325132 121بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد مزهر حسن556349 122بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلذكراسعد عامر هادي324376 123بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقاسم حمدان امير494013 124بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرادريس حامد سعيد78345 125بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقيس ابراهيم عبد76407 126بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد وعدهللا كاظم79047 127بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراسامة محمد اسماعيل276153 128بكالوريوسجي المعلمير

ي72229 ى11513دياىلذكرمحمد عباس صير 129بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد ابراهيم شهاب76210 130بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسالم ياس خضير494044 131بكالوريوسجي المعلمير

 علي344845
ى ى11513دياىلذكرعالء حسير 132بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرجهاد هادي رشيد494691 133بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقاسم محمد داود324390 134بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عدنان لطيف76090 135بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر وليد خالد324638 136بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمار طالب سكران373035 137بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكريعرب حسيب محمود510669 138بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراثير ليث حميد72391 139بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمقداد وهيب محمود276292 140بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروسام هندي حميد415180 141بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعالءالدين صادق خلف344848 142بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكربسام سلمان هادي324801 143بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراسعود عبدهللا خضير273786 144بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمروان عيىس حمد78274 145بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر سمير جعفر367506 146بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراياد خالف شجاع274970 147بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف سالم محمد78965 148بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصالح غازي حسن78508 149بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرخالد علي سلمان556288 150بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عبدالكريم حميد78863 151بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحمزة هادي حميد415176 152بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالسالم قادر خميس298765 153بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي حافظ رحمان415875 154بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحكمت شوكت ابراهيم510658 155بكالوريوسجي المعلمير

ى325293 ى11513دياىلذكرمعن عبدالرضا حسير 156بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عبدالواحد مهدي324709 157بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنورس حميد رشيد323783 158بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر عبدالكريم طه276084 159بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمود تركي عناد73110 160بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر جواد عبدهللا305088 161بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقاسم عبدهللا حميد275995 162بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد كريم علي72800 163بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمروان حامد سلمان554387 164بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمنتظر محمد رشيد76244 165بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقصي عبدالكريم طه79355 166بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرخليل ابراهيم عارف316758 167بكالوريوسجي المعلمير

ى346238 ى11513دياىلذكرطه حميد ياسير 168بكالوريوسجي المعلمير

ي اسماعيل554378
ى11513دياىلذكرعبدهللا حف  169بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنارص عبدالقادر طليحي324851 170بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلذكرمحمد عبدالرزاق ابراهيم344023 171بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغزوان زكي بدر75701 172بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصفاء مزهر موس76605 173بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد كريم علوان316920 174بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرهيثم مزاحم لطيف276216 175بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمروان مزهر ابراهيم556305 176بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفارس خالف شجاع76767 177بكالوريوسجي المعلمير

ى حاجم اسماعيل324421 ى11513دياىلذكرحسير 178بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالجبار طه جبار343990 179بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراوس سلطان عيدان73912 180بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحميد حزام منصور78737 181بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسالم عباس داود274280 182بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى شبيب عناد558419 183بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعادل طالب عبدهللا520445 184بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عدنان محي344007 185بكالوريوسجي المعلمير

ي333047 ى11513دياىلذكرعبدالرحمن محمد عبدالننر 186بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمجيد عودة كاظم416008 187بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفراس عبدالواحد مهدي324682 188بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغسان سالم هالل76157 189بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد قاسم جوامير503587 190بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروسام رشيد حسن325200 191بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغزوان حميد ابرهيم332896 192بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروليد خالد علوان72432 193بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد هادي محمد333413 194بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر صادق خلف554339 195بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد زهير هادي494437 196بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرجليل جسام حمود398357 197دبلومجي المعلمير

ى276288 ى11513دياىلذكرمثنى داود حسير 198دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعيىس احمد اسعد325589 199دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي جمعة نجم73608 200دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى عبدالرزاق ابراهيم324589 201دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنزار حاتم عباس75771 202دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنجم عبود فاضل76428 203دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي فليح حميد480737 204دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد سعدون طعمة344066 205دبلومجي المعلمير

ى76240 ى11513دياىلذكرفراس علي حسير 206دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرثائر طعمة احمد76537 207دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر نوري خلف72682 208دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر كريم عبد76193 209دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغسان عواد احمد78501 210دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر كريم عباس77226 211دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عدنان رسحان72454 212دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفاروق ابراهيم جاسم325536 213دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر متعب ياس276114 214دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد فيصل عبود494045 215دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرثائر شهاب احمد344812 216دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر عزام داود273492 217دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغسان احمد مهدي510642 218دبلومجي المعلمير



ى11513دياىلذكرعمر محمد ابراهيم332869 219دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرواثق طه مصطفى75601 220دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحميد فاروق موالن73780 221دبلومجي المعلمير

ى منديل416300 ى11513دياىلذكرعباس حسير 222دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنرص احمد حيدر415410 223دبلومجي المعلمير

ي79012 ى11513دياىلذكرانور كريم كرجر 224دبلومجي المعلمير

ي خالد324200 ى11513دياىلذكررامي صير 225دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرارشد عامر هادي276304 226دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكروسام احمد جواد75823 227دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقصي ستار عباس416847 228دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمرتصى جليل ابراهيم78642 229دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرامجد عبدالمجيد لطيف415133 230دبلومجي المعلمير

ى نايف جواد276400 ى11513دياىلذكرحسير 231دبلومجي المعلمير

ى79042  رضا حسير
ى11513دياىلذكرمصطفى 232دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكروسام زيد عبدالعزيز324085 233دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرهمام مالك احمد324893 234دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد حسيب محمود510623 235دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعدنان كريم عباس78927 236دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنذير شاهر صالح333141 237دبلومجي المعلمير

ى عبداللطيف367873 ى11513دياىلذكرمرتصى ياسير 238دبلومجي المعلمير

ى78413 ى11513دياىلذكرقائد صالح حسير 239دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر سالم هالل76137 240دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفيصل غازي حسن274772 241إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكروليد نصيف جاسم372407 242إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عبدالغفور احمد77289 243إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنوري صبيح خريسان72666 244إعداديةجي المعلمير

ي273646 ى11513دياىلذكروسام اسماعيل ناجر 245إعداديةجي المعلمير

ي عباس332856 ى11513دياىلذكرثامر حرتر 246إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد صالح جمعة273316 247إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهند عواد احمد324596 248إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد شكر علي76078 249إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنبيل عدنان عليوي417188 250إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرباسم سالم ثامر274702 251إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكروليد محمود سلمان274666 252إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكريارس هادي رشيد275635 253إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكررائد هادي علوان344271 254إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرماجد محمود عبدهللا73700 255إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرثائر كريم يوسف73693 256إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنهاد عصام داود415600 257إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرستار احمد كاكة398324 258إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمثنى عبدالواحد مهدي324729 259إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرالهام خالف شجاع273405 260إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عناد خلف275976 261إعداديةجي المعلمير

ى رباح عبود415848 ى11513دياىلذكرحسير 262إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسالم مزهر عبد75927 263إعداديةجي المعلمير

ي323903 ى11513دياىلذكرمحمد كريم كرجر 264إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمازن محمود يحنر415496 1دكتوراهجي المعلمير

ى75889 ى11513دياىلذكرمحمد سلمان حسير 2دكتوراهجي المعلمير



ى11513دياىلذكرعمر جبار احمد73723 3ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكريوسف مجبل رحيم344422 4ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرخالد علي كنوف78599 5ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد جاسم محمد344432 6ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرخضير عباس صالح76575 7بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرجرير تركي طه273286 8بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصفاء محمود خلف349613 9بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروظاح عبدالرحيم محمد78762 10بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد قحطان ذياب494327 11بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عبدالكريم ابراهيم78505 12بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغسان غازي ابراهيم323630 13بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرليث زياد طارق78405 14بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسعد دهام عبد273804 15بكالوريوسجي المعلمير

ى78727 ى11513دياىلذكرحاتم وهيب ياسير 16بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعالء محسن مصطاف76258 17بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي حميد عذاب76267 18بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراياد مالك عبدهللا72621 19بكالوريوسجي المعلمير

ى عبد72874 ى11513دياىلذكراريان حسير 20بكالوريوسجي المعلمير

ى نجم عبود73279 ى11513دياىلذكرياسير 21بكالوريوسجي المعلمير

ى رحيم333450  حسير
ى11513دياىلذكرمصطفى 22بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمروان محمد هزاع297849 23بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكريوسف لطيف جواد344343 24بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرهمام محمود تركان76287 25بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراوس مؤيد حميد276049 26بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراركان صالح علي274188 27بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى مثنى خلف79334 28بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر عدنان رحيم78568 29بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد وليد عبدهللا73453 30بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكريارس رحمن ابراهيم76597 31بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي رقاب داود72855 32بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا قحطان داود75832 33بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعباس جميل عباس346151 34بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفراس ياس خضير554343 35بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسبف جعفر عاشور78376 36بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرراسم والس جاسم77684 37بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالرحمن حميد صير494009 38بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد زياد طارق276194 39بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر راسم نصيف324965 40بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر طالب سلمان75915 41بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسعد علي رجاء273519 42بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف سلمان حميد494036 43بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمروان لطيف خلف76054 44بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي خليل ابراهيم78952 45بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عبدالغفور ردام344833 46بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى سالم محمد77279 47بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد هادي حمادي416081 48بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمار محمد حسن78462 49بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرزهير مجيد حمد75558 50بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلذكرمحمد عايد عبيد74120 51بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهند احمد حسن73272 52بكالوريوسجي المعلمير

ي72343 ى11513دياىلذكرحسن علي كرجر 53بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد يونس خليل276079 54بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكربديع محمد مزهر494079 55بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنورس علي عبد76452 56بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد فاضل عبدهللا73460 57بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا عبدالخالق جاسم415128 58بكالوريوسجي المعلمير

 علي وهيب76329
ى11513دياىلذكرمصطفى 59بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد سعيد خميس78705 60بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف احمد هادي73264 61بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد صالح ابراهيم73395 62بكالوريوسجي المعلمير

 نعمة علي72573
ى11513دياىلذكرمصطفى 63بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف عماد زكي275969 64بكالوريوسجي المعلمير

ى76466 ى11513دياىلذكرمصطفى وهيب ياسير 65بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروليد اياد كاظم325231 66بكالوريوسجي المعلمير

هللا يوسف نوار493920 ى11513دياىلذكرخير 67بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروسام محمد عليوي275983 68بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عبدالكريم محمود73535 69بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسعد طالب احمد414397 70بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيفالدين باهض نجم73717 71بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحمد علي محمد276327 72بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد فائق عيىس344214 73بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرلطيف حبيب احمد74138 74بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عبدالكريم حميد332975 75بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعدي رائد محمد73560 76بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر فيصل يحنر324613 77بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرايمن عزيز فرحان346165 78بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالكريم انور عبدالكريم324430 79بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عماد زكي78920 80بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر عيىس عبداالمير72267 81بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا محمود سامي72298 82بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصاحب بدر عبدهللا274081 83بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد قاسم رشيد73023 84بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنعمان ذياب سعيد275013 85بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكريارس ثامر احمد77241 86بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغسان عيىس حمد276245 87بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحارب نجم نايف74186 88بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف علي عبد273444 89بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد تاية فرج78386 90بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد حسن علوان76573 91بكالوريوسجي المعلمير

ى73390 ى11513دياىلذكرحمزة غفور حسير 92بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمنجد عبدالوهاب عبداالله344018 93بكالوريوسجي المعلمير

ى خلف276320 ى11513دياىلذكرعلي حسير 94بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررياض مالك عبدهللا78751 95بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراكرم خالد سبع324653 96بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرايمن صالح نابف72695 97بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى طالب سلمان344283 98بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلذكرمصطفى وهيب مجيد79270 99بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى عبدالجليل ابراهيم494033 100بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عباس حسن72863 101بكالوريوسجي المعلمير

هللا مهدي324559 ى11513دياىلذكراحمد خير 102بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف عبدهللا احمد346021 103بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرهشام ياس خضير494050 104بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر انور عبدالكريم273506 105بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد فيصل يحنر324605 106بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد ياس خرصى333156 107بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفراس محمد خميس415337 108بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكريوسف محمد رحيم78580 109بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى خالد احمد76112 110بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمؤيد خليل ابراهيم76224 111بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراكرم علي رجاء480740 112بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمروان خليل ابراهيم325159 113بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى عدنان ياس398235 114بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد هادي ابراهيم78491 115بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرانور عامر خلف73567 116بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي جاسم علوان73369 117بكالوريوسجي المعلمير

 علي عبدالستار415358
ى ى11513دياىلذكرحسير 118بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسن عيدان عباس79204 119بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنذير محمد علي76609 120بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى صبيح علوان73935 121بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيفالدين عبدالواحد احمد510662 122بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى صالح ابراهيم78631 123بكالوريوسجي المعلمير

هللا مهدي324738 ى11513دياىلذكرسعد خير 124بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف سعد خالد324930 125بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى محمد عليوي324367 126بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعامر صالح مهدي77646 127بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعالء محمود سامي78556 128بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر علي رجاء273513 129بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقتيبة عبدالجبار محمد276421 130بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى عيىس حمد273305 131بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقصي حسن متعب480733 132بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عبدالرزاق ابراهيم72447 133بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالقادر محمديونس جاسم415139 134بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد علي عبد387275 135بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغازي فيصل علوان72792 136بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي وليد خالد494064 137بكالوريوسجي المعلمير

ى73158 ى11513دياىلذكراحمد رضا حسير 138بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد ثامر احمد344310 139بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر كاظم نجم416723 140بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد محمد شاكر555213 141بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرزياد نجم بوري72974 142بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصباح مجيد حمد76260 143بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد احمد حمود415163 144بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررسمد طالب احمد416039 145بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عيىس سحاب73661 146بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلذكرعلي هادي فليح76591 147بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى نهاد حميد273394 148بكالوريوسجي المعلمير

ى الزم77535 ى11513دياىلذكرمعاذ ياسير 149بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد نجم محمود323770 150بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر طالل جاسم494324 151بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسام رشيد مجيد276473 152بكالوريوسجي المعلمير

ى274046 ى11513دياىلذكراحمد علوان حسير 153بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد سلمان لفته78307 154بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررافد طه مصطفى77478 155بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنايف مصحب نصيف275957 156بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرخالد رعد خالد324908 157بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد جميل مىه298779 158بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراركان صكبان حبيب276316 159بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي طالب سكران98094 160بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمار وائل حمودي72416 161بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحازم نصار ابراهيم78645 162بكالوريوسجي المعلمير

ي78559 ى11513دياىلذكرعمر رزاق ناجر 163بكالوريوسجي المعلمير

 سامي ثامر73173
ى11513دياىلذكرمصطفى 164بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمروان ثامر عبدهللا275800 165بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالرحمن احمد محمود78401 166بكالوريوسجي المعلمير

ى فرحان73816 ى11513دياىلذكرحسن ياسير 167بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروضاح قاسم حسن73488 168بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرابراهيم عباس علي344862 169بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنذير حميد رشيد494021 170بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف يونس خليل275964 171بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد تركي هادي78612 172بكالوريوسجي المعلمير

ى الزم323719 ى11513دياىلذكرنزار ياسير 173بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى ليث خليل108453 174بكالوريوسجي المعلمير

ى صالح274633 ى11513دياىلذكرضياء حسير 175بكالوريوسجي المعلمير

ى لفته276378 ى11513دياىلذكرشهاب حسير 176بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي خليفة جواد76049 177بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرميسم بالسم عزيز72631 178بكالوريوسجي المعلمير

ى76588 ى صباح حسير ى11513دياىلذكرحسير 179بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى سعد خالد75954 180بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد ابراهيم جاسم276014 181بكالوريوسجي المعلمير

ى276251 ى11513دياىلذكرعباس نعمان حسير 182بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنصير حافظ محمود73813 183بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد كريم محمد73120 184بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر حميد جاسم76333 185بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي جمال احمد78521 186بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروميض محمود جبار274406 187بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرهجران سامي عبد415850 188بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا فيصل حمود79200 189بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي مالك مهدي76130 190بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد علي صالح273694 191بكالوريوسجي المعلمير

ى رشيد عبدالقادر75938 ى11513دياىلذكرحسير 192بكالوريوسجي المعلمير

ى نجم عبدهللا78619 ى11513دياىلذكرحسير 193بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى عدنان لطيف73125 194بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلذكرعلي رشيد حميد73088 195بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراياد خليفة سلمان77503 196بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد فاضل محمد77496 197بكالوريوسجي المعلمير

ى72989 ى11513دياىلذكربسام وهيب ياسير 198بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقحطان عادل حاتم415884 199بكالوريوسجي المعلمير

ى323654 ى11513دياىلذكربالسم وهيب ياسير 200بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر جاسم محمد344822 201بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالحكيم كامل عبود276162 202بكالوريوسجي المعلمير

ر حمزه خلف276383 ى ى11513دياىلذكرمير 203بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد علي خضير78337 204بكالوريوسجي المعلمير

ى نارص346037 ى11513دياىلذكرقصي تحسير 205بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرهشام خالد نارص73843 206بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرابراهيم قيرص داود73658 207بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكريوسف عبدالغفور احمد78357 208بكالوريوسجي المعلمير

ى79235 ى11513دياىلذكراحمد هيثم حسير 209بكالوريوسجي المعلمير

ى نصيف78362 ى11513دياىلذكرعبدالرحمن ياسير 210بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عادل فياض73248 211بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروليد خالد حمودي344935 212بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرماجد طارق عبدالوهاب333781 213بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهند محمد حميد276055 214بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرايهاب جميل شكر75972 215بكالوريوسجي المعلمير

ى73787  عماد حسير
ى11513دياىلذكرمصطفى 216بكالوريوسجي المعلمير

ى276042 ى11513دياىلذكراياد فرحان ياسير 217بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعقيل قحطان كيطان75571 218بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر حميد عواد73080 219بكالوريوسجي المعلمير

ى مشتاق احمد72870 ى11513دياىلذكرحسير 220بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرادريس عباس صحو274872 221بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمار حاتم رميض72423 222بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد برزان عبدهللا79287 223بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكررائد محمود نجم78723 224بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد صالح رشيد276093 225بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا نجم عبدهللا325330 226بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرشعبان موس مراد324411 227بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى رافع محمد78378 228دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي ظاهر كاظم72888 229دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر نايف هوة72294 230دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكريونس زاحم اسماعيل72374 231دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهند علي خميس75716 232دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عبدالكريم اسماعيل73897 233دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكربشار باسم خميس76354 234دبلومجي المعلمير

ى ابراهيم عطية276211 ى11513دياىلذكرحسير 235دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد ماجد سعيد276430 236دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد قحطان ذياب78981 237دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمشتاق ابراهيم حسن273912 238دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد سليمان علي75724 239دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسعد حسن كاظم333389 240دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا خزعل محمد344830 241دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرايرس مجيد علوان324825 242دبلومجي المعلمير



ى11513دياىلذكربهاء مهدي صالح79050 243دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد حسن لطيف78290 244دبلومجي المعلمير

ى78693 ى11513دياىلذكراسامة عدنان تحسير 245دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراسماعيل طاهر عويد77777 246دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكريارس محمود عبداللطيف297433 247دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر عبدالمجيد كوكز72916 248دبلومجي المعلمير

 عادل غاىلي273733
ى ى11513دياىلذكرحسير 249دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي ابراهيم جاسم78422 250دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعالء علي عبد274807 251دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكررسول ردام محمد76135 252دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراوس محمد ضاري278762 253دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالكريم حاتم عبود72549 254دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي قاسم عويد72315 255دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد جاسم سلمان73646 256دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر قدوري عطية74158 257دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد كريم عبد76190 258دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرميرس عدنان فياض324459 259دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهند ابراهيم لفته76041 260دبلومجي المعلمير

ى منديل344364 ى11513دياىلذكرطاهر حسير 261دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهيمن عبدالرحيم محمد75620 262دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرليث ستار جميل324846 263دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرباسم حميد سلمان324406 264دبلومجي المعلمير

ى عبود276032  حسير
ى11513دياىلذكرمصطفى 265دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى شاكر هالل75728 266دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر سعد مظلوم324518 267دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر كريم عباس75802 268دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عباس علي417147 269دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد حسن رشيد73822 270دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي احسان علي73302 271دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهند جمعه مهدي75978 272دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكررباح حميد سلمان324400 273دبلومجي المعلمير

ى73029 ى11513دياىلذكرصفاء محمود حسير 274دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهند مهدي خلف75686 275دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرزياد طارق يوسف73973 276دبلومجي المعلمير

ى مهدي556308 ى11513دياىلذكرسجاد حسير 277دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمار عادل سلمان275908 278دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد محمود حسن276449 279دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد حازم ابراهيم78627 280دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعيىس الهام خالف72913 281دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى رحمن ابراهيم494042 282دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصابر محمد عودة323577 283دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسن سلمان داود555921 284دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرايهاب يوسف حميد73437 285دبلومجي المعلمير

ى الزم76449 ى11513دياىلذكرانمار ياسير 286دبلومجي المعلمير

ى جواد كاظم494017 ى11513دياىلذكرعبدالحسير 287دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصديق وهيب مجيد273797 288دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالملك طارق يوسف73734 289دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسلمان عيدان عباس73051 290دبلومجي المعلمير



ى11513دياىلذكرمقداد عبدالعاكف كنعان72671 291دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد قاسم احمد275939 292دبلومجي المعلمير

 سعيد علي75909
ى ى11513دياىلذكرحسير 293دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد شهاب احمد494032 294دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرانمار قاسم محمد554383 295دبلومجي المعلمير

ى عدنان احمد72355 ى11513دياىلذكرحسير 296دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعالء اياد عدنان72469 297دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد قحطان عبدالحكيم415101 298دبلومجي المعلمير

ى554390 ى11513دياىلذكرمروان سالم حسير 299دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرابراهيم وائل حمودي415112 300دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمرصى محمد فيصل72656 301دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمهند جمال خميس72337 302دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى باسم ابراهيم479477 303دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد علي جواد72596 304دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرخبيب محمد صالح276001 305دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقتيبة وليد خالد72741 306دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكررائد عبدالجبار محمد323676 307دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكربدرالدجا محمد علوان73643 308دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصفاءالدين احمد محمود78572 309دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمار ابراهيم عطية276167 310دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عادل ضاري556098 311دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي حسن هادي459790 312دبلومجي المعلمير

ي75913 ى11513دياىلذكرحامد راسم خير 313دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عدنان محمود78544 314دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى خليفة جواد73075 315دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي مجيد كشكول324546 316دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى جالل محسن323995 317دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعادل خلف منصور274827 318دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلوان حسن علوان323594 319دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر جبار يحنر73858 320دبلومجي المعلمير

 علي73295
ى ى11513دياىلذكراحمد حسير 321دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكروسام مانع منصور72323 322دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر الهام خالف79264 323دبلومجي المعلمير

ى تاج زيدان73578 ى11513دياىلذكرحسير 324دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرساري عبدهللا عبدالعزيز324395 325دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرامجد جابر كريم76203 326دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراركان ابراهيم عطية276173 327دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكروعد مجيد رحال333802 328دبلومجي المعلمير

ى416772 ى11513دياىلذكرمحمد ضياء حسير 329دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عبد حسن276185 330دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر محمد جاسم73256 331دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحمزة ثامر عبدالستار273678 332دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسام زيد عبدالعزيز325577 333دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي رحمن عبد323669 334دبلومجي المعلمير

ى رحيم شكر73211 ى11513دياىلذكرحسير 335إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى الهام خالف274301 336إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد حسن عكال78577 337إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنجم الدين وهيب مجيد274576 338إعداديةجي المعلمير



ى276482 ى11513دياىلذكرنايف عباس حسير 339إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عباس صحو343999 340إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي ماجد حميد79026 341إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا يونس علي73921 342إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالسالم احمد محمد494076 343إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرهمام خليل يحنر275170 344إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراسامة عبدالرحمن سعدون72309 345إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي عبدالرزاق ابراهيم78575 346إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكريارس سلمان احمد273474 347إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسعد عبدعلي نصيف78424 348إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكركرار اسماعيل خلف344839 349إعداديةجي المعلمير

ى لطيف75589 ى11513دياىلذكرعلي حسير 350إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرطارق خليفة علوان127249 351إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد غسان احمد494068 352إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرايمن اكرم محمود78312 353إعداديةجي المعلمير

ي519313 ى11513دياىلذكرمحمدنور لؤي صير 354إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد برزان عبدهللا73546 355إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرغسان سامي عبد415821 356إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي منعم حمدي273368 357إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد حسن مدلول494048 358إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد وليد لطيف273121 359إعداديةجي المعلمير

ى78649 ى غفور حسير ى11513دياىلذكرياسير 360إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي جريان ضاري78684 361إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف نايف نارص78365 362إعداديةجي المعلمير

ى مطر494088 ى11513دياىلذكرقحطان تحسير 363إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسامر سامي خليفة78514 364إعداديةجي المعلمير

ى324065 ى11513دياىلذكرمحمد ليث ياسير 365إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد رشيد مجيد333243 366إعداديةجي المعلمير

 علي78480
ى ى11513دياىلذكرعزالدين حسير 367إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكردالل كريم مبارك431940 368إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى وهاب مرجان510657 369إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر غانم سالم74028 370إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكربكر زيدان عبد344228 371إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمود قيرص داود78302 372إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر نجم عبد274605 373إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكربالل محمد محمود276341 374إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفؤاد فارس سمير78763 375إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي كريم احمد79367 376إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي رحيم ابراهيم75950 377إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي حميد عباس333214 378إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسجاد احمد محمود274554 379إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنورالدين عبداالمير نعمان273485 380إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنزار صالح مصحب274946 381إعداديةجي المعلمير

ى415147 ى11513دياىلذكراحمد عباس حسير 382إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عباس صحو274249 383إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصباح سعد حامد78869 384إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا حميد رشيد78262 385إعداديةجي المعلمير

ى346031 ى11513دياىلذكرمرتصى كريم ياسير 386إعداديةجي المعلمير



ى11513دياىلذكرعبدهللا حامد سعيد78340 387إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكربارق فرج علوان344353 388إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر صدام احمد274996 389إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي صالح حسن78555 390إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسلوان عبدالرحيم محمد72557 391إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد مهند محمد79039 392إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد بشير عبدالهادي78658 393إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصالح عبدالخالق جاسم78703 394إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمار فاضل فرحان554362 395إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمرتصى محمد ستار78483 396إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعادل محمد محمود77410 397إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرايمن مجيد علوان494517 398إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد زيد خلف510631 399إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصالح عبدالقادر طليحي325508 400إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر طاهر جاسم72840 401إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرايمن قاسم رحيم344384 402إعداديةجي المعلمير

ى عامر خلف78437 ى11513دياىلذكرحسير 403إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي احمد زيدان416698 404إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر حميد عذاب76268 405إعداديةجي المعلمير

 علي محمد273527
ى ى11513دياىلذكرحسير 406إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عدنان شاكر510664 407إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عدنان مزهر480621 408إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف كريم محمد78811 409إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمروان سامي عبد415871 410إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكريارس عباس صالح333648 411إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف مزاحم لطيف79111 412إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي محمد شجاع510625 413إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد الهام خالف78416 414إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكررعد علي عبدالستار416932 415إعداديةجي المعلمير

ى78770 ى11513دياىلذكرمحمد محمود حسير 416إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا رحمن جاسم332934 417إعداديةجي المعلمير

ي346082 ى11513دياىلذكراسامة لؤي صير 418إعداديةجي المعلمير

 علي جمعة79159
ى ى11513دياىلذكرحسير 419إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر سمير خالف274136 420إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى ضياء محمد417233 421إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عبداالمير مبدر78878 422إعداديةجي المعلمير

ي274178 ى11513دياىلذكرمحمد محمود كرجر 423إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحسان احمد محي333362 424إعداديةجي المعلمير

ى76217 ى11513دياىلذكرحمزة علي حسير 425إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنوح احمد مهدي75666 426إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمود احمد محمود274587 427إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصالح عبدالرحيم محمد275154 428إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد شاكر هالل72383 429إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراسامة راسم محمد510145 430إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكردريد عدنان جاسم72762 431إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمروان زكي بدر78432 432إعداديةجي المعلمير

ى نصيف جاسم510629 ى11513دياىلذكرياسير 433إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر عامر جبار324573 434إعداديةجي المعلمير



ى عبدالغفور ردام323820 ى11513دياىلذكرياسير 435إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد مهند عبدالرزاق494308 436إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد كريم عابد494357 437إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد زكي نجم78904 438إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد حازم عبدالجليل72821 439إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكروطبان محمد هزاع297703 440إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر سمير لطيف75705 441إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى صادق جعفر78471 442إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرزياد حافظ اسماعيل79130 443إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عامر لطيف415342 444إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصدام حسيب محمود510621 445إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر عبدالمجيد كوكز77515 446إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف هاشم جبار343966 447إعداديةجي المعلمير

ى416223 ى11513دياىلذكرعبدهللا شامل حسير 448إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى رحيم احمد333748 449إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد ابراهيم جاسم76317 450إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدهللا خالد نومان273327 451إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرخالد احمد حسن324027 452إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسام زيد خالف78516 453إعداديةجي المعلمير

ى77721 ى غفور حسير ى11513دياىلذكرحسير 454إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحيدر سعيد خميس77767 455إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسيف الدين كنعان فليح79031 456إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرقيس نصيف جاسم416586 457إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمصطفى قاسم عبدهللا128670 458إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد كامل عطية78861 459إعداديةجي المعلمير

ي333068 ى11513دياىلذكرمحمد محمد عبدالننر 460إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر جمعة عرنوص343976 461إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي شامل عبد344259 462إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكريوسف اياد سعود275095 463إعداديةجي المعلمير

ى333295 ى11513دياىلذكرادريس علي حسير 464إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعزالدين غيدان علي78771 465إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكربراق الرسول علي محمد346107 466إعداديةجي المعلمير

ى344091 ى11513دياىلذكروطبان حاتم حسير 467إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحمزة طالل حميد510637 468إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرسالم خضير عيىس78639 469إعداديةجي المعلمير

ى416365 ى11513دياىلذكرمنتظر عباس حسير 470إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرنعمان مهدي شهاب78528 471إعداديةجي المعلمير

ى علوان510634 ى11513دياىلذكربكر تحسير 472إعداديةجي المعلمير

ي اسماعيل73329
ى11513دياىلذكرمصطفى حف  473إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكريونس عامر مصحب344197 474إعداديةجي المعلمير

 ثامر يحنر78742
ى11513دياىلذكرمرتصى 475إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكررائد جبار صبحي276234 476إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرجالل حامد محمد416630 477إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد عصام حمودي494314 478إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي محمد جاسم77316 479إعداديةجي المعلمير

ى415736 ى11513دياىلذكرعمر ليث حسير 480إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالعظيم فارس سلمان78478 481إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد اسماعيل فاضل554349 482إعداديةجي المعلمير



ى11513دياىلذكرعبدالمعز قحطان داود415950 483إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعباس عدنان نصيف275633 484إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفيصل جساس مجيد398228 485إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعدنان طاهر جاسم73341 486ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكردريد قيس عبدالكريم76460 487ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلذكرزياد هاشم محمد75931 488بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرجمال ابراهيم عبد78585 489بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراياد وسمي حمدي416324 490بكالوريوسجي المعلمير

 علي344054
ى ى11513دياىلذكرعلي حسير 491بكالوريوسجي المعلمير

 علي هادي417254
ى ى11513دياىلذكرتحسير 492بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحمزة عدنان ياس77272 493بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد بدر كاظم275124 494بكالوريوسجي المعلمير

ى احمد72403 ى11513دياىلذكرمحمد عبدالحسير 495بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصدام عبدالخالق جاسم344827 496بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكروسام خليل ابراهيم72275 497بكالوريوسجي المعلمير

يف اسود78897 ى11513دياىلذكرعلي رسر 498بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعلي جراد حسن76230 499بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرفراس طه مصطفى72503 500بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمثنى احمد عباس494040 501بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرزاهد عدنان حمدي73374 502بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصالح عبدالجبار جاسم79185 503بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالرحمن سعدون شالش76446 504بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكرلؤي محمد حسن346099 505بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلذكراثير صبيح علوان333103 506دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسن غيدان عيدان75694 507دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر عدنان رسحان276375 508دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراياد خضير محمد79181 509دبلومجي المعلمير

ى75904 ى11513دياىلذكرعدنان عبدالقادر حسير 510دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرماهر شياع جاسم323792 511دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعبدالقادر عبدالجليل عمران276059 512دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعمر زيد اسماعيل76440 513دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكراحمد خليل عبدهللا78419 514دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد جبار محمد276136 515دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصهيب سعد عبدالستار275880 516دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرموفق حميد فياض78473 517دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرعدنان سلمان علي72527 518دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلذكرصباح عبدهللا حمد372413 519إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرواثق محمد صحو76284 520إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرمحمد عبدالستار كاظم79256 521إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلذكرحسن شكر محمود372052 522إعداديةجي المعلمير

سناء علي حسون276267
ى11513دياىلأننى 1دكتوراهجي المعلمير

ى11513دياىلأننىايمن احمد عبدالكريم77590 2ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعفاف فاروق مولود376500 3ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعال نجم عبد415206 4ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلأننىخالده حاتم مجيد73199 5بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهيام خورشيد مراد494695 6بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىماجدة سبع خميس333432 7بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمنتىه عبدالرحيم رشيد76040 8بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلأننىشيماء احمد فهمي75805 9بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىكواكب علوان حمد334274 10بكالوريوسجي المعلمير

ى73235 ى11513دياىلأننىمنتىه حميد حسير 11بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىابتسام خليل اسماعيل274099 12بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهدى نجم عبد510663 13بكالوريوسجي المعلمير

اسماء سعيد علي415383
ى11513دياىلأننى 14بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشيماء نصيف جاسم276009 15بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهند فهد عبدهللا415375 16بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنداء ساجد ابراهيم494012 17بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاري    ج حسن هاشم274434 18بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاالء محمد فاضل344807 19بكالوريوسجي المعلمير

ى366937 ى11513دياىلأننىزينب عليوي ياسير 20بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنوال عبدالرحمن حسن415579 21بكالوريوسجي المعلمير

ى عواد76424 ى11513دياىلأننىشيماء حسير 22بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىميسون احمد جابر73477 23بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىلم سعد يوسف344817 24بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعبير فيصل عبود76582 25بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزينة طالب علي78682 26بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاشواق خورشيد مراد494697 27بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعائدة كنعان داود276062 28بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىانعام عدنان شهاب75820 29بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنرسين سيمراد كاكي494165 30بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسحر جبار منصور77547 31بكالوريوسجي المعلمير

انوار تركي محمد78670
ى11513دياىلأننى 32بكالوريوسجي المعلمير

 علي276143
ى ى11513دياىلأننىهند حسير 33بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىافتخار اسعد ياس494692 34بكالوريوسجي المعلمير

ى276157 ى11513دياىلأننىاسيل طاهر حسير 35بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىارساء نارص ماهود76438 36بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىارساء عدنان عليوي416978 37بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشيماء مجيد نوري72706 38بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزهراء حميد حسن494694 39بكالوريوسجي المعلمير

ى رحيم ابراهيم78334 ى11513دياىلأننىبرسر 40بكالوريوسجي المعلمير

ى372342 ى11513دياىلأننىازل كنعان حسير 41بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعبير حميد رشيد494023 42بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىارساء رشيد وادي323831 43بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرسى يونس خليل276123 44بكالوريوسجي المعلمير

ى علوان274796 ى11513دياىلأننىغسق تحسير 45بكالوريوسجي المعلمير

ي حافظ رحمان324817
ى11513دياىلأننىاماتى 46بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشيماء كريم جدوع432144 47بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرشا عمر خالد276140 48بكالوريوسجي المعلمير

ى554379 ى11513دياىلأننىهدى عباس حسير 49بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىافراح رشدي عباس415391 50دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهناء حسن محمد325490 51دبلومجي المعلمير

نادية ابراهيم كرومي494462
ى11513دياىلأننى 52دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرحاب عبدالرزاق محمود77758 53دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرنا ابراهيم حميد324789 54دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزينب مهدي حمد480735 55دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمريم احمد نايل79105 56دبلومجي المعلمير



ى11513دياىلأننىبلسم احمد عبود416911 57دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرنا ثامر منصور78549 58دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىفخرية خميس جواد77771 59دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور جاسم كاظم78932 60دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنغم محمد شاكر273621 61دبلومجي المعلمير

ى عبد مراد72539 ى11513دياىلأننىبرسر 62دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسهاد عبدالرزاق محمود333721 63دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىوديان محيالدين صيهود73748 64دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىطيف منذر عبدالرحمن273944 65دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزينب طالب سلمان324236 66دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاية غازي ستار77135 67دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىخاتون ابراهيم زعيان72492 68دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرواء جبار مهدي275899 69دبلومجي المعلمير

نور سامي محمود78851
ى11513دياىلأننى 70دبلومجي المعلمير

ى73633 ى11513دياىلأننىاسماء طاهر حسير 71دبلومجي المعلمير

ى77668 ى11513دياىلأننىنورة جاسم حسير 72دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنورس عصام حمودي274152 73دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسعاد جاسم محمد333034 74إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىتغريد سعد ياس366516 75إعداديةجي المعلمير

ى مؤيد داود76263 ى11513دياىلأننىياسمير 76إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرجاء عبيد حسن332813 77إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىالهام صبحي عباس478304 78إعداديةجي المعلمير

شذى خضير علي72675
ى11513دياىلأننى 79إعداديةجي المعلمير

 علي415119
ى ى11513دياىلأننىسارة حسير 1ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلأننىقدس دحام كمر275104 2ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمروه محمد جاسم324553 3ماجستيرجي المعلمير

ى11513دياىلأننىميسم عامر اسماعيل443165 4ماجستيرجي المعلمير

ى خضير74017 ى11513دياىلأننىايناس حسير 5ماجستيرجي المعلمير

ى276395 ى11513دياىلأننىبتول ابراهيم حسير 6بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور عيىس حمد276261 7بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرشا ابراهيم جاسم276024 8بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنمارق ناظم هادي76069 9بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىغفران عبدالرحيم محمد79208 10بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاالء نوري محمد75710 11بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىحنان حمزة فارس79152 12بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىبيداء كاظم نجم416756 13بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور وسمي عليوي77783 14بكالوريوسجي المعلمير

ي478205
ى11513دياىلأننىنرجس طالب شمحى 15بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهدى فيصل عبود276458 16بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسحر عبدالحق اسماعيل276072 17بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرقية كامل محمد78985 18بكالوريوسجي المعلمير

غام محمود415274 ى11513دياىلأننىعائشة رصى 19بكالوريوسجي المعلمير

 علي72533
ى ى11513دياىلأننىعذراء حسير 20بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىطيبه احمد صالح72218 21بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىصابرين عبدالمجيد لطيف72899 22بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىريم حسن هادي459798 23بكالوريوسجي المعلمير

ى ابراهيم333081 ى11513دياىلأننىسحر حسير 24بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمها مطر عطيوس72626 25بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلأننىهيفاء سمير لطيف75633 26بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرسل كامل شاكر554377 27بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىدجلة طه مصطفى75642 28بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرسل عمر مجبل78653 29بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىدعاء عبدالحق اسماعيل274330 30بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىايفان عيىس حمد273299 31بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسىه عبدالكريم احمد72196 32بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرانية سلمان هادي273425 33بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور هادي جاسم72644 34بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاطياف ثامر ابراهيم333119 35بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسحر مجيد خضير274281 36بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشيماء حسن لطيف73047 37بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىامنة عبدالواحد وهيب494473 38بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاالء جبار مهدي275945 39بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنورس طارق عبدالوهاب73863 40بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىفاطمة نمير عواد73101 41بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهدى هاشم ابراهيم273358 42بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسارة فاضل عباس75671 43بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشهد نجم عبدهللا325313 44بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرؤى محمد سلمان78939 45بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىداليا مالك مهدي72879 46بكالوريوسجي المعلمير

ى كامل منصور78858 ى11513دياىلأننىياسمير 47بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسمر دهام هالل325552 48بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعذراء شهاب احمد75650 49بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمريم جسام احمد344332 50بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىارساء وليد خالد325179 51بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشهد عيىس حمد276239 52بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاسماء لطيف خلف276387 53بكالوريوسجي المعلمير

ى اسماعيل خلف323737 ى11513دياىلأننىحنير 54بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىضح حميد محمود275961 55بكالوريوسجي المعلمير

ى طالب عبدهللا73442 ى11513دياىلأننىيقير 56بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىبتول خليل ابراهيم415629 57بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعبير ثائر مصعب73666 58بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسمية صالح مهدي73180 59بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور عباس حسن72846 60بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىريام عبدالرحمن سعدون78795 61بكالوريوسجي المعلمير

ى78624  هيثم حسير
ى11513دياىلأننىتف  62بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرانية جمعة ناموس324581 63بكالوريوسجي المعلمير

 علي72776
ى ى11513دياىلأننىسارة حسير 64بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىفاتن زيد محمد78511 65بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسماح حميد عواد78295 66بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرغدة عادل ضاري556279 67بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهبة نجم عبدهللا494006 68بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهبة عدنان عليوي416463 69بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشيماء تاية فرج75638 70بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىايناس عباس عليوي459789 71بكالوريوسجي المعلمير

ى عكال78360 ى11513دياىلأننىانسام حسير 72بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىميس عبدالوهاب عبد503798 73بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلأننىريام عزيز اسعد73518 74بكالوريوسجي المعلمير

ى فيصل يحنر324319 ى11513دياىلأننىحنير 75بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهدير حميد رشيد494024 76بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىامنة نجم عبد74075 77بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمريم عادل سلمان274903 78بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمروة خالد جاسم76369 79بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىلبنى عادل سلمان510654 80بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرشا خالد جاسم73242 81بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرسل ابراهيم جاسم76165 82بكالوريوسجي المعلمير

ى صالح274622 ى11513دياىلأننىسؤدد حسير 83بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىغفران لؤي عبدالجليل324305 84بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمها حاتم ذياب323518 85بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرفل يوسف حميد73426 86بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنرسين كامل منصور324955 87بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىداليا باسم عبدهللا77298 88بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرغد طالب عبدهللا73061 89بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرسل جبار صبحي76473 90بكالوريوسجي المعلمير

سارة علي عبدالجليل73854
ى11513دياىلأننى 91بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسماح حميد عذاب78841 92بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرفل عبدالرحمن سعدون78418 93بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاطياف حامد سعيد556019 94بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىانوار سلمان ياس76103 95بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهند عيىس حمد276237 96بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهدى صالح مهدي78909 97بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىندى محمد سعدون276099 98بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىدعاء والس جاسم78790 99بكالوريوسجي المعلمير

ى73096 ى امير ى11513دياىلأننىوسن ياسير 100بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىارساء عامر سعيد73878 101بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاية خرصى نجم79075 102بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرغد رياض حمد434935 103بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىميس خالد محمد276202 104بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرواء داود احمد276131 105بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهدى خضير عباس72409 106بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىوسن احمد محمد78466 107بكالوريوسجي المعلمير

ي274167
ى11513دياىلأننىديانا طالب شمحى 108بكالوريوسجي المعلمير

 علي415550
ى ى11513دياىلأننىشهد حسير 109بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرشا احمد نومان273334 110بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهاجر فاضل عباس78369 111بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمنى عامر محسن72603 112بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىغصون محمد عليوي75553 113بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىفاطمة عدنان محمود78381 114بكالوريوسجي المعلمير

ى رضا76048 ى11513دياىلأننىارجوان حسير 115بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىابتهال حميد فياض76389 116بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهند عبود ابراهيم77449 117بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىايات مجيد رشيد273159 118بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاية طارق يوسف76376 119بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاسماء راشد حميد72236 120بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعبير رابح عبدهللا76557 121بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلأننىفرح خالد نارص78281 122بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور عالء محيالدين75881 123بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمروة محمد فاضل79089 124بكالوريوسجي المعلمير

ى فرحان72649 ى11513دياىلأننىمحاسن حسير 125بكالوريوسجي المعلمير

شهد محمود سامي77189
ى11513دياىلأننى 126بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاشواق طالب سلمان73710 127بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمروة احمد عبدهللا344043 128بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرنا مفيد صالح324426 129بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسارة وهاب مرجان494600 130بكالوريوسجي المعلمير

مها خضير علي76126
ى11513دياىلأننى 131بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىورود عدنان عليوي416514 132بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرهام خليل ابراهيم324883 133بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىانوار غازي ستار76432 134بكالوريوسجي المعلمير

ي297271 رؤى ثامر حرتر
ى11513دياىلأننى 135بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىدنيا خالد ابراهيم333266 136بكالوريوسجي المعلمير

فاطمه علي نومان273825
ى11513دياىلأننى 137بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىانسام رحمن لطيف75891 138بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىامل عبد محمد73526 139بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمروة احمد صالح72835 140بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرسى ليث حميد73615 141بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاخالص فخري طه494305 142بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىحواء حامد سعيد72283 143بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىميالد محمد سعدون276096 144بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاسماء محمود جبار274742 145بكالوريوسجي المعلمير

ى عبدالكريم جواد415325 ى11513دياىلأننىحنير 146بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىضح محمد عليوي76602 147بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىحنان عباس عويد494015 148بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىدعاء محمود خضير431963 149بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمالك فاضل عبدهللا72743 150بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهديل خضير حميد75612 151بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىكوثر اركان محمد73355 152بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور غازي ستار73448 153بكالوريوسجي المعلمير

نوال قاسم علي443149
ى11513دياىلأننى 154بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىميس الريم قاسم حسن73798 155بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعذراء طه مصطفى75654 156بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىوئام خليل ابراهيم325146 157بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىايمان محمد عبدهللا77522 158بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزبيدة شاكر محمود73006 159بكالوريوسجي المعلمير

ى صالح274616 ى11513دياىلأننىبلسم حسير 160بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىداليا عدنان غناوي510639 161بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىدانيا مال هللا عبدالكريم73418 162بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىخنساء هادي حمادي276453 163بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىصفا محمد ستار79328 164بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور صبيح علوان77618 165بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور فاضل عباس75677 166بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىابتهال قاسم محمد73138 167بكالوريوسجي المعلمير

ى محمود555176 ى11513دياىلأننىرشا حسير 168بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسارة هاشم عبدالكريم304894 169بكالوريوسجي المعلمير



ى11513دياىلأننىدعاء صباح خليل73706 170بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىصبا محمد عليوي75812 171بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشيماء عامر جبار273462 172بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىلبنا عدنان عبدالحكيم77339 173بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىانتصار حميد فياض72994 174بكالوريوسجي المعلمير

نبأ سامي عبد72611
ى11513دياىلأننى 175بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهالة قحطان داود273598 176بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشهد باسم غضبان73885 177بكالوريوسجي المعلمير

ى صالح274652 ى11513دياىلأننىمروة حسير 178بكالوريوسجي المعلمير

سمر علي سلمان78683
ى11513دياىلأننى 179بكالوريوسجي المعلمير

 علي جمعة78474
ى ى11513دياىلأننىحنير 180دبلومجي المعلمير

ميامي قدوري وادي78736
ى11513دياىلأننى 181دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور عبدالكريم صباح76251 182دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىغفران مزهر علوان78522 183دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاطياف اياد غازي78352 184دبلومجي المعلمير

ى عبدهللا72702 ى11513دياىلأننىنور حسير 185دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشيماء نصيف جاسم76400 186دبلومجي المعلمير

اقبال علي مهدي275072
ى11513دياىلأننى 187دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهديل فاروق موالن298554 188دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاوراس اسعد محمود554688 189دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىفاتن احمد زوين387677 190دبلومجي المعلمير

ى372465 ى11513دياىلأننىانهار طه ياسير 191دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنهلة عمران اسماعيل72512 192دبلومجي المعلمير

ى73930 ى امير ى11513دياىلأننىنور ياسير 193دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىضح حافظ جاسم273498 194دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسارة عدنان محمد78590 195دبلومجي المعلمير

مروه علي رسحان78439
ى11513دياىلأننى 196دبلومجي المعلمير

 علي73039
ى ى حسير ى11513دياىلأننىياسمير 197دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهند رابح عبدهللا77169 198دبلومجي المعلمير

ى جاسم73226 ى11513دياىلأننىسهام حسير 199دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهدير زيد ابراهيم556362 200دبلومجي المعلمير

فرقان احسان علي76098
ى11513دياىلأننى 201دبلومجي المعلمير

ى خضير72543 ى11513دياىلأننىسيناء حسير 202دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىحنان نجم عبد73321 203دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعبير عبدالستار محمود510667 204دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمروة عامر محسن79083 205دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهناء رشيد نصيف323856 206دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاخالص مهدي حمد276223 207دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمريم جاسم محمد478124 208دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىوفاء عطوان ابراهيم273900 209دبلومجي المعلمير

ى78638 ى11513دياىلأننىخلود ابراهيم حسير 210دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسحر صالح مهدي73684 211دبلومجي المعلمير

ى علوان333759 ي تحسير
ى11513دياىلأننىتف  212دبلومجي المعلمير

ى محمد238707 ى11513دياىلأننىميساء حسير 213دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشيماء شهاب احمد75662 214دبلومجي المعلمير

ي خلف73726
ى11513دياىلأننىشذى راضى 215دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهند جبار نجم346135 216دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمروة محمود مرهج510666 217دبلومجي المعلمير



ى11513دياىلأننىاالء حسن رسحان73380 218دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنرسين عباس جاسم76237 219دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىارساء مظفر خرصى461843 220دبلومجي المعلمير

افراح علي عبد324279
ى11513دياىلأننى 221دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىميس ابراهيم جاسم76120 222دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاية فالح مهدي76271 223إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسفانة مثنى خلف461424 224إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمنار رزاق حامد77695 225إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمنار خالد عليوي416043 226إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاسماء عبدهللا فاضل415935 227إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرفل نجم عبدهللا416055 228إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسماح عامر احمد76553 229إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنبا عبداالمير مبدر78885 230إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسارة خالد مولود494084 231إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاية عادل وهيب554365 232إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنبا محمد عيىس333736 233إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىضح مطر عطيوس78348 234إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسارة نزار خضير273717 235إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشهد محمود شكر78630 236إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشهد يونس خليل273143 237إعداديةجي المعلمير

نهلة علي نومان273870
ى11513دياىلأننى 238إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسمية حميد عواد78777 239إعداديةجي المعلمير

ي273178 ى11513دياىلأننىسحر اركان ناجر 240إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىانفال خضير حسن494311 241إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرسالة محمد عبدهللا273767 242إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاية زيد حسان415569 243إعداديةجي المعلمير

ى محمد77211 ى11513دياىلأننىسحر حسير 244إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزهراء رزاق حامد78651 245إعداديةجي المعلمير

هللا نعمان78354 ى11513دياىلأننىجمان خير 246إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاالء بالل عيىس78606 247إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىوفاء رشيد سبع72980 248إعداديةجي المعلمير

هبةالرحمن علي محمد324286
ى11513دياىلأننى 249إعداديةجي المعلمير

ي نجم276630
 
ى11513دياىلأننىمنى رزوق 250إعداديةجي المعلمير

ى طه حبيب415983 ى11513دياىلأننىحنير 251إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرشا رشيد عطية72735 252إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىذكرى ثامر محمد76274 253إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاية خالد مولود494500 254إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرفل محمد سلمان76034 255إعداديةجي المعلمير

ي273542 ى ناجر ى حسير ى11513دياىلأننىحنير 256إعداديةجي المعلمير

هللا نعمان77441 ى11513دياىلأننىبان خير 257إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرؤى شاكر محمود78428 258إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنبا اياد وسمي415286 259إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىايات واثق محمد78740 260إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمريم قحطان عبدالحكيم415347 261إعداديةجي المعلمير

ي415146
ى11513دياىلأننىزينب محمد غنى 262إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنبا عباس كاظم73308 263إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرقية نعمة عباس274203 264إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىخولة علوان مهدي276087 265إعداديةجي المعلمير



ى11513دياىلأننىسحر رعد طعمة78825 266إعداديةجي المعلمير

ي494037 ى ناجر ى11513دياىلأننىندى حسير 267إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشهد مشتاق ناظم493928 268إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسارة عمر شامل493933 269إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسحر علي جميل78298 270إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىداليا بالسم عزيز76236 271إعداديةجي المعلمير

ي اسماعيل72924
ى11513دياىلأننىمالك حف  272إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرحاب عامر احمد76568 273إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىميس قدوري وادي274528 274إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزينب حميد حسن494508 275إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنور وليد لطيف273139 276إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىتبارك نجم عبدهللا78534 277إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرسل عبدالرحمن سعدون275884 278إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىتمارة عدنان لطيف78609 279إعداديةجي المعلمير

ى خالد عليوي416029 ى11513دياىلأننىحنير 280إعداديةجي المعلمير

اية علي جمعة78484
ى11513دياىلأننى 281إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىوفاء طه ابراهيم78561 282إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزهراء جريان ضاري78712 283إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهيفاء حبيب سلمان554385 284إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىجنة مشتاق ناظم493936 285إعداديةجي المعلمير

ى خضير79191 ى11513دياىلأننىمها حسير 286إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرنا محمد منىسي275132 287إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىتبارك حيدر نعمان510633 288إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزمن فارس سلمان79136 289إعداديةجي المعلمير

رانيا سامي عبد77417
ى11513دياىلأننى 290إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىمنى زيدان خلف78818 291إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىكوثر كامل محمد73741 292إعداديةجي المعلمير

لينا محمد علي78602
ى11513دياىلأننى 293إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاية رضا جعفر78917 294إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىارجوان مظهر رحيم78854 295إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرنا سلمان محمد324662 296إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسحر حميد حزام76281 297إعداديةجي المعلمير

تسنيم علي نومان273347
ى11513دياىلأننى 298إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرانيا سالم عناد403280 299إعداديةجي المعلمير

ى556102 ى11513دياىلأننىندى فاضل حسير 300إعداديةجي المعلمير

سارة محمد علي73494
ى11513دياىلأننى 301إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىتف  طه حميد344872 302إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعذراء جريان ضاري78724 303إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىوفاء عامر احمد76548 304إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىوسناء سالم جواد76020 305إعداديةجي المعلمير

ى415401 عبير علي حسير
ى11513دياىلأننى 306بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنجالء رياح علوان73868 307بكالوريوسجي المعلمير

ى77256 ة علي حسير سمير
ى11513دياىلأننى 308بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسهاد غازي مزهر76279 309بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىعامرة جبار جواد417338 310بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىنضال سبع خميس75808 311بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىالهام محمد حسن346123 312بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىسحر محمد عباس417215 313بكالوريوسجي المعلمير



بان عبدالرحمن امام علي78914
ى11513دياىلأننى 314بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىهناء عباس زيدان78617 315بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرنا عدنان احمد79197 316بكالوريوسجي المعلمير

ى علي سلمان76277
ى11513دياىلأننىبرسر 317بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىشيماء نارص عليوي72398 318بكالوريوسجي المعلمير

ى11513دياىلأننىجوالن عبدالكريم احمد276445 319دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىاالء حسن حمودي510668 320دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىساهرة احمد فهمي77656 321دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىجوهرة صبار فهد73016 322دبلومجي المعلمير

ى11513دياىلأننىجانيت ابراهبم عبدالرضا416870 323إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىزينة نارص عليوي74002 324إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىارساء حميد خلف78765 325إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىفريال عبدهللا مهدي346113 326إعداديةجي المعلمير

ى11513دياىلأننىرغداء خليل ابراهيم346217 327إعداديةجي المعلمير

1ماجستيرالرحمة11514دياىلذكرصباح سالم شدهان463727

2ماجستيرالرحمة11514دياىلذكرعبدالباسط رشيد سبع478928

3ماجستيرالرحمة11514دياىلذكراياد كامل شعالن373619

4ماجستيرالرحمة11514دياىلذكرباسم محمود عبد276531

ى372300 5دبلوم عاىليالرحمة11514دياىلذكرسيف علي حسير

6بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمهند خلف حسون463729

7بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد حمدان حمد374484

8بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرزيد عبدالعزيز جاسم463726

9بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكررائد يوسف زيدان90319

10بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرطه اسماعيل علي95955

11بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرصالح حميد جاسم519619

12بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرخالد حميد جاسم558306

13بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكريوسف يعقوب خضير88975

14بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرجمال نارص عواد480505

15بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكررحيم قاسم كاظم413904

16بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرفراس عدنان محمد276132

ى عدنان جاسم510506 17بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحسير

18بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعامر حسن علوان480258

19بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرضياء محمد خلف414007

ى ماالهلل372356 20بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعدنان حسير

21بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكروضاح يوسف حماده96135

22بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمصطفى اسماعيل حسن318237

 علي374448
ى 23بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرطاهر حسير

24بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحسن خالد حسن104845

25بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرخالد جمال جواد396560

26بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكردريد فارس خيون373153

27بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرقحطان جدوع نايف92737

28بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرقيرص حمادي عيدان89725

29بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكروسام رشيد لطيف276550

30بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحسام شاكر محمود276285

31بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرزياد طارق حميد96895

32بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي راسم حمد96249

ى ردام275913 33بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمثنى ياسير

ى احمد89166 34بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد ياسير



35بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسعد محمود عبد461621

36بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرنمر مجيد حميد275737

37بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمعاذ علي عبدالرزاق480564

38بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعباس خليل حاجم414254

ي274926 39بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرايسم سعد ناجر

ى97524 40بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراثير اسماعيل حسير

41بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكربسام رجاء عباس413897

42بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكربهجت عبدالواحد احمد276477

43بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسلوان حميد جميل89667

44بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعمر عصام كاظم274504

45بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمهند عبدهللا فرهود102753

46بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمهند علي قاسم276089

47بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحرب عبدالرسول عصمان414101

ي يوسف496843
48بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرغزوان لطفى

49بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرخليل ثامر نعمان373919

ى463674 50بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرجاسم محمد حسير

ى374169 51بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد علي حسير

52بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي كاظم جاسم276377

53بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد طه اعويد95916

54بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد عبدهللا سلمان95363

55بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمرتصى عادل قادر373548

56بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرفاضل محمد عبد494576

57بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرفراس ثامر نعمان463703

ى جواد كاظم519682 58بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحسير

59بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد حسن ابراهيم274410

 مرعي463730
ى 60بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكربهاء ياسير

61بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد عبدهللا علوان275452

ى555316 62بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسيف علي حسير

ى519611 63بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرانمار علي حسير

64بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبدهللا عبدالستار جواد89766

65بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد اجود احمد558354

66بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمهند عبدالرحمن حميد558443

67بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحيدر حميد رشيد372200

68بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد حافظ عالوي97973

69بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعمر عبدالقادر حميد95795

70دبلومالرحمة11514دياىلذكرانور حاتم سلمان510516

71دبلومالرحمة11514دياىلذكرعدنان صالح محمود102791

72دبلومالرحمة11514دياىلذكرصباح سالم ورور276394

73دبلومالرحمة11514دياىلذكرسعد فاضل محمود89383

74دبلومالرحمة11514دياىلذكرعمار احمد خلف558318

ى103975 75دبلومالرحمة11514دياىلذكروليد علي حسير

76دبلومالرحمة11514دياىلذكرعامر محمود كرحوت97066

77دبلومالرحمة11514دياىلذكرسالم داخل منصور463715

78دبلومالرحمة11514دياىلذكربدر نجم عبدهللا99782

79دبلومالرحمة11514دياىلذكرانمار سعدون محمد98691

80دبلومالرحمة11514دياىلذكرحرب فالح حسن88530

81دبلومالرحمة11514دياىلذكرفيصل ابراهيم علوان555258

82دبلومالرحمة11514دياىلذكروالء ابراهيم حاتم89562



83دبلومالرحمة11514دياىلذكرقاسم توفيق ابراهيم374373

ى396570 84دبلومالرحمة11514دياىلذكرعمر علي عبدالحسير

85دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد رمضان محمود92522

86دبلومالرحمة11514دياىلذكراحمد كريم خميس463661

87دبلومالرحمة11514دياىلذكرسعد حسن محمود414288

88دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي نجم عبدهللا374316

89دبلومالرحمة11514دياىلذكرفاضل عنوان هزاع463679

90دبلومالرحمة11514دياىلذكروليد رشيد محسن275992

91دبلومالرحمة11514دياىلذكروليد خالد عبدالكريم274392

92دبلومالرحمة11514دياىلذكرسالم محمد سلمان298541

 علي94679
ى 93دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي حسير

ى298503 94دبلومالرحمة11514دياىلذكرشهاب احمد ياسير

95إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد هادي احمد274366

96إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمنعم نجم عبدهللا396588

97إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمجيد محمد عبدالرزاق276426

98إعداديةالرحمة11514دياىلذكرطلعت غضبان خليفة470289

99إعداديةالرحمة11514دياىلذكرنهاد احمد نجم478859

 علي276109
ى 100إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد حسير

ى99058 101إعداديةالرحمة11514دياىلذكريارس علي حسير

102إعداديةالرحمة11514دياىلذكررباح سحاب علي107280

103إعداديةالرحمة11514دياىلذكرحيدر احمد حيدر494571

104إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعباس عدنان محمد104213

1دكتوراهالرحمة11514دياىلذكرعمر خزعل جاسم275870

2ماجستيرالرحمة11514دياىلذكرعمر علي محمد414267

3ماجستيرالرحمة11514دياىلذكراحمد زيد محمد277091

4ماجستيرالرحمة11514دياىلذكرهيثم يوسف جليل102807

5ماجستيرالرحمة11514دياىلذكرسيف خليل جاسم414051

6ماجستيرالرحمة11514دياىلذكرمحمود رشيد كاظم374913

7دبلوم عاىليالرحمة11514دياىلذكررابح جالل متعب94717

8بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد محي صالح99540

9بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكررياض احمد عذوب97946

10بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرغزوان ماالهلل حسن414025

11بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد شاكر محمود89908

12بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحسن سعيد نوري99202

13بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسنان عودة ياس102938

14بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمصطفى فالح جاسم375089

ى96938 15بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمصعب محمود حسير

16بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد ماهر حمود277901

17بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمنار معد كريم414043

18بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد بشار محسن372499

19بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد رشيد هراطة105342

20بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد حامد عبدهللا277795

21بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرامير جبار خلف103152

22بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسالم احمد خضير89416

23بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرجمال اسماعيل حسن375150

24بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسعد سالم فرج89093

ى275867 25بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرطيف علي حسير

ي276203 ي عالء عرينر 26بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعرينر



 علي105052
ى 27بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبدالقدوس حسير

28بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحيدر كاظم محمد276418

29بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعمر ماهر حمود276601

30بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرليث بهجت صالح413822

ى رجاء275556 31بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرصدام حسير

32بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد عمر علي90368

33بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمصطفى كريم خميس375035

ى كريم سلمان480452 34بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحسير

35بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي عبدالقادر حميد95745

36بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرانور فوزي خلف415601

37بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد عبدالكريم عباس461679

38بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد فيصل رشيد373072

39بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي يارس هادي274271

40بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعباس خليل عباس374847

41بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرجاسم محمد محمود276492

42بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسفيان خليل جاسم414058

43بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسعد خزعل جاسم92588

44بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد لقمان جاسم104970

45بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرزياد حامد شهاب414847

46بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعمر مزاحم محسن373146

47بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرياس سالم سعيد414219

48بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم375277

49بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمصطفى درع احمد97403

50بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرهيثم صالح حسن275483

51بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد عبدهللا عزيز96087

52بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسيف حاتم سلمان510508

 علي عبدهللا372477
53بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمصطفى

54بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد حسن كريم414963

55بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد كاظم عبدالعزيز99680

56بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد ضياءالدين خميس99386

57بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحيدر ابراهيم رحيم93077

58بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرزياد طارق عدنان277897

غام جساس مجيد275137 59بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكررصى

60بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد ثائر محمود95178

61بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرنورس اياد حسن274623

62بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرانمار غانم عبدالمنعم99090

63بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرصالح محمد مطر93015

 علي554807
ى 64بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي حسير

65بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرجاسم خزعل جاسم92623

ى93519 66بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسيف علي حسير

67بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرلواء شاكر محمود97602

68بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكربرزان جبار منديل555242

69بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد تركي احمد104244

70بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبدهللا ظافر مهدي414073

71بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي حميد عبدهللا89211

72بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكروسام اسماعيل محمود91114

ى274189 73بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرليث علي حسير

74بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرابراهيم طه اسماعيل97836



75بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد عيدان مرعي415532

76بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحيدر ليث رمضان275572

77بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمصطفى عودة ياس372476

78بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعالء طه احمد414301

79بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراثير صالح عبدهللا414829

80بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد مجيد حميد277272

81بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي خليل اسماعيل373590

82بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرصفاء كنعان محمود277109

83بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعمر مال هللا عزيز414069

84بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرغيث بهجت صالح413843

85بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبدهللا محمدصالح عبداللطيف274484

86بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرماهر اسماعيل ابراهيم374927

87بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرناظم عبدالرسول عصمان372886

88بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمود هاشم محمد277262

89بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكروضاح سليم احمد276441

90بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراسامة شهاب احمد90644

91بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبدهللا طه احمد415731

92بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمود خالد محمود99715

93بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرامجد سلمان ابراهيم96061

94بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد عطاهللا علي375296

ى96983 95بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرفاروق محمود حسير

96بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي واثق كريم277469

97بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكررسالن محسن دحام104511

98بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبدالعزيز سعد عبدالعزيز555254

99بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمروان حسون علوان90175

100بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكررياض عايد كامل276989

101بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراكرم نارص جاسم89362

ى105477 102بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكربسام جمعة حسير

103بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعثمان فيصل احمد373760

104بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحسان ثابت نعمان103700

105بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسامر عيدان مرعي102911

106بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد سمير عباس373780

107بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرايرس جاسم ضاري103752

108بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسامر سعد حسن98986

109بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعمر محمد ابراهيم97167

110بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسعد علي كاظم98202

111بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبدهللا سعيد نوري88956

112بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي طارق عبدهللا94766

113بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرايمن نايف نارص99274

ى يحنر277821 114بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد ياسير

115بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمروان فيصل احمد89337

116بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرزياد عادل نجم414196

117بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرصهيب فاروق جاسم95054

118بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعثمان فاضل عبود105284

ى دحام276403 119بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبدالخالق ياسير

120بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد علي عبدهللا105805

121بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبداالله قدوري مظلوم276222

122بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي عدوان حمدي398378



123بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرانور صباح سالم93126

124بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي ماهر فليح373643

125بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعبدالكريم حاتم اسماعيل510504

126بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرماهر شاكر محمود89829

ى368571 127بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد عادل حسير

128بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمؤيد صالل عبدالجبار480489

129بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرفاضل خليفة علي104494

130بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعراق صالح مهدي413864

131بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي محمد عبدالرحيم415990

132بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرقدامة شهاب احمد90693

133بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعمار فاضل عباس274634

134بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرحيدر محمود علي277765

135بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرسالم محي عطيه276038

ي91146 136بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمحمد مهدي صير

ى277394 137بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرثامر محمد حسير

138بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرغيث احمد مخلف92769

139بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكررعد عبدالجبار علوان480498

140بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرصهيب مثنى عبدالحميد374029

141بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمتوكل سامي مرعي372445

142دبلومالرحمة11514دياىلذكرماهود سلمان هادي496670

143دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد غانم خليل102955

144دبلومالرحمة11514دياىلذكرمصطفى احمد شعالن105353

145دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي كيطان حاتم96168

146دبلومالرحمة11514دياىلذكرفاروق احمد نجم88887

147دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي حبيب خضير480386

148دبلومالرحمة11514دياىلذكراسامة نزهان مطر88815

149دبلومالرحمة11514دياىلذكرعمر صالح الدين صبيح373844

150دبلومالرحمة11514دياىلذكرحارث اسماعيل حسن414318

151دبلومالرحمة11514دياىلذكروسام عبود محمد104186

152دبلومالرحمة11514دياىلذكركريم دايخ كريم85137

ى حاتم رشيد103020 153دبلومالرحمة11514دياىلذكرحسير

154دبلومالرحمة11514دياىلذكروائل صبحي زيدان90563

155دبلومالرحمة11514دياىلذكرارشد حاتم محمد276468

156دبلومالرحمة11514دياىلذكررعد عبد علوان97190

157دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد مزهر خلف97917

158دبلومالرحمة11514دياىلذكرمصطفى احمد جاسم89134

159دبلومالرحمة11514دياىلذكرمصطفى حميد خليفة480328

160دبلومالرحمة11514دياىلذكراحمد حامد خضير277884

161دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي عماد خلف96823

ى296982  علي حسير
ى 162دبلومالرحمة11514دياىلذكرحسير

وان مظهر عجاج276240 163دبلومالرحمة11514دياىلذكرسير

164دبلومالرحمة11514دياىلذكرسيف لقمان جاسم97893

165دبلومالرحمة11514دياىلذكرنجم عبود محمد104641

166دبلومالرحمة11514دياىلذكرعارم شدهان محمد556297

167دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي جمال خليفة480513

168دبلومالرحمة11514دياىلذكرعمر لقمان جاسم88855

169دبلومالرحمة11514دياىلذكرصدام عبدهللا فرهود103367

170دبلومالرحمة11514دياىلذكرمصطفى جمال جواد99412



171دبلومالرحمة11514دياىلذكرعالء رشيد محسن275994

172دبلومالرحمة11514دياىلذكرنرص سامي محمود76200

173دبلومالرحمة11514دياىلذكرشفاء بهجت تركان91023

174دبلومالرحمة11514دياىلذكرعادل طه مانع414340

175دبلومالرحمة11514دياىلذكررافد منعم خلف275295

176دبلومالرحمة11514دياىلذكرغالب عزيز سلمان95114

177دبلومالرحمة11514دياىلذكراسامة جبار داود92479

 علي جدعان97103
178دبلومالرحمة11514دياىلذكرمصطفى

179دبلومالرحمة11514دياىلذكرحيدر اياد ابراهيم105613

180دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي نشات كريم103657

181دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد شهاب احمد414922

ى محمود محمد106062 182دبلومالرحمة11514دياىلذكرتحسير

183دبلومالرحمة11514دياىلذكرايمن فوزي خلف478829

184دبلومالرحمة11514دياىلذكربراء سالم شدهان274331

185دبلومالرحمة11514دياىلذكرسعد كهالن خلف102937

186دبلومالرحمة11514دياىلذكرحسام محي عطية103012

187دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد خضير محمد99116

188دبلومالرحمة11514دياىلذكرعبدهللا عامر حاتم414240

189دبلومالرحمة11514دياىلذكروليد خالد جاسم99497

190دبلومالرحمة11514دياىلذكرعماد عادل عبد97699

191دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد محمود خلف93355

192دبلومالرحمة11514دياىلذكرايمن نشات كريم89243

ى95971 193دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد محمود ياسير

194دبلومالرحمة11514دياىلذكرحيدر علي اسماعيل555249

195دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد سليم احمد90603

 علي صميل276196
ى 196دبلومالرحمة11514دياىلذكرحسير

197دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد جبار داود107231

ي هادي276488 198دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي ناجر

199دبلومالرحمة11514دياىلذكرسيف تركي احمد105842

200دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحمد ساجد جبار103421

201دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي ساجد جبار91355

202دبلومالرحمة11514دياىلذكرعمر طالب شهاب414942

203دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي عبدالرحمن سعيد93191

204دبلومالرحمة11514دياىلذكرفراس حامد شهاب415392

205دبلومالرحمة11514دياىلذكراحمد عبدالغفور عطا103153

206دبلومالرحمة11514دياىلذكراحمد شويش محمود94206

207دبلومالرحمة11514دياىلذكررسول عبود منهل91460

208دبلومالرحمة11514دياىلذكرمحيالدين خضير مصطفى555306

ى مجيد حميد91064 209دبلومالرحمة11514دياىلذكرحسير

210دبلومالرحمة11514دياىلذكرعبدهللا جالل عبدهللا374819

ى مصطفى104833 211دبلومالرحمة11514دياىلذكرسفيان حسير

212دبلومالرحمة11514دياىلذكرحمزة رشيد محسن461601

213إعداديةالرحمة11514دياىلذكرباسم محمد مهدي414696

214إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمصطفى محمد حميد98469

215إعداديةالرحمة11514دياىلذكرحيدر جواد محي414769

216إعداديةالرحمة11514دياىلذكريوسف احمد عيدان555268

217إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعبدالرحمن احمد كريم497189

218إعداديةالرحمة11514دياىلذكرايمن روكان محمود103717



ي نارص414865 219إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعمران ناجر

220إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد خالد عبدالصاحب510520

221إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد درع احمد103576

222إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعبدالقادر عمر علي96383

223إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمصطفى جبار علوان95212

224إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد قاسم احمد105765

225إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعبدالوهاب خضير عباس98798

226إعداديةالرحمة11514دياىلذكراوس مهدي علي103754

227إعداديةالرحمة11514دياىلذكراركان قحطان خليل415808

228إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد ليث رمضان105779

ى مصطفى94879 229إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعلي حسير

230إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد محمود خلف99294

231إعداديةالرحمة11514دياىلذكرجرجيس احمد خضير97563

232إعداديةالرحمة11514دياىلذكرصخر مظهر خلف103809

233إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعلي جاسم محمد97866

234إعداديةالرحمة11514دياىلذكربالل خزعل جاسم415212

235إعداديةالرحمة11514دياىلذكرقحطان عدنان دحام414880

236إعداديةالرحمة11514دياىلذكرهاشم طه اسماعيل414687

237إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد سهيل نجم104789

ى جاسم413910 238إعداديةالرحمة11514دياىلذكرنورالدين ياسير

239إعداديةالرحمة11514دياىلذكرقصي فليح حسن555226

ى عبود555262 240إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعبدالرحمن ياسير

241إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد خزعل محمد92333

242إعداديةالرحمة11514دياىلذكراكرم اسماعيل نايف105585

243إعداديةالرحمة11514دياىلذكرجنيد عدنان علي274676

244إعداديةالرحمة11514دياىلذكرحسام سلمان داود415641

245إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمصطفى طارق عبدهللا97371

ى463723 246إعداديةالرحمة11514دياىلذكرزين العابدين سعد حسير

247إعداديةالرحمة11514دياىلذكريارس رعد ابراهيم375065

248إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمؤيد محمد عبد96038

249إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعماد سمير خلفة274947

250إعداديةالرحمة11514دياىلذكرادهم قاسم احمد414792

251إعداديةالرحمة11514دياىلذكرسيف علي خليل414659

ى104356 252إعداديةالرحمة11514دياىلذكرسجاد عادل حسير

253إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد عبد احمد104980

254إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد عبدالكريم مراد415029

255إعداديةالرحمة11514دياىلذكرحسن عبدالواحد غضبان92819

256إعداديةالرحمة11514دياىلذكرايمن محمد محسن415510

257إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعلي ضياءالدين خميس88725

258إعداديةالرحمة11514دياىلذكرسالم طالب عبود105915

259إعداديةالرحمة11514دياىلذكرميثم صالح حسن274139

260إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد ظافر مهدي510514

261إعداديةالرحمة11514دياىلذكرسيف ابراهيم محمود102712

262إعداديةالرحمة11514دياىلذكرغزوان حسون علوان106279

263إعداديةالرحمة11514دياىلذكراسامة محمد محسن104293

264إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد يوسف يعقوب99236

265إعداديةالرحمة11514دياىلذكرسعدهللا كاطع عليوي274436

266إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد قاسم احمد105328



267إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد عبدهللا احمد415192

268إعداديةالرحمة11514دياىلذكرزينب محمود حسن105217

269إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمود طعمة كردي277008

270إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعبدهللا جساس مجيد274032

271إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعيىس عدنان سالم105876

272إعداديةالرحمة11514دياىلذكرسيف سعد كاظم105673

273إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد علي محمود413975

274إعداديةالرحمة11514دياىلذكرسفيان سعد غضبان415827

275إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعلي فاضل مبارك375171

276إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمنتظر محمد مهدي480557

ى274409 277إعداديةالرحمة11514دياىلذكرفاروق سعد حسير

278إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد مهدي حسن92892

279إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعلي بشار محسن374965

280إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعلي موس جميل276964

281إعداديةالرحمة11514دياىلذكرصالح ماجد سلمان497558

ى463418 ى حياوي حسير 282إعداديةالرحمة11514دياىلذكرحسير

283إعداديةالرحمة11514دياىلذكرصالح سامي عبدهللا88503

284إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمثنى صالح حسن274754

285إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد وليد علي104467

286إعداديةالرحمة11514دياىلذكرايمن نارص عبود275048

287إعداديةالرحمة11514دياىلذكريقظان حميد جميل275751

288إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد ثامر شهاب105374

289إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد قاسم احمد510513

290إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمصطفى احمد عيدان373479

291إعداديةالرحمة11514دياىلذكرانور عبدهللا كاظم95835

ى سمير عبود277888 292إعداديةالرحمة11514دياىلذكرحسير

293إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد نبيل طه374144

294إعداديةالرحمة11514دياىلذكرحذيفه مثنى عبدالحميد375256

295إعداديةالرحمة11514دياىلذكريارس باسم حسن413882

ى103526 296إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمنتظر احمد حسير

297إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعبدالعزيز قاسم محمد104220

298إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد صالح عبدهللا415444

299إعداديةالرحمة11514دياىلذكروائل خالد عبود375111

300إعداديةالرحمة11514دياىلذكرصفا انور نوري97312

 مرعي413920
ى ى ياسير 301إعداديةالرحمة11514دياىلذكرحسير

ى98354 302إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعالء ماجد حسير

303إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد فراس مهدي106596

304إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعثمان ماجد سلمان497590

305إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد رعد ابراهيم396672

306إعداديةالرحمة11514دياىلذكرصفاء كمال مصطفى277315

307إعداديةالرحمة11514دياىلذكرانس شامل كريم103058

ى274711  مزاحم ياسير
308إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمصطفى

309إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعلي رحمان خضير503589

310إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعالء نارص عبود94814

311إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد درع احمد97461

312إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد ابراهيم صالح374884

313إعداديةالرحمة11514دياىلذكرابراهيم معد محمد94935

ى297068 314إعداديةالرحمة11514دياىلذكرفاروق علي حسير



315إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعمر احمد نومان104726

316إعداديةالرحمة11514دياىلذكرحمزه علي احمد102594

ي عبد375144 317إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعمر صير

318إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعمر سليم احمد275024

319إعداديةالرحمة11514دياىلذكرعبيدة عامر محمد93043

320إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمحمد ستار عبدالجبار92983

321إعداديةالرحمة11514دياىلذكروضاح ثامر محمود274984

322إعداديةالرحمة11514دياىلذكراياد ماالهلل عزيز414061

323إعداديةالرحمة11514دياىلذكراحمد حسن احمد105558

324إعداديةالرحمة11514دياىلذكرخالد سعدي عبود277055

325إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمصطفى ابراهيم صالح374869

326إعداديةالرحمة11514دياىلذكرنظير مزاحم محسن415359

327إعداديةالرحمة11514دياىلذكرمازن عمران عبدهللا275893

328بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرمصطفى ماجد جواد414348

329بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرعلي حمدان حمد396584

330بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراحمد سهيل نجم277234

331بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكراسماعيل نايف حمد88689

332بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكربشير فاضل عبود461637

ى413888 333بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرنعمان عزيز حسير

334بكالوريوسالرحمة11514دياىلذكرشاكر محمود حسن96788

335دبلومالرحمة11514دياىلذكرقاسم وحيد عذبان277649

336دبلومالرحمة11514دياىلذكرعلي رحيم حاكم96349

337إعداديةالرحمة11514دياىلذكرلقمان جاسم محمد103246

338إعداديةالرحمة11514دياىلذكرصالح سحاب علي107270

زينه سامي راشد478922
1ماجستيرالرحمة11514دياىلأننى

2ماجستيرالرحمة11514دياىلأننىعبير خليفة عبجل475365

ى413874 3بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىامال احمد حسير

4بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىهناء حسون حسن95688

ي خلف372757 5بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىابتسام ناجر

6بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىبتول ابراهيم خماس414720

7بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىايمان كريم رحيم401359

8بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسعاد رحيم مصلح398853

9بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىشيماء مجيد غضبان275573

10بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىفاطمة عبد عبدهللا372797

11بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىمنار سعدون محمد95994

ى461650 12بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىايمان غائب حسير

13بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىاسيل طه عويد88770

14بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىباسمة صالح حبيب105055

15بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىرشا حميد رشيد510545

16بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىرشا سعد محمود93291

17بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىمروة مقداد حمادي480243

18بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىبثينة خضير علوان461799

19بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىحنان عبدالستار احمد480425

20بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىطيبة محمد هادي414753

21بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىهدى صالح حميد558390

22بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىميس سمير جميل276690

23بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىرشا احمد محمد497083

24دبلومالرحمة11514دياىلأننىزهور يوسف وهيب346127



25دبلومالرحمة11514دياىلأننىانتصار كريم جليل93583

ى276272 26دبلومالرحمة11514دياىلأننىرسل رشيد حسير

27دبلومالرحمة11514دياىلأننىمروة ضياءالدين خميس89451

28دبلومالرحمة11514دياىلأننىنور باسم حسن413861

29إعداديةالرحمة11514دياىلأننىشذى حمود علوان274815

غفران علي محمد276039
1ماجستيرالرحمة11514دياىلأننى

2ماجستيرالرحمة11514دياىلأننىميس الريم خضير عباس89026

3ماجستيرالرحمة11514دياىلأننىامل اسماعيل نايف105421

4بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىمها خضير علوان461611

5بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىايالف خالد ابراهيم95886

6بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنور محمد خليل373745

7بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنرسين خميس جواد99013

ى احمد339986 8بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىلينا ياسير

 مرعي97645
ى 9بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىصبا ياسير

10بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىشيماء عادل عبد277706

11بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىميسم احمد عطاهللا104707

12بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىرسى رباح جميل103623

13بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىوالء صالح مولود94163

14بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىهبة عادل حسباهلل432157

15بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىورود محمد عبدهللا276233

16بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىجيهان احمد حمدان375016

17بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىمروة رياض علي277875

عذراء علي عنوان99474
18بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننى

ي ابراهيم104083  حرتر
ى 19بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىياسمير

شيماء ارحيم علي275373
20بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننى

21بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىغصون ابراهيم حاتم89300

22بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىايالف عبدالكريم محسن375004

23بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنور عبدالخالق موس99325

24بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنور عمر مصطاف93165

25بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىارساء صالح حبيب298919

26بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىزينب خليل عباس372534

27بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىخاتون ثابت مانع277199

ي عدنان خلف99165
28بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىاماتى

29بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسحر ثامر شهاب415171

30بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىلم اسعد برجس413965

ى مصطفى373171 31بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسماح حسير

32بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىايالف عباس داود275607

33بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىضح ناصح نافع372730

34بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىعذاري سالم محمد103117

ي قاسم275033 35بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسحر ناجر

36بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىدعاء فيصل رشيد413983

37بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىهبة فيصل احمد414016

38بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنور يحنر عبد103391

39بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىرفل رعد ابراهيم274980

40بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىارساء سعدون عبدالخالق414706

اناهيد اسعد وىلي98865
41بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننى

42بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسماء صالح مولود96427

43بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىفرح عبدالواحد غضبان107252



ى خزعل محمد276215 44بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىياسمير

45بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىورود رعد جميل510507

46بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىدعاء رياض عبد277349

ى طعمة كردي274892 47بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىحنير

48بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىاسيل محمد جامل105509

49بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىوصال سعد عداي72725

50بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىارساء عبدالقادر عباس417210

51بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنور محمود ابراهيم276384

52بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىاالء كنعان جياد90984

53بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىتقوى ثاير احمد413869

54بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنور عبد الحكيم عبد461595

55بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىاسيل معتمد عبدالكريم413928

56بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسىه عادل حسن274525

57بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىمنى ياس خضير276625

58بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىتقوى ايهاب اكرم274322

59بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىشيماء عامر محمد277866

60بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىدعاء فارس توفيق463480

61بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسحر اياد ابراهيم106461

62بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنور عارف شدهان106344

63بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسارة محمد سعيد102493

64بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسهام كريم رحيم88656

ى91270 هاجر علي حسير
65بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننى

66بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسحر طارق عبدهللا89797

67بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىصفا زيدان خلف414171

68بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسجا غانم عبدالزهرة104746

69بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسارة رياض عبد277411

70بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنرسين صالح حبيب480366

71بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىحنان عباس داود105260

ى مصطفى373161 72بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىرغدة حسير

ى89267 سجا علي حسير
73بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننى

74بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنورة ضياءالدين خميس89484

75بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىكنانة جمعة مجيد88793

رشا عبدالكريم مرعي276516
76بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننى

77بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىفائزة غضبان خليفة275702

78بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىشهد سعدون جياد373812

ي96218
79بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنور محمود راضى

80بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىنور عبد احمد89585

81بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىايالف محمد خضير415317

82بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىدينا محمد خضير415249

83بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىبراء درع احمد103120

84بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىهيفاء خضير عباس91591

85بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىكفاح سلمان عبد375285

86بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىايمان سعد محسن555279

87دبلومالرحمة11514دياىلأننىعذراء حاتم كاظم555274

88دبلومالرحمة11514دياىلأننىهند محمد عبد95507

89دبلومالرحمة11514دياىلأننىغدير حميد نجم90542

90دبلومالرحمة11514دياىلأننىامل فارس خيون98408

91دبلومالرحمة11514دياىلأننىهاجر احمد محمد478866



92دبلومالرحمة11514دياىلأننىصبا وليد عباس88922

93دبلومالرحمة11514دياىلأننىجهاد سلمان عبد374767

94دبلومالرحمة11514دياىلأننىاسيا سالم سعيد414231

95دبلومالرحمة11514دياىلأننىفاطمه فارس توفيق463347

96دبلومالرحمة11514دياىلأننىداليا عبدهللا نجم461813

97دبلومالرحمة11514دياىلأننىرنا محمد جاسم89402

98دبلومالرحمة11514دياىلأننىفاطمة جمال محمد274492

ى105929 99دبلومالرحمة11514دياىلأننىمها عباس حسير

100دبلومالرحمة11514دياىلأننىايناس حميد عبدهللا105443

ق ثاير احمد413850 101دبلومالرحمة11514دياىلأننىاستير

ي270194
ى
102دبلومالرحمة11514دياىلأننىسماح عصمان صاق

ى عبدالكريم جواد90810 103دبلومالرحمة11514دياىلأننىياسمير

104دبلومالرحمة11514دياىلأننىاري    ج سعد عداي75696

105دبلومالرحمة11514دياىلأننىنغم ثاير احمد413846

106دبلومالرحمة11514دياىلأننىافراح خليل عباس93469

اس رعد محمود275934 107دبلومالرحمة11514دياىلأننىنير

108دبلومالرحمة11514دياىلأننىسلوى بدر رشيد98535

انتظار سعد علي280647
109إعداديةالرحمة11514دياىلأننى

110إعداديةالرحمة11514دياىلأننىبدور مزهر ابراهيم107066

 علي106176
ى 111إعداديةالرحمة11514دياىلأننىشموس حسير

112إعداديةالرحمة11514دياىلأننىنجوى عامر عبدالحسن556613

113إعداديةالرحمة11514دياىلأننىنور اسماعيل خليل415161

ى محمد277063 114إعداديةالرحمة11514دياىلأننىهاجر ياسير

115إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرسور اسماعيل خليل415059

116إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرسل احمد حمدان374466

ي سليمان274618 117إعداديةالرحمة11514دياىلأننىسىه صير

ى91201 عائشة علي حسير
118إعداديةالرحمة11514دياىلأننى

119إعداديةالرحمة11514دياىلأننىشهد شاكر محمود277847

120إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرانيا سالم جدوع510530

121إعداديةالرحمة11514دياىلأننىتمارا عامر عبدالحسن556649

122إعداديةالرحمة11514دياىلأننىمريم غانم عبدالزهرة497879

123إعداديةالرحمة11514دياىلأننىارساء غانم عبدالزهرة102990

124إعداديةالرحمة11514دياىلأننىشهد محمود حسن105031

125إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرنا كريم رحيم94657

126إعداديةالرحمة11514دياىلأننىفاطمة احمد عطاهللا104586

127إعداديةالرحمة11514دياىلأننىميسون عبدالواحد احمد276959

128إعداديةالرحمة11514دياىلأننىاسماء طارق عدنان275081

129إعداديةالرحمة11514دياىلأننىشهد سليم فاضل276938

130إعداديةالرحمة11514دياىلأننىزينب عامر عبدالحسن556628

131إعداديةالرحمة11514دياىلأننىانفال محمد خضير415575

132إعداديةالرحمة11514دياىلأننىضح علي اسماعيل92434

133إعداديةالرحمة11514دياىلأننىطيبة شاكر محمود277045

134إعداديةالرحمة11514دياىلأننىابرار فارس توفيق463329

135إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرمال مظهر خلف103044

ى103214 136إعداديةالرحمة11514دياىلأننىوجدان عالء حسير

137إعداديةالرحمة11514دياىلأننىارساء رشيد محسن274478

138إعداديةالرحمة11514دياىلأننىسارة عبدالواحد غضبان97039

ى رافد عبدالجبار414134 139إعداديةالرحمة11514دياىلأننىحنير



140إعداديةالرحمة11514دياىلأننىفوزية سعد كاظم555234

141إعداديةالرحمة11514دياىلأننىفاتن طعمة كردي274352

142إعداديةالرحمة11514دياىلأننىسبا منذر جسام374859

143إعداديةالرحمة11514دياىلأننىزينب جمال محمد275065

144إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرويدة حارث محمد95659

ى عبدالكريم محمد497523 145إعداديةالرحمة11514دياىلأننىيقير

146إعداديةالرحمة11514دياىلأننىنبا منذر جاسم414983

ى ابراهيم محمد432114 147إعداديةالرحمة11514دياىلأننىحنير

148إعداديةالرحمة11514دياىلأننىسارة سكران محمود90893

149إعداديةالرحمة11514دياىلأننىزينب اياد ابراهيم106406

150إعداديةالرحمة11514دياىلأننىهند مجيد رشيد463435

151إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرسل احمد حميد99140

152إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرقيه عبدالرزاق محمد375321

153إعداديةالرحمة11514دياىلأننىدعاء عباس سعيد92407

154إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرسل احمد عطوان96547

155إعداديةالرحمة11514دياىلأننىعهد احمد عطوان96741

156إعداديةالرحمة11514دياىلأننىشيماء محي صالح93243

157إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرغد احمد عطوان105920

158بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىسهام عبود محمد105149

159بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىاثمار ثامر صالح97802

160بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىعروبه سلوم شكير97679

161بكالوريوسالرحمة11514دياىلأننىشيماء رشيد عبدالقادر375188

ى جارهللا372645 162دبلومالرحمة11514دياىلأننىابتسام ياسير

ى طالك97730 163دبلومالرحمة11514دياىلأننىامال حسير

164إعداديةالرحمة11514دياىلأننىرقية محمود سلمان95603

165إعداديةالرحمة11514دياىلأننىافراح خالد رعيد105833

1ماجستير2العبارة12492دياىلذكرمحمد حسن علي358740

2ماجستير2العبارة12492دياىلذكراحمد خليل علي360463

3ماجستير2العبارة12492دياىلذكرفراس عيىس محمد319850

4دبلوم عاىلي2العبارة12492دياىلذكرغسان حامد حميد509762

5بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمؤيد حبيب موس320046

ى115197 6بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرصادق مهدي حسير

7بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعادل كامل حسن279398

8بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسعد كريم محمد319471

ي319332 9بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرخالد خزعل ناجر

10بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكركيطان كريم حسن361608

11بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد عبدالستار نصيف319362

12بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراركان واجد محمد231480

ي قدوري509880
ى
13بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكروليد صاق

14بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرلؤي خوالن حاتم361676

15بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمثنى محمود خلف280247

ى318508 16بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد مهدي حسير

17بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرغسان كامل خورشيد278711

18بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرساجد ابراهيم عباس319107

19بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرغسان عبدهللا فاضل278285

20بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبدالحافظ احمد علي318573

21بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكريونس يحنر احمد358090

ى حسن428444 22بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكربشار عبدالحسير



ى محمد318766 23بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمنتظر ياسير

24بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكروليد ابراهيم حسن320069

25بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى محمد جاسم348775

26بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكربشير عبدهللا سبع230951

27بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسام صبار بريسم279739

28بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد قاسم حسن322929

29بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسامر علي يحنر86879

30بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمزهر كامل خضير418849

31بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد رحمن حميد279851

ي علوان318350
32بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى واجى

33بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكروائل صباح كامل317925

34بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكروليد حميد صبار231617

35بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكريارس عباس ابراهيم231101

36بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكررافد حاتم جواد428383

37بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرفاضل جدوع نجم277249

38بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعصام عباس علوك319020

39بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكركمال ثاير شهاب233837

40بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعدي ليث فليح318993

41بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعباس مهدي محمود431128

42بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرغسان احمد صيهود553148

43بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعمر كريم محمد277794

44بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكررائد عزت عبدهللا431068

45بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمشتاق خضير مهدي232446

ى464125  طالل عبدالحسير
46بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى

47بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد ابراهيم محمود277546

ى علوان430950 48بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكربهاء تحسير

49بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد نزار فليح509861

50بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكررياض احمد صابر428490

51بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمهند سلمان خميس231386

52بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرنزار فخري حسن358849

53بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد عدنان كامل277662

 غانم طفير430292
54بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى

55بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبدالجبار زيد عبدالجبار352743

56بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرصالح حسن محمد318024

57بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكريقظان عبدهللا احمد431213

58بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعمر معن غانم429618

59بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرضياء فخري حسن431204

60بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحيدر اسماعيل ابراهيم431280

61بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي طالب عمران431183

62بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرقصي سالم ظفير232782

63بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراسامة محمد دينار503744

64بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسالم خليل اسماعيل558458

65بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعمار عامر كاظم355711

66دبلوم2العبارة12492دياىلذكروليد كامل خورشيد320727

ى سلمان خميس320177 67دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعبدالحسير

68دبلوم2العبارة12492دياىلذكرطارق صالح جواد431312

69دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعامر عادل احمد279643

70دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعلي صبحي عبدالرحمن318168



ى431102 71دبلوم2العبارة12492دياىلذكراحمد علي حسير

72دبلوم2العبارة12492دياىلذكراحمد مزاحم محسن234555

ى جاسم محمد319548 73دبلوم2العبارة12492دياىلذكرحسير

74دبلوم2العبارة12492دياىلذكروسام ابراهيم عبدهللا277639

ى عالوي500538 75دبلوم2العبارة12492دياىلذكرثامر حسير

76دبلوم2العبارة12492دياىلذكرفالح عبدالحسن رشيد428786

77دبلوم2العبارة12492دياىلذكربارق عزيز ابراهيم367643

78دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمهدي طه خلف351276

79دبلوم2العبارة12492دياىلذكراحمد زيد عبدالجبار358676

80دبلوم2العبارة12492دياىلذكراثير عبدالرحمن جميل428917

ي278752
ى
ى صاق 81دبلوم2العبارة12492دياىلذكرموس عبدالحسير

82دبلوم2العبارة12492دياىلذكروسام كامل حسن361341

83دبلوم2العبارة12492دياىلذكرحسن احمد طه431167

84دبلوم2العبارة12492دياىلذكرموس اسماعيل ابراهيم503902

ي حميد348226
85دبلوم2العبارة12492دياىلذكرلؤي حف 

86دبلوم2العبارة12492دياىلذكرسمير خليل اسماعيل299094

ى خميس509766 87دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعلي حسير

88إعدادية2العبارة12492دياىلذكريارس محمد حمدان234135

89إعدادية2العبارة12492دياىلذكرهيثم كامل خورشيد232380

90إعدادية2العبارة12492دياىلذكرواثق فيصل كشكول431208

91إعدادية2العبارة12492دياىلذكرشاكر محمود كاظم318135

92إعدادية2العبارة12492دياىلذكرسليمان ثامر مراد277507

93إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعدي حميد حسن366960

94إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعامر عبعوب محمد503892

95إعدادية2العبارة12492دياىلذكروسام حامد وهيب320234

96إعدادية2العبارة12492دياىلذكراحمد موس عباس115141

97إعدادية2العبارة12492دياىلذكرطه صفوان عدنان556304

ي278587
98إعدادية2العبارة12492دياىلذكراثير احمد حسوتى

99إعدادية2العبارة12492دياىلذكررياض معن غانم430252

100إعدادية2العبارة12492دياىلذكرانور محسن سعيد503835

1دكتوراه2العبارة12492دياىلذكريارس غانم يحنر278099

ى محمد277631 2ماجستير2العبارة12492دياىلذكرعبدالهادي حسير

3ماجستير2العبارة12492دياىلذكرمحمد شاكر محمود431277

4ماجستير2العبارة12492دياىلذكرحيدر نزار فخري278082

5ماجستير2العبارة12492دياىلذكركمال صبار بريسم231646

6بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى كريم عدنان234703

7بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسيف محمد احمد231075

ى358383 8بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرايوب حافظ حسير

9بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرنورالدين رعد حسام277280

10بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعدنان محسن علي231380

11بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرجاسم نامق حاتم319412

12بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرفواز مهدي علي320002

13بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرشاكر محمود فاضل278041

14بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرقصي محمود شكر233659

15بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراسعد معن اسعد233935

16بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمود شاكر محمود276820

ى509836 17بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكررائد عادل حسير

18بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبدهللا محمدنوري سعيد277601



19بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي فاضل كريم277562

ى503783 20بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكركرار صادق ياسير

21بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعصام عباس عون232880

22بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى عبدالوهاب صالح234578

23بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي متعب حبيب232460

24بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعامر سلمان خميس233759

25بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمهدي صالح مهدي277122

26بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد عماد عبدالصاحب277465

ى متعب حبيب234467 27بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسير

28بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي خليل ابراهيم503778

ى234066 29بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي ثابت حسير

30بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد جاسم احمد503726

31بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكررياض احمد جميل318644

32بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسعود سعد ابراهيم278672

33بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسام ضاري قاسم234005

34بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعالء احمد مجيد232544

35بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرفؤاد سالم كامل279368

36بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعباس فاضل محمود233939

37بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبدالسالم سهيل عبدهللا359408

38بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرضياء كامل حسن279320

ي234190 39بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعمر محمد كرجر

ى234079 40بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسن نارص حسير

ى278501 41بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد علي ياسير

42بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد نجم عبد233962

43بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرانور سلمان محمد279284

44بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد قحطان فخري232430

45بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرنورس رشيد حميد234679

46بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسعد حامد نجم232654

47بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكروليد زياد محمد234144

48بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحاتم اسماعيل ابراهيم430679

49بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسن خليل اسماعيل232392

50بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى زياد طارق234068

51بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسعد عباس لطيف361503

52بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد حايف فهد318048

53بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرارشد سعد كريم279419

54بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسيف طالب لطيف277572

55بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكركمال فارس حاتم503909

56بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكردعاء قدوري سلمان281114

57بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد غانم خضير428550

ى ابراهيم233953 58بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرخرصى حسير

59بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد منذر كامل361710

ي232607
60بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمروان جعفر راضى

61بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرنجم سلمان عناد509747

62بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي صادق مهدي234083

63بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد ساجد اسماعيل279362

ى279184 64بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكروليد عبدالوهاب حسير

65بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرفالح حسن عون320259

66بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمروان محمد نوري سعيد362333



ى حامد كامل361133 67بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسير

68بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعمر وليد علي361240

69بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى زيد حاتم233772

70بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي حسن كاظم277277

71بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكركريم محمد حميد234313

72بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعثمان محمود عباس233875

73بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد محمد حبيب233907

74بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكروليد طالل خميس232870

75بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد مزهر رحيم318920

76بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكريوسف محمد جاسم361879

77بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرقصي غانم محمد319939

78بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراكرام سالم احمد351178

79بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي عدنان فليح234038

ي سهيل عبدهللا359181
 
80بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبدالباق

81بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكريونس حميد مطلك234281

82بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراثير احمد سبع279832

83بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمهند حسن هادي234070

84بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكروسام سالم كامل478912

غام كريم كيطان232439 85بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكررصى

86بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرانمار منعم كاظم503788

87بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعزيز معن رحيم428903

88بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرقيرص نزار فخري358958

89بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى حامد رشيد232485

90بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمثنى خالد اسماعيل360819

ي279266 91بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرجاسم حسيب صير

92بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد شعبان عباس320203

93بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحمزة هادي ابراهيم233778

ي233908 94بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد عبدالغفور صير

95بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحيدر علي لطيف277380

96بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد فائق كامل231079

97بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى صكبان عواد234137

98بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبدالحافظ مظهر عباس277839

99بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبدالرحمن سهيل عبدهللا359083

100بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد عبدالرضا عباس231629

101بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمهند ضاري قاسم230983

102بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد جبار عبدهللا231167

103بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسام رحمن لطيف234689

ى277853 104بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرليث عبدالحسن حسير

ى277921 105بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد علي ياسير

106بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد قاسم محمد277766

ى234072 107بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعباس محمود ياسير

108بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى خالد خزعل234161

ى362052 109بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبدالرحمن وليد حسير

ى كاظم منصور503781 110بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسير

111بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد ساجد كاظم234370

112بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسيف باسم كامل279225

113بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرنور قيس حسن430899

114بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحيدر داود خضير232635



ى232736 ى مهدي حسير 115بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسير

116بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرامير كاظم عبعوب232975

117بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد قدوري سلمان231672

118بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحيدر محمود عباس233841

119بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرياس خرصى عبدالكريم350753

120بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرجاسم نصيف جاسم361395

121بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرغسان محمد نوري348195

122بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد كريم كيطان232431

123بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي فخري شالل320794

124بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمصطفى طالب خليفة231083

125بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي عاصم محمد234010

126بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعصام عباس فاضل360611

ى509744 127بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكررشيد علي حسير

128بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرقصي سلمان خميس231372

129بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد جاسم نصيف232718

130بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي محمد علي115228

131بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسيف سعد كريم278457

ى279838 132بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد عبدالحسن حسير

133بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعدنان قحطان فخري279167

134بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكربركات محمد مبارك233809

135بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرليث قصي حسن232854

136بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبدالظاهر زياد طارق233579

137بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعبد احمد محمود231563

138بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسام هادي ابراهيم233894

139بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد حامد نعمة278991

ي277288
 
140بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد عدنان ارزوق

141بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراسامة رحيم عبدهللا431284

142بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد باسم محمد278195

143بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمرتصى حامد خضير503874

144بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكركرار جعفر عباس232504

145بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرفراس احمد عواد553151

ى كاظم نصيف233946 146بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسير

147بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسن عادل كامل279346

148بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرنزار لطيف جاسم360385

149بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد حسون جاسم234029

150بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكريوسف شعبان سعيد232561

151بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكروائل منعم كاظم277678

152بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرخرصى نعمان داود279345

153بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعيىس صباح كامل232814

154بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرادهم شاكر محمود279245

155بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسن نعمان داود278662

156بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعمر سالم كامل358802

157بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعقيل داود سلمان553150

158بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد حميد مطلك231327

159بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرقيرص عبدالحسن رشيد277384

160بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرابراهيم حامد فياض231204

161بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي ابراهيم حسن319783

162بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكركاظم هادي كاظم279223



163بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرطارق مخيير نجم362189

164بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرايهاب علي احمد233923

165بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد غانم خضير277864

ى233814 166بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكررسمد خضير ياسير

167بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراسماعيل سعد اسماعيل232844

168بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسمير كامل حسن277457

 علي لطيف234633
169بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمرتصى

170بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعمر حامد رشيد348813

171بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرضياء سلمان جليل232616

172بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعثمان سعد كريم279449

173بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكريارس يونس احمد232804

174بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرانس عاصم محمد234063

175بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرمحمد منذر كامل233678

176بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد فرحان عويد232892

177بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعثمان ردام نصيف357921

178بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرسفيان نزهان فخري361745

179بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكراحمد قحطان فخري279288

180بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكردريد كهالن كريم360749

181دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمحمد جاسم نصيف553140

182دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعمر نرص ابراهيم277581

183دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمحمد يارس داود278379

184دبلوم2العبارة12492دياىلذكرايرس قاسم محمد232638

185دبلوم2العبارة12492دياىلذكرصادق جعفر حمودي231276

ى خميس231604 186دبلوم2العبارة12492دياىلذكراحمد حسير

187دبلوم2العبارة12492دياىلذكريوسف رحمن عدنان115129

ي محمود278255 188دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمحمود حرتر

189دبلوم2العبارة12492دياىلذكرقاسم علي مولود320309

190دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمرتصى حميد شاكر234076

191دبلوم2العبارة12492دياىلذكررامي عماد اسماعيل553144

192دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمهند محسن علي231393

193دبلوم2العبارة12492دياىلذكرحسام جبار عبدهللا320473

194دبلوم2العبارة12492دياىلذكرصهيب خليل ابراهيم232803

195دبلوم2العبارة12492دياىلذكررسول زياد طارق233601

196دبلوم2العبارة12492دياىلذكرسمير ساجد عبدهللا234595

197دبلوم2العبارة12492دياىلذكرسيفالدين احمد عبدهللا352497

198دبلوم2العبارة12492دياىلذكرفرحان جبار حمد232595

199دبلوم2العبارة12492دياىلذكرسيف ساجد عبدهللا233863

200دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمروان محمد كيطان234373

 حامد خضير234617
201دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمصطفى

202دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمحمد احمد حميد232914

203دبلوم2العبارة12492دياىلذكرسامر شاكر حبيب231198

204دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعباس كريم علي232838

ي277817
 
205دبلوم2العبارة12492دياىلذكرحسن عدنان ازوق

206دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعبدهللا هادي حبيب277668

207دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمحمد حامد اخميس233744

208دبلوم2العبارة12492دياىلذكرشهاب احمد سبع278687

ي براك320446
 
209دبلوم2العبارة12492دياىلذكرحيدر ارزوق

210دبلوم2العبارة12492دياىلذكرلؤي ليث فليح233955



211دبلوم2العبارة12492دياىلذكرحيدر محمد حميد232991

212دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمروان راشد محمود320600

213دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمرتصى عبدالحسن رشيد277536

214دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعمر ماجد محسن277137

215دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعلي صيهود محمد317691

216دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمهند وسام رحمن428832

217دبلوم2العبارة12492دياىلذكرادهم خليل ابراهيم231688

218دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمحمد فؤاد يوسف232263

219دبلوم2العبارة12492دياىلذكراحمد صادق جعفر277442

220دبلوم2العبارة12492دياىلذكررياض عيىس مجيد234414

221دبلوم2العبارة12492دياىلذكرواثق جعفر حمودي349363

222دبلوم2العبارة12492دياىلذكراحمد ماجد حميد320491

223دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمصطفى محمد حميد231339

ى278090 224دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعبداالله نارص حسير

225دبلوم2العبارة12492دياىلذكرمصعب عادل احمد279499

226إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمرتصى باسم كامل360673

227إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحاجم ستار محمد233996

228إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد مجيد ابراهيم319761

229إعدادية2العبارة12492دياىلذكروائل عماد محمد279139

230إعدادية2العبارة12492دياىلذكركرار يحنر خضير279026

231إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحسن عبدالرضا عباس232295

232إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمود ريسان جاسم503724

 علي233545
ى 233إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي حسير

ى234045  محمد ياسير
234إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمصطفى

235إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي عبدالسالم ذياب318681

236إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي مشحن ابراهيم234009

ي حسن503875
237إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعمار راضى

238إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعبدهللا كريم عدنان234432

239إعدادية2العبارة12492دياىلذكروضاح كهالن كريم359044

ى محمود232992 240إعدادية2العبارة12492دياىلذكريوسف تحسير

241إعدادية2العبارة12492دياىلذكرساجد وليد احمد233625

242إعدادية2العبارة12492دياىلذكرظالل احمد ابراهيم232618

ى231156 243إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي بشار عبدالحسير

ى مشحن ابراهيم430645 244إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحسير

245إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمهند مزهر عبدالجبار429290

246إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعباس حسن كاظم278641

247إعدادية2العبارة12492دياىلذكراياد عماد اسماعيل234112

ي232988
 
ى رزوق 248إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعدي حسير

249إعدادية2العبارة12492دياىلذكرهشام نجيب ارفيع233889

250إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعبدالودود سهيل عبدهللا359570

251إعدادية2العبارة12492دياىلذكررائد وليد احمد234735

252إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمهدي كاظم عبعوب234351

253إعدادية2العبارة12492دياىلذكرصفاء ثامر حاوي279440

254إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي محمد مطرسر232275

255إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد توفيق جاسم361293

256إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد فاضل محمد234327

257إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعمر براء كاظم553147

258إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمصطفى قيس اسعد232349



259إعدادية2العبارة12492دياىلذكرفاضل محمود فاضل233851

260إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي فائق كريم233992

261إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي طاهر سلمان233793

262إعدادية2العبارة12492دياىلذكريوسف جاسم نصيف115209

263إعدادية2العبارة12492دياىلذكردانيال مجيد حميد234297

264إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمصطفى ستار احمد232859

265إعدادية2العبارة12492دياىلذكرامير عباس عبدعلي320913

266إعدادية2العبارة12492دياىلذكراحمد حاتم خورشيد320839

267إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد فاروق عمر232550

268إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعمر هشام عبدالوهاب431282

269إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي فالح صالح430610

270إعدادية2العبارة12492دياىلذكرخالد وليد خضير278618

271إعدادية2العبارة12492دياىلذكرالحسن غانم ذياب277826

272إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمنتظر موس عباس503804

 علي سويدان232727
ى 273إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحسير

274إعدادية2العبارة12492دياىلذكرفاروق نعيم هادي230934

275إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعبدالعزيز احمد كريم509830

276إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمرتصى محمد جاسم358511

277إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي محمد ابراهيم430320

278إعدادية2العبارة12492دياىلذكركيالن ابراهيم اسماعيل319233

279إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي حامد محسن232868

280إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد احمد مهدي232582

ي231594 281إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي عمار صير

282إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعاصم احمد محمود278570

283إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد اكرم حامد359712

284إعدادية2العبارة12492دياىلذكرثائر عمار حاتم278242

ى ابراهيم277361 285إعدادية2العبارة12492دياىلذكرزاهد عبدالحسير

286إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمصطفى مولود نوري232312

 علي احمد431385
ى 287إعدادية2العبارة12492دياىلذكرالحسير

288إعدادية2العبارة12492دياىلذكرسالم حامد كاظم279169

ى233942 289إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحسام عبدالرحمن حسير

290إعدادية2العبارة12492دياىلذكراحمد يقضان عبدهللا430756

291إعدادية2العبارة12492دياىلذكرداود علي داود232364

ى كريم233674 292إعدادية2العبارة12492دياىلذكرنزار حسير

293إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحيدر طاهر سلمان232888

ى278405 294إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحيدر قحطان ياسير

295إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعباس نجم عبدهللا115233

ى503904 ى عدنان حسير 296إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحسير

297إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحيدر عدنان مرزة278481

298إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحمزة فالح حسن234218

299إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمصطفى ردام نصيف360506

300إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي مازن مهدي430836

301إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمصطفى حسن عباس429068

302إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي عمر نوري233010

ى233970 303إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحيدر عبدالرحمن حسير

304إعدادية2العبارة12492دياىلذكرريام رحمن لطيف233978

305إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعبدهللا نجم عبد553145

306إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد غانم يحنر279203



307إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعبدهللا وليد كامل233701

308إعدادية2العبارة12492دياىلذكراحمد جبار عبدهللا233007

ي553142 309إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي رعد ناجر

310إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعمر صباح كامل279760

311إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد احمد صابر232236

312إعدادية2العبارة12492دياىلذكراحمد جاسم سامي278207

313إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمنير عباس عبدعلي279600

314إعدادية2العبارة12492دياىلذكرسعيد عبدالوهاب صالح231464

315إعدادية2العبارة12492دياىلذكرياس خضير عباس319064

316إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعمر طه عباس503919

317إعدادية2العبارة12492دياىلذكراحمد ريسان جاسم503799

318إعدادية2العبارة12492دياىلذكرسفيان صباح عبدهللا234153

319إعدادية2العبارة12492دياىلذكرجاسم نصيف جاسم234287

320إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعباس هادي ابراهيم234111

ى طه232339 321إعدادية2العبارة12492دياىلذكرطه ياسير

322إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحسن علي سامي503887

323إعدادية2العبارة12492دياىلذكريارس خليل اسماعيل232882

 سامي278268
324إعدادية2العبارة12492دياىلذكرصائب فيى

325إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي معن اسعد232842

ى خميس503779 326إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد حسير

ى234483 327إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد قحطان ياسير

328إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعطاهللا كريم عطيه232436

329إعدادية2العبارة12492دياىلذكراحمد مكتوب حسن359996

330إعدادية2العبارة12492دياىلذكرغيث قصي حسن234051

ي محمود278278  حرتر
ى 331إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحسير

332إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد مشعان كريم503880

333إعدادية2العبارة12492دياىلذكربكر براء كاظم553146

334إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد جميل احمد232834

335إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي نجم عبد232351

336إعدادية2العبارة12492دياىلذكريوسف عماد اسماعيل509842

337إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد نارص داود503850

ى حسام عبدهللا234221 338إعدادية2العبارة12492دياىلذكرشاهير

339إعدادية2العبارة12492دياىلذكركرار مؤيد حبيب359755

340إعدادية2العبارة12492دياىلذكرجاسم صبحي عباس430932

341إعدادية2العبارة12492دياىلذكرقيس خالد ابراهيم232301

342إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي يارس داود509814

ى رحمان431270 343إعدادية2العبارة12492دياىلذكرسجاد حسير

344إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعباس فاضل محمد231001

345إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعمار زيدان ذياب232738

346إعدادية2العبارة12492دياىلذكراحمد عدي غانم234417

347إعدادية2العبارة12492دياىلذكرمحمد نجم عبدهللا429015

348إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعلي ياس قادر232391

349إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعمر فائق كامل279775

350إعدادية2العبارة12492دياىلذكرجاسم رعد جاسم234519

351بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعدي غانم محمد319956

ى320556 ى مدجي حسير 352بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرحسير

353بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرطاهر فيصل كشكول361795

354بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرماجد يونس عبدهللا428617



355بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعدي قاسم عبد320658

ى حميد234236 356بكالوريوس2العبارة12492دياىلذكرعلي حسير

357دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعمر عدنان نعمان231233

358دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعثمان يحنر حسن360883

359دبلوم2العبارة12492دياىلذكرشاكر محمود زيدان428740

360دبلوم2العبارة12492دياىلذكرعبدالرحمن حسن شديد317827

361دبلوم2العبارة12492دياىلذكررائد عدنان نعمان231013

362دبلوم2العبارة12492دياىلذكرلؤي عزاوي علوان234565

363دبلوم2العبارة12492دياىلذكراثير اسماعيل احمد231500

364إعدادية2العبارة12492دياىلذكرعمار جميل جسام320028

ي علوان231250
365إعدادية2العبارة12492دياىلذكرحسام واجى

366إعدادية2العبارة12492دياىلذكراياد محمود عناد317661

1ماجستير2العبارة12492دياىلأننىنرسين كريم علي356762

2ماجستير2العبارة12492دياىلأننىسارة رشيد احمد232881

3بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىزينب مهدي جعفر431122

4بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىفضيلة عباس عنب509753

ى مهدي كاظم358463 5بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىبرسر

6بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىلمياء محمد عطية317867

نادية علي فليح277889
7بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننى

8بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىتف  محمد محمود320873

نادية علي مصطاف231421
9بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننى

10بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىايمان محمد مالك431286

11بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىتيسير حامد خضير464129

12بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىدعاء جاسم احمد431224

13بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىبيداء جبار كاظم431296

14بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىعلياء كريم عدنان234356

15بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىالرا مقداد عبد558457

منال علي كاظم509871
16بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننى

17بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنورس محمد صيهود553149

ى احمد355735 18بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسحر حسير

ة علوان احمد319607 19دبلوم2العبارة12492دياىلأننىامير

20دبلوم2العبارة12492دياىلأننىليل احمد نصيف231147

21دبلوم2العبارة12492دياىلأننىزينب يحنر احمد428410

ي351358
 
22دبلوم2العبارة12492دياىلأننىاشواق مزاحم عبدالباق

23دبلوم2العبارة12492دياىلأننىرسى نزار نجم277753

24دبلوم2العبارة12492دياىلأننىمثال فاضل عبود429040

ى نارص234181 25دبلوم2العبارة12492دياىلأننىسدوم تحسير

26دبلوم2العبارة12492دياىلأننىلم مالك كاظم503777

27دبلوم2العبارة12492دياىلأننىانتصار جاسم عزاوي428972

28دبلوم2العبارة12492دياىلأننىزهراء حسن علوان231127

ى وهيب417967 29دبلوم2العبارة12492دياىلأننىهند ياسير

30دبلوم2العبارة12492دياىلأننىناهدة ناوي احمد318626

31دبلوم2العبارة12492دياىلأننىسحر ياس خضير234067

32دبلوم2العبارة12492دياىلأننىفاطمة حسن علوان231302

33إعدادية2العبارة12492دياىلأننىمريم يحنر احمد431275

34إعدادية2العبارة12492دياىلأننىاسماء صبيح ابراهيم353112

35إعدادية2العبارة12492دياىلأننىالهام عبدالكريم خليل234138

36إعدادية2العبارة12492دياىلأننىنادية عيىس عبد278792



فرح علي لطيف352580
1ماجستير2العبارة12492دياىلأننى

2ماجستير2العبارة12492دياىلأننىمروة طه حسن360548

ق ستار محمد233983 3بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىاستير

4بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىاوراس مكتوب حسن278307

5بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنور نجم عبد231307

6بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرشا خليل داود277147

7بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىصفا جاسم نصيف232578

8بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىانفال حارث عبود234755

9بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنىه كريم عمر348893

10بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىلينا كريم مهدي431231

ى234673 11بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىشهالء نارص حسير

12بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىدعاء فيصل كاظم362124

13بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرسور رعد احمد234089

صابرين حسن علي231367
14بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننى

15بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىزهراء عدنان نعمان503784

16بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىعبير حامد خضير232819

17بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىشيماء كريم عمر362259

18بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسحر كريم عمر349325

 علي323191
ى 19بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىشفاء حسير

20بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىمروة حميد خالد232505

21بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىليل قيس حسن428702

 علي232915
ى 22بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىدعاء حسير

23بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرويدة عالء عزيز234025

24بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىغادة فائق اسماعيل361547

25بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىمها متعب حبيب279793

26بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىايالف قاسم يوسف231600

27بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىاديبة جاسم احمد279055

28بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرسل حسن هادي353007

29بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىوسن حسن هادي231433

30بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىزينب ذياب محمد234322

ق عالء عبد231246 31بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىاستير

32بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىشهد رائد ابراهيم67170

33بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىفاطمة محمد عبدالستار233691

34بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسماهر سعد محمود234223

35بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىهاجر فالح مهدي234693

36بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىفاطمة جعفر حمودي349423

37بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىشيماء ابراهيم عباس317973

38بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنور منذر كامل430503

39بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنرسين ستار احمد321561

40بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسارة كريم عمر362290

41بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىغسق امان فليح232809

42بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىريام قاسم نرص232766

43بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرحاب ضياء خليل278444

اس خليل عباس277416 44بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنير

45بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىاسماء طالب علي231143

46بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىفاطمة جمعة جواد277372

47بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىصابرين جاسم محمد234255

48بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىارساء سالم احمد361194



49بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرغدة خليل ابراهيم503780

50بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرسى احمد جميل277130

51بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسندس سعد هادي232359

52بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىايالف فاضل صالح360938

53بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنىه سعدون حسن232520

54بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرساب قاسم حبيب348654

55بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىايهاب جاسم احمد278522

56بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسحر معن اسعد232568

57بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىزمن حميد شاكر319508

ي553141 58بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىصفاء رعد ناجر

59بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنور نعمان حميد232801

ايمان علي سويدان231315
60بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننى

61بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسوسن خالد عبدالمقصود231189

62بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىشهد عباس محمد234400

ى حميد320388 63بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنىه حسير

64بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىصابرين محمود عمارة318814

65بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىهند رشيد احمد234177

ي علوان230988
66بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرقية واجى

67بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىوفاء عامر كاظم350899

68بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىاقبال نهاد جميل318593

69بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىهند احمد سبع361831

70بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسوزان طالب عبدهللا232491

71بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسهير ماجد نعمة277402

72بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرسل محمد محمود319657

اس ثامر حاوي358198 73بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىنير

74بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىوالء فالح مهدي277437

75بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىمكارم محمد حميد231354

76بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىسحر عبدالرحمن حمدان347878

ى جواد كاظم431968 77بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىتايبير

ى234080 صفاء علي حسير
78بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننى

79بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىغفران خالد فليح232320

80بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىبيداء سلمان احمد277619

81بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىرنا فرحان محمود233775

82بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىدعاء رعد عبدالستار503725

83بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىشهباء محمود عباس503738

زينة علي لطيف277215
84بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننى

نور عثمان علي277346
85بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننى

86دبلوم2العبارة12492دياىلأننىزهراء احمد عمارة234043

87دبلوم2العبارة12492دياىلأننىقمر اياد قاسم75763

88دبلوم2العبارة12492دياىلأننىاية احمد طه234335

89دبلوم2العبارة12492دياىلأننىشهد حامد خضير234607

90دبلوم2العبارة12492دياىلأننىبيداء طالب حاتم234270

خمائل احمد علي431342
91دبلوم2العبارة12492دياىلأننى

ي علوان230945
92دبلوم2العبارة12492دياىلأننىفاطمة واجى

93دبلوم2العبارة12492دياىلأننىمها مهدي هاشم233977

94دبلوم2العبارة12492دياىلأننىهدى جاسم محمد231698

95دبلوم2العبارة12492دياىلأننىرحاب جاسم احمد360311

96دبلوم2العبارة12492دياىلأننىمنتىه ناظم خضير503635



97دبلوم2العبارة12492دياىلأننىرسل طالب غايب231553

98دبلوم2العبارة12492دياىلأننىهيفاء رحيم محمد231523

ق محمد علي115259 99دبلوم2العبارة12492دياىلأننىاستير

100دبلوم2العبارة12492دياىلأننىندى سعد وهيب231644

ى محي231535 101دبلوم2العبارة12492دياىلأننىفاتن ياسير

102دبلوم2العبارة12492دياىلأننىمروة قدوري مصطاف231066

103دبلوم2العبارة12492دياىلأننىوالء حامد عداي231584

104دبلوم2العبارة12492دياىلأننىشيماء عثمان محمود279250

105دبلوم2العبارة12492دياىلأننىهناء محمد سلمان320426

106دبلوم2العبارة12492دياىلأننىبيداء ياس قادر231134

107دبلوم2العبارة12492دياىلأننىشهد احمد خلف232816

108دبلوم2العبارة12492دياىلأننىوفاء كريم عدنان319974

109دبلوم2العبارة12492دياىلأننىنور جاسم محمد231505

110دبلوم2العبارة12492دياىلأننىارساء ضاري قاسم232958

فاتن علي مبارك231399
111دبلوم2العبارة12492دياىلأننى

112دبلوم2العبارة12492دياىلأننىافراح محمد محمود233876

113دبلوم2العبارة12492دياىلأننىنرسين كامل نايف232551

114دبلوم2العبارة12492دياىلأننىسارة سعد محمود231455

ي115150 115دبلوم2العبارة12492دياىلأننىايمان حسيب صير

116دبلوم2العبارة12492دياىلأننىاصالة مقداد عبد161979

117دبلوم2العبارة12492دياىلأننىرشا عباس محمود318429

118دبلوم2العبارة12492دياىلأننىزينب ثامر عبد503849

119دبلوم2العبارة12492دياىلأننىنور محمود عباس319285

120إعدادية2العبارة12492دياىلأننىتيسير مجيد احمد318706

121إعدادية2العبارة12492دياىلأننىمكاسب عبدهللا مهدي86827

122إعدادية2العبارة12492دياىلأننىفردوس فارس محسن232522

ى319694 123إعدادية2العبارة12492دياىلأننىرقية عواد حسير

ى رحمان430502 124إعدادية2العبارة12492دياىلأننىسحر حسير

125إعدادية2العبارة12492دياىلأننىاساور سالم ظفير232897

ى232285 126إعدادية2العبارة12492دياىلأننىسناء مهدي حسير

ي431117 ى صير 127إعدادية2العبارة12492دياىلأننىمريم حسير

128إعدادية2العبارة12492دياىلأننىنبا عبدالرحمن حسن233650

129إعدادية2العبارة12492دياىلأننىرفل صباح كامل279613

130إعدادية2العبارة12492دياىلأننىعبير عبدالقادر اسماعيل234047

131إعدادية2العبارة12492دياىلأننىنورالهدى عدنان محمد503790

132إعدادية2العبارة12492دياىلأننىعلياء نصيف جاسم361440

133إعدادية2العبارة12492دياىلأننىايمان هادي ابراهيم232190

134إعدادية2العبارة12492دياىلأننىسيماء ثائر جاسم278953

135إعدادية2العبارة12492دياىلأننىريا مجيد رشيد115155

136إعدادية2العبارة12492دياىلأننىسمر عماد اسماعيل234140

137إعدادية2العبارة12492دياىلأننىسحر محمد جميل231050

138إعدادية2العبارة12492دياىلأننىجيهان عدنان جميل277803

139إعدادية2العبارة12492دياىلأننىساهرة جاسم احمد278334

140إعدادية2العبارة12492دياىلأننىرسل ثامر حاوي279200

141إعدادية2العبارة12492دياىلأننىنور اسعد غالب230923

142إعدادية2العبارة12492دياىلأننىرواء كريم عدنان234300

143إعدادية2العبارة12492دياىلأننىهاجر فارس محسن232600

144إعدادية2العبارة12492دياىلأننىزينب وليد كامل232830



145إعدادية2العبارة12492دياىلأننىرغد عباس محمد232641

146إعدادية2العبارة12492دياىلأننىكوثر قيس لسعد234170

مروة علي سويدان232768
147إعدادية2العبارة12492دياىلأننى

148إعدادية2العبارة12492دياىلأننىفاطمة ذياب محمد278903

149إعدادية2العبارة12492دياىلأننىتقوى قيس حسن430908

150إعدادية2العبارة12492دياىلأننىاسماء ياس قادر232463

151إعدادية2العبارة12492دياىلأننىتقوى حافظ ناظم232483

152إعدادية2العبارة12492دياىلأننىاية غضبان قدوري278354

153إعدادية2العبارة12492دياىلأننىنبا امجد كاظم234668

154إعدادية2العبارة12492دياىلأننىزينة ماجد محسن274463

ي553143 155إعدادية2العبارة12492دياىلأننىعال رعد ناجر

156إعدادية2العبارة12492دياىلأننىيرسى عمار لطيف278553

157إعدادية2العبارة12492دياىلأننىهاجر طالب غايب234090

ى عبدهللا كامل233706 158إعدادية2العبارة12492دياىلأننىحنير

159بكالوريوس2العبارة12492دياىلأننىشيماء سلمان احمد277717

160دبلوم2العبارة12492دياىلأننىاحالم جميل محمد318742

161دبلوم2العبارة12492دياىلأننىمنى احمد جاسم318786

1دكتوراه2الخالص32493دياىلذكرثاير سلمان طامي444359

2دكتوراه2الخالص32493دياىلذكريارس عمار مهدي262657

ي262430
اس عادل راضى 3ماجستير2الخالص32493دياىلذكرنير

4ماجستير2الخالص32493دياىلذكريوسف فيصل عزاوي330905

5ماجستير2الخالص32493دياىلذكرحيدر ابراهيم جليل262105

6ماجستير2الخالص32493دياىلذكرعلي ثاير طالب263277

7ماجستير2الخالص32493دياىلذكرعباس عمار مهدي262644

8ماجستير2الخالص32493دياىلذكرحسن جعفر موس499513

9بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد عبدالمهدي صابر332399

ى306073 10بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحيدر عبد الستار حسير

11بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرالحسن فالح نصيف330831

12بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرابراهيم عبدالستار علوان332744

ى نجيب262146 13بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعالء عبدالحسير

14بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرباسم عباس عكاب261974

15بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد خليل محمد443829

16بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي كاظم علوان117166

17بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرنزار عدنان كاظم330873

18بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكروليد خالد نافع330824

19بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكروادي صالح مخلف330845

20بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعقيل خفيف احمد264548

21بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي محمد علوان331625

22بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي شبلي مهدي261920

23بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرقاسم محمد علوان444274

24بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي اسماعيل خليل262325

25بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرشاكر حمود محمد305135

26بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي غائب حسن464784

27بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرفؤاد نوري عزاوي331436

ى262063  علي حسير
ى 28بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

29بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي احمد عزيز319602

30بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي زهير علي304015

31بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعمر زيد جميل264651



32بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمخلص فاضل حميد262529

33بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمهند خليل ابراهيم261582

 علي مهدي265264
ى 34بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

 عبدعلي265427
ى 35بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرضياء حسير

36بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرسيف حيدر عبدالكريم263022

ى330778 37بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرزاهد جابر ياسير

38بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد جاسم محمدعلي387228

39بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريارس جعفر شهاب330823

ى116003 40بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد محسن ياسير

41بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراسامة دحام سهيل306575

ى جاسم499099  حسير
42بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

ي علوان262200 43بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكربسام ناجر

44بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد ذياب مجيد332589

45بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس مهند شهاب444442

46بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرجاسم محمود علوان444546

47بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي جعفر موس265149

48بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد كوان هزبر261879

49بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرايمن سامي مسعد306185

50بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريارس احمد جميل444076

51بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكروليد سعد عيال444286

52بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد عمار مهدي331606

53بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرارشد سليم علي263737

54بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكروسام حسن علي561136

55بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمرتصى عباس جواد263009

56بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكررافد محمد علي305124

57بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرسالم جاسم محمد116405

58بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحيدر عبدهللا جاسم116329

ى خضير330815 59بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرسامر ياسير

ى نايل264481 60بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي حسير

61بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرفراس طالب هادي330739

62بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرسجاد نهاد عناد262609

63بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكروسام علي ابراهيم117672

64بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكردعاء قيس عاشور444451

ى561151  عدنان عبدالحسير
65بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

 علي331670
ى 66بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد حسير

67بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرفاضل عباس فاضل304066

68بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد صالح محمود348197

69بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد اسماعيل خليل263689

ى محمود558388 70بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي حسير

71بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد حيدر ابراهيم444438

72بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرنرس منعم فاضل561083

73بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرايهاب محسن عليوي116620

74بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد ابراهيم خليل405499

75بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي عبدالجبار خلف443762

76بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحازم هاشم حازم265251

77بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد طالل علي444155

ى263700 78بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد جواد حسير

79بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمهيمن محمود كاظم558403



 عبد علي304538
80بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

81بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراثير صاحب عبدالسالم443833

ى محمود305761  حسير
82بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

83دبلوم2الخالص32493دياىلذكرسعدي كريم مهدي262280

84دبلوم2الخالص32493دياىلذكرصالح عبدالرسول عباس405100

85دبلوم2الخالص32493دياىلذكربشير مصطفى جاسم332716

86دبلوم2الخالص32493دياىلذكررعد عباس هادي330756

87دبلوم2الخالص32493دياىلذكررافد وليد جعفر116612

ي طه260637
88دبلوم2الخالص32493دياىلذكرطه غنى

89دبلوم2الخالص32493دياىلذكرنعمان جميل خليل264769

 علي حسن115894
90دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

91دبلوم2الخالص32493دياىلذكرنصيف جاسم محمد332609

92دبلوم2الخالص32493دياىلذكرسهام عبدهللا عباس261635

93دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعلي قاسم رضا261788

ى405032 94دبلوم2الخالص32493دياىلذكرماهر مهدي حسير

95دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعلي رحيم محمد261428

96دبلوم2الخالص32493دياىلذكرانس عبداللطيف صادق262918

97دبلوم2الخالص32493دياىلذكركريم حيدر حامد305788

98دبلوم2الخالص32493دياىلذكرزياد عباس حمدان561189

99دبلوم2الخالص32493دياىلذكرفالح حسن مهدي260866

ى تركان توفيق558389 100دبلوم2الخالص32493دياىلذكرياسير

101دبلوم2الخالص32493دياىلذكرقاسم محمد مطلك329457

102دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمحمد سالم علي330835

103دبلوم2الخالص32493دياىلذكرهادي فالح حسن261339

ي116396
104دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا عبدالكاظم راضى

ى306086 105دبلوم2الخالص32493دياىلذكرزياد كامل حسير

106دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعلي طالل علي445014

107دبلوم2الخالص32493دياىلذكرسالم ساكن ناظم262103

108دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعماد عبد اسعيد330746

ي عبد332473
ى
109دبلوم2الخالص32493دياىلذكرنبيل عبدالكاق

110دبلوم2الخالص32493دياىلذكروئام عدي حاتم306440

 علي حافظ470159
ى 111دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحسير

112دبلوم2الخالص32493دياىلذكرسعد خالد نافع305907

113دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحسام مصطفى جاسم306102

114دبلوم2الخالص32493دياىلذكرجاسم محمد صالح499475

115دبلوم2الخالص32493دياىلذكرنبيل لؤي نجم443879

116دبلوم2الخالص32493دياىلذكربالل عبدالكاظم عبداالمير444100

117دبلوم2الخالص32493دياىلذكرزين العابدين علي هاشم265409

118دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعباس هاشم محمود265216

ى306036 119دبلوم2الخالص32493دياىلذكريوسف حسيب حسير

120دبلوم2الخالص32493دياىلذكرخالد وليد سعيد263118

121دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا وليد سعيد319686

122دبلوم2الخالص32493دياىلذكررامي مهدي حسن332642

123إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمزاحم غيدان فيحان443914

ى261409 124إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدالجبار عبدالستار حسير

125إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي طالب مجيد116503

ى304690 ى حسير 126إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا ياسير

ى محمد خضير405003 127إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير



128إعدادية2الخالص32493دياىلذكريوسف عبدالستار عناد445132

ى عبد خلف330942 129إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

ي شكير444137 130إعدادية2الخالص32493دياىلذكروسام صير

131إعدادية2الخالص32493دياىلذكررستم عبداالمير مبارك262648

132إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي سعد داود332230

133إعدادية2الخالص32493دياىلذكرخالد سعدون سلمان330816

134إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعباس علي عبد306059

ى جميل330947 135إعدادية2الخالص32493دياىلذكرسيف حسير

136إعدادية2الخالص32493دياىلذكركريم عبدالكاظم كريم263259

137إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي عبدالرضا عبدالرزاق332522

ى حافظ خليل330769 138إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

139إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد عبد فليح262653

ى سعيد فارس117631 140إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

ي331473
 
ى عبداالله ساق 141إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

142إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحسن محمد عبدهللا265102

ى387698 143إعدادية2الخالص32493دياىلذكروائل سمير حسير

144إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحيدر محمد علوان262513

145إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعباس حسن غالب319320

146إعدادية2الخالص32493دياىلذكريوسف محمد عبدالكريم330780

1ماجستير2الخالص32493دياىلذكرفالح حسن محمد330921

2ماجستير2الخالص32493دياىلذكرعلي محمد علي117016

3دبلوم عاىلي2الخالص32493دياىلذكرحيدر باسم محمد263682

ى306016 4بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحسان عبدالهادي حسير

5بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرايهاب ابراهيم عبد331507

6بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعمر شاكر مسلم260741

7بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا محمد سعود265060

8بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمرتصى طالب هادي306654

 علي مهدي264529
ى 9بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

10بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد سعد غازي264760

ى263374 11بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعصام جواد حسير

12بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرصالح جبار صالح332263

13بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحميد مهدي صالح262102

14بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرابراهيم خليل ابراهيم263151

15بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى يوسف صالح115701

16بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى محمود هادي443885

17بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعقيل مسلم احمد332033

ى306622 18بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي محمد حسير

19بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا فراس حميد305862

ى265310 20بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريوسف صدام حسير

21بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى ستار مهدي116334

22بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي قاسم علي263669

ى كرار شاكر262235 23بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

24بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرذوالفقار مسلم يعقوب263596

 علي264541
ى 25بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكركاظم حسير

26بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد رغيد سعيد265371

27بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمود احمد محمود444053

28بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرطالب كاظم رحيم264639

29بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرخالد حسن هادي261272



30بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي كاظم جواد261416

31بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد اياد مهدي262561

ى خليل116559  ياسير
32بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

33بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرجعفر جبار عبدالعزيز262144

34بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد يونس احمد330789

35بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكررائد محمد حميد261678

36بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرضياء محمود محيسن263754

37بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرغيث محمد جاسم262332

38بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا خطاب بكر461853

39بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس خالد حميد261784

40بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراسامة غانم هادي262390

41بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد رباح عبيد387847

ي262272
42بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرخلدون عادل راضى

43بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا ثاير احمد262777

ى مظفر محمود262583 44بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

ى330794 45بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراوس سمير ياسير

ى261499 46بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرقاسم كاظم حسير

47بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرخرصى عباس محمد265121

48بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكركرار مالك عباس263231

49بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي جاسم نجم261786

50بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس فاضل حسون264789

51بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي باسم موس444349

52بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى ساكن ناظم261187

53بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي عبدالحسن محمد264563

54بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي رسمد عبدالقادر330803

55بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد عبدالخالق حمي265182

56بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرفراس اياد طاهر306643

57بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس محمد عبدالرحيم262167

58بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمهيمن عباس جاسم264684

ى يوسف260704 59بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد عبدالحسير

60بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد علي محمد332635

61بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكروسام جاسم حمدان261930

62بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد خضير عباس259824

63بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرايمن سالم داود263651

ي261107
 علي غنى

64بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

65بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى محمد عبدهللا261280

66بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرسعد سعيد عبدالكريم263741

67بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرزياد طارق فاضل261252

68بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمعمر علي فاضل261019

 علي265260
ى 69بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعالء حسير

ى حيدر عبداالمير304707 70بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

71بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي هاشم عبدالهادي260820

72بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريارس فهد سطاي115969

73بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمرتصى عدنان نارص265012

74بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرسيف علي نائل رشيد263251

75بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرثائر خليل علي305973

76بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكركاظم ثاير كاظم260417

ي مهدي صالح262973
77بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرهاتى



78بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد علي حسن264526

79بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي جواد عبدالرزاق262263

80بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريارس هزبر خلف331533

81بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرذوالفقار علي حداوي304969

ى305738 82بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي مهدي حسير

ى واثق عبدالجبار264445 83بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

84بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمنقذ جاسم محمد499223

ي305520
85بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد محمد راضى

ى احمد306205 86بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكربسام حسير

ى265168 87بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمازن جاسم حسير

88بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد يونس حيدر262710

89بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعامر علي فاضل116860

90بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعمار ذوالفقار علي264478

91بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى قاسم جواد330848

92بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد عباس شهاب264517

ى264443 93بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرنوفل براء حسير

94بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرسيف سعد محمود261230

95بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعادل عامر احمد117112

96بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي عادل علي319081

97بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرسيف مهند علي265446

 علي قاسم265089
ى 98بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

ى رعد عبيد262447 99بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

100بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي سعد عبد262222

101بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرجواد محمد جواد264671

ى سعد هادي261875 102بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

103بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمروان جعفر صادق116489

ى443735 104بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسام علي حسير

ى264762 ى محمد حسير 105بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

106بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد وليد كاظم330975

ي262040 107بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكررسمد محمد منحر

108بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس مهدي صالح260840

109بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكركرار عباس شاكر306168

110بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرزينعابدين ثائر صالح117136

111بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى قحطان سعود264446

ى محمدحسن116349 112بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد عبدالحسير

113بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرجعفر صادق جعفر306634

114بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي احمد محمود444048

115بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكربراء طه كاظم262872

116بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكروليالدين حسن علي263068

117بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي عدنان كاظم264524

ى غناوي264972 118بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد حسير

ى264928 119بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرقاسم محمد حسير

120بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرزياد علي حسن265148

ى مالك115559 121بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحمزة حسير

122بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى قيس حمودي262706

ى عبدالواحد261985 123بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي حسير

ى فاضل443931 124بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي حسير

125بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى لؤي عزيز304422



126بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرصادق جعفر عبدالصاحب262122

127بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمثنى ستار جاسم265191

128بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرصادق نهاد صادق264579

ى صباح مهدي263039 129بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

130بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد محمود شاكر262074

131بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد طالب مجيد264632

132بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسن عباس غفوري262979

133بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحيدر خليل ابراهيم263230

ى علوان116514 134بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي حسير

135بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمود نزار محمود262257

136بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى كريم محمد263306

137بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعمار ستار عبدالجبار332687

138بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكررندة احمد محمود261555

139بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكررامي شاكر مسلم305035

140بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمؤمن حسن مهدي261196

ى عبدالواحد261721 141بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريوسف حسير

ى مهدي261179 142بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرصالح حسير

143بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي احمد عبدالحميد262478

144بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعمار ذياب مجيد261386

145بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي سعود علي263637

 علي305603
ى 146بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكررسول حسير

147بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي ستار عبدالجبار332698

ى يوسف262461 148بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرطه عبدالحسير

149بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرهاشم جمال محمدجواد261855

150بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد عبدالجبار صالح118010

151بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى ثائر ابراهيم261975

152بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريارس عباس سعدون305466

153بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي محمد صاحب264503

154بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرالحر عبدالكريم عبدالرزاق262108

155بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى عبدالمجيد كريم117648

156بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسن علي حافظ115531

157بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس خالص ابراهيم264571

158بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعالء عبدالوهاب احمد262203

159بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد نهاد عناد262128

160بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي حيدر محمدعلي264645

ى قصي عبدالكريم261987 161بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

162بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعبدالخالق عبدالرزاق هراط434942

163بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي محمد جاسم262268

164بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحاتم محمد خلف306352

ى محمدحسن262504 165بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحيدر عبدالحسير

166بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد سمير عبدالجبار262672

167بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرليث سعد محمد262090

168بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد شدهان حسن332463

169بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد جواد كاظم264587

ى عبدالسالم احمد115720 170بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

171بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد مسلم عبد علي262519

172بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعماد سمير حازم348210

ى ستار جاسم264604 173بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير



ى261940 174بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد سلمان حسير

175بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرفراس نجم عبداالمير262338

176بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى كاظم محمد264634

177بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريارس شدهان عبدالرزاق260789

178بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس غسان عبدالكريم265221

179بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى شفيق هاشم265322

180بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد علي حداوي263067

181بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي زيد جميل260773

ى فاضل443919  حسير
182بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

183بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد حر ثامر263685

ى264945 184بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكربالل عقيل حسير

 علي فاضل261200
ى 185بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

186بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا احمد طلفاح265523

187بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي عامر محمد265132

188بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمعاذ خليل فاضل116832

189بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد مصدق هادي332663

190بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريارس عامر محمد262398

ى116022 ى محسن ياسير 191بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرياسير

ي265027
192بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرجعفر قاسم سبن 

193بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرهشام سالم هشام261214

194بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي عمار مهدي261232

195بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرصادق حسن عبدالهادي262520

ى261044 196بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعمر نارص حسير

197بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكربالل ثابت ناظم263746

198بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمثنى عزيز مجيد264332

199بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعبدالكريم رشيد عبدالكريم262467

200بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكركرار محمد عليوي306345

201بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي ليث جبار260636

202بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسام عادل محمد264561

203بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد عدنان عواد265140

204بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرليث فاضل عباس262095

ى عصام وادي262083 205بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

206بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكررباح عبدالرزاق عبدالرحيم261090

207بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد سعيد عبدالكريم264944

208بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسن ظافر علي261460

209بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي خالد حسن561223

210بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكركاظم يارس كاظم262274

ى261573 211بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرفؤاد جواد حسير

212بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعزالدين علي مسلم306121

213بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكركرار مسلم يعقوب263619

214بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد سامر عبود116057

215بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراسماعيل جميل اسماعيل263038

216بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي هاشم عبود514996

217بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمخلد عبدالكريم هادي265227

218بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسام عبدالجبار خلف444175

219بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس عبدعلي محمد264779

ي عبدالوهاب499243
220بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرنصير عبدالغنى

ى116238 221بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا علي حسير



222بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمدباقر عباس محمد306092

223بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرسيف علي محمد330818

224بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرقاسم جبار صالح117517

225بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس عودة محمود264798

226بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد فرحان فاضل261373

227بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحيدر عالء عثمان443863

 علي رفعت262476
ى 228بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

229بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد عبدهللا علي262916

230بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكراحمد عطاهللا حميد561143

231بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرخطاب عبدالحكيم هاشم510717

232بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعمر فاضل عباس331646

233بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرصالح ضياء صالح261595

ى262823 234بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحيدر ماجد حسير

235بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكريحنر معد تايه117665

236بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرامير محمد ردام331988

237بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعمار سليم مهدي262628

238بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكركواكب منذر نعمان117312

239بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرماهر شاكر حميد265195

240بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعلي صاحب حمودي263106

241بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكربالل رزاق لطيف262541

ى عبدالواحد262317 242بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس حسير

243بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكروسام قاسم محمد265112

ى عبدهللا444181 244دبلوم2الخالص32493دياىلذكروميض حسير

245دبلوم2الخالص32493دياىلذكركاظم محمد صاحب264546

246دبلوم2الخالص32493دياىلذكركرار محمد جاسم262480

247دبلوم2الخالص32493دياىلذكراحمد فراس قيس264624

248دبلوم2الخالص32493دياىلذكرغزوان جواد فاضل305932

ى319589 249دبلوم2الخالص32493دياىلذكرابراهيم سعدون حسير

250دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمسلم حازم هاشم265543

251دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمرتصى رعد طلفاح264432

252دبلوم2الخالص32493دياىلذكراحمد عدنان فاضل262307

253دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعبدالرحمن عباس فاضل499682

254دبلوم2الخالص32493دياىلذكرطه كاظم طه263736

255دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمحمد حامد سليمان305829

ى116068 256دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحيدر سمير عبدالحسير

257دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعمر خطاب بكر276116

ى حمادي116163 258دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحيدر حسير

259دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعلي احمد نعيم306194

260دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعصام مصطفى جاسم117640

261دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحمزة زيد جميل264586

262دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمحمد جعفر حمود306153

263دبلوم2الخالص32493دياىلذكرادهم عالءالدين مجيد261364

اس علي محمود263250 264دبلوم2الخالص32493دياىلذكرنير

265دبلوم2الخالص32493دياىلذكرسيف عباس شهاب116575

ي261574
266دبلوم2الخالص32493دياىلذكراحمد عالء هاتى

267دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمصطفى فاضل مصطاف264890

268دبلوم2الخالص32493دياىلذكرابراهيم عناد مطر332226

269دبلوم2الخالص32493دياىلذكريوسف شاكر محمود261139



270دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعباس مجيد عبدعلي331494

271دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعمر زهير كامل264916

ى265271 272دبلوم2الخالص32493دياىلذكرزين العابدين علي حسير

273دبلوم2الخالص32493دياىلذكركرار علي قاسم262371

274دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحكم عامر داود305434

ى رضا محمد306492 275دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحسير

ى264679 276دبلوم2الخالص32493دياىلذكرفؤاد بريسم حسير

277دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعباس طارق حمادي443844

278دبلوم2الخالص32493دياىلذكرانمار باسم عرنوص265099

279دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعثمان بدر راشد305884

280دبلوم2الخالص32493دياىلذكرانس عالء سامي444388

ى306055 281دبلوم2الخالص32493دياىلذكراحمد حسيب حسير

ى سلمان262148 282دبلوم2الخالص32493دياىلذكرتمام عبدالحسير

283دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمصطفى عامر حميد444535

284دبلوم2الخالص32493دياىلذكريوسف نوري عبدالسالم265259

285دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمحمد علي حاتم265032

286دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمحمد قاسم محمد262763

287دبلوم2الخالص32493دياىلذكرطاهر قاسم طاهر445038

288دبلوم2الخالص32493دياىلذكرصادق شامل صادق261429

289دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحيدر ثاير حميد117644

290دبلوم2الخالص32493دياىلذكراسامة محمد جبوري261924

291دبلوم2الخالص32493دياىلذكرقتيبة سلمان شدهان305424

292دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعمر رشيد حميد115871

ى عالء محمد264635 293دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحسير

ى264676 ي حسير
294دبلوم2الخالص32493دياىلذكرنزار هاتى

295دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمصطفى عبدالعزيز عبدالمهدي304413

296دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمحمد عامر محمد304353

297دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمحمد قاسم طاهر262452

298دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمرتصى احمد جميل262783

299دبلوم2الخالص32493دياىلذكراكرم نجاح عبداالمير264620

300دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعلي عباس هادي265165

ى سعد داود263339 301دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحسير

302دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحسن صاحب حمودي262192

303دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمحمد حسن قاسم264441

ى مهدي264506 304دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعمار حسير

ى263641 305دبلوم2الخالص32493دياىلذكربراق علي حسير

306دبلوم2الخالص32493دياىلذكراحمد خليل فاضل261241

307دبلوم2الخالص32493دياىلذكرالحسن نائل رشيد263198

308دبلوم2الخالص32493دياىلذكرسفيان فائق فالح264424

309دبلوم2الخالص32493دياىلذكراحمد قاسم طاهر330928

310دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا علي ابراهيم261566

311دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمرتصى مجبل شاكر265487

312دبلوم2الخالص32493دياىلذكرامير محمد جواد263421

313دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمهند ثاير حميد117084

ى كريم احمد260431 314دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحسير

315دبلوم2الخالص32493دياىلذكراوس موس فالح264898

ى295570 ى طه ياسير 316دبلوم2الخالص32493دياىلذكرحسير

317دبلوم2الخالص32493دياىلذكرجاسم محمد عبدالصاحب331500



318دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمهدي صالح عبدالمهدي265155

319إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعمر صباح علي319524

ى عماد احمد387756 320إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

321إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحمزة علي عبد262290

322إعدادية2الخالص32493دياىلذكرهيثم صباح جاسم499673

323إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد كيالن صادق116457

324إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي ذوالفقار علي263143

325إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمرتصى محمد ابراهيم306608

326إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا سليم صادق305018

327إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد محمد عبدالستار306044

328إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد نهاد دلف262433

329إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد نعمان جميل318938

330إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحيدر طه مالك264557

ى احمد265103 331إعدادية2الخالص32493دياىلذكرصادق حسير

332إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحمزة مصدق هادي304343

333إعدادية2الخالص32493دياىلذكرزين العابدين شير عباس445054

334إعدادية2الخالص32493دياىلذكراسامة محمد صالح264627

335إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحمزة عبدالجواد فاضل265127

336إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد هشام عبدهللا514976

ى عامر سعدي444468 337إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

338إعدادية2الخالص32493دياىلذكرسجاد عباس محمود262694

339إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمفيد محمد خالد330878

340إعدادية2الخالص32493دياىلذكرايمن مجيد حميد263007

341إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد منير ستار261692

342إعدادية2الخالص32493دياىلذكربشار خضير عباس261673

343إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا نضال عبيد387721

ي264750 ى طالل ناجر 344إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمدحسير

345إعدادية2الخالص32493دياىلذكريعقوب يوسف صائب263362

346إعدادية2الخالص32493دياىلذكرقيس كريم بدر261679

347إعدادية2الخالص32493دياىلذكريوسف زياد مجيد264874

348إعدادية2الخالص32493دياىلذكريوسف عدي حاتم304182

349إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي رباح حبيب262239

350إعدادية2الخالص32493دياىلذكررشيد جعفر عبدالصاحب262794

351إعدادية2الخالص32493دياىلذكريوسف احمد يوسف260698

352إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد يحنر محمد262550

ى رعد طاهر306554 353إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

354إعدادية2الخالص32493دياىلذكرجعفر باقر جاسم48524

355إعدادية2الخالص32493دياىلذكريارس عبدالجبار حميد261372

356إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي عامر حسن262553

357إعدادية2الخالص32493دياىلذكرابراهيم علي ابراهيم262678

 علي262585
ى 358إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد حسير

ى261610 359إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي عالء حسير

360إعدادية2الخالص32493دياىلذكركريم كيالن طه262096

ى صالح264934 361إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي حسير

362إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي جاسم فارس263018

363إعدادية2الخالص32493دياىلذكرصفاء رباح مطلك262457

364إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي حسن علي260830

365إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد علي طه265015



366إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي فؤاد عبيد304327

367إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعمار بسام سلمان262428

368إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد محمدمختار احمد262154

ى261282 369إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد عالء عبدالحسير

370إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا محمد رياض262615

371إعدادية2الخالص32493دياىلذكرالكرار هشام عبدهللا116074

372إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمود شجاع صالح262328

373إعدادية2الخالص32493دياىلذكرسجود فاضل حسن265414

374إعدادية2الخالص32493دياىلذكرابوالحسن علي حداوي261755

375إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمنتظر محمود علي260534

376إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد رحمن عبدالمنعم261892

377إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدالرحمن علي ابراهيم261647

378إعدادية2الخالص32493دياىلذكركاظم خرصى احمد514764

379إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد فاضل مصطاف262566

380إعدادية2الخالص32493دياىلذكرامير صاحب عبدالسالم265533

381إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعمر اياد كاظم262422

382إعدادية2الخالص32493دياىلذكرباقر يارس فاضل262437

383إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعباس قاسم عباس330797

384إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعمر محمود شاكر117153

385إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى سعد حميد261178

386إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي فالح حسن260802

ى387712 387إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي سعد حسير

388إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسن محمد هجول262527

389إعدادية2الخالص32493دياىلذكرابراهيم محمد جواد264650

390إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحمزة غانم ابراهيم262952

391إعدادية2الخالص32493دياىلذكرسيف حسن كاظم264697

392إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمنيب جعفر صادق262462

393إعدادية2الخالص32493دياىلذكروسام مؤيد كامل262518

394إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمهند محمد موس331799

395إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى عباس محمد261851

ى265517  علي حسير
396إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

397إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحميد زيدان عزاوي261466

398إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي حسن عباس261321

399إعدادية2الخالص32493دياىلذكرذوالفقار فاروق فؤاد265073

400إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحيدر علي مهدي265290

401إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد باسم محمد262153

402إعدادية2الخالص32493دياىلذكروسام عباس محمد264741

ي نايف262271 403إعدادية2الخالص32493دياىلذكراسعد ناجر

ى جاسم محمد445107 404إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

405إعدادية2الخالص32493دياىلذكرارشد مجبل فتاح261991

406إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد صالح سالم262241

ى117342 407إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعباس علوان حسير

408إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي صادق جعفر305593

409إعدادية2الخالص32493دياىلذكرقاسم احمد عبدعلي305536

ى طارق عبدالكريم261387 410إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

411إعدادية2الخالص32493دياىلذكرسجاد رافد فاضل305132

412إعدادية2الخالص32493دياىلذكرصادق باقر جاسم419036

413إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي عبدالرزاق عبدالمهدي264909



414إعدادية2الخالص32493دياىلذكرسالم ثاير حميد387539

415إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد حميد محمود561164

416إعدادية2الخالص32493دياىلذكرنصير حسن كاظم306540

ى262044 417إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي حسام حسير

418إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي رافد احمد262633

ى عباس116851 419إعدادية2الخالص32493دياىلذكركرار حسير

 علي حاتم444169
ى 420إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

421إعدادية2الخالص32493دياىلذكرموس جواد هاشم115580

422إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي حيدر عبداالمير262275

ى260399 ى طالل ياسير 423إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

ى صالح499233 424إعدادية2الخالص32493دياىلذكرصالح حسير

425إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسن فالح علو116386

426إعدادية2الخالص32493دياىلذكرايمن كيالن طه332733

427إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد قحطان عدنان260623

428إعدادية2الخالص32493دياىلذكروليد خالد شاكر263029

429إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي نعمان جميل264981

430إعدادية2الخالص32493دياىلذكرهادي حسن هادي116687

431إعدادية2الخالص32493دياىلذكراالمير علي عباس387591

ى قصي قاسم261607 432إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

ى ازهر صادق262472 433إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

434إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي صباح نايف264626

ى305847 435إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد عالء عبدالحسير

436إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد محمد فالح262149

 علي262321
437إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسن مصطفى

438إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحيدر محمد رؤؤف262058

439إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي ظاهر عبدالعزيز263225

440إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعادل خليل ابراهيم263815

441إعدادية2الخالص32493دياىلذكرجاسم حاتم محمد263621

442إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي محمود هادي261545

443إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد عادل عبود304317

 علي فاضل261424
ى 444إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

445إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا مهدي صالح305443

446إعدادية2الخالص32493دياىلذكراثير سحاب عبد319627

 علي خضير265508
ى 447إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

448إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد علي مهدي260664

ى261371 449إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد عبداالمير حسير

 عبداالمير387623
450إعدادية2الخالص32493دياىلذكرامير مصطفى

451إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي احسان حيدر262017

452إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي فاروق عبدعلي262440

453إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى ضياء قدوري262662

454إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي سالم عذاب262020

455إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى مازن كامل261837

456إعدادية2الخالص32493دياىلذكررضا محمود عبدالرضا262296

457إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى محمد عبدالستار332333

458إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدالكريم جاسم كريم499695

459إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد سلمان شدهان262427

460إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحمزة خالد صالح444481

461إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد موفق عبدعلي261536



462إعدادية2الخالص32493دياىلذكراركان عدنان عبيد264967

463إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمهند قاسم محمد261493

464إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد هاشم عبود263654

465إعدادية2الخالص32493دياىلذكرغيث عامر علي304082

466إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي وسام عيىس264556

467إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى فالح حسن262593

468إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحمزة رعد محمد261670

469إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد جاسم عبدالحميد260435

ى387689  محمد ياسير
470إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

471إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمنتظر احمد علي262551

472إعدادية2الخالص32493دياىلذكرليث خالد هاشم263270

473إعدادية2الخالص32493دياىلذكريحنر عمار مهدي304225

474إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا احمد عبدالمنعم260795

475إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا عدنان شعالن263386

476إعدادية2الخالص32493دياىلذكركرار حيدر مهدي262310

ي263644
477إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدالخالق عامر راضى

478إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي نهاد مهدي263803

ى لطيف خلف444184 479إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

480إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحيدر قاسم علي263161

481إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمنتظر غسان عبدالكريم262899

482إعدادية2الخالص32493دياىلذكرجاسم مهند جاسم444780

483إعدادية2الخالص32493دياىلذكرجبار علي خلف499410

484إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا خالد فاضل499528

ى115945 485إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد علي حسير

486إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمهند لؤي نجم262495

ى عبداالله444789 487إعدادية2الخالص32493دياىلذكرليث حسير

488إعدادية2الخالص32493دياىلذكركاظم ثامر كاظم264565

489إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسن عامر سعدي444421

490إعدادية2الخالص32493دياىلذكرسلوان باسم موس444314

491إعدادية2الخالص32493دياىلذكرصفاء محمود محيسن261712

ى صالح حسن330766 492إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

493إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد مجبل عواد492541

ى262201 494إعدادية2الخالص32493دياىلذكرليث محمد حسير

 عبدعلي وهاب306098
ى 495إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

496إعدادية2الخالص32493دياىلذكرضيف هيثم عبدهللا262312

497إعدادية2الخالص32493دياىلذكرابراهيم علي جاسم261142

ى330761 498إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحيدر حمادي حسير

499إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد عبدالستار خضير262056

 علي مهدي260670
ى 500إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

501إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا سعد محمود306638

502إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد قاسم محمد262111

503إعدادية2الخالص32493دياىلذكرسنان نبيل طه330726

504إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد عدي حاتم304215

505إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمرتصى غانم حارز264717

ى عبدالواحد262821 506إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحمزة حسير

ى يونس262986 507إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعالء حسير

508إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحيدر ظافر علي262656

509إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحيدر سالم ابراهيم445003



ى محمد فاضل262135 510إعدادية2الخالص32493دياىلذكرحسير

 علي261266
ى  حسير

511إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

512إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا حميد رشيد261443

513إعدادية2الخالص32493دياىلذكرفهد جالل علي262450

ى262343 514إعدادية2الخالص32493دياىلذكريحنر مهدي حسير

515إعدادية2الخالص32493دياىلذكراحمد مزاحم غيدان262086

516إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى سالم حسب هللا387568

ى موس561180  حسير
517إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

518إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى شهاب احمد261827

519إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمحمد فراس حميد304306

520إعدادية2الخالص32493دياىلذكرسجاد عباس سالم305057

521إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى هاشم عباس306050

522إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعبدهللا محمد صادق561227

ى عباس262998 523إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي حسير

ى260480 524إعدادية2الخالص32493دياىلذكرنهاد عبد حسير

525إعدادية2الخالص32493دياىلذكرليث هيثم صاحب305982

526إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى كوان هزبر445027

527إعدادية2الخالص32493دياىلذكريحنر علي نجم262747

528إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي غانم محمدحيدر387506

529إعدادية2الخالص32493دياىلذكرابراهيم محمد ابراهيم116339

 جاسم عبداالمير387610
530إعدادية2الخالص32493دياىلذكرمصطفى

531إعدادية2الخالص32493دياىلذكريوسف هيثم نوري444804

ى خضير262928 532ماجستير2الخالص32493دياىلذكريارس ياسير

533بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرجبار هادي نجم330863

ى265069 ى كامل حسير 534بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحسير

535بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرنزار حامد احمد305980

536بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرحيدر حسن عباس265289

537بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس محمد جاسم264536

538بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرعباس طالب هادي261826

539بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرفاضل محمود شهاب304167

540بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكرمحمد عبدالحسن عباس265457

ى عبداالمير260462 541بكالوريوس2الخالص32493دياىلذكروسام عبدالمعير

542دبلوم2الخالص32493دياىلذكرسعد قاسم رضا330732

543دبلوم2الخالص32493دياىلذكرخالص احمد محمود265392

544دبلوم2الخالص32493دياىلذكرمهدي حسن عباس117662

ى499167 545دبلوم2الخالص32493دياىلذكرعلي عبدالمهدي عبدالحسير

546إعدادية2الخالص32493دياىلذكرجالل علي جاسم260782

547إعدادية2الخالص32493دياىلذكرعلي محمد ابراهيم265163

548إعدادية2الخالص32493دياىلذكربشار نوري عزاوي261543

ى كاظم263370 1دكتوراه2الخالص32493دياىلأننىوفاء عبدالحسير

رقاد فيصل علي260516
2ماجستير2الخالص32493دياىلأننى

3دبلوم عاىلي2الخالص32493دياىلأننىرافدة محمد خضير304602

4بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىحسيبة احمد خلف263675

5بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىامل طارق احمد264600

6بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىابتسام محمد جاسم116549

7بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىليل عبداالمير عبدالحيم116667

ى احمد264555 ة حسير 8بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسمير

ى520310 9بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىكفاح جواد حسير



10بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىختام خلف حمود261502

11بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسناء مهدي عباس319716

نغم قاسم محمدعلي263671
12بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

13بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسيناء خالد محمود319699

14بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنرسين نوري عزاوي444362

ي330729
15بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنادية حسن ماضى

16بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسنان اكرم مجيد515034

17بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب كريم محمد319510

18بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرواء صفاء فرهود332556

19بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىضح مهدي جاسم319091

20بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسناء ابراهيم كاظم444033

21بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاسماء محمد محمود263224

22بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاتكال صادق كاظم330821

ايمان علي جواد260958
23بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

24بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهمسة خزعل تركان260942

25بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب هزير عباس262003

ة عدنان شهاب330858 26بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسمير

27بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىارساء سعد حسن262393

28بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىجنان حمود محمد444306

ى كاظم332774 29بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىفاتن عبدالحسير

30بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىميادة احسان محمود264950

بيداء تركي فاضل319225
31بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

32بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايمان سليم ناجح262500

33بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسوالف طلفاح حبيب261388

34بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب حكمت عزاوي444370

35بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىحال مالجاسم شاكر330812

36بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىعذراء عمار مهدي499208

ماري فاضل علي444495
37بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

38بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىعلياء فاضل جبار263320

39بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرشا شاكر مسلم305820

40بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىراوية فاضل كاظم306602

41بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىيرسى فاضل كاظم305150

42بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرونق عبدالمجيد كريم330783

43بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرفل مهدي صالح260649

44بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهدى ثائر سطاي387634

45بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب علي خضير319578

46بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهناء غسان حيدر262417

ى262696 47بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاسيل حاجب حسير

زهراء مهدي علي499150
48بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

49بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسعاد مهدي عبد386994

50بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسل ثابت ناظم262917

51بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنغم حاتم عبد561208

نور جاسم محمدعلي262622
52بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

53بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب عباس علي306391

54بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزهراء عبدالعزيز عبدالمهدي499290

55بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمروه محي الدين لطيف561122

56بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسها منور محمود116185

57بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسارة محمد ردام443993



ى احمد نعيم305967 58بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىحنير

59بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينا خالد احمد319519

60بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىازهار شاكر محمود561166

61بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىفرح فالح علو116452

62بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاسماء عباس عبد262798

63بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىبيداء عامر محمد560912

64بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىانفال حسن عبدالواحد262839

65بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزهراء محمد مجيد499399

66بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايالف فاضل جواد260624

67بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسهاد محمد مجيد558450

68بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىعال كاظم جليل443694

ى سعد محمود263405 69بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىحنير

70بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنورا حميد سعيد558434

71دبلوم2الخالص32493دياىلأننىشذى ضاري عبود116876

72دبلوم2الخالص32493دياىلأننىمرفت مجيد عبدالحميد405067

73دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفاطمة عبدالرزاق علوان444272

74دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزينب حميد كاظم330840

وسن قاسم علي262542
75دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

76دبلوم2الخالص32493دياىلأننىوفاء كريم عبد262181

77دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزينب محمد علوان386951

78دبلوم2الخالص32493دياىلأننىبيداء خضير عباس444070

ى حامد444400 79دبلوم2الخالص32493دياىلأننىمىه حسير

80دبلوم2الخالص32493دياىلأننىاوهام قاسم محمد499440

81دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزينب كاظم عطاهللا260579

ى محمد305525 82دبلوم2الخالص32493دياىلأننىشذى حسير

 علي263218
ى 83دبلوم2الخالص32493دياىلأننىداليا حسير

ى262066 اق حيدر حسير 84دبلوم2الخالص32493دياىلأننىارسر

سهام سلمان علي443715
85دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

86دبلوم2الخالص32493دياىلأننىريا عبدالقادر حمودي262404

87دبلوم2الخالص32493دياىلأننىامل نعمان مجيد264961

ى حرب319725 88دبلوم2الخالص32493دياىلأننىبيداء حسير

89دبلوم2الخالص32493دياىلأننىوداد مزاحم خلف264599

مريم علي كاظم499363
90دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

91دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفاكهة مهدي سلمان261067

ى262552 فاطمة علي عبدالحسير
92دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

ق باسم محمد331526 93دبلوم2الخالص32493دياىلأننىاستير

94دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفرناس ضاري عبود306161

 علي262174
ى 95دبلوم2الخالص32493دياىلأننىبدور حسير

وسن علي جاسم264857
96دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

97دبلوم2الخالص32493دياىلأننىجهان خالد محمود306007

98دبلوم2الخالص32493دياىلأننىرشا رشيد محمود558401

99دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزينب سالم عذاب305533

ي558350 100دبلوم2الخالص32493دياىلأننىحسناء محمد صير

101دبلوم2الخالص32493دياىلأننىدعاء جعفر صادق263033

102دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنورة شاكر محمود264521

103دبلوم2الخالص32493دياىلأننىايمان سلطان حسان444269

104دبلوم2الخالص32493دياىلأننىشفاء ابراهيم نارص261973

105دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفاطمة اياد عبود443906



106إعدادية2الخالص32493دياىلأننىسلوى غازي خلف263286

107إعدادية2الخالص32493دياىلأننىاطياف عباس محمد262517

108إعدادية2الخالص32493دياىلأننىسناء محمد محمود558451

109إعدادية2الخالص32493دياىلأننىظفار عباس علي558421

110إعدادية2الخالص32493دياىلأننىتذكار قاسم صالح331454

111إعدادية2الخالص32493دياىلأننىختام مجيد حميد514927

112إعدادية2الخالص32493دياىلأننىفاطمة محمد عبود305143

 علي306323
ى 113إعدادية2الخالص32493دياىلأننىاحالم حسير

114إعدادية2الخالص32493دياىلأننىاخالص عبدالستار رشيد260407

115إعدادية2الخالص32493دياىلأننىهناء ابراهيم عبدالرسول444940

1ماجستير2الخالص32493دياىلأننىضح خالد عبداالمير261381

2ماجستير2الخالص32493دياىلأننىصابرين قحطان مالك264828

3ماجستير2الخالص32493دياىلأننىمروة محمد عبدهللا456420

4ماجستير2الخالص32493دياىلأننىاطياف عباس حسن117565

5ماجستير2الخالص32493دياىلأننىرغد محمد خلف306479

6ماجستير2الخالص32493دياىلأننىعبير مهدي حسن263129

ى265402 7دبلوم عاىلي2الخالص32493دياىلأننىايثار بهاء حسير

8دبلوم عاىلي2الخالص32493دياىلأننىايمان فالح حسن264520

9بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرواسي عباس مهدي261528

10بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىامنة كريم رشيد262405

11بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىديار زياد مجيد305000

12بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسحر سعيد جواد329239

13بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزهراء جاسم محمد264537

ى306172 14بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنورس عيىس حسير

15بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىامل جاسم عبد262369

16بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىانفال عالءالدين مجيد263147

17بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايات عبدالجبار صالح305577

18بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمها محي دواي304483

19بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمروة جعفر حيدر262406

ي263831 20بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىارساء قيس ناجر

ى264535 21بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىبان سمير ياسير

22بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمها عمار عبدهللا265065

23بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسحر حمد صالح330935

ى263133 24بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمروة مثنى تحسير

انفال نوفل عبدعلي115644
25بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

26بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسى ناظم شاكر264745

27بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزهراء يوسف صالح265106

28بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب علي حداوي264920

29بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرجوة صاحب حمودي262207

30بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنرسين محمد مجيد264918

31بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرندة عبدالحكيم هاشم262161

32بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىجمانة عمار عبود263054

رسى محمود علي262116
33بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

ي515182 34بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىارسار قنال ناجر

اثمار فيصل علي262688
35بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

36بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهبة سلمان كمر260721

37بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىصفا احسان حيدر261943

38بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزهراء يارس فاضل264721



انفال علي حسن262435
39بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

40بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسبا عباس حمدان262510

41بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينة سعد حميد264552

42بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىدعاء طالب مجيد263717

43بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنجالء خالد ابراهيم264729

44بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايات رعد عبود262982

45بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسمر هادي نصيف264734

46بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىصفا سالم رضا263765

47بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىكوثر محمد خلف306511

48بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسل عبدالكريم هادي262849

49بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنهاد صالح خزعل305958

زهراء علي ابراهيم515046
50بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

51بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمريم سلمان كمر262485

52بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمروة عبدالعزيز عبدالمهدي499376

53بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىميساء عبدالرحيم شهاب264686

54بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهيام عباس علي306362

ي262646
55بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسحر محمد غنى

56بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسل قاسم عباس330800

57بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسعدية عادل عبود260344

58بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب هاشم محمد261713

59بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسحر محمد فاضل304110

60بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاسيل محمد درباس262864

61بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىغصون كامل فليح262483

62بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرفل فؤاد عبيد304271

63بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىشذى احمد حكيم263639

ى اجود262874 64بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىامل حسير

65بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسبا ياس خضير284728

66بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهدى عادل جاسم50519

67بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنورس فاضل ابراهيم264498

68بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنور منذر نعمان261410

ى264576 69بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرحاب سالم حسير

70بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهند كيالن صادق262170

71بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاالء قاسم عبدالخالق264765

72بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهبة خليل ابراهيم388267

73بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىجيهان عباس مهدي115855

74بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاغادير جاسم طاهر306094

75بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرويدة عدنان عبدالرزاق319154

76بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرشا حميد رشيد262186

77بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنورس سهام جبار444203

نبا فيصل علي260490
78بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

79بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزهراء هاشم فاضل261928

80بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب علي خضير115834

81بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسمية عبدالمنعم علوان265235

82بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرفل هاشم حازم264878

83بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىندى رشيد محمود265255

84بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىفاطمة مالجاسم شاكر330827

85بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمريم عباس عبداالمير262469

86بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزهراء هاشم محمد262666



87بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنور محسن خميس305461

ي561140 ى صير 88بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىصابرين حسير

ى305839 89بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىميس عالء عبدالحسير

90بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمها كريم محمد263062

91بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىغيداء عبدالكريم محمد305823

92بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىخديجة سلمان محمد305476

93بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايثار خالد محمد263697

94بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىانسام ابراهيم عبد443743

95بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىكاظمية قاسم محمد261540

96بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمنةهللا طارق عبدالكريم262142

ى305809 97بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسحر سعد عبدالمعير

98بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاسماء خالد جاسم265330

ى حامد305527 99بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسور حسير

100بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىندى جاسم حمودي265323

101بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسى طه مالك264715

102بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسى مؤيد قاسم264595

103بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىفاتن فاضل عباس260445

104بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايناس علي ابراهيم515177

105بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىارساء فاضل جواد264605

106بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسل عبدالقادر حمودي264511

107بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىازهار جليل خليل262665

108بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىحوراء رحيم كامل261701

109بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسحر فايق خليفة264756

110بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىارساء فهد عبدالرضا263723

111بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىدعاء محمد فالح265247

112بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىتغريد قاسم عبدهللا262131

نوران مهدي علي499119
113بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

114بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهند سلمان داود262845

115بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىارساء غالب محمد265128

116بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسى صالح محي265178

ى خليل فاضل261891 117بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىياسمير

118بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب ثائر عبود330734

119بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىبان محمد عبدالرضا305546

120بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىميادة احمد مسلم263702

121بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب حميد محمود306057

122بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايمان عباس محمد265118

123بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىموج عالء صاحب305943

124بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىميادة شاكر محمود262143

125بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب عادل عبود445097

126بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىريم رياض جعفر305503

127بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهند كامل شكير305687

ى262828 128بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاسماء سمير ياسير

129بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب ستار عبد444282

130بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىعلياء محمد صالح263387

131بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىميس مكي محمد116566

زهراء نوفل عبدعلي262531
132بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

133بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمروة قاسم محمد117503

134بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىميسم جاسم محمد117394



135بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايات هيثم صاحب306195

االء رعد علي332379
136بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

137بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايناس عداي مجيد262068

138بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاية جواد فاضل304657

ى جاسم263285 139بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنورس حسير

140بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسىه عزيز محمد305747

ي261334 براق محمد كرجر
141بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

142بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسكينة حازم هاشم265161

143بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىبان رشيد حميد319731

144بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىارساء يونس صالح261718

وجدان علي خضير330787
145بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

146بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاسماء حازم هاشم265079

147بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىعذراء عباس محمود305594

148بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايناس كهالن شكير305681

149بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب شاكر محسن262509

فاطمة احمد علي515038
150بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

151بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىليل حسن عبدالواحد263299

بسمل علي ابراهيم305565
152بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

153بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمروة كاظم جواد514911

154بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسهاد رباح عبد330773

155بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهند رباح محمد264778

156بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمروة محمد عبدالعباس265763

157بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىوميض نجم عبدالخالق306462

ى كاظم265265 158بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىدولة عبدالحسير

ى305953 159بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسور عبيد حسير

160بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىضح سعد غازي117385

161بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاية موفق حميد115578

162بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسلوى عامر حسن262295

163بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمريم حسن فاضل116583

ميالد علي احمد264533
164بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

165بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىميس مهدي عبداالمير262994

166بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرقية قحطان عدنان262458

167بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسىه طه محمود261513

168بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىفاتن ماهر حمود304508

169بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزهراء صادق مهدي332416

ى ياس260763 170بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرفل عبدالحسير

171بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمنى يوسف صالح115802

172بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسلوى فاضل محمد264518

173بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىانهار فهد جهاد434936

اس كيالن صادق330802 174بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنير

175بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىازهار فاضل عباس262389

ي262097
ى
176بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسناء فؤاد عبدالكاق

177بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىفرح غطفان عزيز443951

ى نجاح عبداالمير265238 178بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىبرسر

179بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنور رعد محمود444149

180بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزهراء سعد غازي264731

181بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنورس جهاد كريم261491

182بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىنبأ جاسم فاضل265285



183بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرند احسان جعفر263730

184بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىارساء فاروق عبدعلي262252

185بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسارة سعد فاضل264501

186بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسحر علي حسن264899

187بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمريم حيدر عبدالوهاب262264

188بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىفنار فالح جالل260813

189بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرسور انعام عبدالوهاب304551

190بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرؤى فؤاد حسن50531

191بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىري  هام عبدالرحيم فهد443755

192بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمكية محمد خلف319277

ى هاشم محمد264654 193بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىحنير

194بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرفاه طالل احمد261302

195بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرساب محمد عبدالرضا263712

زهراء علي فاضل265044
196بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

منال عبدالكريم علي261910
197بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

198بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىريم عباس علي262041

199بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرواء عدنان عبدالرزاق304627

رسل محمد علي499496
200بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

201بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىارساء عدنان شعالن262758

202بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاالء احمد حارز264435

ى305544 203بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسحر محمد حسير

204بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىانفال رياض عواد306087

205بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىرغداء رائد صالح116160

ى561158 206بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهبة عدنان عبدالحسير

207بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىصفاء عباس عبد260946

208بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىمريم ظاهر عبدالعزيز444106

209بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسهاد عامر سعدي444470

210بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىهبة عبدهللا كاظم116820

 علي265053
ى 211بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب حسير

212بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايمان خالد فيصل116129

زبيدة علي كاطع265347
213بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

214بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىسحر عدنان عواد263037

لقاء فاضل علي262407
215بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

216بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىزينب فاضل صالح260588

حنان علي حسن264763
217بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

ي330791
218بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىافنان منذر غنى

219بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاالء عبدالكريم محمد306216

ى458679 افراح علي حسير
220بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

221دبلوم2الخالص32493دياىلأننىبيان يارس صالح262350

222دبلوم2الخالص32493دياىلأننىانوار خالد احمد260573

ى رحيم تركان262209 223دبلوم2الخالص32493دياىلأننىياسمير

224دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنبا كاظم جواد514921

 علي263812
ى 225دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنور حسير

226دبلوم2الخالص32493دياىلأننىسمية محمد حميد262282

ى رياض عواد306089 227دبلوم2الخالص32493دياىلأننىبرسر

228دبلوم2الخالص32493دياىلأننىارساء كريم محمود264813

 علي444879
ى 229دبلوم2الخالص32493دياىلأننىايناس حسير

230دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنورس محسن خميس262053



231دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنىه خليل ابراهيم263739

232دبلوم2الخالص32493دياىلأننىدعاء عبدالكريم عبدهللا260472

233دبلوم2الخالص32493دياىلأننىتبارك محمد قاسم265107

نوال عبدالكريم علي261759
234دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

235دبلوم2الخالص32493دياىلأننىورود صالح قدوري261440

 علي263082
ى 236دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفاطمة حسير

237دبلوم2الخالص32493دياىلأننىرسى عبدالكريم نصيف264449

238دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنرسين حبيب عبدالرزاق116117

239دبلوم2الخالص32493دياىلأننىهيفاء عباس علي305541

240دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزهراء ماالهلل جاسم262140

241دبلوم2الخالص32493دياىلأننىيرسى كهالن شكير305696

242دبلوم2الخالص32493دياىلأننىسدير اسماعيل خليل264590

243دبلوم2الخالص32493دياىلأننىسارة جاسم جواد116521

244دبلوم2الخالص32493دياىلأننىايالف يونس حيدر265272

245دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزهراء كاظم هاشم115688

246دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزهراء محمد فالح263121

247دبلوم2الخالص32493دياىلأننىضح جواد كاظم305877

اعراف علي حمودي264622
248دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

ى جاسم117826 249دبلوم2الخالص32493دياىلأننىرواء حسير

250دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفرح عبدالكريم محمد263290

251دبلوم2الخالص32493دياىلأننىحنان جعفر علوان304445

ي264448
 
اية علي باق

252دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

253دبلوم2الخالص32493دياىلأننىشيماء عزيز رشيد330419

نور علي خليل262945
254دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

255دبلوم2الخالص32493دياىلأننىدعاء فاضل عبدالرزاق263672

256دبلوم2الخالص32493دياىلأننىرسالة حميد محمد260552

 علي261652
ى ى حسير 257دبلوم2الخالص32493دياىلأننىياسمير

258دبلوم2الخالص32493دياىلأننىوسن وسام شاكر305620

ى305572 ى ياسير 259دبلوم2الخالص32493دياىلأننىغادة حسير

260دبلوم2الخالص32493دياىلأننىمروة شاكر محمود262169

261دبلوم2الخالص32493دياىلأننىمها ثاير لفته262230

262دبلوم2الخالص32493دياىلأننىشهد رباح محمد499425

263دبلوم2الخالص32493دياىلأننىديانا موفق حميد262546

264دبلوم2الخالص32493دياىلأننىدعاء سحاب حسن263719

265دبلوم2الخالص32493دياىلأننىعبير عباس جاسم116713

266دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزينب محمد عباس263728

267دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفاتن نصيف جاسم351853

268دبلوم2الخالص32493دياىلأننىاثار نرصهللا قدوري264430

269دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنور موفق محمد262303

ي264706
270دبلوم2الخالص32493دياىلأننىانتصار مرهون منفى

ى514806 271دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنورالهدى سعد عبدالمعير

272دبلوم2الخالص32493دياىلأننىمروة رعد هيالن264710

اية علي اسماعيل262843
273دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

274دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنور بهاء عطاهللا116542

275دبلوم2الخالص32493دياىلأننىنور عباس جاسم265085

276دبلوم2الخالص32493دياىلأننىشهد عدنان هاشم262215

277دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفاطمة كاظم هاشم115818

278دبلوم2الخالص32493دياىلأننىهدى وليد جميل264663



279دبلوم2الخالص32493دياىلأننىارساء خليل فاضل262112

280دبلوم2الخالص32493دياىلأننىشهالء نجم عبداالمير262344

281دبلوم2الخالص32493دياىلأننىابتهال احمد جاسم262545

282دبلوم2الخالص32493دياىلأننىسلبيل عباس جاسم264612

283دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفاطمة عبدالرحيم فهد443731

284دبلوم2الخالص32493دياىلأننىرسل موس جعفر262251

 علي117637
ى 285دبلوم2الخالص32493دياىلأننىصفاء حسير

اسماء عدنان علي265300
286دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

287دبلوم2الخالص32493دياىلأننىشفاء شاكر محمود263160

ى306077 288دبلوم2الخالص32493دياىلأننىارساء حسيب حسير

289دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزينة عبدالمهدي داود262825

290دبلوم2الخالص32493دياىلأننىزينب لؤي مزاحم116109

ى306146 صابرين علي حسير
291دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

راوية تومان علي262151
292دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

ى263676 اساور علي حسير
293دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

 علي262832
ى 294دبلوم2الخالص32493دياىلأننىرغد حسير

ى499541 زهراء علي حسير
295إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

ي262132
ة قاسم سبن  ى 296إعدادية2الخالص32493دياىلأننىمعي 

297إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزينب عباس جاسم262289

298إعدادية2الخالص32493دياىلأننىغفران كهالن محمود306418

299إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزينب محمد ردام444835

ي332579
300إعدادية2الخالص32493دياىلأننىايفان منذر غنى

301إعدادية2الخالص32493دياىلأننىسارة وليد حميد317386

302إعدادية2الخالص32493دياىلأننىميسم خضير كاظم262000

ري  هام علي كريم262533
303إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

طفوف احمد علي514779
304إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

305إعدادية2الخالص32493دياىلأننىتبارك عامر حسن262194

ة فاضل عباس260585 306إعدادية2الخالص32493دياىلأننىامير

307إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزينب سليمان لطيف345566

308إعدادية2الخالص32493دياىلأننىشذى ابراهيم مهدي304290

309إعدادية2الخالص32493دياىلأننىرؤى حسن خلف263099

310إعدادية2الخالص32493دياىلأننىارساء هاشم عبدالكريم117540

االء علي فاضل261568
311إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

312إعدادية2الخالص32493دياىلأننىجمانة عالء عثمان444120

313إعدادية2الخالص32493دياىلأننىسارة جاسم قاسم115593

314إعدادية2الخالص32493دياىلأننىايالف يارس عبيد444974

315إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزهراء هاشم غيدان264723

316إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزهراء محمد صالح262021

317إعدادية2الخالص32493دياىلأننىعذراء قاسم عبدهللا262346

ي264819 318إعدادية2الخالص32493دياىلأننىنور محمد منحر

319إعدادية2الخالص32493دياىلأننىاية فراس حميد306613

320إعدادية2الخالص32493دياىلأننىعذراء عبدالمنعم علوان261456

321إعدادية2الخالص32493دياىلأننىهدى مهدي جاسم387641

322إعدادية2الخالص32493دياىلأننىنبا فاضل ابراهيم304280

323إعدادية2الخالص32493دياىلأننىانفال سعد غازي262212

324إعدادية2الخالص32493دياىلأننىهبة يوسف عبدالستار444093

هديل حيدر علي264619
325إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

326إعدادية2الخالص32493دياىلأننىمنار مجيد محمد444957



327إعدادية2الخالص32493دياىلأننىصفا مزهر علوان260687

 عبداالمير262395
328إعدادية2الخالص32493دياىلأننىفاطمة مصطفى

329إعدادية2الخالص32493دياىلأننىهدى محمد اسماعيل332425

330إعدادية2الخالص32493دياىلأننىشهد محمد جاسم262315

نورة صباح علي387671
331إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

332إعدادية2الخالص32493دياىلأننىنور عامر نعمان262454

333إعدادية2الخالص32493دياىلأننىنور صباح رحيم262228

334إعدادية2الخالص32493دياىلأننىرويدة ثابت ناظم444844

335إعدادية2الخالص32493دياىلأننىتمارة عباس جاسم262322

هديل عامر علي262246
336إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

337إعدادية2الخالص32493دياىلأننىهدى فاضل ابراهيم262356

338إعدادية2الخالص32493دياىلأننىبشائر مظفر ماهر304248

339إعدادية2الخالص32493دياىلأننىاسيل حافظ محمد261699

340إعدادية2الخالص32493دياىلأننىفاطمةالزهراء زياد مجيد304991

341إعدادية2الخالص32493دياىلأننىمروة احسان حيدر262037

342إعدادية2الخالص32493دياىلأننىرقية قاسم احمد269535

ى علوان263302 343إعدادية2الخالص32493دياىلأننىافراح حسير

ي رشيد حميد262117
344إعدادية2الخالص32493دياىلأننىاماتى

345إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزينب محمد سعود116842

346إعدادية2الخالص32493دياىلأننىانفال محمد مجيد499387

347إعدادية2الخالص32493دياىلأننىحوراء حيدر عبدالوهاب262766

348إعدادية2الخالص32493دياىلأننىصمود مهدي محمود305605

349إعدادية2الخالص32493دياىلأننىنور صالح حسن444292

ى265237 350إعدادية2الخالص32493دياىلأننىحسام موس حسير

351إعدادية2الخالص32493دياىلأننىاساور رعد حمود444455

مروة نبيل تركي116705
352إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

353إعدادية2الخالص32493دياىلأننىشهد خالص احمد265008

ازهار عماد علي444017
354إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

ى443856 355إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزهراء عمار عبدالحسير

356إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزينة محسن خميس262009

357إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزهراء رعد طاهر306201

358إعدادية2الخالص32493دياىلأننىنور محي دواي261869

359إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزهراء خليل ابراهيم444381

360إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزينب طه خضير262262

361إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزهراء عامر نعمان262749

ى جاسم263209 362إعدادية2الخالص32493دياىلأننىرشا حسير

363إعدادية2الخالص32493دياىلأننىانوار بركان داود327272

364إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزهراء عالء عثمان444127

365إعدادية2الخالص32493دياىلأننىصفاء صدام عبدالوهاب444924

366إعدادية2الخالص32493دياىلأننىنبا حامد احمد262363

367إعدادية2الخالص32493دياىلأننىابرار موالن محمد445072

368إعدادية2الخالص32493دياىلأننىطيف زياد اياد264584

369إعدادية2الخالص32493دياىلأننىوديان سعد بكر304240

370إعدادية2الخالص32493دياىلأننىورود عامر نعمان262351

371إعدادية2الخالص32493دياىلأننىارساء ثائر سطاي305534

372إعدادية2الخالص32493دياىلأننىنور محمد فاضل304465

373إعدادية2الخالص32493دياىلأننىلبنى عباس مهدي261867

374إعدادية2الخالص32493دياىلأننىبتول راسم خضير444995



375إعدادية2الخالص32493دياىلأننىاسيا مزهر علوان261191

ى387656 376إعدادية2الخالص32493دياىلأننىغادة محمد حسير

ايالف حسن علي499766
377إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

378إعدادية2الخالص32493دياىلأننىرقية عباس كامل444516

وق عبداالمير عبدالعباس260868 379إعدادية2الخالص32493دياىلأننىرسر

380إعدادية2الخالص32493دياىلأننىاالء قاسم محمد116122

381إعدادية2الخالص32493دياىلأننىهدى خميس هالل86060

دالل مكي عمار444215
382إعدادية2الخالص32493دياىلأننى

383إعدادية2الخالص32493دياىلأننىمها ثائر سطاي304381

384بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىايناس قاسم محمود263807

385بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىختام هاشم عبدالرزاق303927

اوس قاسم عبدعلي322502
386بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

387بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىفاطمة عزيز علوان265225

388بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننىاالء نوري عزاوي305743

هدية علي اجود306288
389بكالوريوس2الخالص32493دياىلأننى

390دبلوم2الخالص32493دياىلأننىفاطمة حسن هادي264869

391دبلوم2الخالص32493دياىلأننىخالدة حسن فاضل330808

ى264467 فرحة علي حسير
392دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

393دبلوم2الخالص32493دياىلأننىربيعة كاظم جواد262134

كتبة علي اجود261326
394دبلوم2الخالص32493دياىلأننى

ى305798 ة كاظم حسير 395دبلوم2الخالص32493دياىلأننىسمير

396دبلوم2الخالص32493دياىلأننىعبير فالح عبدالحسن117177

397إعدادية2الخالص32493دياىلأننىلم عالءالدين عبداللطيف262491

398إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزينب عبدالرزاق علوان262352

399إعدادية2الخالص32493دياىلأننىانتصار عزيز علوان262225

400إعدادية2الخالص32493دياىلأننىنادية عمران مهدي305671

ى جواد444987 401إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزهرة حسير

402إعدادية2الخالص32493دياىلأننىشيماء زيد خلف264722

403إعدادية2الخالص32493دياىلأننىزينب مهدي حسن261217

1دكتوراه2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس عبدالجبار محمد432142

 هادي علي306127
ى 2دكتوراه2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

3ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي عبد كاظم513413

4ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرامير خلف علي198364

5ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن مطرسر عبدهللا198341

6ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرفتحي حمدي لطيف327710

7ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكركاظم خميس كاظم198267

8ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد خلف محل303214

9ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى محمد حميد343948

10ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد مقداد علي343958

11ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرايهاب هادي نصار303185

12ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى عبدالصمد صالح306093

13بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمظهر نوري علي197683

14بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرصباح مهدي عواد198804

15بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرنارص دريول صالح303133

ى327553 16بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكربركات محمد حسير

17بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرشكر محمود عظيم326623

18بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي ابراهيم خليل198218

19بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي كاظم ابراهيم555672



20بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسالم محمد عبدهللا302948

21بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد طه كاظم303210

ى فاضل303162 22بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرغانم ياسير

23بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد ندا مجيد431739

24بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعامر محمود كون343866

ى199722 25بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمهدي عبداليمة حسير

ى327800 26بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعصام عبد هللا حسير

27بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكركمال هادي احميد198064

28بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمقداد حمد صالح503673

29بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرجابر عبدالرحيم جاسم198107

30بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس طارق عطية197738

31بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرصادق حيدر احمد503588

32بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرطارق زكي مظلوم198465

33بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس حسن مظلوم266035

34بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريوسف سعيد خليل198176

35بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراياد ابراهيم عباس305720

36بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريارس خضير عباس198476

37بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكردريد محمد جاسم306112

38بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرشاكر محمود علي305404

39بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد منصور جابر302878

40بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرنصيف جاسم محمد198111

41بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس كاظم حسن451655

42بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمدين حاتم محمد302677

43بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبداالمير علي199810

44بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد خليل غنو198197

45بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد نصيف جاسم470301

46بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد حميد وسيلي303167

47بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرباسم محمد شاكر198019

48بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد قادر عزاوي198599

49بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمؤيد علوان عبد327361

50بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراياد ماجد كريم199728

51بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي خلف علي198568

52بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد غازي طالل305831

53بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرخلدون احمد عبدهللا200041

54بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن عزيز جراد325571

ي علي احمد470774
55بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحف 

ى327540 ى حسن حسير 56بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

57بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراياد محمد خضير297028

58بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرقصي عبد داود303232

59بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي يونس محمد198361

60بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمسلم علي كرمش199668

61بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمار رحمان عبدالجبار327106

62بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسمير محمود رستم470468

63بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمار مكي شفيق503593

64بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر طاهر علي503721

65بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكررسمد عبدالسالم ابراهيم197599

ى ابراهيم306809 66بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد سمير

67بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد حسن احمد305302



68بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرليث يونس عاضي198058

69بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهذال صكبان علوان303548

ى197696 70بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراسامة ضاهد حسير

71بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكربشار جارهللا حسن305530

ى503719 72بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد صالح حسير

73بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحافظ محمود محمد197954

74بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر عبدالجبار فرج199367

75بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرازهر صبحي ابراهيم302713

76بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي عبدالرحمن خزعل303093

77بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهيثم محمد عثمان327525

78بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالقدوس محمد هادي558277

79بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعصام عبدالواحد محمد503595

ى سليمان حميد431797 80بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

81بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرقتيبة اسماعيل ابراهيم197726

82بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرفالح حسن فزع303575

83بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر عبدالرحمن محمود470271

84بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراياد عباس محمد303492

85بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعالء عباس منصور198880

86بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرنجم عبدالرزاق كرم306020

87بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر عدنان كمبش470505

88بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر احمد خلف303872

89بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمهند خليل ابراهيم198345

90بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد كريم محمد197735

91بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمؤيد سعد لطيف326887

92بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد نصيف جاسم198743

93بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر خضير عباس391312

94بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد ثاير محسن431792

95بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمثنى محمود عبد306076

96بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصلح فارس عبداللطيف197945

ى سيد199048 97بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد حسير

98بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا سعيد خليل327487

ى198013 99بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمقداد علي حسير

100بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكررعد خليص سعلو389884

101بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن سلمان احمد199334

ي470582 102بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحاتم كريم ناجر

103بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عزالدين عبدهللا197891

ى حميد200074 104بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكركاظم حسير

105بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر علي مهدي388937

106بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعالء داود سليم327401

107بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهشام كاظم حميد327215

108بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرصالح اسعد نجرس198716

ى470278 109بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرميرسة سامي ياسير

110بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس يونس عاضي303098

111بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس عبدالكريم شالل326304

112بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرنصير صالح عباس503664

113بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرقيرص نوري فرحان199937

114بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمهند صالح عبدالجليل199110

115بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرنصير احمد محمد302905



 علي محمد327367
ى 116بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

117بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى اسامة عبدالسالم198251

118بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي طارق فاضل302763

ى ابراهيم197769 119بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسمير سمير

120بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد هادي احمد306532

121بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر قادر نجرس503610

122بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد اسماعيل حسون305396

123بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى ثائر طعمة327832

124بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمار سعد عبدالوهاب197756

ى علوان198455 125بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي حسير

126بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسعد داود سلمان327433

127بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد كاظم حميد344031

ى431770  علي حسير
ى 128بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

ى305852 129بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكروليد محمد حسير

130بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد خرصى عباس327462

131بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريوسف حسن عبد303008

132بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي سعد علي197987

133بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكركرار صالح زيدان306386

134بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن جبار مهدي327038

135بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي اسماعيل مهدي306033

136بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد بهاءالدين عبدهللا198431

137بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرزهير محمد عزيز327124

ى326751 138بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد علي حسير

139بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمرتصى مقداد حكمت198393

140بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعدي اسماعيل جواد470198

141بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرليث خليل محمود406246

142بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراياد عبدالجبار جواد306464

143بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد محمد احمد302789

144بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكررامي علي عبد303469

ي اسماعيل305929
145بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد حف 

146بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرابراهيم محمود شهاب197699

147بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد ابراهيم عبدهللا43749

148بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد جالل فالح305749

149بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن قحطان علي199503

150بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان حمزة علي305864

151بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد طه عبدهللا197709

152بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكربارق طلعت غضبان470394

153بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكررياض منعم يعقوب197638

154بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان رحمان رشيد198047

ى558464 155بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكربسام عيدان حسير

156بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرغزوان فاضل مطر431805

157بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد دوشان محمد513537

158بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرامجد غضبان لطيف303313

159بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد عبدالمطلب يوسف503921

160بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسامر نكتل صالح305598

161بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراوس فاروق محمد303533

162بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرخالد محمود فيصل302599

ى ابراهيم كاظم197893 163بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير



164بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرفراس ابراهيم عبدهللا302947

165بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريارس خرصى خلف305559

166بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي فائق ابراهيم470354

167بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمار محيسن برع303079

168بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراسعد رعد عباس532035

169بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسالم حسن فتحاهلل431754

170بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد اياد سليم537769

171بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرصالح مهدي نارص327163

172بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراسامة احمد عبد197833

173بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعالء كريم عبود558235

ى197667 174بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمهدي لطيف حسير

175بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان مالك جوامير197716

176بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحميد ناجح حميد327658

177دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالحميد خليفة عبدعلي327471

178دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعامر عدنان نجاد470752

179دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعماد محمد محمود197613

180دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرخالد فاضل راشد305450

181دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعادل عدنان عبدالقادر302649

182دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي صالح حسن198109

183دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي ابراهيم عبدهللا199022

184دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرابراهيم زيد شاكر197664

185دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكررامي كامل جهاد327701

186دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحكمان كامل جاسم247790

187دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحيالدين ابراهيم خلف394367

188دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد كريم احمد302856

189دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد ويس يحنر198115

190دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمسلم كامل غضبان303253

191دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرلؤي عبدهللا احمد394869

192دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسام محمد خضير197732

193دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكررعد عبد جارهللا200070

194دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرغسان محسن مصلح327497

195دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرسمير عبدهللا محمد327689

196دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرامجد يونس عباس305321

197دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس فيصل احمد198037

ى327256 198دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالمنعم علي حسير

199دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراسامة صالح حسن197819

ى اسماعيل326030 200دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمثنى حسير

201دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمثنى داود سلمان405575

ى198964 202دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد خلف حسير

ي305807
ى عادي غنى 203دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

204دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان مجيد عبدالرحيم302678

205دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرلؤي خليل ابراهيم327808

206دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرناجح عباس عبدالحميد470771

207دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمثنى قاسم يحنر558273

208دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد محمد صالح200086

ي قاسم يحنر303487
209دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرهاتى

ى جبار مهدي327051 210دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

211دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد منصور جابر302922



ى ناجح مهدي197743 212دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

213دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر جاسم محمد303422

 حمزة علي197611
214دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى

215دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدالحافظ موالن327844

216دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراركان حمد خلف427931

217دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرأسعد خليل غضبان470631

218دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر موفق رحيم303626

219دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعوف عبدالرحمن خزعل305385

220دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعالء جواد كاظم431815

221دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر محمود كريم198170

222دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد سامي نصيف199208

223دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي فخري علي303179

224دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد عبدالصاحب حبيب197822

225دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد سامي غضبان199280

226دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد مشتاق هاشم303596

227دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراياد محمد كاظم302707

228دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالرحمن عدنان مجيد431741

ى302651 229دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد نرصهللا حسير

ى سلمان43805 230دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن حسير

اس صالح عباس198252 231دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرنير

232دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكررعد كامل عباس303556

ى306662 233دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمقدام احمد حسير

ى327353 234دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس هشام حسير

235دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعامر حسن سبع243209

236دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمود احمد محمود431875

ى سعد خليفة537761 237دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

238دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرسالم محمد لفته198448

ى503590 239دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالرحمن علي حسير

240دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرزياد عبدالسالم ابراهيم327085

241دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد قحطان محسن531986

242دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد محي نصيف198274

243دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمنترص وليد خليل199631

244دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرنوار بشار عبدالجبار532022

245دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي ثاير هادي322363

246دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرانور صباح مهدي327820

ي302977
247إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي عادي غنى

248إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرايثار محمود فاضل431882

249إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكروليد خالد كريم503618

250إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعقيل عزيز وىلي302934

ى503626 251إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد طه ياسير

ى503656 252إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحميد عبد هللا حسير

ى306103 253إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكروسام عيدان حسير

254إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرصالح رائد صالح558331

1دكتوراه2المقدادية المركز22494دياىلذكرهشام صبحي ابراهيم303514

2ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد عباس عبدهللا306842

ى199489 3ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس خلف حسير

4ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكربشار ساير دوالب305822

5ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى سعيد مهدي197745



6بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد نارص جدعان431885

7بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد منير عبد303198

8بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي وحيد عزيز199689

ى344006 9بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهشام محمد حسير

10بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى عبدالكريم محمد197825

11بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرابراهيم طالب خزعل326351

12بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهيثم لطيف حمود197604

13بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي فاضل ابراهيم306580

ف رشيد حميد302638 14بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرارسر

15بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمازن محمد شهاب198002

16بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعالء علي جاسم197642

17بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر رياض علي306657

ي جميل199030
18بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا غنى

19بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراوس مؤيد سلمان306353

20بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحمدي وسمي كريم391075

21بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا بشار احمد305551

22بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرجاسم كاظم محمد343887

ى198289 23بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد وىلي حسير

24بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريارس اسود محمد306004

ى رجاء198038 25بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد ياسير

 زكي جاسم344151
26بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى

27بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد حميد كامل198211

28بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسيف محمد حمود431867

 علي198959
ى 29بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرغزوان حسير

30بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرنورالدين عبدالرضا خليفة198499

ى302865 31بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد علي حسير

ى نصير نرصت392760 32بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

ى عبدالكريم199760 33بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد حسير

34بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر عباس رشيد199552

35بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي محمود شكر552149

36بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر محمد خليل199306

37بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريعقوب خالد حسن398072

ى390271 38بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرباسم محمد حسير

ى431743 39بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد علي حسير

40بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرخالد وليد ثلج326637

ي اسماعيل198137
41بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي حف 

42بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكربالل عبدالكريم محمد197828

43بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحامد شاكر محمود197719

44بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر علي صالح305517

45بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسالم عادل اسماعيل199094

46بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسيف وليد احمد372388

47بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراياد عبد علوان199402

48بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر رعد مانع306179

49بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكروسام عبداللطيف عواد303442

 احمد علي303208
50بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى

هللا اسماعيل حميد199101 51بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرخير

ام داود198235 52بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد بير

53بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرامير صفاء مجيد305540



54بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي نصيف جاسم198298

ى200077 55بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالرحمن نزار حسير

56بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد جاسم بالسم198356

57بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمرتصى خضير عباس197876

58بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكررعد حافظ كاظم303067

ي سلمان198451 59بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد عرتر

60بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي سعد محمد302658

 علي عواد513561
61بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى

ى197864 ي علي حسير
62بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهاتى

63بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسيفالدين باسم متعب266537

64بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسام خليل عبد197837

65بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي خضير عباس197898

66بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحامد محمود عبد199297

67بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالقادر محمود صالح303189

68بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد نوح كريم266213

69بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرماهر عبد عاشور306513

70بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد بهجت صبيح197659

71بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرماجد حميد كامل305273

72بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان هاشم حسباهلل305611

73بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالرحمن شبيب مخيف197855

74بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالسالم ساير دوالب305271

75بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرثامر مهدي ثامر302672

76بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرقصي غسان داود343927

77بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكررائد ضياء فاضل197755

78بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى كريم مذري305639

79بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسالم محمد عثمان302625

80بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرجاسم محمد جراد197882

81بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد ابراهيم حسن199579

82بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسعد حافظ كاظم198552

83بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريارس مهدي احميد197635

84بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمسلم صكبان ابراهيم198996

85بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريحنر وسمي كريم198551

86بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراوس ثامر محسن303611

87بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهيثم ثامر مبارك306691

88بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدالكريم محمد197591

ى327735 89بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد علي حسير

90بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدالوهاب ابراهيم305538

91بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا ثائر طعمة344140

92بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان رمضان حمد199409

93بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر عدنان محمود327633

94بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي زنزل صالح302883

95بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان عماد محمد302776

96بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرماهر عباس صالح302869

97بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالكريم محمد محمود199215

ى طالل198347 98بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي حسير

99بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر هدرس ابراهيم198316

ى فرج عليوي50866 100بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

ي علي محمد302940
101بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهاتى



102بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد خليل خالف198789

103بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر محمد عبدالوهاب305580

104بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريارس عمار طاهر199639

105بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر عبداللطيف عواد303430

106بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرخالد حسن محمد303027

107بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد صفاء نرصهللا303224

108بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهارون رشيد خلف197460

109بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد علي ابراهيم513410

110بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريونس ذنون يونس344060

111بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكررامي ثاير كاظم198421

112بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي حميد عبد199493

113بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدالستار احمد199531

114بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحمزة ماجد اسماعيل199400

115بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكربارق مبارك عواد198644

116بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرفهمي وسمي كريم306105

ي عليوي431880
117بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد راضى

118بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر ماجد علي198344

ى305370 119بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمود اسماعيل حسير

120بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا علي خلف198253

121بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي عباس ابراهيم303569

ى عراق نرصهللا198214 122بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

123بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكروسام ظاهر شيحان198102

124بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي سعد عبدالرحمن197758

125بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكروائل داود ابراهيم513405

126بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي محسن محمد372607

127بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرساجد عامر حسن302628

128بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد زنزل صالح198080

129بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكربالل عبدالكريم يحنر198382

130بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان حسان عبدالمنعم199813

131بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد ثاير ثامر197782

132بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا محمد احمد198340

133بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعقيل حكمت رشيد305781

134بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن هيثم محمد503607

135بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسنان احمد عباس554596

136بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهدى احسان خليفة197933

ى ثاير خليفة351791 137بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

138بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي حسن فتحاهلل198127

ى198273 139بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراسامة علي حسير

140بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد يونس خلف305795

141بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعزيز محمد عزيز198914

ى عبدالكريم198850 142بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرليث حسير

143بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرايمن ثامر محسن197806

144بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر نصير صالح306027

145بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرزياد شاكر شجاع431732

146بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكروضاح ثاير كاظم199822

147بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد سلمان جمعة198491

148بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد شاكر محمود198073

149بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد سهيل عبدهللا344010



150بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عباس حمدي198122

151بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد خالد ابراهيم198470

152بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمود زياد عزيز303258

153بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر مثنى محسن303458

154بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد احمد عبد513507

ى303368 155بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي وليد حسير

156بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر ضياء حاتم197640

ى198070 157بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكروديع محمد حسير

158بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعقيل فريد عبد555673

159بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي شهيد عزت197889

ى هادي305265 160بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالعظيم حسير

161بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرايوب ماجد ابراهيم306080

162بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدهللا محمود198299

163بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد قحطان خليفة198157

164بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرنبيل عبداللطيف احمد305771

165بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عدنان مجيد306240

166بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر ابراهيم خلف197685

ى303557 167بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد وليد حسير

ى197730 168بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد شاكر حسير

169بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمشتاق طالب عبدالعزيز306697

170بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد مظهر حميد198239

171بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد سامي علوان305403

172بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمود زنزل صالح303075

ى جعفر غضبان199424 173بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

174بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهمام فاضل عبد االمير198234

175بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعثمان عبدالصاحب حبيب198506

غام ايوب ابراهيم305947 176بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكررصى

177بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراثير سالم عبدالمجيد305311

178بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد حاتم نارص198120

179بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمهند عدنان حاتم198308

180بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمؤمن خالد نصيف306227

181بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عدنان احمد431786

182بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد فيصل غازي303509

183بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان لطيف محمود199718

184بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرايمن سعد علي198496

185بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى قاسم محمد199932

186بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس قاسم جاسم198174

187بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي خزعل رشيد198537

188بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكروليد خميس سبع325945

189بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي احمد اسماعيل198417

190بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرايمن جاسم محمدعباس326392

191بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا علي موس198191

192بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرقحطان فيصل اسماعيل305971

193بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراسامة سعد علي199816

194بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي حاتم نارص197749

195بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمروان صالح جميل197753

196بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد محمد تايه197768

197بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي هادي محمد303152



198بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر غازي احمد389385

199بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكررعد سعد عبدالرحمن197936

200بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد مقداد يوسف303042

201بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكربهاء شهاب محمد343969

202بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمار ابراهيم عبد197866

ى ابراهيم198663 203بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرامير سمير

204بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسجاد عامر نصيف198479

205بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراركان كاظم محمد197687

ى ثاير ثامر197763 206بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

207بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر وليد ثلج325904

208بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرخالد جمال صادق431807

209بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي احمد عبدهللا302666

210بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد رياض طالب327644

211بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي سامي عباس327480

212بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكريوسف محمد كاظم200047

213بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرديار عبد االله عباس302620

214بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس خضير عباس327696

215بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسيف ناظم جدوع305825

216بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا جالل عبدالرزاق305566

217بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم198125

218بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرازهر احمد محمود302754

219بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد يحنر خضير198539

220دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرسيف صالح سلمان305759

221دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر صباح مهدي197986

ي اسماعيل199688
222دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرقصي حف 

223دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد حسن عباس198327

224دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرقحطان عدنان سبع200068

225دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكريعقوب محمد خليل306452

226دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرابراهيم نجم عبدهللا200085

227دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكركيالن مهند محسن199416

 حسن خضير198990
228دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى

229دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمنير نعمان محمد390969

230دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي عبدالمطلب يوسف303032

231دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكروليد علي حميد306791

232دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعثمان بالل غضبان199729

233دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرقاسم سعد جاسم197661

234دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس مهدي علي197823

235دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي اياد حمدي197674

ى243453 236دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكربكر محمود حسير

ى197671 237دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس رعد امير

238دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي محمود جمعه303120

239دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرطارق عباس صالح302874

ى327200 240دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد محمد حسير

241دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحمزة محمود وهاب197966

242دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي سامي كاظم199082

243دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرضياء ابراهيم خلف198330

244دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرصهيب علي جدوع327246

ى كاظم303334 245دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد حسير



246دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد قاسم محمد303520

ى197777 247دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرفاروق عبدالكريم حسير

248دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعصام شاكر محمود198512

ى عبد حسن198481 249دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحنير

250دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى موفق حاتم198104

251دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عادل رشيد302695

ى ابراهيم احمد198054 252دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

253دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرنصير ثامر حاتم199419

254دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمهند امير انور197626

255دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي ابراهيم محمد305411

ى200036 256دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراسعد نزار حسير

257دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي ماهر محمد303057

258دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرسعد رعد عطية306482

259دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي نصير نرصت197650

ى197890 260دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدالكريم حسير

ى عبدالكريم305784 261دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرصفاء حسير

262دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر نصيف جاسم537770

ى صباح197815 263دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد حسير

264دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرسعد نوري جاسم306708

265دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر احمد حارث199558

266دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرضياءالدين حارث محمد199184

267دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرضياء مهدي حسن325920

ى305571  علي حسير
ى 268دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

269دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرتيسير سمير علي199129

270دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد طارق حميد197679

271دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكررزاق صباح عبدالكريم197736

272دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا عدنان محمود305881

273دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرماهر عماد محمد197625

274دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس جالل فالح431922

 علي431744
ى 275دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي حسير

276دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكربالل عبدالستار حميد197801

277دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد سعيد محمد302702

278دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي قحطان يوسف303301

279دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي ابراهيم عبدهللا51115

ى197980 280دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرزياد محمد حسير

281دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعقيل عبداللطيف احمد305708

282دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمقداد عباس حميد503695

283دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعامر سعد حميد431749

284دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحمزة خالد كاظم343785

285دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدالكريم قاسم431879

286دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعالء عماد سعيد198304

ى305872 287دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرايمن نزار حسير

288دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسام عصام ابراهيم198384

289دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرمسلم كاظم مهدي306693

290دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرسالم اسعد نجرس198231

 علي عبد197918
291إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمرتصى

292إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر نارص دريول305376

293إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرسامي مازن سامي198570



294إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعدنان محمد عثمان198032

295إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرذوالفقار سعد حسن198535

296إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا حسن محمد431772

 علي ابراهيم303192
ى 297إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

298إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد فائق محمد343859

299إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى طه ابراهيم305790

300إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالقادر اياد طارق199276

ى306061 ى نجيب حسير 301إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

ى199384 302إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد علي حسير

303إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرخليفة محمود خليفة302996

304إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد عدنان حاتم198313

305إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرابراهيم مشتاق هاشم306612

306إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي حسن عباس431925

307إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر رحمن محمود305957

308إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكركرار محمود علي199443

ى197648 309إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمقداد علي حسير

ى197701  علي حسير
310إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمرتصى

311إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحمزة فريد عبد555660

ي محمد علي199911
312إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحف 

ى303016 313إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرموس علي حسير

314إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد مقداد سعيد305254

315إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرانس رائد صالح326929

316إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرزينالعابدن علي عواد197848

317إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرسجاد عمار عزيز199837

318إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر عبدالجليل عادل221824

319إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر محمود غائب200029

320إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر غازي احمد214260

321إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالعزيز صاحب مغير306210

ى خليفة199899 322إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرسجاد حسير

323إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالمهيمن خلدون سامي470558

324إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا احمد هالل242909

325إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر محمد عبد198056

ى علوان حميد197938 326إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

327إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرنرصهللا عبد عاشور343900

328إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد حكمان كامل246710

329إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرايمن احمد حمد305821

ى رشيد305833 330إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعمر حسير

331إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرسيف احمد عبد197845

332إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرسلمان خضير عباس306621

333إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس فاضل عباس275981

334إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحماد اياد سبع302646

ى197781 335إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرسجاد خالد حسير

336إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد محمد احمد305523

337إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى يعقوب يوسف305285

338إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد صكبان محمد306642

339إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكروسام قاسم فارس197704

340إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدالرزاق عباس199241

ى عامر احمد200072 341إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير



342إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا نجم عبدهللا199377

343إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالرحمن زهير شاكر198553

344إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرماهر رشيد كامل198367

345إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمرتصى خالد عكال199963

346إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدالكريم حسن470205

347إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي صدام علوان343781

ي حسن470476 348إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي صير

ى احمد326238 349إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي حسير

350إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكروسام مهدي احميد199596

ى198359 ى ابراهيم ياسير 351إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

 جبار علي416214
352إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى

353إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمسلم علي ابراهيم200083

354إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعصام عبداالمير علي305924

355إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى مقداد سعيد303249

356إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد يارس علي200078

ى رباح صباح431909 357إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

358إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس علي عباس503717

359إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي صاحب خزعل305860

360إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالرحمان عبدالصاحب حبيب198597

361إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكريوسف محمد كاظم305803

362إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكربالل اسماعيل ابراهيم197712

363إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي خليل مبارك306428

364إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس ماجد محمود198100

365إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرزينعابدين اياد حسن200073

366إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا محمد صالح198172

ى198511 367إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد اسماعيل حسير

368إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكريوسف نجم عبود198858

369إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالملك مقداد خميس199715

370إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي فاضل عبد االمير198282

371إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى رمضان حمد306778

372إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراسامة محمد احمد393394

373إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عبدالكريم يحنر199783

374إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد عباس عبدالكريم199608

ى شبيب مخيف198311 375إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

376إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا محمد هادي198181

377إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالرحمن محمد خضير306423

ى محمد197760 378إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا حسير

379إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا اسماعيل حسون503629

ى198473  علي حسير
ى 380إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

ى391882 381إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراسامة عبدالرحمن حسير

382إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرهمام طه عبد306317

383إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحاتم جالل فالح503720

384إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرضيف محمود محمد303131

385إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن مهدي حسن305978

386إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد خالد حسن199740

387إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد يارس طه197678

ى سلمان305895 388إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرصفا حسير

389إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد عامر احمد198846



390إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي محمد نصيف305840

ى302747 391إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد علي حسير

392إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالرحمن شمال مجيد390565

ى350144 393إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالمؤمن اسماعيل حسير

394إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرتف  مهدي ثامر306048

ى302821  محمد حسير
395إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى

ى303112 396إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن رحيم حسير

ى سعد محمد198557 397إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

398إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرسجاد كريم فاضل306543

399إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرادهم عواد كاظم199766

400إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرغزوان فارس عواد302794

401إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعزام حازم محسن198283

402إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرسعدي جاسم احمد431903

403إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرطوفان محمود محمد303547

404إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمهند ثاير نومان199599

405إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرذوالفقار مهدي ثامر306247

406إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد محمد عبد302612

407إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرابراهيم اياد حسن198093

408إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرصدام قادر محمود431734

409إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرهارون رشيد عدنان198132

ى431917 410إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد ضياء حسير

411إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرزيد مثنى حسيب198767

412إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا ساجد عاشور390983

413إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدهللا احمد شهاب431919

414إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراسامة حاتم عبدالحكيم326849

415إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكررسمد علي فرمان303395

416إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمود عيدان عارف197487

417إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرقاسم ابراهيم عبدهللا198582

418إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرهمام رياض عادل197778

ي عليوي431897
419إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرهمام راضى

420إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمجبل احمد محمد305469

421إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكروسام جميل خلف305745

422إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسام قصي احمد305431

423إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي عيىس نصيف302899

424إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى حميد جواد306167

425إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد زهير شاكر198550

426إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمنيب ابراهيم صالح306742

427إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرادهم فاضل صالح198437

428إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمصطفى خليل ابراهيم305648

429إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرهادي نصير غازي43360

430إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكركيالن مقداد علي431810

ى كليبان198223 431إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسن حسير

432إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعزيز خليل منصور199157

433إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد علي خلف198226

ى اسماعيل عباس431768 434إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

435بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد حاتم نارص503613

436بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرمهدي احميد راشد198687

437بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي مهند عيىس199670



438بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعماد كاظم محمد199588

439بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكروسام قادر عزاوي198023

ى صالح عباس513403 440بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

441بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرنزار سلمان سلطان475434

442بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرنصير فالح حسن197654

443بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرخالد تركي عمير303397

444بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرعبدالجبار عبدالجليل اسماعيل197765

445بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرفراس حسن دوالب306340

446بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرهيثم جواد ابراهيم198205

447بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد سامي غضبان303088

ى198624 448بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرسلمان احمد حسير

449بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحيدر محمد عزيز199546

ى198265  علي حسير
ى 450بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلذكرحسير

451دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي طه ابراهيم199752

452دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعماد محمد حسن305845

453دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي لطيف ابراهيم303038

454دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرسعد سمير محمود327232

455دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكراحمد هادي جير197516

456دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرزياد علي صالح552167

457دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكرعلي عباس غليس394465

458دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلذكروليد هاشم سعيد198331

459إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرمحمد قاسم يحنر199701

460إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعباس عبدالواحد عباس470688

461إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرعدي ابراهيم طالب197873

462إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرحنيف عبدالرحمن خزعل390517

463إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلذكرفائز جواد حمود325968

ى306586 مريم علي حسير
1ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلأننى

هاله علي هالل302610
2ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلأننى

3بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسهاد ابراهيم عبدهللا198407

4بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهناء فليح حسن305407

5بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنورة محمود فيصل198005

6بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبراء محمد نارص303410

7بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبروين عيىس رستم306632

8بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاسماء عواد كاظم389498

9بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب عبدالخالق مجيد306624

10بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنى عبدالواحد عباس306095

 علي198371
ى 11بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىايمان حسير

ي197702
12بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىساهرة محمد سبن 

13بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسوسن محسن نصيف303504

14بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفائق جليل حميد431784

15بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفرج فائق فتاح197636

16بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشيماء رشيد عطية513527

ى306070 17بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىانسام سالم حسير

18بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسيماء كاظم جواد558274

19بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىارساء مهدي لطيف327716

ة احمد نايف198870 20بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنظير

21بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنادية طارق عطية303619

22بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنال بهجة صبيح198453



23بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىابتسام طه كاظم470340

24بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرشا خليفة كرمش197771

ى نارص197644 ى حسير 25بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبرسر

ان صبار هاشم198680 26بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنير

ى198492 27بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاالء محمود حسير

ى199250 28بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنتىه ابراهيم حسير

29بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىتحرير عباس سلمان198523

30بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرشا محمود عبد304713

ى470292 ى ابراهيم حسير 31بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىياسمير

32بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىارساء حاتم نارص197869

ى محمد306163 33بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسالة حسير

34بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىساره محمد جارهللا199647

35بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب كاظم محمد470480

ى197793 36بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهبة كريم امير

ى محمد199755 37بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنيكار ياسير

38بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشيماء مهدي عبود197921

39بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشيماء اسماعيل حسون389899

40بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور خزعل شامل198469

41بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمها فائق اسماعيل199681

42بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنتىه خليفة كرمش431877

ى199256 43بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاالء محمود حسير

ى200079 44بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسر محمد حسير

45بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىانتصار اسماعيل خليل306555

46بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوسن محمد تايه303635

47بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمروة اسماعيل خليل306100

ى303263 انسام علي حسير
48بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

49بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىارسائ محجوب عبدهللا470219

50بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب خزعل شامل389332

51بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنى مطرسر عبدهللا198485

52بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىورود داود سلمان198458

ى محمد خليل418729 53بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىحنير

54بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاسماء مجيد حميد199521

55بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسامية خلف مطر302822

56بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسماهر روكان علوان197811

57بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاطمه سليم عبدالكريم197897

58بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور فائق عبدهللا199799

ق عبدالكريم علي513891 59بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاستير

60بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنورا فاضل كاظم198306

61بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىانعام سلمان محمد199163

62بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىساهرة محمد خورشيد431757

63بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسمية برهان حمدي470766

64بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىميساء ايوب ابراهيم302685

65بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىصفا فائق عبدهللا306399

66بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسى طه فياض558302

67بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب فائق عبدهللا303419

68بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسارة يعقوب ثامر197742

ى296461 69بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىجوانة وهاب حسير

ى503646 70بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب علي حسير



نادية علي جاسم475457
71بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

72بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء سلطان عبد327113

73بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنرسين محمد خميس558295

74بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسعاد سبع خماس302864

زهراء علي محمد470260
75بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

76بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعلياء هادي صالح199659

77بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرؤى احمد عادل327563

78بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب ناطق اسماعيل197905

79بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمروة هيثم طارق199919

80بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء خالد كريم431769

امنة عبد علي199746
81دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننى

82دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسعاد محمد هاشم306025

83دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىاطياف حمدي لطيف392097

84دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىفوزيه محمود علوان43374

85دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىهيفاء نرصهللا اسماعيل199587

ى جميل302643 86دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىمها حسير

87دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىالهام طه عبدهللا198460

اس كريم هجول198493 88دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىنير

ى198121 89دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىبسمة احمد حلير

90دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىافراح عدنان محمود199906

ى199706 91دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىكيان نوري حسير

ى كاظم199603 92دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىقصاء عبدالحسير

93دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب علي محمود503591

94دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسناء عبدالكريم شالل305896

95دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىميسون عادل ابراهيم395260

96دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىعبير يحنر كاظم198636

سوسن سامي غايب198389
97دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننى

لميعة علي صياد305286
98دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننى

99دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسناء احمد حبيب303160

100دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىعديله حسن احمد306655

ى305672 سوسن علي حسير
101دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننى

102دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىلمياء محمد رستم395954

103دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىشيماء غازي حمد326787

104دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىهند غسان داود176844

105دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىوداد ظاهر نصيف431762

شيماء علي عبيد199307
106دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننى

107دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىشفاء قاسم محمد199302

108دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىانتضار حسب هللا حمزه199455

109دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىوفاء ابراهيم فيصل198325

110دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىانسام عبدالرحمن مصطفى302802

111دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىنرسين عبد رحمان303283

112دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىاخالص علي عبد393070

 علي198411
ى 113دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىقسمة حسير

114دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىايناس حميد مجيد303355

115دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب عبد نارص302603

116دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىعلياء محمد رحمان419228

ى كاظم395563 117دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىوالء حسير

118دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىميعاد حسن سبع197746



ى صالح198426 119دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب ياسير

120دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسوالف صالح جاسم306058

121دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىشهد ستار خضير327572

122دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىلطيفة ويس يحنر303604

123دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسديد سالم مجيد503718

124دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسدير قحطان يوسف305709

125دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىافتخار ارزيك محسن198245

126دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىالصفا محمود ابراهيم513521

وق علي حسن326207
127دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسر

128دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسى مهند عيىس396067

129دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىوسام سعد حميد431747

ى سلمان302840 130دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىهبة حسير

131دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسعاد خالد عمران344053

132دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىشذى اياد حمدي552140

133دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىارساء سهيل عبد558257

134دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسيناء مهدي عبود558301

135دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىبراء ساير دوالب558332

136دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب اسماعيل حسون303299

137دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىكفاح عمران محمود464742

138إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىرجاء عبدالخالق عبدالرحمن503620

139إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىرقية عباس هادي198088

140إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىبيان فؤاد فرحان503642

141إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىحمدية جدوع سلمان470789

 علي198433
ى 142إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىارسائ حسير

143إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور صالح ابراهيم470520

1ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلأننىاشواق مثنى وهيب198292

2ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلأننىبلقيس محي نصيف198027

ي عليوي198895
3ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلأننىهمم راضى

ايهال علي عبد197913
4ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلأننى

5بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفيان عبدالرحمن احمد197861

6بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعلياء محمد حمود431870

7بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىازهار هادي صالح305592

ريام علي عبدالكريم197789
8بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

ى عليوي306597 9بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينة حسير

10بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمروة هادي صالح503670

ى عدنان نعمان198348 11بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىحنير

ي عليوي431775
12بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهند راضى

13بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبتول هيثم جواد246262

14بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاري    ج محمد كاظم270110

15بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىغفران محمد جدوع343796

ى احمد199682 16بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهديل ياسير

17بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمحمد عدنان حاتم305481

ى306001 18بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبان عامر حسير

مروة محمد علي199343
19بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

20بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء ستار عطية198323

21بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىحواء اسكندر عبد197724

22بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسحر سعد هاشم343850

23بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسهاد خالد كاظم344079



ى431776 24بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب حاتم حسير

25بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسارة هادي نصيف431764

ى305586 ي ضاهد حسير
26بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاماتى

27بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعذراء مهدي عبدالقادر305996

28بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاالء حميد حبيب197747

29بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاطمة سمير خميس305343

30بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىموج حاتم كاظم302787

31بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب هادي صالح197785

32بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوسام ابراهيم سلمان305976

ى سالم50858 33بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىجنان حسير

34بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور عدنان محمود198574

35بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىامنه جهاد يوسف303050

36بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىالزهراء بهجت صبيح199364

37بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىدعاء ماجد كريم197927

38بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمريم نهاد حسن302729

39بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاسيل خالد عبدالرحيم327640

40بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىريام رياض عبداللطيف242801

نورهان ماجد علي198377
41بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

42بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنى مهند محسن303587

43بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىامل عزت سلمان199186

44بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسل صفاءالدين ابراهيم198018

سارة هاشم علي560966
45بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

46بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىريام سمير محمد306679

47بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاطمة ابراهيم جاسم197973

48بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاية سمير عبد303174

ى عقيل زبون326718 49بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىياسمير

50بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهند خليل ابراهيم343837

غفران ماجد علي198502
51بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

52بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهالة طارق ذياب470370

غفران علي عادي302968
53بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

ى جميل305912 54بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء حسير

55بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوسن احسان خليفة302655

56بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفضاء صباح حسن199139

ى198613 57بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاساور طالل امير

58بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسل هادي نصيف431767

59بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب مازن سامي199524

60بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور عبدهللا محمود198734

61بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهدى فخري جبار197951

62بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىلينا محمود ابراهيم301086

ي ويس يحنر199125
63بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىتهاتى

64بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرفل موفق محمد503599

65بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسحر عبدالرزاق اسماعيل306318

66بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاالء عبالهادي عاشور199767

67بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور حامد خضير198560

ى197691 68بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب طالل امير

69بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشهد احمد محمد325778

ى344086 ديانا علي حسير
70بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

71بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوالء عبدالرزاق عباس326263



ى سلمان199320 72بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوالء حسير

73بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعبير صالح عباس198242

ي كاظم198712 74بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسارة صير

75بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهدى صالح حسن200069

76بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهبة محمد خليل198351

77بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسحر اسماعيل ابراهيم552153

78بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىارساء كريم كاتب498224

79بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاالء سعيد محمد343816

80بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىايالف محمد شاكر390908

ى198545 81بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىروائ يوسف حسير

82بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسارة احمد عيىس414784

83بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىامنة ايوب ابراهيم305600

84بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاية محمد عواد198071

85بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفوزية احمد محمد303153

86بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرقية خلف علي197852

87بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىصفا حسن احمد306667

 علي306752
ى 88بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاية حسير

89بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشهد خالد احمد303201

عبيد جالل علي513554
90بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

91بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينة عيدان عارف389116

92بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبتول باسم حسن303529

93بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىايه عدنان مصطفى198010

ي عليوي470455
94بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنغم راضى

95بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمها قاسم وادي305532

96بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء جمعة داود503639

97بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشهد رائد علوان303269

98بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبان رياض عبدالعزيز197607

99بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىايفان محمود سلمان199802

ى305294 انغام علي حسير
100بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

101بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب ثائر منصور198701

102بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاطمة حيدر مهدي198099

103بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىحوراء ستار عطية198321

104بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور صفاء نرصهللا303324

ى303074 105بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور حسباهلل حسير

106بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفرح عالء صبحي344120

107بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوسن عدنان حسن198228

108بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىضح عبدهللا محمود198771

109بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىغفران حاتم علوان197803

ى303230 110بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىموج سعدون حسير

111بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء صالح ادريس198300

شذى علي حسن198631
112بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

113بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسماهر يارس علي199293

114بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهديل خليل ابراهيم344065

115بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوجدان عباس ذياب197956

116بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعلياء جعفر غضبان199873

117بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنرسين ايوب ابراهيم302594

ين تعبان عواد199513 118بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشير

119بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهمسة جاسم عطا302694



120بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىايمان رياض حسن305420

121بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنورس صفاء نرصهللا303342

122بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعذراء محمد نارص431871

ى عطية197979 123بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنال حسير

ى خالد محمد503659 124بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىحنير

ى306617 125بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىدعاء محمد حسير

126بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاطمة رحيم مطلك327066

127بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعال عبدالرحمن ابراهيم198208

128بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور جمهور محمد303085

129بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشيماء اسماعيل محمد198944

130بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىريام محمد حميد338015

131بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعلياء عدنان هادي197740

ايمان علي صالح431887
132بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

133بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب كاظم داود199642

134بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرؤى زنزل خزعل391281

135بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب فالح حسن198673

ى503636 زهراء علي حسير
136بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

137بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينة خالد وهيب327849

138بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىابرار هادي صالح200065

رسوة علي نارص503653
139بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

140بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسحر نديم خليل306529

ق خليل ابراهيم277117 141بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاستير

142بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء ثائر منصور431873

143بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاسماء قيس فتاح199700

144بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب يارس علي388948

145بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىايمان مقبل هادي470459

146بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسى سلمان عباس303061

147بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهبة محمد جدوع343799

148بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاطياف رشيد خلف199604

149بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىانسام حسام احمد306254

وق رافد محمد344126 150بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسر

151بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء محمد نصيف302989

152بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىايات صالح سلمان305986

153بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاالء طه صالح302737

154بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىايناس غالب حسن197846

تبارك علي عبد197901
155بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

156بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوسن مؤيد عبدالقادر198144

157بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء هادي فرحان303879

158بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبراء شاكر محمود302981

159بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوديان خليل ابراهيم431780

160بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمريم شعبان رجب419035

161بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاسماء محمود جمعة431788

162بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمريم عدنان اسماعيل198831

163بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب جليل عبد198691

164بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعبير ذنون يونس199236

165بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسيناء عدنان بدر198530

166بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىكوثر حسن احمد306671

167بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبراء سلمان جمعة198015



168بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهند عادل ابراهيم197797

ى هيثم عبدهللا72389 169بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىحنير

ى198098 170بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىاسماء طه ياسير

ى محمد302771 171بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىهبة حسير

ى نارص197722 172بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمروة حسير

173بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمريم موس خلف303105

174بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىصابرين نصيف جاسم198067

175بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرشا زبيد خلف503679

176بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىمروة احمد اسماعيل198441

177بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشهد محمد حسن390150

178بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىضح عامر عبدهللا243423

ى كاظم305274 179بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىورود حسير

180بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىحنان اياد ابراهيم306332

ى199329 181بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىايمان محمود حسير

سماح حمزة علي197838
182بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

183بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىسوالف عبدالرحمن احمد197858

184بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىدعاء مجيد حميد431916

185بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىصفاء رعد سبع302896

186بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىدعاء ستار عطية198829

 علي199650
ى 187بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرجاء حسير

ي اسماعيل390470
188بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىحسن حف 

افاق علي محمد306855
189بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

190بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب سعد خليفة242914

191بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىربيعة محمد خلف306108

192بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعبيد خليل منصور513415

193بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىديانا ابراهيم عبدهللا199178

هبة سامي حمد302617
194بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

ى197688 195بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىساره طالل امير

196دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسى باسم داود198647

ى276984 197دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسوسن شهاب حسير

198دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسحر عادل سعد197788

ى حاتم علوان198087 199دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىحنير

200دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىزمن مهدي هندي306396

201دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور وسام صالح302746

202دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسارة مجيد عبدالسالم197818

203دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسندس علي كامل302600

204دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىمروة قيس فتاح199198

205دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىهويدا رائد مجيد394674

ى هادي صالح503715 206دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىحنير

207دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىهدى سمير عبد197809

ى303009 بسمه علي حسير
208دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننى

209دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىماثر اسكندر عبد197795

210دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسحر حمدي حميد470318

ى197783 211دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىوسن رعد امير

212دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىخديجة عدنان اسماعيل198508

213دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىمروة فائق فتاح305320

214دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىميساء قادر نجرس305942

اس علي طالل303204 215دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىنير



ى ابراهيم302668 216دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىرقية ياسير

217دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىاسماء صبحي عباس389735

218دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىابتسام ماجد حميد197907

219دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىداليا خالد عكال198077

220دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىهبة نجم عبد303366

221دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىبيان سالمة خالد199948

222دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىندى ثاير كاظم390809

223دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنار صالح محمد199357

224دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىرقية عبدالزهرة رحيم199823

225دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىارساء نوري حسن327636

226دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور صالح حسن343813

227دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب جواد كاظم431817

228دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىايات سعد محمد198534

229دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىوجدان مشتاق زعالن198261

230دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىايناس علي طالل198543

ى رشيد199852 231دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىايناس حسير

تساىلي يونس خلف306817
232دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننى

233دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور ماهر احمد503723

234دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىانوار سهيل عبد199959

235دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىاسالم سعيد محمد327295

236دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىرشا عبد علوان303406

237دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسارة فيصل عباس554603

238دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسماح كاظم داود199892

239دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينة محمود خليفة303003

240دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىنورهان باسم عبدهللا197595

241دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسبا عليوي فرحان197676

242دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىارساء صفاء فاضل305774

243دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىهبة اكرم نصيف280630

244دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسى عدنان حسن305306

245دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسحر رشيد عليوي306827

246دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب محمد حميد306014

247دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىعال حمدي حميد470326

248دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىنورس سليم محيميد198397

ى هادي303348 249إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىامارة حسير

ى199568 250إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىميعاد احمد حسير

251إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاطمة داود سلمان199593

252إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىهدى رمضان حمد392640

253إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىلم عبدالرضا خليفة197831

254إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور منير عبود344097

255إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىسهير عبدالكريم سلمان470614

256إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء طالب حسن199196

257إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنريمان حسن سبع198166

 عمر علي325744
ى 258إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىحنير

259إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىرفل فيصل احمد197681

260إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىصفاء قيس فتاح199666

261إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىفردوس غازي احمد197737

ى محمود343829 262إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىغسق حسير

263إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىتبارك محمد حسباهلل303187



264إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىضح محمود احمد302960

265إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىكوثر رحيم مطلك306214

266إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىاية جاسم محمد470496

ى اياد طارق199267 267إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىبرسر

268إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنباء عبدالزهرة رحيم198586

حنان علي محمد306478
269إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننى

مريم علي صالح431761
270إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننى

271إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىديانا مهنة ابراهيم198525

ى200076 272إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىسارة احمد حسير

273إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىامنة محمد عواد391150

274إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاطمة ابراهيم اسماعيل306685

275إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاطمة ناهض نرصهللا302622

 سامي198114
ى 276إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىشهد حسير

ي عليوي431905
277إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنقاء راضى

278إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىريم منير عبود431782

279إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىزهراء حسن مطرسر198504

280إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىرهام ابراهيم صالح303875

281إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور جاسم كاظم305690

282إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور صفاءالدين محمد306203

ى197734 هدى علي حسير
283إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننى

284إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىارساء عباس ذياب200058

285إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينب سعد عبدالرحمن198449

286إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىهبة رمضان حمد306653

287إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىتبارك صفاء نرصهللا306305

288إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىشهد احمد اسماعيل198310

زهراء علي عبد200064
289إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننى

290إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىسارة ابراهيم عبدهللا198029

291إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىاري    ج كاوة كريم394562

ى199296 فرح علي حسير
292إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننى

293إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىمريم مثنى محسن305359

ى ابراهيم302919 294إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنرجس ياسير

295إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىسحر محمود احمد198694

296إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىتبارك موفق ذياب344109

297إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىمروة حسام صالح197573

298إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىايمان نصير غازي43309

299إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىانتصار اسماعيل خليل305855

300إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىاية عبدالمطلب صالح305289

301إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىارساء مفيد عباس389604

302إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىايات عبدالكريم هاشم198439

ى وليد حسن344092 303إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىيقير

304إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىاية حسن مطرسر199222

305إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىبسملة سعيد محمد343822

306إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىتراث فالح حسن197773

ى200081 307إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىسحر طه ياسير

ى محمد200067 308إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىافراح حسير

309إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىابتسام قادر محمود503722

حسن علي خليل198135
310إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننى

311إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىاية منير عبود344098



312إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىغفران شمال مجيد197849

ى305300 313إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىايالف غانم ياسير

314إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنرجس حميد جواد200082

315إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىتبارك فاضل شهاب198736

316إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاطمة اسماعيل حسون302811

 علي199640
ى 317إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنورة حسير

318إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسى احمد عادل343909

319إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىمريم صفاء نرصهللا302985

 عماد سعيد305905
 
320إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىارق

ى عبد198043 321إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىنور حسير

322إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسل هيثم يوسف199354

323إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىايالف عبدالكريم هاشم198730

حوراء علي نصيف431921
324إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننى

325إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىوسن جبار مهدي343804

326إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىاسيل فتحي حمدي325619

327إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنار ابراهيم صالح303870

328إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىفاتن مقداد عباس302590

329إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىعذراء سعد عبدالرحمن199223

330ماجستير2المقدادية المركز22494دياىلأننىمهاد محمد عبدهللا199262

331بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىشيماء محمد عبدهللا199282

332بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىوسن عبدالغفور احمد198556

ى روكان علوان199563 333بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبرسر

ى179698 هادية علي حسير
334بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننى

335بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىعلياء سعد عبدالرحمن199505

336بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىابتسام تاية جاسم305510

337بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىامنة سعد خليفة243177

338بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىبيداء طه علوان199351

339بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىابتسام يحنر عاكف327762

340بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىغصون عزالدين عبدهللا198422

ى470311 341بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىازهار محمود حسير

342بكالوريوس2المقدادية المركز22494دياىلأننىرسية جليل حسن316613

343دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىحمدية خريبط نعمان431756

344دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىنضال عجيل خزعل198257

345دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىثناء اسعد عبدالقادر327509

346دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىزينة منعم نعمان303515

347دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسندس عبدالستار ابراهيم302686

348دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىسعاد محسن فاضل198286

ى علوان248040 349دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىفضيلة حسير

ية حسباهلل نعمان197729 350دبلوم2المقدادية المركز22494دياىلأننىصير

351إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىتبارك مقداد عباس302910

352إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىمنى هاشم محمد197916

353إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىشيماء ابراهيم محمود306331

ى طالب خضير305616 354إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىبرسر

355إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىانس محمد كاظم306075

356إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىوداد حاجم خريبط305597

357إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىايمان حسن سلطان198374

358إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىانعام سليم عيدان197761

ى حميدي327282 359إعدادية2المقدادية المركز22494دياىلأننىخالده حسير



1دكتوراه2بلدروز22495دياىلذكرمحمد مرسهد علي225396

2دكتوراه2بلدروز22495دياىلذكرسعد فياض عبدهللا375715

3ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرمخلص سليم جاسم222493

ي عبد284097
ى

ى شاع 4ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرتحسير

5ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرعالء جواد كاظم431836

6ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرمحمد سلمان مراد431839

7ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرخطاب عمر خليل226783

8ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرعدنان كنعان مهدي321540

ى شالل373756 9ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرابراهيم حسير

10ماجستير2بلدروز22495دياىلذكريارس وهاب أحمد283973

11ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرلؤي عباس سعود283833

12ماجستير2بلدروز22495دياىلذكراحمد خليفة سلمان222084

13ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرنبيل احمد نارص222042

ى حسن510804 14بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركريم حسير

ى431837 15بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراثير سلمان حسير

16بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعادل فتاح فرج375369

17بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرجاسم حسن علي375751

18بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرجواد كمال وىلي423932

19بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراياد منصور علي284085

ى حسن284218 20بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حسير

21بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرنبيل رحمان مايخان226642

ى374369 22بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمجيد عباس شاهير

23بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمازن عبدهللا مهدي318523

24بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمشتاق عامر محمدعلي431285

ى374121 25بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعدنان سلمان شاهير

26بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد خليل حمود510811

27بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمؤيد مراد علي430900

ي جرمط554750
28بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرثامر راضى

29بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعماد شكر حمود374754

ى221876 30بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرطارق خلف حسير

31بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسالم عبدالحليم اسماعيل497917

32بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكربالسم عدنان عبدالعزيز283659

33بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرقاسم داود سلمان318200

34بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعامر نارص جاسم226943

35بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعماد هادي ابراهيم225541

36بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرنهاد خالد عبدالكريم387620

37بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى عزالدين مصطفى318511

38بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراياد مهدي دهش318344

39بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررائد جاسم محمد221941

40بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرصالح مهدي احمد283695

41بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرفاهم عبدالستار محمد317767

42بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراركان جاسم محمد430860

ى محمد387708 43بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعالء حسير

44بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد صكب طه423983

45بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر رشيد حسن281801

ى388985 46بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرقصي سالم حسير

47بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرفراس عادل هبة223501

ى علوان317410 48بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراكثم عبدالحسير



49بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرليث يوسف محمد499914

ى226717 ى كامل حسير 50بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرتحسير

51بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرصباح كمر عزيز283845

52بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عادل هيه320443

53بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى جهاد خرصى423998

54بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعبد يحنر عبد227198

 وىلي222056
ى 55بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي حسير

56بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكردريد عبدالحميد رشيد318360

57بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى حميد قاسم222655

58بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرزياد شكر خنجر317419

59بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرغسان جبار ماهود224689

 علي222074
ى 60بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررياض حسير

61بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عدنان طه223141

ي431779 62بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرصالح عبدهللا كرجر

63بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعامر عبدالواحد علي283990

64بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرغالب كاظم منهل374499

65بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرجميل ابراهيم حسن499911

66بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد عصمان سعيد222852

67بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرفاضل عادل خورشيد320933

68بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررائد يونس يوسف317778

69بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرصدام ابراهيم بريس423941

ى شالل375547 70بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسالم حسير

71بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى حسن ابراهيم320155

72بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمار طه جواد510816

ى سلمان284015 73بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرباسم حسير

74بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي عبدالنور احمد374945

ي374966
75بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكريونس احمد سبن 

76بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد حميد كاظم375142

77بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرصاحب عبد الستار حسن226738

78بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد ابراهيم خميس320111

79بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعالء عدنان طه226790

80بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركاظم ظاهر احمد431833

81بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمهدي هاشم رجب321998

82بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراسماعيل عبدالحليم اسماعيل499923

83بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر محمود شمس284033

84بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمود فتاح محمود321428

85بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعالء حيدر علي227233

86بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمار عباس قاسم317469

87بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرانس فاضل عبدالكريم510419

88بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررسول محمد شهاب321725

ى سلمان376069 89بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرصباح حسير

90بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر عاضي ابراهيم283551

91بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس اسد جعفر317718

92بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد جليل خليل226175

 علي فالح497856
ى 93بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير

94بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي يعقوب عبدالجبار402185

95بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد جالل اسعد225650

96بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعدي عبد شلكام374020



97بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس حميد عبد226220

98بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمار يعقوب عبدالجبار321523

99بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمار عادل وىلي376533

100بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس يحنر عبدالقادر431832

101بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرقصي نعمان خضير373952

102بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرامجد عبدالعاىلي عبداللطيف375442

103بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد شكر حمود223567

104بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرنرص توفيق رشيد423905

105بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررياض بكر حمود431713

106بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي جاسم محمد284026

107بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسالم ابراهيم شهاب375408

اس عادل هية497890 108بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرنير

109بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد سالم عطية225774

110بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي نوري عارف317952

111بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي غريب مجيد226982

ى خضير431718 112بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي ياسير

113بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد سامي متعب423967

114بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر محمد جمعة421061

ى430865 115بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرزاهد عبداللطيف معير

116بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرباسم متعب عبدهللا375130

ى284226 ي حسير
117بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد راضى

118بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عادل جاري318413

119بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد شكر نوروز431840

120بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرهمام محمود خليفة317566

121بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمسلم عبدالكريم احمد317748

122بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراياد محمد نارص224350

123بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسام حسن علي376156

124بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد شعالن عباس459763

125بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد فاضل عباس221930

126بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي جهاد مراد321863

127بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرنارص احمد ابراهيم499908

128بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرزيدون خلف طالك224534

129بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عبدالرزاق عبدالمطلب318042

130بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي عبدالقادر احمد225481

131بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر جواد كاظم321270

132بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى عماد محمود222609

133بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى عبدالحميد احمد222285

134بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرقاسم حسن جاسم510813

135بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحاتم عبدالكريم مطرود223071

136بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي طاهر عواد222985

ى317850 137بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرفائز صبحي حسير

138بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررشيد فيصل كرمش430659

 علي222415
ى 139بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي حسير

140بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عبدالحسن يحنر284051

141بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراثير حامد شهاب222239

142بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعالء كاظم مهدي389874

 علي320362
ى 143بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حسير

144بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي هادي محمد225885



145بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراسامه عبدالحليم اسماعيل430764

146بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد رياض بكر227054

147بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركرار اسد جعفر318159

ى سليم رحيم226732 148بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير

149بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحاتم كريم ابراهيم282026

ى سلمان375062 150بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر حسير

151بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد محمد جمعة320963

152بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرساجد قحطان اسماعيل423869

153بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي نارص باشا423956

154بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر محمد كرمش227075

ى حسن283957 155بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد عبدالحسير

156بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرامجد مجيد كاظم222698

157بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركاظم عدنان علي223008

158بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكريونس مزهر كاظم375946

ى نزار راشد431820 159بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير

160بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررعد رحم منهل221902

161بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسجاد عمران داود225655

162بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد مقداد علي222134

163بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررسمد جواد كاظم318297

ى سايه222527 164بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد ياسير

165بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد محي هادي226980

166بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد جواد كاظم224139

ى ابراهيم374514 167بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد ياسير

168بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسام شمس عبدهللا499945

169بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد فليح داود222009

170بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعامر تركي ابراهيم283853

171بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرثائر مهند ابراهيم230760

172بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرجاسم محمد جمعة284131

173بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمود ماجد ابراهيم320224

174بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد محمد محمود226967

ى سليمان226681 175بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكربديع حسير

176بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى صدام ابراهيم497847

177بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر اشيف خيون375673

178بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر ضاري هامل374848

ى سلمان375733 179بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكريارس حسير

 علي نارص374910
ى 180بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير

181بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس سالم شمك558405

182بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي طالب سعدون222165

183بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر كامل علي423900

184بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي خليل عبدالستار226603

185بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركاظم سلمان كاظم225858

ى ذياب224069  ياسير
186بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى

ى خضير430896 187بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد ياسير

188بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد جعفر علي221949

189بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسامي فرحان جاري223135

190بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس داود سلمان431740

 علي225826
ى 191بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر حسير

192بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررواد خرصى عباس375075



193دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراياد جمال مطر375630

194دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد شاكر محمد226360

ى نعمة حلبوت317919 195دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسير

196دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرراسم كريم درويش317742

197دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراياد عبداالمير جواد284038

ي محمود227010 198دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعباس ناجر

199دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسعد خميس حسن317597

200دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحكمت بدر مجيد284115

201دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعباس فالح محمود226322

202دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعباس جعفر صالح226954

203دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حسن سلمان222874

204دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرنبيل ابراهيم كشكول333229

ى عبدالستار مجيد317669 205دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسير

206دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي خليل برهان321932

ي علي376477
207دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا حسوتى

208دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصالحالدين عبدالواحد جاسم321999

ى داود وكاع321916 209دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسير

210دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحازم عبدهللا مهدي423946

211دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرفريد عبدهللا الياس317786

ى318329 212دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد هادي حسير

213دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد خليل عبدالرضا318266

214دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد محمد مجيد226890

215دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد نصيف جاسم510817

216دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعماد حامد عبدهللا430582

217دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعبدالصاحب عسكر صفر374920

218دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرفالح مهدي احمد221870

219دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسعيد جاري عناد222309

220دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرنشيد خلف جواد375928

221دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصدام رية خنيو226272

222دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي جمال داود375722

223دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسالم وىلي علي421980

224دبلوم2بلدروز22495دياىلذكربشار حبيب جواد389098

225دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي كنعان عبدالجبار321756

226دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرهيثم اشكير محمود321465

227دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحبيب عبدالحسن مجيد318032

يف318493 228دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعائد عبد رسر

229دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى عدنان كريم321321

230دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحيدر عبدالنور احمد374932

231دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد كامل خالد225663

232دبلوم2بلدروز22495دياىلذكروليد سعيد ابراهيم222257

233دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرجواد خلف جواد387606

ى317711 234دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعمار عبد حسير

235دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرليث سلمان جاسم318121

236دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصالح راشد سنجار223535

237دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعباس محمد كرمش401949

238دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرهادي عباس غيدان317858

ى318064 239دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعزيز هادي حسير

240دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعمر ماهر توفيق317864



241دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعمر فاروق هادي283945

242دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمالك سالم هتيمي389009

243دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرباسم عبدهللا مهدي317931

244دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرنبيل كريم عباس318289

245دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرجعفر عادل خورشيد321206

246دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد شياع علي224328

247دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراياد عدنان خرسو284174

248دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد سليم جاسم283885

249دبلوم2بلدروز22495دياىلذكركاظم مظلوم كاظم317961

250دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعدي مجيد احمد431799

ى محمود284234 251دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي حسير

ى حزام224724 252دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرموفق حسير

253دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعالء ابراهيم كاظم375044

ى حزام223781 254دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعقيل حسير

255دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعبدالحمزة سالم ثامر284068

256دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراركان عدنان عبدالعزيز283933

257دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد كاظم عباس283890

ى عدنان مايع223900 258دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسير

259دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعباس صباح منصور317384

260دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعمار ابراهيم كمال226906

ى سلمان318134 261دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصالح حسير

262دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعمر قاسم سيود281623

263دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمهند حسن عناد374441

264دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرضياء حمود عبد424055

265دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصفوان جاسم محمد478570

266دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد طارق اسماعيل423979

267دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد فاضل شهاب223163

268دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد كريم سلمان318220

269دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرفرحان حميد عبد317882

270دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحميد حومد خميس321466

271دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسعد محمد مظلوم497973

272دبلوم2بلدروز22495دياىلذكروليد محمد كاظم223958

273دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي يعقوب موس497819

274دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسعد صالح قدور226047

ى222069 275دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرميثم صبحي حسير

276دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسن يوسف شكر431785

277دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرشاكر محمود نصيف389202

278دبلوم2بلدروز22495دياىلذكررياض محسن حسن226778

279دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصادق جعفر بوري321550

280دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرليث مجيد عودة283184

281دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحمزة رفعت منت554761

282دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرليث حكيم علي281574

283دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي وريا محمد222288

 علي بكي284198
ى 284دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسير

285دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحيدر مزهر نارص499949

286دبلوم2بلدروز22495دياىلذكربرهان ماجد حميد499978

287دبلوم2بلدروز22495دياىلذكركنعان كريم ثامر318082

288دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرخليل ابراهيم كمال431824



289دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد هادي محمد499940

290دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرباسم محمد محمود375684

291دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد عباس طه222046

292دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرخالد شمس احمد423925

293دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرهيثم جالل اسعد222589

294دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا هاشم كاظم499966

295دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمهند ماجد خلف374323

296دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي عادل نعمة554772

297دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد خليل ستار497867

ى221912 298دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد قيس حسير

299دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعبدالكريم علي زيار320846

300دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى عبدالكريم احمد374780

301دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرظافر محمد جزاع223798

ى ابراهيم225384 302دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرشامل تحسير

ى227261 303دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصدام هادي حسير

304دبلوم2بلدروز22495دياىلذكررفل احمد رحيم321945

305دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراسامة عادل وىلي376584

306دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراركان سليمان يوسف226750

307دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد اياد منصور283996

308دبلوم2بلدروز22495دياىلذكروضاح محمود عبدالهادي375447

309دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعبدالرحمن كاظم سلمان284171

ى جهاد مراد222549 310دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسير

311دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرثائر غائب شكر221908

312دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرخالص عواد كيطان225731

313دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعباس علي منصور226988

ى عباس224099 314دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي حسير

315دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عليوي لفته558455

316دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد صباح منصور226276

317إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرطالب مهدي عواد376413

318إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسالم احمد خلف499881

319إعدادية2بلدروز22495دياىلذكروليد شياع علي389407

320إعدادية2بلدروز22495دياىلذكررحمن محمود احمد421844

321إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحيدر عدنان عبدالرحمن222228

322إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحميد مهوس محمد431842

323إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعالء احمد عبدهللا284207

324إعدادية2بلدروز22495دياىلذكروهبان احمد مهدي499891

325إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسمير رياض بكر224204

326إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرغزوان فاروق هادي225759

327إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراسامة علي كاظم223207

1ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرعباس عبدالحميد كاظم224002

2ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرمحمد سلمان محمد499917

3ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى حميد عباس375516

ى222229 4ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرعلي عبدالجليل حسير

5ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرمزن خرصى عباس226165

ى499893 6ماجستير2بلدروز22495دياىلذكررافد عبداللطيف معير

7ماجستير2بلدروز22495دياىلذكرزيد خليفه عبد283293

8بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرفالح حسن ابراهيم431685

 علي صفاءالدين284229
9بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى



ى431791 10بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكروسام نظير حسير

11بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسن مهدي حسن224462

ى عبدالواحد391493 12بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرطه ياسير

13بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس غريب مجيد223934

14بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرباسل مثنى محسن283867

15بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر رعد خميس222464

16بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكروسام سعد خليل223218

17بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد برهان يحنر430603

18بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر غازي عبدالهادي431808

19بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرهيثم خلف شطب376255

20بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرغزوان ثابت جميل223443

21بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكروليد خالد حميد374179

22بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد غافل خرصى222920

23بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسالم حكيم نارص223495

24بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركاظم جواد عبد223963

25بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي حميد سامي223820

26بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر سالم صالح226923

27بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد فرحان دعدوش225147

ى زيد شياع321156 28بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير

29بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسن كاظم مهدي223067

ى431790  نظير حسير
30بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى

31بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر محمد علي282997

32بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراثير زيدان خلف222085

33بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد لطيف خليل222300

34بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكروسام شهد عبدالعاىلي223618

35بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا ثامر عزيز376435

36بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراكرم حكمان حسن227180

37بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكروليد جواد كاظم557931

38بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررسمد خالد عبد318378

39بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعون سعد جواد223452

40بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عبدالكريم احمد431801

ى281873 ي حسير
41بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسن راضى

42بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحميد هادي عبدهللا421764

43بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعامر عباس سعيد321311

44بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراكرم هادي حسن423235

45بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي جهاد عبدال224259

46بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراداب عبد رحيم284257

47بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد عباس كريم431778

ى374473 ى عبدالكريم حسير 48بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير

 علي281740
ى 49بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي حسير

50بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعماد نادر عبد222443

51بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد عبدالستار عبدهللا222222

52بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرانور احمد يحنر222584

53بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمنتظر اسماعيل عبدالواحد424018

54بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمهدي صالح ثامر317835

55بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد خليل ابراهيم224140

56بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرهمام احمد محمد223850

ى374252 57بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر علي حسير



 علي554769
ى 58بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر حسير

59بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراسماعيل داود سلمان421036

60بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمثنى عجيل عبدالستار456180

61بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي رستم فهد321552

ى حسن221858 62بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرابوبكر حسير

63بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكربالل عبدالخالق علي231831

64بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمؤيد صالح محمود222345

ى222238 65بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعالء علوان حسير

66بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد ثابت جميل222591

67بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرضياء عكاب احمد223911

68بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر صكبان عبد431596

69بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكروعد يونس رمح283987

70بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر كامل هايت374858

71بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي سالم ابراهيم225607

72بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد علي مظلوم281934

73بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر حسن عبدالحسن281589

74بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى طارق طاهر221958

75بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرماجد قاسم فالح222329

76بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرقيس عاضي خليفة222517

77بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد علي فالح221923

 علي بكي283950
78بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى

79بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكريارس محمود سعيد221911

80بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى محمد غايب221942

81بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسالم عباس محمود321450

82بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر فاروق محمد223578

 علي225411
ى 83بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرابراهيم حسير

84بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسيف علي طه284211

85بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمثنى لطيف علوي226749

86بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي قيس مهيدي224483

87بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى سليمان خفيف318806

88بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد وىلي مجيد222478

89بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرداود سلمان عبدالرزاق282080

90بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس اياد منصور281823

91بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر مرصى محمد227001

92بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر عبدالسالم محمد223926

93بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسن سعدون لطيف226265

94بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى رعد عبدالعزيز224435

95بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرغيث موس جمال374586

96بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمروان يحنر رشيد222156

97بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرهيثم سلمان طرف224482

98بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس شوكت محمود320371

99بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرهشام طارق طاهر222306

ى222475 100بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعادل عباس حسير

101بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعالء باسم جمعة224178

102بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرقاسم محمود علي284059

103بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعبدالحكيم مروان محمد284181

104بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد زهير فهد221947

105بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرفاضل حميد عباس221983



106بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى سلطان زيدان317632

107بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى عدنان احمد499975

ى محمد222024 108بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى تحسير

109بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس وليد عبود224548

110بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركريم يوسف شكر224465

111بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد رعد خميس222198

112بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس نبيل عبدالجبار222247

113بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي عبدالكريم مرزا375647

114بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرايمن باسم اسماعيل223192

115بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى صالح خليفة283159

116بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرزياد غازي نزال284103

ي مخيير سادر221985
117بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرهاتى

118بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسيف محمد سلمان226091

119بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمود كامل حومد321987

ى عبود خميس374541 120بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير

121بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا اسماعيل خلف226289

122بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر كريم حميد317688

ى224037 123بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرجميل عبدالجليل حسير

124بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد علي نارص374868

125بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكريوسف جاسم عبد223887

126بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرايهاب ابراهيم عبد224112

127بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد سالم جرمط222523

128بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرامير علي سليمان284980

129بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمار جمال مطر317737

ى شهاب227209 130بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكروليد تحسير

131بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد خزعل حميد222568

132بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي عبدالسالم محمد284156

133بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرابراهيم رعد حبش223483

134بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرثائر محمد جزاع320724

135بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرزيد ابراهيم جارهللا283977

136بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعبدالعزيز عثمان بكر374816

137بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركاظم هادي حسن431700

138بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر عبدالجبار خليل430589

139بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حسن علي283902

ى374284 140بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد كريم حسير

141بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرخالد عاضي ابراهيم321850

142بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي موس عليوي223182

143بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرازهر احمد مهدي222149

144بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركرار كريم نوار431830

145بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي ويس علي320052

146بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمهدي احمد عباس319218

147بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرقاسم عباس عبدالقادر431781

148بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي خليل ابراهيم225950

149بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي صالح محمود223229

150بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمود فري    ح محمود282089

ى ابراهيم423889 151بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد ياسير

ى431593 152بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمنتظر محمد حسير

ى محسن صكبان224467 153بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير



154بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكررياض حامد عباس224800

155بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرموس صالح عارف375739

 علي نارص374956
156بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى

157بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسيف حسام صبيح226745

زا373878 158بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد عبدالكريم مير

159بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى طارق عبدالكريم225797

160بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرهمام سالم احمد222141

161بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعبدالنور عبدالوهاب فاضل223526

ى222459 162بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي عباس حسير

163بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد علي عبدهللا226836

164بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد رشيد حسن224498

165بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى صالح ربيع222171

166بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد صبحي علي319329

167بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكربهاء عبدهللا طالك222480

168بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحمزة خورشيد حميد375681

169بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعقيل محمد علي222216

170بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد مخلص عبدالحميد327421

171بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد صالحالدين عبدالواحد223977

172بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد مراد كاظم223965

173بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرظاهر كريم سلمان227111

174بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمهند خليفه عبد375759

ى عبدالحميد430931 175بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حسير

ى فرمان جوي222051 176بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير

177بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد عبدالكريم حسن226876

ى تعبان اسماعيل223038 178بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسير

179بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي عمران شكر223884

180بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عبدالكريم محمد282065

181بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر ميثم حسن375567

182بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر عباس طه431735

183بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر نبيل محمود221833

184بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكربرهان حكمت بدر226800

185بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد كريم سلمان223037

186بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرميثم جاسم حسن374304

187بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمار سامي احمد223786

188بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكركرار مبارك عيدان319257

189بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكربكر محمد علي222298

190بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد موس جمال375896

191بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى محمد عبد226799

ى ابراهيم318276 192بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرخالد تحسير

193بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرثامر تركي ابراهيم282056

194بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي محمد كريم222840

195بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس يوسف ابراهيم224193

196بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد سعيد ابراهيم224017

197بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي سالم حسن222260

198بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعمر عايد عباس319188

199بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعبود غريب عباس374614

200بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكربالل ماجد ابراهيم223879

201بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد حسن طاهر225631



202بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحميد محمود عباس432143

ى نارص430597 203بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي حسير

204بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد خضير عباس222017

205بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرواثق حكيم خزعل387640

206بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحسن فالح حسن223722

207بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد صالح علي226688

208بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرايهاب عادل كريم423518

209بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرهمام ماجد هاشم431816

210بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد رعد عبدالعزيز222502

211بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسيف صالح راشد222317

212بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسجاد حسن عناد375728

213بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرسيف باسم قدور227701

214بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرراغب خليل مهدي375477

215بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرهاشم صباح هاشم222010

216بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمهدي حميد ماالهلل375611

217بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعلي سالم ابراهيم499988

218بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرحيدر عباس علي223792

219بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكربهاء داود سلمان374072

220دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى صالح شبيب431795

221دبلوم2بلدروز22495دياىلذكريوسف مؤيد نوروز226814

222دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد جالل عيدان284075

223دبلوم2بلدروز22495دياىلذكررياض كريم حميد430674

224دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرهادي عباس خضير319455

ى431819 225دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسيف ثامر حسير

226دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي جاسم محمد222006

ى494811 227دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرابراهيم صباح حسير

228دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد محمد شهاب224123

229دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد قحطان جاسم227684

230دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرموس داود سلمان283980

231دبلوم2بلدروز22495دياىلذكروليد جهاد علي225001

232دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى عبدالعزيز ماهود283065

233دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسن عباس عبد387898

234دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد ساجد عباس376488

235دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحيدر غريب مجيد424063

236دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرلؤي ياس محمد374148

ى فخري سلمان227003 237دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسير

238دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرابراهيم محمد ابراهيم222185

239دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرابراهيم عيدان نعمان317577

240دبلوم2بلدروز22495دياىلذكريوسف حميد طه222148

ي كاظم421103
241دبلوم2بلدروز22495دياىلذكروعد ماضى

242دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد جليل جاسم223158

243دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرقيس وىلي قاسم374350

244دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحيدر حازم قاسم225559

245دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد نوري ابراهيم317559

246دبلوم2بلدروز22495دياىلذكربالل موس جمال374569

247دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد اسد خلف223172

248دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعباس احمد جواد222818

249دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسن جابر خميس222595



250دبلوم2بلدروز22495دياىلذكروسام غالب اسماعيل423951

251دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسن فالح منصور226255

252دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرايمن محمود نزال226323

ى محمد225530 253دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعمر حسير

254دبلوم2بلدروز22495دياىلذكررعد محمد عبد226282

255دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسعد نجم رحمن283859

256دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعمار علي يوسف224156

257دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرنمير احمد فرحان225744

258دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرابراهيم عدي ابراهيم283373

259دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسعد جمال مطر226684

260دبلوم2بلدروز22495دياىلذكريارس مرصى محمد281668

261دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد عبدالجواد علي223802

262دبلوم2بلدروز22495دياىلذكروسام سامي متعب423333

263دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرانور سالم صالح227243

264دبلوم2بلدروز22495دياىلذكريوسف رعد حبش224457

265دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرخالد احمد عبد320492

266دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد انعام خليل373968

267دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعصام اسماعيل شهاب431804

268دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرنبيل عدنان شياع222562

269دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد ماجد محسن226136

270دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعزالدين محمود نصيف223949

271دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد خالد عبدالحسن227867

272دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصادق جاسم محمد374483

273دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى خليل ابراهيم224304

274دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحمزة يوسف شكر317554

275دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمهدي صالح معروف318069

 علي223544
ى 276دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حسير

ى خليل برهان317452 277دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسير

278دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسام طالل عبدالستار226770

279دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرجاسم محمد حميد222246

280دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمسلم احمد شهاب225671

281دبلوم2بلدروز22495دياىلذكريارس موس محيسن318403

282دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحيدر جاسم جبار510800

283دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد كنعان عبدالجبار224239

ى223142 284دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي قاسم حسير

285دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حسن علي283865

286دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصالح عاضي عواد431606

287دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرقصي ياس محمد374168

288دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد غريب مجيد227166

289دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحيدر عبدالستار عبدهللا224183

290دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي عبدهللا سلمان319667

291دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرليث حسن عيال224947

292دبلوم2بلدروز22495دياىلذكررائد كاظم عباس374981

293دبلوم2بلدروز22495دياىلذكريارس هادي صباح221880

ى جابر خميس223197 294دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسير

295دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي مراد حسن221895

296دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرابراهيم عبدالخالق سعيد227833

297دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسجاد حسن طاهر318347



298دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراثير عبدالرحيم كامل320012

299دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي طه عبدهللا225581

300دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسن عبدالجبار محمود223875

301دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحيدر سلمان عباس222923

ى ذياب513725 302دبلوم2بلدروز22495دياىلذكركاظم حسير

303دبلوم2بلدروز22495دياىلذكريوسف علي يوسف557923

ى فليح226397 304دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرباسم حسير

305دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحيدر طارق طاهر223049

306دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد نادر عبد431829

307دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعسكر كاظم عبدهللا430720

308دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرهيثم سعد خميس225363

309إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمفدى احمد يحنر431811

310إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي محمود خليفة222275

311إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسيف فؤاد محمود222073

312إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسيف علي بكي284183

ى318318 313إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصعب حميد تحسير

314إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرامير ستار سعيد226714

315إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرهيثم كريم كاظم224175

ى222323 316إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرخالد جمال حسير

317إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراسامة نعمان سبع222030

318إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى حامد هادي227813

ى421646 ى علوان حسير 319إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

320إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن علي طه281916

321إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حميد مراد321664

322إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد سعد نوري431060

323إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرصفاء حمود عبد375033

324إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد ضياء رحمن423466

325إعدادية2بلدروز22495دياىلذكررائد احمد محمد423099

326إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي خالد عبدالحسن422016

327إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي سليمان شامراد320934

ى عبدالكريم محمد422918 328إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

329إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدالرزاق ساجد عباس430912

330إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي مالك انيس224524

331إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي عادل فتاح375385

332إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي اياد رشيد221891

333إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرطه نافع شوكت321614

334إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد طالب حمود222537

يف الفت375576 335إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى رسر

336إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد احمد عبدالخالق219350

337إعدادية2بلدروز22495دياىلذكررسول ثامر معروف227065

338إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعباس جالل برهان320461

339إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد نبيل محمود222561

ى عباس224845 340إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حسير

ى اسد خلف223503 341إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

342إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعباس عادل عبدهللا222086

343إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعباس كاظم عباس375542

344إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عامر فرمان375467

345إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد فارس ستار221843



346إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسعيد عايد عباس421923

347إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى غانم محمد226020

348إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعمار صالح عارف423276

349إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد مهدي مطلك224271

350إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد سعد نوري226331

351إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد محمد علي225200

ى كاظم عباس430847 352إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

353إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعمر رافع صبحي333868

354إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد فراس سلمان321808

355إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرطارق صادق جعفر319430

356إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عدنان عبدالكريم420860

357إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرطه طارق عبدالكريم222015

358إعدادية2بلدروز22495دياىلذكركرار بشار ويس319220

359إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسلمان عدنان سلمان423897

360إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي خالد صادق222253

361إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى كاظم عبدالكريم431813

362إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد جهاد مراد222753

363إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعباس قاسم محمد431692

364إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرصالح علي حمود430921

365إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد جميل سعيد430739

ى223760 366إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرجاسم محمد عبدالحسير

367إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمهند حميد علوي222048

368إعدادية2بلدروز22495دياىلذكركاظم جاسم جابر223576

369إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسجاد عادل فتاح223551

370إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي عايد عباس376108

371إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي كمال اسعد319558

372إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد عادل خرصى321009

373إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمنتظر مبارك عيدان221931

374إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا رحمن محمود421698

375إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى جمال عبدالحميد222108

376إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرانور ضياء حمود319623

377إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمهدي رياض عيىس430777

378إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراسامة عبدهللا عبدالكريم223061

379إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدالرحمن سعد هاشم222895

ى375529 380إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعمار احمد حسير

ى375622 381إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرساهر ستار حسير

382إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى عبدالكريم محمد222872

383إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد علي حسن222369

384إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عبدالكريم جبار319757

385إعدادية2بلدروز22495دياىلذكركميل حميد سامي318456

386إعدادية2بلدروز22495دياىلذكربالل محمد فليح319594

387إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن محمد جعفر224652

388إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن هيثم عليوي222351

389إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي قاسم مولود499983

390إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي ماجد خليفة283031

391إعدادية2بلدروز22495دياىلذكركاظم خليل علي225303

392إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد جمال احمد320197

393إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرامير اسماعيل فرحان222187



394إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد احمد نصيف318925

395إعدادية2بلدروز22495دياىلذكريوسف عباس علي224279

396إعدادية2بلدروز22495دياىلذكررامي خالد عبدالحسن430794

ى319488 397إعدادية2بلدروز22495دياىلذكركرار ماجد حسير

398إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرصادق عالء خليل223632

399إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسجاد سالم اسماعيل431798

400إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي عبدعون حمه225876

ى محمد223769 401إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدالرحمن تحسير

ى عبدالستار عبدالرضا375742 402إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

403إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعباس جواد موس318150

404إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا محمد جابر423883

405إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد وريا محمد223267

406إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد محمد فليح226877

ى مجيد عباس423144 407إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

ى319544 408إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد كامل حسير

ى399632 409إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحيدر محمد عبدالحسير

410إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي ابراهيم دوشان222097

411إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمؤيد علي نارص376283

412إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد طه معروف376576

 علي هيل387868
ى 413إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

414إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن علي فليح499896

415إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراسامة زياد سامي222745

ى عباس كامل430816 416إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

417إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرايمن محمد شهاب321083

418إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمرتصى غالب اسماعيل223821

419إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمهند خزعل حميد318195

420إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي خالد جليل226500

ى طالك226129 421إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي تحسير

422إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرضياء فرحان دعدوش319922

ي225920
423إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحيدر محمد كبن 

424إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعباس علي فليح499899

ى محمد224172 425إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي حسير

 خليل علي510810
426إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى

427إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرطه سعد نوري431005

ى222003 428إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد علي حسير

ي431592
429إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن علي حرينى

ى223093 430إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد قاسم حسير

431إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرموس حميد حومد222973

ى ابراهيم375559 432إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي ياسير

433إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرايرس علي عبدهللا222071

434إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحمزة ماجد فرحان222292

435إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد غازي متعب423497

436إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد علي رشيد497884

437إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعمر عبداالمير نجم226377

 علي طه282759
ى 438إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

439إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحيدر جاسم محمد222114

440إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا غيث فتاح226952

441إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد سالم فالح430834



442إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حازم محمد223662

443إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد نجم عبد222342

444إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمنتظر حسن احمد320511

445إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرداود سلمان مراد221924

446إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمنتظر احمد يحنر225806

447إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد نبيل خورشيد224216

448إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا احمد الياس223516

449إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي عامر علي321060

450إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد حسن كاظم497807

451إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عدنان وىلي223589

ى عدنان محمد282946 452إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

453إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعباس خليل يوسف223475

غام فاضل عباس226477 454إعدادية2بلدروز22495دياىلذكررصى

455إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى سالم اسماعيل424012

456إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد عماد عاشور225899

457إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد عماد صالح الدين281726

458إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد احمد فرحان376547

459إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي كريم جاسم222854

460إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرزين العابدين عبدالحسن احمد284062

461إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحيدر عطا عبود222954

462إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن فخري سلمان320070

463إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد سلطان اسد320647

464إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن عامر علي رضا376593

465إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد قاسم محمد223474

466إعدادية2بلدروز22495دياىلذكريوسف اياد يوسف318251

467إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا محمد سلمان318748

468إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي قتيبة منصور223151

469إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعالء نصيف جاسم226337

470إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي حامد احمد227103

ى عاضي227459 471إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد حسير

472إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمدالباقر حسن عناد375654

473إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرفاضل عباس خليل223933

474إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن خليل حمدان320919

475إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد عثمان بكر497876

476إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرقتيبة عقيل عباس431696

477إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد علي كاظم223534

478إعدادية2بلدروز22495دياىلذكردحام محمود شهاب375697

479إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرابراهيم عبدالباري ابراهيم389576

480إعدادية2بلدروز22495دياىلذكركرار عبدالستار عبدالرضا430498

481إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد ابراهيم كمر421789

482إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي فليح حسن375499

483إعدادية2بلدروز22495دياىلذكريوسف محمد عبدالستار223695

484إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراحمد باسم عبدهللا222488

485إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي عصام صادق375691

486إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد مجيد عباس226677

487إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا باسم قدور224322

488إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسجاد عبدالكريم مرزا222090

ى عبدالستار554768 489إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي عبدالحسير



490إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي عماد منصور318692

491إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعثمان عدنان عثمان223898

492إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن خالد نجم375492

493إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحيدر حميد محمد387728

494إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي ذياب خماس222326

495إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعمر مختار عيدان510819

496إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد علي كاظم222096

497إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن احمد جواد226258

498إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى عبدالكريم مطرود431723

ى221926 499إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن احمد حسير

500إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرصباح علي صباح221991

 عبداالمير عبدالكريم222930
501إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى

502إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا محسن علي222191

503إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرسجاد سعدون حسون375709

504إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن محمود نزال222081

505إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرطه محمد فليح224224

506إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد احمد علي421130

507إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد سعد خليل430574

508إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد صالح مهدي222725

ى عبدهللا223642 509إعدادية2بلدروز22495دياىلذكراوس ياسير

ى318296 510إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي حميد تحسير

ى خليل شهاب227044 511إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

ى نعمة225391 512إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدالرحيم حسير

513إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرشهاب احمد جوامير224010

514إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا رعد محسن319260

515إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعبدهللا حميد عبد222724

516إعدادية2بلدروز22495دياىلذكررافد صباح غازي512939

ى محمود221904 517إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد حسير

518إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرفرات مجيد حميد334301

519إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمهدي موس يحنر320853

520إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسن ذياب جواد227141

521إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرطه سالم فالح430880

522إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عبدهللا عبداللطيف222529

 علي جعفر282768
ى 523إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرحسير

524إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرصفاء نايف ابراهيم321650

 علي319304
ى 525إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي حسير

ى حسن222863 526إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عبدالحسير

527إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمحمد جاسم جمال375688

528إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى ماجد عباس320215

529إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي صالح علي321731

530إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرماهر حميد علوي222178

531إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي طالب حمود222515

532إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى احمد الياس319864

533إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرمصطفى عمران عيىس223822

534إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعيىس احمد حومد431750

ى عليوي497796 535إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعباس حسير

536بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمؤيد لطيف عليوي224774

537بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرمحمد صالح منصور421888



538بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرقصي وىلي قاسم321223

ى شهاب222938 539بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكراحمد تحسير

540بكالوريوس2بلدروز22495دياىلذكرعباس يوسف شكر317730

541دبلوم2بلدروز22495دياىلذكردريد محمد جميل318322

542دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرحسن سامي عباس227019

543دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد عادل عبدالرحمن222811

544دبلوم2بلدروز22495دياىلذكررعد محسن سلمان321302

545دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرفراس مجيد حميد321140

546دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرخالد عدنان نعمة222646

547دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي قاسم علي318054

 وىلي282682
ى 548دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد حسير

549دبلوم2بلدروز22495دياىلذكراحمد خماس عبداالمير226768

550دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرزهير خليفة بدر222912

551دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرشاكر نعمان ابراهيم423875

552دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرسعد خليفه ماهود227097

553دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرمحمد علي نوروز222891

554دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرزهير محمد فرحان321127

555دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعلي حسن عبد223247

556دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرصدام ابراهيم دراغ318023

557دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرجبار غشيم نارص317679

558دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرعباس هادي عبدالكريم374630

559دبلوم2بلدروز22495دياىلذكرناظم عبد شلفون320115

560إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرهيثم عليوي نارص222341

ى431838 561إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرزهير قمر حسير

562إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرنزار عباس مراد430618

563إعدادية2بلدروز22495دياىلذكرعلي كريم كاظم319103

1دبلوم عاىلي2بلدروز22495دياىلأننىعبدالصمد رضا رشيد494791

2دبلوم عاىلي2بلدروز22495دياىلأننىزينب صكبان عبد552241

3بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنورا عزيز شكر226969

4بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىفضاء اسماعيل عبدالحميد321629

5بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنهاية عبدالستار محمد376403

6بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاوراس مالك علي510802

7بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىارساء ابراهيم نارص389151

ى سلمان318394 8بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحياة حسير

9بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرواء صبحي علي226779

10بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىعالهن محمد عواد387844

11بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسعدية هادي عنان376139

12بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنداء مهدي صالح321926

13بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرغد ربيع صحيب222681

14بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينب عبدالرزاق هادي318163

ى222066 15بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرغد داخل حسير

16بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحمدية ابراهيم كرحوت283840

17بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىعلياء نعمان خضير499880

ى321347 18بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىيرسى علي حسير

19بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرائدة عيىس موس423992

20بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينب علي منصور284003

اس قيس عبدالجبار318427 21بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنير

ى شكر226300 22بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمياسة حسير



23بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحوراء عمران فرمان281536

عبير احمد علي223976
24بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

نوال سامي لطيف318192
25بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

ى227877 26بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهيفاء منصور حسير

27بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحوراء خليفة مطرسر222825

28بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىشيماء كامل هايت286339

29بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنرسين سعد حبش284146

سوزان علي مهدي284238
30بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

31بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينب سامي محمد كريم373720

32بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنور عبدعون حمه500009

رشا حيدر علي284011
33بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

34بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهدى خليل عبدالستار226294

35بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىفاتن عبدالحميد كاظم348168

36بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرسى محمد غايب374708

37بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمروة هادي رشيد321586

38بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىشهد محمد شكر284192

مروة علي مزهر558275
39بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

40بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنور عبود خضير558262

ى نعمة222264 41بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحنان حسير

42بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاالء يوسف عبدالجبار222649

43دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىمها عبد حسن318534

44دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىاميمة عبد حسن317475

ى221828 45دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىنرسين معروف حسير

ى عبدالجبار عبدالرحمن317976 46دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىبرسر

47دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىفوزيه مهدي احمد225836

48دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىفداء صبحي علي227022

49دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىميادة كامل هدايت283630

ى319041 50دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىاالء معروف حسير

51دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىاقبال خليفة سلمان374462

ة هادي عبدالكريم284021 52دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىسمير

53دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىدنيا عادل حميد223867

54دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىصباح عبدهللا ابراهيم317658

55دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىرساب عبدالرحمن محمود431682

ى شكر221994 56دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىمحاسن حسير

57دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىارساء حازم قاسم227083

58دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىمها محمد مطرود431818

59دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىشيماء اياد جليل321807

60دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىنرسين جميل غالم281761

61دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىبتول مسلم عسكر227030

62دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىارساء اياد جليل317610

63دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىسهام نعيم وادي423963

سحر داود علي222800
64دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

شهالء جمال علي281556
65دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

ى420669 66دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىفرحة هادي حسير

67دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىهيام شاكر جواد222670

68دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىعلياء حسن محمد222679

69دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىلمياء كريم حميد318073

70دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىايناس اسماعيل خليل321410



71دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىجوان حسن قنير283938

72دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىابتسام نعمة ريمان223975

73دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىمنار منعم حوم431726

ى431827 74دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىبراء بشير حسير

ين علي منصور510809 شير
75دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

76دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىرويدة عبدالرحمن اسعد431826

77دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىاناس عبداللطيف حسن424036

78دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىاالء عزيز حسن223193

79إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىنادية سلمان نزال318001

80إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىنادية صالح جواد318761

81إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزينب عبداالمير نايف226707

82إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىحنان احمد عبدي224073

83إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىايمان محمد مطرود224138

84إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىنوران فرحان مصطفى499967

سعدية عبدالواحد علي284107
85إعدادية2بلدروز22495دياىلأننى

1ماجستير2بلدروز22495دياىلأننىاية غالب حيدر431584

2ماجستير2بلدروز22495دياىلأننىافراح محمد جمعة281688

خلود علي عبدهللا223560
3بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

4بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزهراء حسن كريم375643

5بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسندس صباح منصور225989

6بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمنال طه معروف375097

7بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىميالد جميل سعيد321172

8بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىضح نوري ابراهيم317982

9بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنبا اياد جليل376507

10بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىصابرين قاسم محمد223734

ين سعد علي221996 شير
11بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

12بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزهراء ايوب مسلم223006

13بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاية خالد حميد374198

14بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىفاطمه محمد ستار282812

15بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحوراء نجم عبود223715

16بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىخلود عاضي خليفة421267

17بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة غريب عباس431677

18بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة هاشم قاسم225603

19بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنشوة محمود خليفة226052

20بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنور احمد محمود281709

21بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىارساء حسن حمود317665

ى431841 22بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمروة قمر حسير

23بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىضح سامي ابراهيم222844

24بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمريم سالم ابراهيم494819

25بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهند فليح حسن222270

26بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينب خليل عبدالستار226819

27بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىميس سلمان محمد222029

28بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاية مهدي علوان223735

29بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىخولة محمد عباس227041

30بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىوفاء رحمن حسباهلل223955

اية علي عبدالستار283962
31بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

ة غافل خرصى387666 32بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىامير

33بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمريم باسم قدور223124



34بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىجنان هاشم رجب431822

رويدة محمد علي223515
35بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

36بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىشهد حميد طراد499887

37بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسبا عدنان عباس423988

38بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىلمياء حميد احمد374086

39بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىافراح جاسم عباس224824

40بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسندس كريم سلمان223912

اسماء خليل علي222953
41بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

42بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسحر طه علي226708

فاطمة عبدالجواد علي223788
43بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

44بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىندى حازم قاسم281952

نغم جمال علي226232
45بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

46بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىشهد محمد فاضل319276

رغد جمال علي222455
47بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

48بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىايالف اياد جليل376524

49بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينب عادل خرصى223019

50بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىضح طارق عبدالكريم226866

51بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىطيف سالم وىلي322079

ي عالء فاضل224111
52بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاماتى

53بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىعبير عثمان بكر376216

54بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاية محمود مهدي226845

55بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىغفران منير شهاب222900

56بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىايمان محمود مهدي221936

57بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسماح منصور حسن284055

ى عبدالقادر223457 58بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهديل عبدالحسير

59بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمروة سالم عبدالرحيم226221

60بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىامنة نهاد احمد225982

ين عامر علي375603 شير
61بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

62بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاسماء عباس سلمان227018

63بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىوالء جليل جاسم223805

64بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىافراح سالم صيهود283895

65بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرنا فتاح محمود431996

66بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة جمال ستار222299

67بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسىه عيدان نعمان318307

68بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىكوثر صباح نادر221966

ريم محمد علي224215
69بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

70بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهديل خورشيد رشيد320346

71بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسارة احمد غضبان223994

72بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينب حميد عباس221992

73بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىالهام نعمة ريمان223447

74بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىجنة خالد نجم373897

75بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهدير عثمان بكر376236

76بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرواء محمد نزال282044

77بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىعبير سلمان محمود222817

78بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزمن محسن طالك222565

79بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمروة صالح الدين عبدالواحد223492

80بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزهراء ثامر معروف226956

81بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىشيماء سالم جبار317753



ى283879 82بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينب سالم حسير

83بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزهراء احمد عبدهللا422691

84بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىارساء نارص باشا321189

85بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحسناء نعمان خضير318008

86بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاسماء حسن ابراهيم431802

87بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهدى سالم حسن222788

88بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمروة اسماعيل خليل222813

ى محمود317501 89بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىبراء حسير

90بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىانفال عامر فرمان374000

91بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمروة مهوس محمد224544

ى224503  حميد تحسير
92بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىتف 

93بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرسل احمد محمد222444

94بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىلمياء محي شهاب499993

ى وسام نصيف281928 95بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحنير

زهراء علي احمد375625
96بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

97بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزهراء رحمان عبدهللا225707

98بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىعذراء لطيف عليوي227058

فاتن حسن علي317639
99بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

100بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرسل اسعد محيسن317756

101بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىتغريد خليفه ماهود227158

ى284249 ي حسير
102بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسحر راضى

رساب حميد علي226462
103بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

104بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهيفاء فالح نصيف318176

 علي497900
ى ى حسير 105بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحنير

ى محمود317461 106بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسحر حسير

اية طارق علي226646
107بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

108بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهناء محسن قنير223066

109بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىارساء عدنان نوري224885

110بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىميثاق كاظم رحيم285859

111بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىدالل عبدالرحيم جليل424030

112بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىشهد سالم ابراهيم494820

113بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىحنان سلمان عبدالقادر227135

114بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرسل احمد صيهود431704

115بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىدعاء حسن كريم373947

116بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينب جعفر حسون222060

117بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاسماء محمد نارص223478

118بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىعذراء ثائر عبداالمير223108

119بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىعذراء محمد ضايع222039

120بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىازهار عبد ابراهيم226554

121بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنبا يوسف ابراهيم225883

122بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىهبة عباس خليل317893

ى رسول223506 123بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىفوزية امير

124بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزهرة حسن جامل284595

125بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىعذراء عماد عاشور225813

نادية طه علي223670
126بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

ى جميل سعيد431730 127بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىيقير

128بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىضح سالم حسن222481

129بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينة جواد كاظم221884



130بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىشهد اياد عبداالمير281975

131بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىضح محمد غايب226183

132بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىشيماء فرحان عبدالحسن222044

ى223644 133بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسارة شكور حسير

134بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاسيل خورشيد رشيد222449

135بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىرسى سالم صيهود281544

ى رسول223948 136بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنرسين امير

137بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىضح طالب عبدهللا224348

ى431843 138بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىروشن عادل حسير

ة حميد حسن387635 139بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىامير

140بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىاية زياد اياد283598

عبير علي محمد320595
141بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

142بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمالك احمد محمود281648

143بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىارساء محمود احمد223210

144بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزهراء صباح نادر221959

ى ذياب431835 145بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىزينب حسير

146بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسحر خالد صادق222050

147بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىارساء محمد علي284121

148بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىوالء غانم محمد283433

149بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنريمان قاسم عبدهللا224415

150بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسماهر لطيف عليوي222078

151بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسحر ذياب خماس320732

عبير علي منصور222403
152بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

منال سامي لطيف222625
153بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننى

154بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىبيداء رحمان دعدوش224248

اد كاظم318047 155بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىازهار رسر

156بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمينا جميل سعيد222552

157بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىنوال محسن جهاد431800

158بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىفضيلة هندي خلف223550

159بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىشهد صادق جعفر222389

160بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىمروة غافل خرصى223757

161بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسىه محمود شهاب226309

162دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىبراق فاروق هادي374743

ى عبدالرحمن صالح226115 163دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىبرسر

164دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىدعاء نبيل عبدالستار227847

165دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىعذراء احمد نصيف284044

166دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىانتظار عبدهللا عبدالكريم499954

ى222661 167دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىنىه علي حسير

نضال علي نصيف227739
168دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

169دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىزينة اياد جليل223224

ة شاكر محمود223488 170دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىامير

ى222000 171دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىهدى قاسم ياسير

172دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىسارة ثامر حميد223226

ي431787
173دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىضمياء حميد كبن 

174دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىضمياء حميد عبد227284

175دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىحوراء محمد ضايع222022

176دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىميسم عبدهللا عبدالكريم499961

177دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىمروة رحيم خضير221975



ف431806 178دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىزينب حميد رسر

179دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىزينب حامد نصيف284168

180دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىسارة عبد احمد283926

181دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىارساء حامد عبود318615

 علي223097
182دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىايمان مطرسر

شهد حسن علي223841
183دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

184دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىزهراء جاسم محمد223497

185دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىمريم مهدي كاظم421334

186دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىايمان باقر دهش304229

187دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىزينب طارق علي222136

الدين قاسم226318 188دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىمروة خير

189دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة احمد مجيد222489

190دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىاخالص طه علي224587

191دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىانوار هندي خلف222697

192دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىارساء يوسف عبدالجبار222613

اية محسن علي226847
193دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

194دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىرؤى صابر فرمان224205

فاطمة علي مزهر317392
195دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

196دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىلمياء فالح نصيف227671

197دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىسارة طالب علي421227

198دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىرغدة عثمان بكر376191

ى222279 199دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىرشا قيس حسير

ي سعيد221863
200دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة هاتى

201دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىنغم نعيم وادي422053

اسماء علي طه430639
202دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

203دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىايمان محيسن يوسف283969

ى421184 رجاء علي حسير
204دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

ى عاضي283082 205دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىزهراء حسير

206دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىحوراء يوسف جوامير227523

207دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىسماء كامل هايت284691

208دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىريم مهدي علوان221889

209إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىنبا احمد عبدهللا424022

ى رسول225907 ين امير 210إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىشير

ى423031 211إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىتبارك محمد تحسير

212إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىاالء ضاري سلمان355418

ى422877 213إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىريام كريم حسير

214إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىمريم حيدر جعفر421747

زهراء علي مهدي423911
215إعدادية2بلدروز22495دياىلأننى

216إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىبتول ضاري سلمان355118

ايالف محسن علي223680
217إعدادية2بلدروز22495دياىلأننى

ى222021 صحارى علي حسير
218إعدادية2بلدروز22495دياىلأننى

عال علي منهل554770
219إعدادية2بلدروز22495دياىلأننى

220إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىمالك حسن نوروز421947

221إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرنا صادق جعفر319368

222إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزينب عدنان سلمان423917

223إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىهند محمد خضير283310

224إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىغفران محمد حسون226690

225إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىديانا فارس ستار320444



226إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىاية يوسف قنير224519

 علي222538
ى 227إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىاية ياسير

228إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىايمان يونس خليفة388960

229إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزينب منعم مجيد226045

ى طالك225951 230إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىنبا تحسير

ي554757
231إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىمريم ثامر راضى

232إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىنغم عباس توفيق222805

ى جبار غشيم320572 233إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىحنير

234إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزهراء خلف عباس227600

235إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرسل فاهم عبدالستار222143

236إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىلم صادق جعفر319346

237إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىهند ستار محمود320086

238إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرغد كاظم هامل226701

زهراء حميد سامي318610
239إعدادية2بلدروز22495دياىلأننى

240إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىارساء كاظم كريم510807

241إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىديار محمد شهاب430730

242إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزينب عماد شكر375554

243إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرسل عادل عيدان320606

244إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرندة حبيب عبدالحسن318474

نور ثامر علي375456
245إعدادية2بلدروز22495دياىلأننى

ى317872 246إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة ماجد حسير

247إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىافراح عادل عبدالرحيم320767

ى319003 248إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىمريم محمد حسير

249إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىختام محمود فليح532008

وجدان علي طه375638
250إعدادية2بلدروز22495دياىلأننى

251إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرسل صادق جعفر222671

252إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىسارة عبدالصمد رضا494753

253إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىنور عامر عبود317777

254إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة جاسم عباس431708

255إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىسجا خالد محمد318850

256إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىورود كاظم عباس389062

257إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرنا سمير فتحي375704

258إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىمريم صادق جعفر222710

 عماد اكير283483
259إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىتف 

ي سعيد376035
260إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىمريم هاتى

يدة375666 261إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىاية يوسف رسر

262إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزهراء ضياء صهيود222007

263إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىضح نهاد احمد221917

264إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىايالف محمد حسون223979

265إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزهراء سعد حبيب222426

266إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىايمان كامل عبدالحميد222038

267إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزينب يوسف ابراهيم224715

268إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة عباس هادي375677

ي554752
269إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىتف  ثامر راضى

270إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزهراء محمد ضايع375466

271إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزهراء نجم عبود223920

272إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزهراء احمد عاشور318710

273إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىهدى محمد فليح221920



ى محمد431783 274إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىصبا عبدالمعير

275إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىنبأ عبدالصمد رضا494749

276إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرسل غريب مجيد223070

277إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىسحر احمد جمعة374895

278إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىهبة يوسف عبدالجبار224555

279إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة صباح نادر221964

ى جاسم497961 280إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىسارة حسير

ى389739 281إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىخوساء عبدالجليل حسير

282إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة عماد عاشور226937

283إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزهراء عبدالخالق صالح317655

284إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىهدى صباح نادر223078

ى حنون320677 285إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىزهراء حسير

286إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرسل عامر حومد375561

287إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىانفال عبدالرحيم جليل423187

288إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىفاطمة محمد خضير422739

289إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىحوراء حامد محمود319790

290بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىافراح سلطان عبود318790

291بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىانهار عيىس محمد223751

292بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىايمان عطية ختالن375616

ى سايه222337 293بكالوريوس2بلدروز22495دياىلأننىسماهر ياسير

294دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىمالذ نوري اسماعيل375918

295دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىمنتىه علوان حميد283873

296دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىخالدة شهاب حسن318317

297دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىتاميم ابراهيم مامه321388

ى محمد221988 298دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىوفاء حسير

رنا قاسم علي317797
299دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

ى حسن223866 300دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىافراح عبدالحسير

301دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىسيناء ابراهيم كشكول319635

ي225948 302دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىيرسى وهاب جلنر

بيداء علي رحمن284244
303دبلوم2بلدروز22495دياىلأننى

ى علكون389824 304دبلوم2بلدروز22495دياىلأننىشذى حسير

ي375022
 
ي ارزوق

305إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىشذى صحى

306إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىانعام ابراهيم وحيد399672

307إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىميعاد عزيز شكر284873

308إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىبسمة طالب حيدر319999

شيماء محمد علي282010
309إعدادية2بلدروز22495دياىلأننى

310إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىرسى نوري ابراهيم317806

ين عزيز شكر560960 311إعدادية2بلدروز22495دياىلأننىشير

ى42496دياىلذكرهيوا احمد سليمان376502 1ماجستير2خانقير

ى42496دياىلذكررحمان عزيز محمدمراد501957 2ماجستير2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد محمد بهرام86627 3بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكركوران محمد معروف374730 4بكالوريوس2خانقير

 علي كلمراد86400
ى ى42496دياىلذكرحسير 5بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعماد صديق محمد212838 6بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعباس توفيق فتحاهلل159680 7بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرثامر عبدهللا جهاد86624 8بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرخالد جاسم محمد558400 9بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرنوفل محمد علي363964 10بكالوريوس2خانقير



ى42496دياىلذكراحمد جاسم داود376694 11بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكررسور فائق فرج159967 12بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكردلير اسعد وىلي159441 13بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرجليل ابراهيم علي561014 14بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرنوروز رشيد احمد437203 15بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي محمد رمضان86376 16بكالوريوس2خانقير

ي محمد86655 ى42496دياىلذكرحسام صير 17بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرواصف كريم سارو430652 18بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكركومار علي محمد159337 19بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراكرم محمدعلي محمد86399 20بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرسوارة علي جاسم86351 21بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحميد حسن صالح366460 22بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي احمد محمد86618 23بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراراز اسماعيل سليمان430571 24بكالوريوس2خانقير

ي مامي86623
ى42496دياىلذكرباسم شفى 25بكالوريوس2خانقير

ى363374 ى42496دياىلذكرحاتم عبدالكريم حسير 26بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرهيثم محمد غريب86356 27بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرسالم حاتم احمد295375 28بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعبدالستار حمة وهاب86680 29بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكررائد غالب رمضان86355 30بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر قادر مولود159772 31بكالوريوس2خانقير

ى جاسم محمد86693 ى42496دياىلذكرحسير 32بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعبد محمد نجم510348 33بكالوريوس2خانقير

ى86695 ى42496دياىلذكرحيدر اسماعيل حسير 34بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرهيمن احمد سليمان376511 35بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعماد محسن صالح86668 36بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكروهران وحيد عيىس295636 37بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرهاشم دارا عبدالقادر86364 38بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعبدالرحمان محمد شاةمراد159601 39بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي صالح شوكت296468 40بكالوريوس2خانقير

 علي376375
ى ى42496دياىلذكرطارق حسير 41بكالوريوس2خانقير

كو حبيب بسمار86656 ى42496دياىلذكرشير 42بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر احسان مراد159676 43بكالوريوس2خانقير

 علي مراد364704
ى ى42496دياىلذكرمهدي حسير 44بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراراس خليل عبدالرضا86684 45بكالوريوس2خانقير

ى159466 ى42496دياىلذكراحمد محمد امير 46بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعالء جاسم محمد159615 47بكالوريوس2خانقير

ي جاسم363913
ى42496دياىلذكررافت راضى 48بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكروسام اسماعيل جميل295415 49بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمنير جبار حيدر366858 50بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي حميد محمد553988 51بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد رحيم غريب86346 52بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرطالب ابراهيم خدامراد86379 53بكالوريوس2خانقير

كو قاسم رحيم86660 ى42496دياىلذكرشير 54بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرشورش جالل كريم376193 55بكالوريوس2خانقير

ى رفعت احمد430586 ى42496دياىلذكرحسير 56بكالوريوس2خانقير

 علي376339
ى ى42496دياىلذكرعلي حسير 57بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرفاضل عزيز موس86391 58بكالوريوس2خانقير



ى42496دياىلذكراري احمد محمد405759 59بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد حسن صالح86353 60بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكروريا اسماعيل علي86663 61بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر عدنان غيدان366727 62بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرزانيار محمود جليل430715 63بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد مالك عبدالقادر295381 64بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكردلشاد اكير فتاىلي86666 65بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكركومار اكرم حسن405820 66بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرسامان حبيب بسمار430637 67بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراياد عبدالقادر شاكر295746 68بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر علي امير363840 69بكالوريوس2خانقير

ى محمد560725 ى42496دياىلذكرارام امير 70بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكررزكار رستم كرم86369 71بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحكيم محمد احمد495212 72بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد عبدهللا غيدان295973 73بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر احمد شكر86647 74بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكررسمد كامل حميد277993 75بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي داود سلمان364811 76بكالوريوس2خانقير

ى ايوب سعدي295407 ى42496دياىلذكرحسير 77بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكريوسف جمال برهان86673 78بكالوريوس2خانقير

ى295446 ى42496دياىلذكركورنك محمد حسير 79بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعادل عبدالقادر مصطفى297863 80بكالوريوس2خانقير

ى86688  محمود حسير
ى42496دياىلذكرمصطفى 81بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد ابراهيم احمد558415 82بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي مولود ابراهيم295421 83بكالوريوس2خانقير

ى295411  كمال امير
ى42496دياىلذكرمصطفى 84بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعدنان محمد عطية159285 85بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرماجد عبدالحميد شهاب159845 86بكالوريوس2خانقير

ى159500 ى42496دياىلذكرحيدر رحيم امير 87بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحمد نياز صديق159894 88بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد نياز صديق159872 89بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر رؤوف محمد159518 90بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد كمال سعيد86692 91دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرنزار غضبان توفيق160433 92دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكردلشاد عمر حسن159905 93دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرصباح نوري محمد محمود86642 94دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكركوران عبدالوهاب قادر367340 95دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد رحيم صلبوخ51264 96دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكريارس عامر وفيق86289 97دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمجيد رشيد عبدالكريم561012 98دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرهيوا عزيز قادر376217 99دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرشالل لطيف منصور510000 100دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرموفق غضبان برج علي430558 101دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد علي محمود47493 102دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعباس علي الفت366843 103دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكردلشاد احمد محمود430601 104دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكروريا جليل رحمن159858 105دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد مصطفى محمد47587 106دبلوم2خانقير



ى42496دياىلذكركاروان صباح عبدهللا86646 107دبلوم2خانقير

ى86360 هللا عزيز حسير ى42496دياىلذكرخير 108دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكررائد صديق عبدالرزاق388239 109دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكربشار غضبان توفيق159297 110دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرروند محمد فيضاهلل159833 111دبلوم2خانقير

ى86359 ى42496دياىلذكريارس ابراهيم ياسير 112دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعدنان محمد درويش86661 113دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحىالدين محمد علي86374 114دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحميد فرج علي159818 115دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرصالح طالب رمضان86354 116دبلوم2خانقير

ى159310 ى42496دياىلذكررسهيد عونت امير 117دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكررعد محمود سليمان159789 118دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد رحمان قاسم159427 119دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرجعفر شاه مراد86371 120دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرنبيل يونس حميد86343 121دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرسيف صالح شوكت86652 122دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرديار انور علي86405 123دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي حسن رضا86352 124دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرهاورى جمال فتحاهلل86381 125دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرستار نامدار باوخان366907 126دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى اسماعيل اغامراد501973 127دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعمار غضبان توفيق86649 128دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراركان علي ابراهيم86636 129دبلوم2خانقير

ى159730 ى ياسير ى42496دياىلذكربيباك تحسير 130دبلوم2خانقير

 اسماعيل علي375857
ى42496دياىلذكرمصطفى 131دبلوم2خانقير

 بشير شاهمراد376457
ى42496دياىلذكرمصطفى 132دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحسام محمود محمد158696 133دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعبدالهالل احمد عبدالكريم298247 134دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي احمد ثامر86696 135دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي عبدهللا محمد86637 136دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرازاد داود محمدعلي86619 137دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرديالن اكرم انور86370 138دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرايهاب عباس فرحان375781 139دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرازاد مرزا علي159365 140دبلوم2خانقير

يف159750 ى42496دياىلذكركوران صابر رسر 141دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراسامة محمود شهاب296713 142دبلوم2خانقير

براخاص86648 ى42496دياىلذكرعباس علي اكير 143دبلوم2خانقير

وان طالب رمضان159470 ى42496دياىلذكرسير 144دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرجمال جالل سعيد48451 145دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعدي بكر سايخان86404 146دبلوم2خانقير

ك510326 ى42496دياىلذكرعلي فرج بير 147دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراراز علي ساية86633 148دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرخالد قحطان علي364745 149دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعدنان محمد حسن295436 150دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرتوانا ناظم علي160517 151دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرخليل ابراهيم علي86626 152دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعباس يونس حميد159794 153دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرصالح كاكة كمر86365 154دبلوم2خانقير



ى42496دياىلذكرامير شمساهلل سيفاهلل430351 155دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرشهاب احمد محمد430525 156دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرقادر فليح حسن159321 157دبلوم2خانقير

ي جاسم86347
ى42496دياىلذكررافد راضى 158دبلوم2خانقير

ى501947 ى42496دياىلذكراحمد جمااللدين امير 159دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكررزكار جواد جاسم159576 160دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراياد حاتم ردام86675 161دبلوم2خانقير

 باباعلي388219
ى ى42496دياىلذكرحسن حسير 162دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر محمد منصور501954 163دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرئاسو محمود مجيد86657 164دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرديار رستم كرم86384 165دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحسام خليل اسماعيل86638 166دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد عباس عبدالقادر363629 167دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرضياء يونس حميد159710 168دبلوم2خانقير

ى سانجاة399992 ى42496دياىلذكرمحسن حسير 169دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد عيىس الياس295364 170دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرنهاد فؤاد عبدالعزيز363421 171دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد خليل كريم364013 172دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكروائل طه يوسف376321 173دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمؤيد جاسم محمدسعيد560996 174دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي رحيم كريم367356 175دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحسن علي باقر388261 176دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي محمود كاظم86694 177دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرجعفر روضان اسماعيل86674 178دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكربرهان عبدالستار مصطفى296416 179دبلوم2خانقير

هللا محمد عزيز558416 ى42496دياىلذكرخير 180دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرزين العابدين عدنان انور159671 181دبلوم2خانقير

ى159821 ى42496دياىلذكروزيا عبدهللا حسير 182دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراالن عدنان احمد86670 183دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرلقمان اسماعيل عبدهللا431953 184إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرخالد عيىس رضا159486 185إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراسماعيل محمد عبدالمجيد86643 186إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرجعفر باقر رضا86350 187إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرنوزاد جالل قادر159880 188إعدادية2خانقير

ى احمد محمد367462 ى42496دياىلذكرتحسير 189إعدادية2خانقير

 علي86349
ى ى42496دياىلذكرناظم حسير 190إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرجعفر هادي صالح374536 191إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي يوسف داود364193 192إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكردانا يوسف محمد86395 193إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد صادق جعفر86330 1ماجستير2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد جبار توفيق371728 2ماجستير2خانقير

ى محمد375953 ى42496دياىلذكرعلي عبدالحسير 3ماجستير2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد صباح محمد159395 4ماجستير2خانقير

ى86572 ى42496دياىلذكرمحمد عمر حسير 5بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعبدالحافظ ابراهيم خداداد158441 6بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر محمد رحيم376568 7بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد ساالر عبد86471 8بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحسام فيصل بدر159965 9بكالوريوس2خانقير



وان معروف صالح86535 ى42496دياىلذكرسير 10بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرهاوكار خالد منصور159177 11بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرسامان رسكوت علي431985 12بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرنهرو لقمان اسماعيل431301 13بكالوريوس2خانقير

ى86321 ى42496دياىلذكرعلي محمد حسير 14بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد اسماعيل رحيم86448 15بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرارام صالحالدين علي86549 16بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرازاد محمد فرج371097 17بكالوريوس2خانقير

وان عبدهللا علي86582 ى42496دياىلذكرشير 18بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد ستار جمال374917 19بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى احمد محمد86490 20بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد يوسف رشيد297884 21بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكررسكوت محمد عبدهللا160018 22بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكررحيم عبدهللا ابراهيم375735 23بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرطارق زيد شالل86520 24بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى محمد عبدهللا86333 25بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد جليل صابر295039 26بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد بشار كمال86316 27بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر عبدالكريم اسماعيل86476 28بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرزيدون محمد نوار293799 29بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد خليل شهواز159937 30بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراوميد يدهللا عبدالكريم374664 31بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر حميد سلمان430930 32بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد مصطفى محمود374719 33بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرخلدون محمد نوار376752 34بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرهاوكار محمد علي430924 35بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد كامل جواد86521 36بكالوريوس2خانقير

ى430922 ى42496دياىلذكرهيفن عباس عبدالحسير 37بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرجالل هالل حميد160199 38بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي اديب احمد431130 39بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكربهزاد كاظم جاسم298480 40بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد اكرم محمدعلي86310 41بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى محمد شمة86320 42بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكردلشاد عامر جمعه431059 43بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعبدالرحمن بديع جمعة86545 44بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد علي قادر501844 45بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى حميد رشيد86584 46بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد عماد يوسف86291 47بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكركاويان طالب فيضاهلل160153 48بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكردانا عمر علىاغا371083 49بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد صالح محمود86555 50بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى محسن عبد297567 51بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد ادديب احمد86605 52بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد طالب جاسم431098 53بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعمار احمد شكر294081 54بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكروليد عبدهللا محمود298559 55بكالوريوس2خانقير

هللا رشيد298488 ى42496دياىلذكراراز خير 56بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى ابراهيم فرحان159243 57بكالوريوس2خانقير



ى42496دياىلذكرالحسن محمد حسن431164 58بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرطه عبدالعزيز طه86575 59بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد عطا عبدهللا86325 60بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرديار كنعان كمرخان86460 61بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد فؤاد عبدالكريم86593 62بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحسن جمال ياور431092 63بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكررهيل خليل رشيد86505 64بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرارام رؤوف محمد159256 65بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمنذر عبدهللا جهاد160723 66بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراركان رمزي فائق298398 67بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرارام عمر اسماعيل294363 68بكالوريوس2خانقير

ى محمد560940 ى42496دياىلذكربختيار امير 69بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي عباس فرحان371874 70بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرريناز جاسم محمد86342 71بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي محي حسن86455 72بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعمر عبدهللا ادهم375811 73بكالوريوس2خانقير

 علي371441
ى ى42496دياىلذكراحمد حسير 74بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمهيمن جواد اغا372510 75بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي امان فرمان86446 76بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكركريم مصطفى كريم293866 77بكالوريوس2خانقير

ى376580 ى صالح حسير ى42496دياىلذكرحسير 78بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي يوسف داراخان86533 79بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعمر احمد عبدالكريم86447 80بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرليث هيثم عيىس374648 81بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرنه به ز نعمت عيىس86485 82بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعباس عبدالغفور فتاح293038 83بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرادريس محمد فهد86340 84بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرشادان ناظم كريم298499 85بكالوريوس2خانقير

ى جالل حميد501795 ى42496دياىلذكرسورتير 86بكالوريوس2خانقير

ى510332 ى42496دياىلذكرمجتنر فاضل علي حسير 87بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحسن عيدان محسن510322 88بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى جليل اسماعيل298383 89بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكريوسف موفق حميد158613 90بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد فريدون عمر296666 91بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرديالن برهان احمد376616 92بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد عبدهللا احمد160674 93بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي حسن حاجمراد86493 94بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي نورالدين خورشيد86479 95بكالوريوس2خانقير

ى367828 ى42496دياىلذكراحمد طاهر حسير 96بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكربنار جميل رشيد296853 97بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد خليل زوراب86602 98بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرجيكر عبدهللا ابراهيم375768 99بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمروان عبدالرحمن مروان372491 100بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكركرار فرمان محمد86611 101بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر شاكر محمود86332 102بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد ابراهيم اسماعيل375670 103بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحسن معصوم حسن372131 104بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكريارس احمد محمود86329 105بكالوريوس2خانقير



ى عيدان محسن86539 ى42496دياىلذكرحسير 106بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرغسان حميد محمد66141 107بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي رفعت حميد297623 108بكالوريوس2خانقير

 محمد وىلي86450
ى42496دياىلذكرمصطفى 109بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد خالد الياس160512 110بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى جبار خليل296758 111بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحسن رسهيد عونت160306 112بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد فريدون عمر297582 113بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي عدنان محمود298549 114بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي زرعد محمد293974 115بكالوريوس2خانقير

زا160080 ى42496دياىلذكرمحمد حسن مير 116بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكررسمد محسن احمد86590 117بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر عبدالوهاب محمد298371 118بكالوريوس2خانقير

ف صالح صالحالدين376871 ى42496دياىلذكرارسر 119بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر شاكر محمد86303 120بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعالء كاظم رضا86309 121بكالوريوس2خانقير

ى نارص شكر86588 ى42496دياىلذكرحسير 122بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد قاسم كندح86557 123بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي سيد احمد375642 124بكالوريوس2خانقير

ى86532 ى42496دياىلذكرسوران احسان حسير 125بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراديب حسن علي160551 126بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد عيدان احمد86541 127بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكربكر عمر حمود294135 128بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراسامة خالد مهدي298569 129بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرهورشيد عطا عبدهللا160647 130بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكراركان عليعسكر عليمراد501900 131بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعامر احمد شكر294109 132بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمي عبدهللا غيدان501944 133بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد نجم حميد430942 134بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرعمر محمد عباس86601 135دبلوم2خانقير

 علي372611
ى ى42496دياىلذكرمحمد حسير 136دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعدي عبد محمد160342 137دبلوم2خانقير

ي160716
ى42496دياىلذكراري جبار جاتى 138دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرلؤي عبد محمد294123 139دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر فائق رشيد86606 140دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرئوميد علي محمد160000 141دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرامير وليد كمال160531 142دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد جميل كاظم160110 143دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد ارسالن سعدون296686 144دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرفرهاد فؤاد عبدالعزيز86338 145دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى خالد شاه86300 146دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمروان خالد نوري160070 147دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد اسماعيل محمدرضا501905 148دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرثائر سبع خميس501882 149دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرفارس رشيد كريم86481 150دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر محمد مولود86315 151دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر داود سلمان86567 152دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي عامر فوزي86317 153دبلوم2خانقير



ى42496دياىلذكرحسن اكرم حسن86494 154دبلوم2خانقير

د ديار محمد86578 ى42496دياىلذكرنير 155دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد قادر محمد352154 156دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي عماد حسن86523 157دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرسيوان كريم عبدالرحمن375717 158دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمنتظر ثامر خورشيد296492 159دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعمر فليح حسن372064 160دبلوم2خانقير

كو نارص شكر367625 ى42496دياىلذكرشير 161دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرامير شهاب احمد159678 162دبلوم2خانقير

ى مطلك86454 ى42496دياىلذكرمحمد ياسير 163دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرهوكر سالم قادر298587 164دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد فرمان عباس376818 165دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرارام عثمان عبدهللا295424 166دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرابراد كنعان رحمن75917 167دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرسهير جمال حميد298903 168دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي اسماعيل احمد372122 169دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي جاسم محمدعلي86304 170دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد رشيد عباس86585 171دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد اسدهللا عزيز86560 172دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرشادمان عبدالرحمن عبدالقادر374675 173دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد رزاق خليف159233 174دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراسماعيل رشاد اسماعيل160384 175دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي طالب فيضاهلل431456 176دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرزمناكو ستار محمد86538 177دبلوم2خانقير

ى376532 ى42496دياىلذكررسمد طالب حسير 178دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكريوسف محمد مجيد86313 179دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرانمار زومان عواد159277 180دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى جاسم نادر86458 181دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد فرج محمدطيب51176 182دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرقصي عبد محمد86444 183دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرهانا خليل عبدالكريم86474 184دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد بهمن محمود351423 185دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد سعيد رشيد160068 186دبلوم2خانقير

ى رضا371134 ى42496دياىلذكرمحمد حسير 187دبلوم2خانقير

ان296674 ى42496دياىلذكرحمزة ناطم مير 188دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر سعيد رشيد86502 189دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي عدنان سلطان86326 190دبلوم2خانقير

ى86508 ى42496دياىلذكرفاروق محمد امير 191دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى نرصالدين عزالدين86301 192دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد موس داود86511 193دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرريناس محمد رشيد501710 194دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكربالل برهان جاسم367680 195دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكربارق نزهان مذري426161 196دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراسماعيل رسدار ابراهيم299107 197دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمؤيد سعيد كاظم86512 198دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعمر جاسم اسماعيل376724 199دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد وليد ياور86470 200دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرعبدالرحمن فائق توفيق375886 201دبلوم2خانقير



ى42496دياىلذكرمحمد نعمت جوهر160292 202دبلوم2خانقير

ى86552 ى42496دياىلذكرمحمد عبدالكريم حسير 203دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرمسلم فاضل محمد371111 204دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرحسن يوسف حسن501926 205إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكربراق شكر شاكر160198 206إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرصباح ابراهيم خداداد86451 207إعدادية2خانقير

 علي انور160561
ى ى42496دياىلذكرحسير 208إعدادية2خانقير

 محمد علي160429
ى ى42496دياىلذكرحسير 209إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد شكر محمود362386 210إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد كريم حسن159853 211إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعبدالهادي فاضل علي86412 212إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى محمد عزت86443 213إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد احمد خورشيدعبد160122 214إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرسامي خليل ابراهيم160438 215إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراريان كامل محمود160450 216إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراريان اركان علي160221 217إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد اسماعيل ابراهيم298736 218إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد شاكر علي160401 219إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرتيرس طالل احمد293839 220إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى مردان محمد298824 221إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعباس ساالر عبد160097 222إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراردالن عبدالجبار صفر480625 223إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمهدي فاضل علي86413 224إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرروان علياحسان اسماعيل86415 225إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى احمد خداداي86407 226إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرهشام جاسم محمد336163 227إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرموس جعفر هادي86429 228إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكربه ريز مصطفى كريم376130 229إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرايالف فائق بدري182381 230إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرحسام صالح عواد160371 231إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد محمود شاكر159987 232إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد صالح محمد86319 233إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمهند علي مهدي47252 234إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرايمن احمد حمد86417 235إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرابراهيم نزار كمال86609 236إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى مولود ابراهيم296224 237إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرقاسم رزكار محمد86587 238إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعالء جاسم محمد336519 239إعدادية2خانقير

ى376081 ى42496دياىلذكركاويان عادل حسير 240إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد فاضل محمد431935 241إعدادية2خانقير

ى158722 ى42496دياىلذكردانا عبدالسالم حسير 242إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد ماجد محمد298751 243إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد علي حسام375775 244إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرحسن محمد علي بك86424 245إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر عادل محمود372285 246إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي محمود شاكر160189 247إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرفارس فاضل صالح336497 248إعدادية2خانقير

ى اسماعيل86311 ى42496دياىلذكررسمد محمدامير 249إعدادية2خانقير



ى42496دياىلذكرسفيان نجم عبد160293 250إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرنورمان عبدالستار احمد510288 251إعدادية2خانقير

ى374478 ى42496دياىلذكرازاد عباس حسير 252إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرابراهيم حسن علي160081 253إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكروسام مهدي سعيد298858 254إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمود فاضل محمد432003 255إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد دلشاد عمر86438 256إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى ساالر عبد86435 257إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد علي جوامير375839 258إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرامجد بدر عبد438107 259إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى فرمان ابراهيم294332 260إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد ابراهيم مروان86416 261إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعدنان فالح ابراهيم336194 262إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى غضبان غيدان296245 263إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد جواد محمود431977 264إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكريوسف طالب نجم86544 265إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرشهاب احمد محمد159891 266إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراراس انور محمد519565 267إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد عبد محمد160356 268إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي اكرم محمد86331 269إعدادية2خانقير

 جمال عبداالمير372094
ى42496دياىلذكرمصطفى 270إعدادية2خانقير

ى297673 ى42496دياىلذكرمحمود كمال حسير 271إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرسالم عيدان محسن375657 272إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد جاسم محمد338069 273إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد عبد محمد160335 274إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد زيدان محسن160314 275إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرجاسم زيدان محسن86439 276إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي يونس رضا86568 277إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرازهر شهاب احمد374685 278إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي احمد عباس160323 279إعدادية2خانقير

ى اسماعيل روضان375694 ى42496دياىلذكرحسير 280إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكربالسم محمد محمود509923 281إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر نعمت جوهر86551 282إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرماهر عبدهللا احمد160013 283إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعبدالغفور محمود حسن293666 284إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعباس صبحي محسن160389 285إعدادية2خانقير

ي86428 ى42496دياىلذكرانمار حامد ناجر 286إعدادية2خانقير

ى مجيد يادكار376476 ى42496دياىلذكرمعي  287إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى كريم مجيد501820 288إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر عباس شاه297636 289إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمراد محمد قلي298742 290إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعباس ناظم انور86506 291إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكراحمد عدنان جواد160418 292إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي اكرم سيفاهلل158417 293إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمصطفى كريم طه86334 294إعدادية2خانقير

وان رسكوت علي431990 ى42496دياىلذكرسير 295إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعلي فرحان رحمان158927 296إعدادية2خانقير

ى431983 ى42496دياىلذكرمحمد نبيل حسير 297إعدادية2خانقير



ى42496دياىلذكرمصطفى ابراهيم خداداد86434 298إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرحيدر عبدالكريم ثامر160337 299إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرمحمد امجد محمد86442 300إعدادية2خانقير

ى86517 ى فؤاد حسير ى42496دياىلذكرحسير 301إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرعبدالرحمن حسن علي298759 302إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكرصالح زياد عواد298864 303إعدادية2خانقير

ى42496دياىلذكركرار حيدر عبدالرزاق160243 304إعدادية2خانقير

ي عبد159555
ى42496دياىلذكرزهير غنى 305بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلذكرجمال اسدهللا فتحاهلل375629 306دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرابراهيم جاسم داود86581 307دبلوم2خانقير

ى داود صايح336114 ى42496دياىلذكرحسير 308دبلوم2خانقير

ى430955 ى42496دياىلذكرعماد علي امير 309دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكراياد محمد علي86529 310دبلوم2خانقير

ى42496دياىلذكرجاسم محمود كاظم86579 311دبلوم2خانقير

ى86620 ى42496دياىلأننىيرسى عبدو حسير 1بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسوسن رجب رمضان86632 2بكالوريوس2خانقير

ى منصور دارا86672 ى42496دياىلأننىبرسر 3بكالوريوس2خانقير

ي159940
ى42496دياىلأننىاحالم خداداي خاتى 4بكالوريوس2خانقير

ين احمد كريم296697 ى42496دياىلأننىشير 5بكالوريوس2خانقير

ى430662 ى42496دياىلأننىسوالف حسن حسير 6بكالوريوس2خانقير

روناك علي احمد86380
ى42496دياىلأننى 7بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىهديل فاروق غائب86701 8بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىشادية صديق خالد364451 9بكالوريوس2خانقير

ى298639 ى42496دياىلأننىاحالم وهاب حسير 10بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسوزان عبدالجبار سعيد86697 11بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىاحالم ازاد ابراهيم295968 12بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىحنان اسماعيل خليل159879 13بكالوريوس2خانقير

ى363301 ى42496دياىلأننىسوزان محمد حسير 14بكالوريوس2خانقير

ى كريم501949 ى42496دياىلأننىسوريه حسير 15بكالوريوس2خانقير

سوزان وىلي عبدىلي159752
ى42496دياىلأننى 16بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسوزان عادل عبدالرحمن182514 17بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىجوان عبدهللا يارمراد366989 18بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىشيماء ناظم كريم86631 19بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىلم ماجد ابراهيم430463 20بكالوريوس2خانقير

ين محمود حسن430540 ى42496دياىلأننىشير 21بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىفيان اسماعيل احمد86372 22بكالوريوس2خانقير

ى159435 ى42496دياىلأننىبيمان عبدالحسن حسير 23بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسوالف حمة وهاب86681 24بكالوريوس2خانقير

ين جالل ابراهيم86348 ى42496دياىلأننىشير 25بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىبيداء محمد جمعة430510 26بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزوران فؤاد عبدالكريم159946 27بكالوريوس2خانقير

رسميه احمد علي86690
ى42496دياىلأننى 28بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىكوثر معيدي محمد363743 29بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىكيسيا محمد حسن295398 30بكالوريوس2خانقير

سعدية علي سعيد501962
ى42496دياىلأننى 31بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىفيان جاسم محمد86358 32بكالوريوس2خانقير

و نعمت مولود560988 ى42496دياىلأننىهير 33بكالوريوس2خانقير

ين فرهاد احمد295402 ى42496دياىلأننىشير 34بكالوريوس2خانقير



ى42496دياىلأننىفيان فؤاد عبدالكريم86630 35بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىمها محمد عبدهللا159641 36بكالوريوس2خانقير

ى86650 ى42496دياىلأننىشونم عبدهللا حسير 37بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىهدير عبدالخالق شمسالدين159700 38بكالوريوس2خانقير

ى سالم158750 ان حسير ى ى42496دياىلأننىلير 39بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزيان محمد عزيز558414 40بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىبدور ابراهيم فرحان159650 41بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىايالف نجم عبدهللا86621 42بكالوريوس2خانقير

ى388256 ى42496دياىلأننىغزالة مولود امير 43دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىزيان سليمان رستم431995 44دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىارمن جبار كرم86375 45دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىزبيدة عبدالجبار عبدالقادر298266 46دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىوداد غالم هادي297904 47دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىتباز عادل باور86667 48دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىراجحة حميد حسن86691 49دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىاحالم احمد جواد405818 50دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسهام محمد عزيز86639 51دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىبيمان محمد ابراهيم376091 52دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسازان سلمان داود159459 53دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىساجدة حميد محمد553992 54دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىشيماء سليم عبدهللا296516 55دبلوم2خانقير

ى علىخان86635 ى42496دياىلأننىهيام حسير 56دبلوم2خانقير

زاد86396 ى42496دياىلأننىبريفان عدنان شير 57دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىارساء كامل حبيب86678 58دبلوم2خانقير

ى86653 ى42496دياىلأننىشيماء كاظم شاهير 59دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىيرسى ياور محمد295341 60دبلوم2خانقير

سوالف علي احمد86397
ى42496دياىلأننى 61دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىشيماء خليل ابراهيم437211 62دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنورية كريم محمد432007 63دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىروناك رحمان قاسم86700 64دبلوم2خانقير

وىلي297965 ى42496دياىلأننىشذى كاظم بير 65دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىانتصار نعمت ياور159923 66دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىندى حشمت رستم561061 67دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىجوان محي الدين عبدالقادر86362 68دبلوم2خانقير

ى حيدر عباس295394 مير ى42496دياىلأننىرسر 69دبلوم2خانقير

ى295979 ى42496دياىلأننىشيالن اسماعيل امير 70دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنرسين محمد كريم388213 71دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسعاد عبدهللا احمد295432 72دبلوم2خانقير

ى561020 ين خالد حسير ى42496دياىلأننىشير 73دبلوم2خانقير

ى حمهخان159633 ى42496دياىلأننىجنان حسير 74دبلوم2خانقير

ى86373 ى42496دياىلأننىابتسام مرتصى حسير 75دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىجنان جالل محي86698 76دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنضال جمعة شكر366707 77دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىشونم محمد عزيز560977 78دبلوم2خانقير

صليحة واىلي محمد159478
ى42496دياىلأننى 79دبلوم2خانقير

ى كريم296458 ى42496دياىلأننىرافد حسير 80دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىعصمت عزيز محمدمراد86378 81دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىديالن صباح خماس374611 82دبلوم2خانقير



ى42496دياىلأننىمهاباد كريم محسن86366 83دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنرسين صفر غالم86644 84دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىزينة حسن كمرخان86389 85دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة فريد جهاد159901 86دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسهام احمد جواد159327 87دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسعاد ابراهيم حسن560875 88دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىشادان عماد حسن86665 89دبلوم2خانقير

ين مصطفى محمود501967 ى42496دياىلأننىشير 90دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنيان محمد عبدهللا366765 91دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىهاللة توفيق صديق431974 92دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىمهاياد مجيد محمد560986 93دبلوم2خانقير

ى297983 ى42496دياىلأننىشلير كريم امير 94دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىايمان كريم كاكةاواد86387 95دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىريم اكير علىجان553610 96دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىصباح نوري كريم374563 97دبلوم2خانقير

ى376416 ى42496دياىلأننىنرين نجاة امير 98دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىلبنى عماد حميد86394 99دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىمروة عبداللطيف علي159545 100دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىفاطمة صالحالدين جاسم86382 101دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنيكار نجم عبدهللا159229 102دبلوم2خانقير

ناردين احمد علي86386
ى42496دياىلأننى 103دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىايمان عبدالخالق ستار159744 104دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىميديا مهدي نرصهللا160856 105دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىاسيا صالح محمد159725 106دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة صباح محمد86682 107دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىرشا اكرم صفر430444 108دبلوم2خانقير

سمر اسماعيل علي159761
ى42496دياىلأننى 109دبلوم2خانقير

ى اسماعيل جدوع159410 ى42496دياىلأننىافير 110دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنداء محمد هاشم376154 111إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىزيان محمد ابراهيم375583 112إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىفائزة احمد هواس86683 113إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة صفر غالم553600 114إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىزيان اسدهللا علي297771 115إعدادية2خانقير

زا159349 ى حسن مير ى42496دياىلأننىنرمير 1ماجستير2خانقير

ى42496دياىلأننىاخالص ساالر عبد86453 2بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسازان رسدار هدايت86322 3بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىرسل رسدار محمد294151 4بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىنرسين فؤاد محمد86489 5بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىكوستيان عباس رستم298615 6بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىاطياف محسن عبد297578 7بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزينب محمود عبدهللا86561 8بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزهراء جاسم محمد86328 9بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىود محسن احمد86589 10بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىهالة عبدالستار عيىس86519 11بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسونيا محسن احمد159735 12بكالوريوس2خانقير

جاوان علي محمود372051
ى42496دياىلأننى 13بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىدليفان حسن حاج مراد431189 14بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىرحاب ابراهيم احمد158483 15بكالوريوس2خانقير



ى42496دياىلأننىطيبة محمد رحيم86558 16بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىبان احمد عزيز175228 17بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسازان جبار حمدي160542 18بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسحر حيدر فرمان159414 19بكالوريوس2خانقير

وان عبدالرحمان376638 ى42496دياىلأننىرشا سير 20بكالوريوس2خانقير

ى محمد حمه خان376840 ى42496دياىلأننىافير 21بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة فؤاد عبدالكريم86563 22بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىتارة موس محمود86297 23بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىمجدة عدنان صاالر160059 24بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىدرون احمد موس560992 25بكالوريوس2خانقير

ى297589 ى42496دياىلأننىرحاب نبيل حسير 26بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىدلفان مصطفى كريم297111 27بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىايات عادل جاسم86607 28بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىبراء كاظم رضا86298 29بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزينة ابراهيم احمد298787 30بكالوريوس2خانقير

ي صالح86486
ى42496دياىلأننىايمان عبدالغنى 31بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىميديا حمزة احمد501939 32بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىنور سعد كلمراد86468 33بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىري  هام ابراهيم احمد431087 34بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىفرميسك عماد حسن158518 35بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىليل سعدهللا جهاد160770 36بكالوريوس2خانقير

كازيوة رشيد علي501794
ى42496دياىلأننى 37بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىارزو عطا عبدهللا86336 38بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىاالء اسماعيل محمد298453 39بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىارساء اسماعيل ابراهيم86598 40بكالوريوس2خانقير

ى86553 ى حسن حسير ى42496دياىلأننىحنير 41بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىاية محمد كلمراد501918 42بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىاالء عادل محمدرشيد350927 43بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىايمان شمساهلل فتحاهلل298289 44بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىديانا جبار توفيق376598 45بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىتارا اكير علىجان86573 46بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىفاطمة عيىس روضان160740 47بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىدانية محمد عباس86302 48بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىروزان محمد عليبك298418 49بكالوريوس2خانقير

ناز ازاد علي86569
ى42496دياىلأننى 50بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىروخوش فائق توفيق376102 51بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىصفا وليد ياور298472 52بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىنور صباح غائب294278 53بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىاشجان يونس رضا86592 54بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىجوان اسماعيل كرم86483 55بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة خالد مهدي59584 56بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىصابرين عدنان ناظم86548 57بكالوريوس2خانقير

ى محمود جليل372603 ى42496دياىلأننىهيلير 58بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزينب عادل خالد86339 59بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسمر عادل محمود374502 60بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىهدى محسن ويس مراد376706 61بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة محمد قل298604 62بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسهام جزاع علىتمر367718 63بكالوريوس2خانقير



ى42496دياىلأننىنرسين جبار عبدالرحمن372186 64بكالوريوس2خانقير

ى عبدالغفار جبار431041 ى42496دياىلأننىافير 65بكالوريوس2خانقير

جيمن رحيم علي372228
ى42496دياىلأننى 66بكالوريوس2خانقير

زيان علي محمد86570
ى42496دياىلأننى 67بكالوريوس2خانقير

و احمد سليمان561025 ى42496دياىلأننىهير 68بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىهدى عامر طارق296682 69بكالوريوس2خانقير

ى شاكر محمود86513 ى42496دياىلأننىحنير 70بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزينة خليل اسماعيل297483 71بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة عادل محمد298353 72بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىاسيل جمال حبيب86308 73بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىايفان عبدهللا كامل86498 74بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىمالك عادل جاسم298462 75بكالوريوس2خانقير

ى375605 ى42496دياىلأننىايات نبيل حسير 76بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسناء ستار احمد158640 77بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزمن عبدهللا ادهم375805 78بكالوريوس2خانقير

ى صالح جمعة86597 ى42496دياىلأننىحنير 79بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىمروة عصام رحمان86287 80بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىاشنا هادي محمد560840 81بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىنقدة محمدعزيز نرصالدين86509 82بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىشادان عبدهللا علي373533 83بكالوريوس2خانقير

وجدان علي حكمان86482
ى42496دياىلأننى 84بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىنور كمال حسن86295 85بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىشيماء نوزاد جالل160687 86بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىديالن ديار عبدالرحمن86526 87بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىدعاء عبدالقادر ناظم431175 88بكالوريوس2خانقير

زينو علي جبار431894
ى42496دياىلأننى 89بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىرؤى اكرم ياور86507 90بكالوريوس2خانقير

ى عدنان انور46941 ى42496دياىلأننىنازنير 91بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىنور داود سلمان431100 92بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة رسكوت علي430934 93بكالوريوس2خانقير

ى501925 ى حسير ى ياسير ى42496دياىلأننىحافير 94بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىفيان ادهم عبدهللا298333 95بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىشيماء حيدر الياس160405 96بكالوريوس2خانقير

ى محمد296961 ى42496دياىلأننىشهالء عبدالحسير 97بكالوريوس2خانقير

ى محمد غالم372306 ى42496دياىلأننىريبير 98بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىرؤى ماجد محمد46961 99بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسحر عادل محمدرشيد350010 100بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىميديا نوزاد محمود298792 101بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىشانو عامر عبدهللا86594 102بكالوريوس2خانقير

ى جهاد478937 ى42496دياىلأننىفرح حسير 103بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىمروة ابراهيم حسن86531 104بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىرساب محمود شوكت86477 105بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىريواز محمود مجيد297684 106بكالوريوس2خانقير

ى158683 ى42496دياىلأننىسحر محمود حسير 107بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىليفيار خليل ابراهيم431073 108بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزهراء سالم محمد376555 109بكالوريوس2خانقير

سارة علي يوسف376725
ى42496دياىلأننى 110بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىنورهان ناظم محمد297797 111بكالوريوس2خانقير



ى42496دياىلأننىبان جاسم حمزة510355 112بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىسندس سليمان درويش86411 113بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىرنج حميد سلمان430927 114بكالوريوس2خانقير

 ناظم علي86574
ى ى42496دياىلأننىنرمير 115بكالوريوس2خانقير

وىل86613 ى42496دياىلأننىندى كاظم بير 116بكالوريوس2خانقير

ى86595 ى عبدالسالم حسير ى42496دياىلأننىافير 117بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىروناك احمد محمد86299 118بكالوريوس2خانقير

ى42496دياىلأننىزبالن ابراهيم اسماعيل86546 119بكالوريوس2خانقير

ى صالح عبدهللا376680 مير ى42496دياىلأننىرسر 120بكالوريوس2خانقير

ى294050 ى42496دياىلأننىدعاء حسن حسير 121بكالوريوس2خانقير

كزال حيدر علي159035
ى42496دياىلأننى 122دبلوم2خانقير

ى371624 ى42496دياىلأننىشهد نبيل حسير 123دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىدلينا خليل احمد374701 124دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىهدى مهدي اسد86591 125دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىروشنا فائق توفيق372664 126دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنور صالح جمعة86527 127دبلوم2خانقير

ى سعد كلمراد86463 ى42496دياىلأننىحنير 128دبلوم2خانقير

زيان مولود وىلي158566
ى42496دياىلأننى 129دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىزيان نجم عبدهللا86480 130دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىازهار عصام عباس86540 131دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىفريا عامر طارق294651 132دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىرسوة خليل كريم160455 133دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسوزان لقمان اسماعيل431398 134دبلوم2خانقير

ى560814 ى42496دياىلأننىليل رشيد حمةسمير 135دبلوم2خانقير

ى86449 ى42496دياىلأننىجوان محمد حسير 136دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىدياري عدنان صاالر158898 137دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة عباس جالل371912 138دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىدنيا شكر شاكر158958 139دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىايفان محمد عزيز86537 140دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنور حيدر عبدالرزاق86500 141دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىهوراز عماد حميد86530 142دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة موس محمود86604 143دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنادرين فهمي حسن86586 144دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىكيوان برهان احمد376790 145دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىافان كامل محمود159523 146دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىزينب مهدي نرصهللا86296 147دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىفرميسك كمال موس159507 148دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىمزدة بهمن محمود373450 149دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىاية احمد فتحاهلل86473 150دبلوم2خانقير

احالم محمد وىلي430951
ى42496دياىلأننى 151دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىعذراء جاسم محمد375793 152دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىارساء اسماعيل رحيم86306 153دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسازكار ابراهيم محمد560867 154دبلوم2خانقير

ى عماد حسن86580 ى42496دياىلأننىدرستير 155دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىاشن  حسن ابراهيم159440 156دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىجيا صالح رحمان351139 157دبلوم2خانقير

ان محمد عبدهللا86288 ى ى42496دياىلأننىلير 158دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنهلة اسماعيل محمد295006 159دبلوم2خانقير



ى42496دياىلأننىتريفه سلمان درويش محمود295506 160دبلوم2خانقير

ى501877 ى42496دياىلأننىديانا رشيد امير 161دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىاسان شهاب مولود159065 162دبلوم2خانقير

ى297880 ى42496دياىلأننىمريم اسماعيل امير 163دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسيوكل جاسم خورشيد86318 164دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىمروة شاكر محمود86562 165دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىدرون نعمت جوهر160256 166دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىرسوة كريم طاهر295499 167دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىمنار مجيد يادكار376487 168دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىلينا اياد عبدالكريم86596 169دبلوم2خانقير

نازك علي عبدهللا86515
ى42496دياىلأننى 170دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىرغده ساالر عبد159813 171دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىفيان نجم عبدهللا86542 172دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىنىه بهجت ابراهيم86294 173دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىشيدا ستار محمد159762 174دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىجنور محمد عبدهللا86556 175دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىبروين حميد ابابكر298611 176دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىغدير عبدالخالق شمساهلل86518 177دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة رشيد عزت349658 178إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىاسيل عبدهللا عزيز86422 179إعدادية2خانقير

ى فاروق احمد160751 ى42496دياىلأننىنرمير 180إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىرنا عبدهللا محمد431993 181إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىليفيار يوسف محمدشاة374637 182إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىمريم معيدى وزير86307 183إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىنيان سالم عبدهللا160163 184إعدادية2خانقير

ي336217
 
ى42496دياىلأننىلبفيار رحيم باق 185إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىديانا ناظم محمد510218 186إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىفاطمة غضبان غيدان86425 187إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىكوثر الماس علك86423 188إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىشادان كنعان رحمن66947 189إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىروناك فائق توفيق501830 190إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىزهراء يونس محمد86440 191إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىزيان حكيم رستم86614 192إعدادية2خانقير

ى298537 ى42496دياىلأننىاية عماد حسير 193إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىوعد زيد خلف298841 194إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىاسيا ستار احمد160307 195إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىشهد صالح جمعة160036 196إعدادية2خانقير

 علي375615
ى ى42496دياىلأننىعهود حسير 197إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىرنا ستار احمد160142 198إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىزهراء فاضل حسن86566 199إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىشهد مهند عيىس160402 200إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىاينة احمد داود86603 201إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىتارا يوسف محمدشاة400147 202إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىسعاد شاكر محمد298709 203إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىنيكار موس رحمن159798 204إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىبيكرد فيضاهلل بكمراد297613 205إعدادية2خانقير

زهراء حمزه جراغ علي160276
ى42496دياىلأننى 206إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىشيفان فاضل حسن86599 207إعدادية2خانقير



ى42496دياىلأننىزينب قيس شهاب215006 208إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىسانا يونس داراخان431317 209إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىنورا محمود احمد160368 210إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىزينب نوزاد جالل376058 211إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىسازان كنعان رحمن67359 212إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىدنيا مدحت داود296323 213إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىوفاء شاكر باقر86536 214إعدادية2خانقير

ى86421 ى42496دياىلأننىزهراء سوران محمدامير 215إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىسارة ماجد عباس86324 216إعدادية2خانقير

ى حميد رشيد160072 ى42496دياىلأننىنرمير 217إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىاوينة عيدان محسن432011 218إعدادية2خانقير

زينة حسن علي86406
ى42496دياىلأننى 219إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىيرسى عبدهللا رشيد159170 220دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىجيمن محمدرشيد محمد350168 221دبلوم2خانقير

و عبد الرحمن درويش86492 ى42496دياىلأننىهير 222دبلوم2خانقير

سعاد علي رضا اكير298517
ى42496دياىلأننى 223دبلوم2خانقير

ين عادل قادر296647 ى42496دياىلأننىشير 224دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىيرسى جالل عبدهللا298528 225دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىجنان رياض حميد86514 226دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىالهام ازاد ابراهيم298298 227دبلوم2خانقير

ى42496دياىلأننىناديه صباح خداداد159797 228إعدادية2خانقير

ى42496دياىلأننىكاللة رضا ابراهيم372635 229إعدادية2خانقير

1دكتوراه2جلوالء42497دياىلذكررعد عباوي محمد348436

2ماجستير2جلوالء42497دياىلذكرحسام صاحب بظي431305

ى احمد431325 3دبلوم عاىلي2جلوالء42497دياىلذكرعدنان حسير

4بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرجليل ابراهيم خالد347329

5بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحامد عبدالوهاب عبد558431

6بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصباح عاضي نامق347679

7بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعماد عبدالجبار خماس405653

8بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرقادر محمد هادي391843

9بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد مزاحم خلف67067

 علي خلف64783
ى 10بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرتحسير

11بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد عادل صابر346664

12بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد علي سليمان65959

13بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرهاشم زيدان خلف431408

ى66989 14بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصالح عبدالرحمن حسير

15بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحامد تاية جنيوي391435

16بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد ثامر صالح509143

ى حمد391491 17بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرضياء حسير

18بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكريوسف محمد حمود347502

ى348150 ى محمد حسير 19بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرياسير

20بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررعد عطب بلبوس346608

21بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعدنان طه رمضان75886

22بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعزيز خضير عجاج299120

23بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرامير علي محمد73168

24بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدالوهاب احمد محمد298940

25بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصالح مهدي طه75762

26بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد داود علي75150



27بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسن جبار عيادة347660

28بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرزيدون خالد حميد431309

29بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد جوامير سلمان75054

30بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرازاد جالل محمد346498

31بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمود اسماعيل جاسم75452

32بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكريوسف كريم حميد75969

33بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرباسم موفق عمران391397

34بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصدام صالح حميد357145

35بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسن مجول خليل65895

36بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرفالح عزيز علي65724

ى65352 37بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمود احمد حسير

38بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعدي عبدالرحمن ابراهيم495234

ى74910 39بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسعد اسماعيل حسير

40بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرقحطان عدنان اسماعيل74651

ى299031 41بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكربحري عبدالحميد حسير

42بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمهند صالح حمو65817

يف صالح74902 43بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررفعت رسر

44بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكركنعان جميل عطية356946

ى299318 ي عبدالحميد حسير 45بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحرتر

46بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصاحب سلمان احمد357048

ى مجول خليل75811 47بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسير

48بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمثنى رشيد حميد75086

49بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد ابراهيم حمد299239

50بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعدنان دندوح احمد347639

51بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكربسام عبدالرحمن ابراهيم299229

52بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد شكور قادر67013

53بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروسام صاحب بظي431320

54بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد علي خلف454913

55بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرخالد شاكر محمود65934

ى اسماعيل65945 56بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعلي حسير

57بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررمضان طه رمضان553157

58بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعلي سمير زيدان64335

59بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعماد جبار عبيد298948

ى345997 60بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد ناظم حسير

61بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدالخالق انور علي65326

62بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدالرحمن طه رمضان66503

63بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمهدي رشيد احمد355963

64بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرايرس جهاد خضير347483

65بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد حسن فاضل495232

ى64809 66بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمزاحم خلف حنير

67بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراسماعيل طه احمد346531

ى64223 68بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد احمد حسير

69بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررياض خباص ابراهيم495218

70دبلوم2جلوالء42497دياىلذكربالل علي حميد347444

71دبلوم2جلوالء42497دياىلذكركنعان علي محمد66956

72دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمؤيد عدنان مولود298711

73دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراحمد شاكر حمودي75911

74دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرفراس هادي صالح75787



75دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد اسماعيل جاسم357104

76دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرامجد علي احمد75643

77دبلوم2جلوالء42497دياىلذكروسام يوسف نارص391420

ى391595 78دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرصفاء خلف حسير

79دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرصالح ثامر مطلق495214

ى74843 ى محمود حسير 80دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرحسير

81دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد علوان عيىس298729

82دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراحمد حميد رشيد423579

83دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمهران خلف عكلة75301

84دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرقيس ابراهيم احمد495215

ى صالح74987 85دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعباس حسير

86دبلوم2جلوالء42497دياىلذكركريم عثمان هادي431380

87دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراسماعيل نورالدين شامار423229

88دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرحامد طالل ورور75934

89دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرماهر احمد مهدي391145

90دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعماد حميد قادر431334

91دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرجاسم ابراهيم رمضان66151

يف65455 92دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمهدي محمود رسر

93دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعمار عبدهللا خليل75619

94دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد حميد رشيد422884

95دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرنذير ابراهيم محمد66116

96دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرابراهيم خلف قادر298708

97دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراثير ابراهيم محمد356233

ى65467 98دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرطه محمد حسير

99دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعبدالكريم طالب حميد75706

100دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعيدان اسماعيل احمد75590

101دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرنوري عبد الرحمن عبد السالم72876

102دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد محمود زيدان357241

ى75965 ي حسير 103دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد صير

104دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرقصي يوسف محمد75517

105دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرحيدر مهدي صالح495223

ى75276 106دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرفيصل ابراهيم حسير

ى هادي جهف423159 107دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرياسير

108دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرفراس عبداالمير جبار62660

109دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعماد عبد عطيه75500

110دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرباسم محمد حسن67049

111دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرخالد فهد جدوع67238

112دبلوم2جلوالء42497دياىلذكررائد كريم حميد66518

113دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعمار ابراهيم سلمان73340

114دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرحسام علي نوري75493

يف65729 115دبلوم2جلوالء42497دياىلذكروليد اسد رسر

116دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرهاشم محمد حسن75779

117دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد محمود نصيف299149

 علي محمد66428
ى 118دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرحسير

119دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرفؤاد جاسم محمد423019

120دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرشامل شوكت شكر299181

121دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرفارس حكمت سلطان75139

122دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرصفاء يوسف محمد346350



ى خضير72385 123دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعلي ياسير

124دبلوم2جلوالء42497دياىلذكريعقوب يوسف محمد346328

125دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرطه احمد عبدهللا431321

126دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعبدالغفور محيالدين جمعة65301

127دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى صالح مهدي558373

128دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراركان محمد سلمان63015

129إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرصالح كامل ابراهيم561523

130إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرابراهيم فاضل محمد431330

131إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمروان جمعه خلف391985

132إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرفاضل حماد عبد298683

ي74935
133إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراسامة اسماعيل حف 

134إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد خليل محمد558397

1ماجستير2جلوالء42497دياىلذكرسالم محمود زمهار65611

2ماجستير2جلوالء42497دياىلذكرعباس خضير كريم65881

3بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرماهر صائب جرجيس298650

4بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمالك خباص ابراهيم495222

ي سمير75605 5بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد حسنر

ى زيدان مرشد66076 6بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسير

7بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا صالح محمد66839

8بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكريارس حسن فليح65796

ى صبحي نوري65866 9بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسير

10بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد فاضل جاسم67245

11بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسن عبدالحميد محمود74859

12بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسن عطية احمد298928

ى طالل دلو65905 13بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسير

ى65810 14بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررياض علي حسير

15بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكربارق داود مهدي72847

16بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدالرحيم محمد محمود348660

17بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمعد صالح لطيف298521

18بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرابراهيم سالم ابراهيم75767

ى67265 19بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسامان علي امير

20بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد بكر محمد354178

21بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد علي خلف305492

22بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرشاكر محمود صالح422818

23بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروسام جواد كاظم65661

24بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمازن احمد صالح75490

25بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعامر فاروق اسماعيل75627

26بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد علي احمد73005

27بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمجيد حميد محمود423081

28بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحيدر جمعة جابر299188

29بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرزمهار كريم زمهار73651

ى احمد محمد75584 30بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرامير

31بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسام عدنان خلف63310

32بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصاحب خليل ابراهيم73570

33بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحاتم كريم حبيب67177

34بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسفيان عامر يوسف431368

35بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد اسماعيل عبدهللا75685

36بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر مجيد رشيد73445



37بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد محمود محمد299222

ي صاحب وحيد553155 38بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحرتر

39بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروائل حازم محمد75857

 علي63581
ى 40بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرزكريا حسير

41بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسفيان حكمت لطيف399314

42بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد مهدي طه75446

43بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا فاضل جاسم420497

44بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعباس ابراهيم جرجيس457352

45بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدالسالم كريم محمد358317

46بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرنوفل عدنان علي74058

47بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرميثاق محمد سلمان298364

ى عطية73594 48بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعلي حسير

49بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد نوري جاسم297996

50بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعلي محمود محمد299165

51بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر ابراهيم خليل72680

52بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد كمال ابراهيم74691

53بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسن يوسف لطيف391010

 علي298788
ى 54بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرانمار حسير

55بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد سعيد صالح62269

56بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرهيثم جاسم محمد65636

57بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر عبدالرزاق محمد65950

58بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسن محمد عني 75338

ى75930 59بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرطه ثامر حسير

60بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدالقيوم طه شكردانة75598

ى73976 61بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد سالم سمير

62بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى طه عبدالوهاب400156

63بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكربالل حميد مجيد346066

64بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرقيرص سعد ابراهيم67061

65بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرنامس محمود زيدان346139

66بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررامي حميد قادر422825

67بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرهشام ابراهيم عزيز353713

ى جميل كروي65767 68بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسير

ى عزيز75923 69بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكربهجت امير

70بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصالح حاتم ابراهيم73463

71بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرشاكر محمود نصيف75719

72بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرقاسم هاشم جبار297832

73بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسن نكة صبح66932

74بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعلي عواد محمد346041

75بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرهشام نجم عبدهللا347042

76بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد فاضل رحيم356349

77بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرخليل ابراهيم عبد299077

ى72896 78بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمهند محمود حسير

ي احمد74697
79بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرطيف غنى

80بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد عيدان اسماعيل66736

81بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد اسماعيل قادر431364

82بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكربدران هزاع صالح65781

83بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرانس محسن علي391506

84بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرخالد وليد حميد422786



85بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرانس عبدالجبار ابراهيم74742

86بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرخالد خليل اسماعيل348229

87بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعالء مجيد حماد74710

88بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعلي طه رمضان74736

89بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراوس فائق جميل356911

90بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرثامر هاشم خلف62790

91بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعلي رشيد احمد65963

ى74977 92بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسامر فهمي سمير

93بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد علي شكر346027

94بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعماد خلف هالل391026

95بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرواثق خليل خلف423243

96بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراسامة خليل هادي67280

97بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكركريم جاسم خماس358384

98بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروسام عبدهللا علي73499

99بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروسام عبدلطيف شكر353892

يف298393 100بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعرفان رفعت رسر

101بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكربراء قصي سلمان64079

102بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرنامس فتاح خليل299138

103بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراسعد محمد توفيق299258

104بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر احمد خميس75430

105بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد جالل ابراهيم67205

106بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكربارق عبدلطيف شكر357876

107بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمعاذ ابراهيم عزيز353761

108بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرفؤاد غافل قادر391450

109بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكريارس لبيب مطر423493

110بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعون علي ابراهيم422813

111بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد عبدهللا احمد75877

112بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعماد خليل ابراهيم73542

113بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرفارس فائق عباس553153

114بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراوميد محمد رشيد376468

115بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعصام يوسف نارص64381

ى نارص299208 116بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر حسير

117بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسيف رائد مولود346036

118بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر سعيد صالح75870

119بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرامجد علي مجول73639

120بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرموفق صالح حمو75846

121بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمظهر محمود محمد75555

122بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعماد خليل ابراهيم73916

123بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسعد عادل حمدي67159

124بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر محمد طعمة431292

125بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد صالح محمد431232

ى صالح65917  حسير
126بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى

127بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررسمد نائب غائب65130

ي298414 128بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعماد طارق ححر

129بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرثامر احمد علي391932

130بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد دريد حيدر75110

131بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراثير عبدهللا علي65968

132بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد ثائر معيوف63209



ى299039 133بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرضياء فالح امير

134بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد حسيب محمد354084

135بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكريوسف مهدي نصيف346001

136بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصالح محمود احمد297815

137بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد شاكر محمود353472

138بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحجوب محمد محجوب431303

139بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمروان علي متعب64614

140بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرفاضل خليل نجم74071

141بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمود برهان عبدالوهاب75822

142بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررعد محمود زمهار65758

143بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمروان رحيم مطلق62801

144بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر علي مجول73385

145بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد شفيق محمد356793

ى391632 146بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصاحب كهالن امير

147بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدالعزيز عباس خضير297672

148بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد محمد موس299139

149بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرفيصل خميس شكور65990

150بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرهشام عدنان عثمان74512

151بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد صالح ابراهيم73614

ى خضير73586 152بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد ياسير

153بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد مهدي صالح298565

154بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد عدنان مصطاف74560

ى75244  علي حسير
ى 155بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرياسير

 علي67032
ى 156بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصفاء حسير

157بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسيف محمد مطلك74625

158بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرجمعة حميد محمود399323

159بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرماهر حاتم يوسف62688

160بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررائد محمود نصيف65680

161بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمهدي جليل نجم298593

162بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد محمد عبدهللا422805

163بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسيف ثائر خليل75754

164بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرخليل صبحي نوري62626

165بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرشامل وليد كريم356113

166بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد شهاب احمد553158

167بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد شنيف دعدوش74684

168بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصفاء صالح صعب67477

169بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا محمود عبدهللا74676

170بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرهشام محمد عبدهللا297602

ى75226 171بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرفاروق علي حسير

ى عبد62293 172بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعلي حسير

173بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر محمود مطلق72700

174بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعماد طه محمد73987

175بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررائد وليد حميد299331

176بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعلي محمود حسن65687

ي كريم زمهار73673
177بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرهاتى

178بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمنعم ثائر معيوف64034

179بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعمر عدنان احمد347852

180بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرماهر علي متعب73085



181بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد عادل عنقود74723

182بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراثير جبار عجيمي75639

183بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمرصى كريم زمهار73470

184بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد مجيد احمد356728

185بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروليد ابراهيم صاج75036

ى75000 186بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسالم ناظم حسير

187بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرسالم محي حمد75125

188بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرماجد وليد حميد423539

189بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرروكان كريم صالح75229

190بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراحمد فتاح خليل75562

191بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمهند ابراهيم بوري431348

192بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمود شكر محمود298797

193بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرزيد خلف هالل64093

194بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمود حميد محمود74005

195بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعبدالوهاب محمود محمد72420

196بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكراسماعيل محمد خلف73142

197بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد فاضل سعيد297716

198بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمروان ناظم هاشم67008

199بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعاضي صالح محمد65749

200بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكريارس محيالدين قادر67223

201بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروسام صالح خلف431242

202بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكربسام صاحب بظي399317

203بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسام اسماعيل مصطاف391095

ى ابراهيم خلف75803 204بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسير

205بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمد احمد ابراهيم64431

206بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروليد صالح جدوع73190

207بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحسام عبداللطيف جابر356679

208بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرحمزة محمد سلمان72990

209بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرليث شكر محمود75815

210بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكررياض علي تركي391338

211بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرليث خضير كريم64631

ى صالح65938 212دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعمر حسير

213دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمازن سعدي صالح62251

214دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراحمد عيىس خضير431299

215دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعلي محمد حميد65087

216دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد موفق عمران62879

217دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرفالح حسن حمد298461

218دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرلطيف محمد مرشد65742

ى64751 ي حسير 219دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا صير

220دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمؤيد سعيد علي390943

221دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد ابراهيم جميل62721

ى299022 222دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعالء فالح امير

ى احمد67025 223دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرميثاق حسير

224دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد نائب غائب66969

225دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمهند محمد حميد64925

226دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرصالح مهدي صالح75699

 علي62774
ى 227دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعلي حسير

228دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراحمد مجيد فرج74614



229دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراحمد محمد خضير495231

230دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعلي جاسم محمد67216

231دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعبدالرحمن محمد محمود353513

ان فاضل عبود63446 232دبلوم2جلوالء42497دياىلذكركامير

ى297783 233دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرجمال علي حسير

234دبلوم2جلوالء42497دياىلذكررائد علي شكر357981

235دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمهدي صالح لطيف297733

236دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراحمد محمد صالح66917

237دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمنير احمد خضير75044

238دبلوم2جلوالء42497دياىلذكريوسف محمد يوسف358350

239دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرسعد ردام احمد298084

ي نصيف72736
240دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى هاتى

241دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمهند شكر محمود75469

242دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعمر محمد زكي66978

243دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعمار علي طه75437

244دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد جمعة خلف75668

245دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد ابراهيم احمد74599

246دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعبداالمير محمود زمهار65563

ى75308 247دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرقصي احمد حسير

248دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعادل عدنان جاسم73432

249دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرواثق شكر عطية346052

250دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراحمد مجول خليل391521

251دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرزياد سلمان عبدهللا391946

252دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد عبدالجبار ابراهيم75506

253دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمعد عبدهللا حماد75730

254دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد عبد محمود75026

255دبلوم2جلوالء42497دياىلذكررائد روكان زينل العابدين346046

256دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرصفاء كريم حبيب64292

ى67188 257دبلوم2جلوالء42497دياىلذكربارق كهالن امير

258دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرصالح عاضي نامق345979

259دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعلي زيد طه65771

260دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرناطق محمد شنوه65922

ى احمد74812 ى تحسير 261دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرحسير

262دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعالء عدنان محمد354040

263دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعبدالقادر عواد خضير75784

264دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرغزوان نجم ايوب75293

265دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرساهر جمعة عبدهللا298436

266دبلوم2جلوالء42497دياىلذكررعد نائب غائب66892

267دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعمر عبدالكريم مهدي347092

268دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمهند طالب وهاب75772

269دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعلي عبدالستار مهدي75090

270دبلوم2جلوالء42497دياىلذكررواء ابراهيم احمد65697

271إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمروان حاتم يوسف391268

272إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسهام عبد محمود62206

273إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسالم خليل احمد64729

274إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعلي مهدي صالح65448

275إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرهشام عادل هاشم357192

276إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد خميس حمد66095



ى391172 277إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرطارق كهالن امير

ى66868 278إعدادية2جلوالء42497دياىلذكريونس باسل ياسير

ى احمد66486 279إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعلي حسير

ي75756 280إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمدنور احمد صير

281إعدادية2جلوالء42497دياىلذكريوسف شالل ثامر431445

282إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد زاهد احمد66857

283إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد محمد عبدهللا73035

284إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالسالم محمد صالح298448

285إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالقهار عسكر خليل495228

ى405637 286إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحمزة خالد حسير

ى طالل63769 287إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد حسير

288إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد رحيم شاكر65161

289إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد علي شبيب298485

290إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى جاسم محمد64734

291إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرياس خضير كريم66438

292إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرجعفر باسم خزعل67299

293إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد طالب احمد298157

294إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسن هادي احمد356436

295إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرانمار فارس محمود64149

296إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحمزة محمد عني 64904

297إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرخرصى محمد عايد431449

298إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد علي شلش299060

299إعدادية2جلوالء42497دياىلذكركيالن وليد محمد298029

300إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحميدالعبدهللا عدنان صالح67451

ى حمد431452 301إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد حسير

302إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعوام حامد عبدالوهاب399735

303إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرابوبكر محمد سلمان356277

304إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرالزبير عبدهللا علي299278

305إعدادية2جلوالء42497دياىلذكريوسف نشعان صالح298631

306إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرامير صالح صعب391694

307إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالوهاب محمد علي62929

308إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرايمن فيصل سلمان64412

309إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرهمام يوسف نارص63989

310إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرخالد خليل محمد64771

311إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعلي قدوري حسن65786

312إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعباس احمد ابراهيم65139

ي اسماعيل66495
313إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا حف 

ى محمد يوسف297479 314إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسير

315إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالباسط امجد علي65181

316إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسن قادر احمد64567

317إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد ضياء جبار62840

318إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسيف غضنفر صكبان391211

319إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرنارص محسن نارص431251

320إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرقدير خلف قدير348354

321إعدادية2جلوالء42497دياىلذكريوسف علي ابراهيم391976

322إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعلي عبد ابراهيم298505

ى75282 323إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمعاذ سعد حسير

ى345991 ى عدنان حسير 324إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسير



325إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرصفاء ابراهيم كاظم298702

326إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر محمد سليمان63645

327إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسهيل باسم علي62859

328إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد خليل عطية495190

329إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرايمن قادر علي66087

330إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرايمن كنعان حميد65484

ى محمد عني 66749 331إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسير

ى نارص66782 332إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسيف حسير

333إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسيف محمد علو62906

334إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد رحمان عزيز72926

335إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرخالد طه عبدالوهاب399610

336إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرجنيد خلف محمود299193

ى358205 337إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرصباح حسن حسير

ى391361 338إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرماهر كاظم حسير

ي محمود حسن298835
339إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرهاتى

340إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد احمد محمود431563

341إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد حاتم يوسف297614

342إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر احمد زيدان64931

343إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسامي عبد حميد495209

344إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر محمد قادر520912

345إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرفالح كريم صالح73479

346إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى حميد لطيف431256

347إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالهادي مهدي صالح346932

348إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرزمن عامر كراش299090

349إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرفهد عبدالسالم خميس431340

ى66885 350إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرطالل هادي حنير

351إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمار ستار جبار65620

يف65548 352إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد اياد رسر

353إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراثير عبدالرحمن جدوع64928

354إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالرحمن محمد احمد495198

355إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرنورالدين مزعل مطر423515

356إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا خالد عبدهللا65462

357إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد خليل محمد391798

358إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسيف قحطان مظهر358271

359إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد احمد محمد509174

ى صالح399286 360إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرنمير حسير

ى طه431223 361إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد ياسير

362إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد وليد احمد74022

ى احمد62237 363إعدادية2جلوالء42497دياىلذكريوسف حسير

364إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمعاذ عبدالرحمن محيالدين63929

365إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرساجد نصيف دلو63374

 علي64741
ى 366إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد حسير

367إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرصديق جمعة جاسم298748

368إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحامد سالم خلف431222

369إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالعزيز ابراهيم احمد66906

370إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر ماالهلل علي72474

371إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراسامة طارق محمد345946

372إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى عبدهللا مخلف66722



373إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرغسان خليفة حسن298180

374إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد رشيد دحام298837

375إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسعيد ابراهيم عبد63019

376إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرجاسم محمد خضير75713

377إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد خميس حمد64884

378إعدادية2جلوالء42497دياىلذكررامي مزهر شكر62939

379إعدادية2جلوالء42497دياىلذكريونس رياض محمد63098

380إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد صالح خلف431344

381إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرماهر احمد رشيد64472

382إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمظهر باسم سلمان348549

383إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسن احمد صالح63521

384إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد شهاب احمد431211

385إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرنجيب محمد محمود431400

386إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعطاهللا داود مهدي72552

387إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر نجم عبدهللا67314

388إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرابراهيم خليل ابراهيم65316

389إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرطالل صالح محمد74792

390إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرغيث صالح شكور299144

391إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرجمعة صاحب خضير358620

392إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمروان مزهر شكر63141

393إعدادية2جلوالء42497دياىلذكروسام عبد صالح63223

394إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعلي واحد حمد347735

395إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحمزة عبدالحميد محمود63613

396إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد محسن نارص431468

397إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعلي جمعة خلف392212

398إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا ابراهيم محمد64179

 علي67326
ى 399إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعماد تحسير

400إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعلي عماد ابراهيم67282

ى67140 401إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسن هادي حسير

402إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسن محسن نارص495200

403إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد عطية حسن63259

ى66797  احمد حسير
404إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى

405إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرخالد شالل ثامر431442

406إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرابراهيم عادل وادي64520

407إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعلي عبدالحميد محمود348412

408إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرثامر حازم محمد63243

409إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرليث سالم متعب353272

410إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد محمود احمد297860

411إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراياد عماد محمود65073

412إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحمزة خليل هادي63571

413إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد قادر علي73888

ي شهاب64707
414إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسعد راضى

415إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرفؤاد علي محيالدين509168

416إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد احمد سليمان509136

417إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد كنعان جميل495192

418إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرقتيبة حميد دندوح391324

419إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرصالح صاحب وحيد553156

420إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرخالد عبدالوهاب محجوب66897



421إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرقاسم شاكر محمود66450

422إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراسحاق طه طالل298052

423إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالمنعم سامي احمد299045

424إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحمزة خليل ابراهيم67404

ى طه347203 425إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرستار ياسير

ى نارص298693 426إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحمزة حسير

427إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرابراهيم عماد ابراهيم519607

428إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحيدر اسماعيل ابراهيم298781

429إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالكريم خالد ابراهيم73319

430إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد عماد وىلي66327

431إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرقاسم فهد كامل324341

432إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرضياء ايوب جميل63191

433إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمار صائب جرجيس353362

434إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعثمان فاضل هادي64709

435إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرصفاء حسن نزال62732

436إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا حميد حسن64818

437إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرصالح حسن حمد299221

438إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرخليل محي علي66157

439إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحمزة سالم متعب353323

440إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر مزهر صالح346128

441إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرروكان قيس صالح66475

442إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعلي حميد مجيد346060

443إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالباري علي اسماعيل495189

444إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرغيث احمد محمد391896

445إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرجمعة قادر علي64891

446إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرخضير علي خضير298254

447إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعدنان عباس خضير354151

448إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسفيان جميل قدوري63042

449إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراوس هادي خميس299185

450إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى حسن نزال62751

451إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد كاظم خضير63283

452إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرفارس فتاح خليل495187

453إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحيدر حميد عبدهللا353674

454إعدادية2جلوالء42497دياىلذكررسول عماد صالح346195

455إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرصبحي صالح حسن391763

هللا عبدهللا63728 456إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا خير

ى298117  علي حسير
ى 457إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسير

458إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر احمد محمد509181

459إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر علي متعب391675

460إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى خليل ابراهيم66179

ى طه خلف67309 461إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسير

462إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمصطفى كريم عنقود299129

463إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراثير سعد محمود64680

464إعدادية2جلوالء42497دياىلذكروميض جبار وحيد431415

465إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعباس عبدالحميد محمود431260

466إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعباس احمد تمر560764

467إعدادية2جلوالء42497دياىلذكربهاء مزهر ابراهيم73523

468إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراسامة عدنان طه64253



469إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد قادر ناهي509164

 علي محمد63342
ى 470إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسير

ى65370 471إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد احمد حسير

472إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرامير سمير خليل63470

473إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمود صالح حسن391819

474إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرغيث محمد اسماعيل65282

475إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسفيان عبدالنعيم محيالدين357338

476إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدهللا احمد خليل63681

477إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسعد طه عبدالوهاب399843

478إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسيف كنعان عبد73368

479إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرفراس حكمت سلطان62917

ى شهاب431534 480إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرسيفالدين ياسير

481إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعبدالرحمن ابراهيم كاظم298688

482إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرليث محمد اسماعيل63002

483إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرهيثم مزهر ابراهيم298694

484إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد احمد طعمة298276

485إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر محمد فرج346168

ى صالح73294 486إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمد حسير

487إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرحسن علي داود74818

488إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد مزاحم سلمان63550

ى475630 489إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرعمر عباس ياسير

490إعدادية2جلوالء42497دياىلذكرمحمود جميل عطية495225

491إعدادية2جلوالء42497دياىلذكراحمد خليل ابراهيم64591

492بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروميض علي احمد65805

493بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرتموز محمود عبدهللا65583

494بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمعد محمود زيدان63852

ى392207 495بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرساهر مطلب امير

496بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكروسام مصعب صالح72748

497بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرقاسم محمد حسن390991

498بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرعصام عاشور عبدهللا75702

499بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرمحمود شكر صالح509150

ى74886 500بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرصدام خضير حسير

501بكالوريوس2جلوالء42497دياىلذكرجليل ابراهيم خميس391059

502دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعباس علي عبدهللا391377

503دبلوم2جلوالء42497دياىلذكراحمد مهدي كريم74969

504دبلوم2جلوالء42497دياىلذكروليد محمود شكور67342

505دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرعادل محمد عارف65063

ى298739 506دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرحسن احمد حسير

507دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرشهاب احمد سلمان432129

ى356163 508دبلوم2جلوالء42497دياىلذكررعد زكي حسير

509دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرشعالن خليل ابراهيم358135

510دبلوم2جلوالء42497دياىلذكررضوان جبار فهد67194

511دبلوم2جلوالء42497دياىلذكربدر حمد علي75211

512دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمود صالح جدوع73224

513دبلوم2جلوالء42497دياىلذكركنعان عبد هندي75576

يف391476 514دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرمحمد ابراهيم رسر

515دبلوم2جلوالء42497دياىلذكرخالد احمد محمد75236

516إعدادية2جلوالء42497دياىلذكررياض مصطاف ابراهيم345568



1ماجستير2جلوالء42497دياىلأننىنور محمد محمود348740

ى75945 2ماجستير2جلوالء42497دياىلأننىفاتن جمعة حسير

ى75322 3بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىاحالم جاسم حسير

4بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىايناس كنعان محمد391189

5بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىازهار صالح حمو74801

ي محمود75957
6بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىوسام غنى

7بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىايالف صالح ابراهيم495227

8دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىمليحة محمد ابراهيم431313

انتصار وىلي علي348584
9دبلوم2جلوالء42497دياىلأننى

هدى وداد علي75863
10دبلوم2جلوالء42497دياىلأننى

11دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىسعاد احمد هادي431396

ى احمد561033 12دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىسندس حسير

13دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىسناء رضا محمد299175

14دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىهناء عبدهللا محمود74952

هدى علي مجيد399331
15دبلوم2جلوالء42497دياىلأننى

16دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىمروة سمير خليل75905

17دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىاسماء فاضل محمد346483

18دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىعبدهللا حامد حبيب347754

ى356200 1ماجستير2جلوالء42497دياىلأننىمروة منصور حسير

ى65874 2بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىسماح حسن حسير

3بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىايناس نجيب علي74768

4بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىسهام خالد عبدهللا65608

ى خليل ابراهيم74869 5بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىحنير

6بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىصابرين احمد محمد357011

7بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىدعاء عبدالستار مهدي75097

8بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىساهرة عبدالرحمن حسن353417

ى67051 9بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىرساب فهمي سمير

ى65776 10بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىغفران فهمي سمير

يف431302 11بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىيرسى محمود رسر

12بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىميادة صالح لطيف298550

13بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىموج عبدالكريم كاظم391526

14بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىهدى صاحب خضير63171

ي نصيف297957
15بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىزينة هاتى

16بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىتبارك صالح ابراهيم73208

17بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىعذراء قادر احمد66105

هند علي محمود74091
18بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننى

19بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىشهد صباح يدهللا74642

سارة علي جحة299091
20بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننى

21بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىميعاد صالح لطيف298535

22بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىشفاء صالح خلف67040

23بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىمالك ابراهيم بوري431356

24بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىوالء ايوب جميل357430

25بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىهبة روكان محمد348689

26بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىبتول محمد صالح299252

27بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىنضال شالل ثامر75661

28بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىغفران يوسف قادر66803

29بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىتارة فاضل رحيم356492

30بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىسوما محمد رشيد212826



ى عدنان حسن346647 31بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىحنير

32بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىشيالن حكيم طيب214693

33بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىارساء حميد ربيع75013

34بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىبراء مجيد محمود431248

35بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىدعاء طه اسماعيل67002

ى72972 36بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىسارة جمعة حسير

37بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىارساء فالح عبدهللا75737

38بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىفرح معن محمد346447

39بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىكوثر محمد فتحاهلل75568

40بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىسارة سعيد مجيد297905

41بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىمريم مصطفى احمد298892

ساىلي طاهر عباس422958
42بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننى

43بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىامية عماد صالح62678

زاد نامق64834 44بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىشهد شير

45بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىاية غازي ابراهيم75796

مريم علي نصيف74571
46بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننى

47بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىزينة نجيب علي299082

48بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىايناس ماجد مولود298072

49بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىوسن ابراهيم خليل75806

لينة جمهور علي73116
50بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننى

بيداء علي خلف454833
51بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننى

52بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىاية عماد صالح299251

53بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىافراح صاحب خضير358098

54بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىعذراء قيس شهاب391996

55دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىزينب عماد رشيد75693

56دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىاية عبدهللا ابراهيم299288

57دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىسنار عبدالرحمن حسن353603

58دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىافراح صبحي صالح74590

59دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىايالف منذر ابراهيم298851

60دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىزينب كمال رحيم346407

61دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىسمية عواد خضير65644

62دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىسوزان طالب حميد65554

63دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىاحمد عبد ابراهيم75725

ى75656 64دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىرحاب زياد ياسير

65دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىانفال عماد ابراهيم431227

دنيا جمهور علي65252
66دبلوم2جلوالء42497دياىلأننى

67دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىرويدة نجم عبدهللا75648

68دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىفاطمه خليل كريم298816

69دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىندى كريم حميد299135

ي اسماعيل65978
70دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىايهان حف 

71دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىرنا نجم عبدهللا74632

72دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىصابرين عبدالقادر مهدي75264

73دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىارساء سعيد مجيد72716

74إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىديانا شالل ثامر75486

75إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىفاتن محمد صالح299240

نور محمد علي298699
76إعدادية2جلوالء42497دياىلأننى

77إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىانس محمد جاسم73064

78إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىفردوس صالح حمو65313



79إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىتبارك قصي سلمان391737

80إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىاية فاضل رسول431293

81إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىسارة عدنان حسن303731

82إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىاالء ابراهيم احمد63048

83إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىراقية عبدهللا علي62170

84إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىايناس عماد فاضل423554

85إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىمريم نصيف دلو66127

86إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىسحر عدنان طه67367

87إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىديانا صباح يدهللا299040

88إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىوالء محمود محمد65238

89إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىغفران رشيد مجيد65039

90إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىغفران طه رمضان65114

ى356581 91إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىسارة احمد حسير

92إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىدعاء محمد قادر66471

93إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىمريم خالد عبدالرحمن72404

94إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىهاجر جوامير سلمان73415

95إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىعلياء خليل بوري66453

96إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىسارة محمد صالح431297

ى431359 هالة علي حسير
97إعدادية2جلوالء42497دياىلأننى

98إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىانور صائب جرجيس299268

99إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىوسام قحطان سالم63970

 علي اسماعيل298320
ى 100إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىياسمير

ى67259 101إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىرفاة كهالن امير

102إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىرفاه روكان زين العابدين358446

ى ابراهيم431377 103إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىعذراء ياسير

ى431453 مروة علي حسير
104إعدادية2جلوالء42497دياىلأننى

 علي299200
ى 105إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىايمان حسير

106إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىابتسام شعبان صالح66422

107إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىسارة عباس جاسم391568

108إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىزهراء خالد شاكر353551

109إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىهدى شاكر محمود299160

110إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىتبارك اياد صالح66464

111إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىدعاء نجيب علي63029

112إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىرواء اسماعيل حسن347954

113إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىوالء روكان زين العابدين358529

114إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىشاديه لطيف محمد358559

115إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىعروبة مزهر شكر73405

116إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىنور شاكر محمود66412

117إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىغفران روكان اسماعيل66847

118إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىتبارك قيس زينعابدين431316

ي نصيف67273
119إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىايمان هاتى

120إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىمروة غازي خلف553152

121بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىزينب سعيد محمد553154

122بكالوريوس2جلوالء42497دياىلأننىهيفاء احمد عبدهللا64501

123دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىعذراء رشيد جليل298763

ى احمد ابراهيم75474 124دبلوم2جلوالء42497دياىلأننىبرسر

سناء احمد علي431483
125إعدادية2جلوالء42497دياىلأننى

126إعدادية2جلوالء42497دياىلأننىافراح حميد ربيع66762



1دكتوراه2السعدية42498دياىلذكرحسام قاسم محمد396485

2ماجستير2السعدية42498دياىلذكرحسن جواد كاظم74295

3ماجستير2السعدية42498دياىلذكرعالء احمد صالح65949

4بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد جاسم حمد51328

5بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرابراهيم خليل ابراهيم51416

6بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرفالح برع حسن78640

7بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعامر عبد علي496489

 علي284145
ى 8بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسعدون حسير

9بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرقاسم عليوي سليمان51372

10بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعماد حميد رشيد75734

11بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعدنان هادي زيدان418949

12بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحسن عواد اسماعيل284510

13بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسمير عيدان محسن66122

14بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرنهاد سحاب علي496484

15بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرفاضل علي ابراهيم417287

16بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررحيم صبحي علي75239

17بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد هادي صير77231

18بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد شالل حبيب371812

 علي284368
ى 19بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمزهر حسير

20بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد جميل جمعة78481

21بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرفيصل جاسم محمد65541

22بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعدنان صالح عطية76220

23بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكروسام حميد نوري284380

24بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسعد عيدان ابراهيم75982

25بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرنزار ناظم عبود73845

 داود علي76119
ى 26بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرتحسير

27بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسعد عيدان وىلي79008

28بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد خضير احمد284648

29بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرجهاد صالح محمد284077

30بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعامر نصيف جاسم65840

31بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراياد حسن خلف51391

32بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرقيس ابراهيم حسن406167

33بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي عواد لفته75890

34بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسن علي خليل371895

35بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمران هادي وىلي370715

36بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرلؤي عدنان شجاع284637

37بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررياض جاسم محمد78476

38بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحميد هادي صير65851

ى58468 39بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرفالح محمود حسير

40بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحكمان طلعت شاكر78545

41بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرخضير عباس لفته284091

 علي ابراهيم510586
ى 42بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسير

ى75414 43بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسن محمد حسير

44بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعدنان عيدان ابراهيم396521

45بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد حامد مزهر284615

46بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررحيم غفوري برجلي66498

47بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحيدر رفعت شكر65597

ى جمعة75173 48بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمر حسير



49بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالسميع عبدالخالق فرحان65797

50بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرباسم محمد سلمان199264

51بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعدي احمد جاسم75519

52بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرصالح اسد لفته78592

53بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرجمال عبدالعزيز محمد75580

54بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرصادق نصيف محمد62343

55بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراثير حميد حسن284272

56بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررامي علي عواد78356

ى73296 57بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرصباح محمود حسير

58بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمر هادي علي78421

59بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمر غانم رحم496644

60بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرطارق احمد جاسم78654

61بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمرسال حامد مزهر284202

62بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررافت زيدان خلف284347

63بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرغسان كنعان غائب372354

64بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمروان احمد جاسم284442

 احمد مرعي63021
65بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمصطفى

66بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكروسام محمد سالم284071

67بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرنايف عبدالرزاق صالح558426

ى سالم79035 68دبلوم2السعدية42498دياىلذكراحمد حسير

ى65969 69دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعمر علي حسير

70دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحمد سلمان كنعان420475

71دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعباس ابراهيم خليل76027

72دبلوم2السعدية42498دياىلذكرشامل عدنان صالح370805

73دبلوم2السعدية42498دياىلذكرخلدون خليل ابراهيم65647

74دبلوم2السعدية42498دياىلذكرسعيد غيدان رياش510585

75دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحمد داود علي75535

76دبلوم2السعدية42498دياىلذكرفاروق جمال جليل51350

ي كاظم63883
77دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعامر اشكفن 

78دبلوم2السعدية42498دياىلذكراسماعيل كميل جمعة372026

79دبلوم2السعدية42498دياىلذكرصالح مهدي موس75844

80دبلوم2السعدية42498دياىلذكراحمد نصيف جاسم284304

81دبلوم2السعدية42498دياىلذكراحمد علي عبدالعزيز284588

82دبلوم2السعدية42498دياىلذكرغسان عناد اسماعيل496338

83دبلوم2السعدية42498دياىلذكرقحطان صالح عطية51409

84دبلوم2السعدية42498دياىلذكرروكان عناد أسماعيل496375

85دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعامر عبد حسن370663

ى510574 86دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعثمان عدنان ياسير

87دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعامر عبدهللا سعيد63456

88دبلوم2السعدية42498دياىلذكركريم عبد حبيب75902

89دبلوم2السعدية42498دياىلذكررياض حسن خلف76139

90دبلوم2السعدية42498دياىلذكراياد عدنان خالد284061

91دبلوم2السعدية42498دياىلذكرظافر علي هادي394278

92دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمصطفى جاسم حمد51326

93دبلوم2السعدية42498دياىلذكريوسف ردام عودة284048

94دبلوم2السعدية42498دياىلذكرايهاب عدنان اسماعيل64092

95دبلوم2السعدية42498دياىلذكررعد كامل محمد65737

96دبلوم2السعدية42498دياىلذكرزيدون خليل ابراهيم372106



97دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعلي احمد اسماعيل510584

98دبلوم2السعدية42498دياىلذكراحمد حميد زيدان371336

99دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحمد عبدالحميد مطلك510566

100دبلوم2السعدية42498دياىلذكرانس احمد جاسم284449

 علي78583
ى 101دبلوم2السعدية42498دياىلذكراحمد حسير

102دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعلي صالح حسن62585

103دبلوم2السعدية42498دياىلذكررياض عيدان خضير510583

104دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعبدالرزاق عدنان علي72613

105دبلوم2السعدية42498دياىلذكراحمد اسماعيل خليل284559

106دبلوم2السعدية42498دياىلذكرهيثم لطيف علي284194

107دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمعاذ خليل ابراهيم372405

108دبلوم2السعدية42498دياىلذكرخليفة صالح حسن59836

109دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا وليد حميد496348

110دبلوم2السعدية42498دياىلذكرنهاد صالح عيدان558320

111إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعطية مطلك جوامير284298

112إعدادية2السعدية42498دياىلذكرلطيف علي كاظم78487

113إعدادية2السعدية42498دياىلذكرباسم رشيد سلطان75479

114إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمهدي صالح عطية75457

115إعدادية2السعدية42498دياىلذكراحمد يوسف محمد59754

1ماجستير2السعدية42498دياىلذكرزياد مالك حسن65822

2ماجستير2السعدية42498دياىلذكراحسان علي ابراهيم284095

3ماجستير2السعدية42498دياىلذكرعوف رحمن ابراهيم557870

4بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرصفاء حسيب داود65078

5بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمهند مهدي موس73069

6بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد وليد مهدي66188

7بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرانور عبدالستار نوري284719

8بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراثير عبدالستار عبدالجبار73427

9بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد محمد حسن68202

10بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحاتم ابراهيم جميل51321

ي جبوري65914 11بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعباس صير

ى284412 12بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعالء قيس حسير

13بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالحكيم عامر علوان372296

14بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالسالم طه حمد66090

15بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمشعان عبدهللا طعمة65669

16بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكربندر صكر محمود75190

17بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرواثق محمود هادي396610

18بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعماد رضا خالد78574

19بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد محمد علي496291

20بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمقداد جالل كاظم78434

ى66074 21بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالرزاق صالح حسير

22بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمهند محسن عليوي72830

23بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمنذر عواد وادي74420

24بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمهدي جواد كاظم51342

25بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد عبداالمير خميس63527

26بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكريارس عامر خلف59794

27بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكريونس عباس زيدان63809

28بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمر عدنان عدوان64752

29بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكربارق حامد كامل78512



30بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكربهاء محيالدين زيدان51325

ى كنعان غائب372320 31بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسير

32بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرنجمالدين غازي خليل372364

33بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي فاضل علي284413

34بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد ماجد عبدالعزيز372254

35بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرخالد علوان فليح51354

ى74262 36بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمسلم عقيل سمير

37بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمهدي محمد علي372426

38بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررعد احسان عليوي51410

39بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراسماعيل مخلف داود284561

40بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالستار طه عالوي66846

41بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسيف حسن خلف51357

42بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد عبدالرضا شالل284580

ى جمعة284096 43بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعثمان حسير

44بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالعزيز علي عبدالعزيز284620

45بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمهدي صالح اكرم284104

ى65684 ي علي حسير
46بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرراضى

47بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي كريم حسن284552

48بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمصطفى مخلف داود284100

49بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكروليد فاضل علي284339

ي حسن284335
50بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسعد راضى

51بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحيدر رحيم درباس66129

52بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمصطفى مظهر حسن76987

53بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرواثق حامد كامل51351

54بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرجعفر غازي علي64608

ى284065 55بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحامد علي حسير

ى محمد65772 56بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد حسير

57بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد جاسم حمد51332

ى كامل يونس419122 58بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسير

59بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد عبد جاسم372090

ى غازي عبد58570 60بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسير

 محمد علي372417
ى 61بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسير

62بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي ناظم كريم396337

63بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد شعالن طالل78692

64بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسيف ماجد عبدهللا65633

ى عبدهللا396210 65بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا حسير

ى58774 66بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرباسم سعدهللا حسير

ى65534 67بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرنزهان عبدهللا حسير

68بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررعد صاحب جهاد284607

ى557852 69بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمجتنر مرتصى سمير

70بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد علي حسن396495

71بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد عدنان علي66181

72بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرنزار عبدالواحد احمد66029

73بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي محمود شنو74739

74بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد جاسم محمد75676

75بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالستار جبار حيدر284786

76بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد عمار عبدالجبار284285

77بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرخالد فرحان عواد51419



78بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمر طه صالح284042

79بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالقهار سعد محمد371430

80بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي محمود رضا59691

81بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمصطفى عبدالسالم كناوي371876

82بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرنمير حميد محمد63691

83بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالباسط صالح محمد65987

84بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالكريم وليد رحمان76094

85بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمنتظر هدوان فرمان76151

86بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكريوسف فيصل ابراهيم65896

87بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي ابراهيم جليل75918

88بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا عيدان خضير63328

89بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحيدر مشتاق طالب284106

90بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكركريم خليل ابراهيم65867

91بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمصطفى عبدالستار ابراهيم65994

 علي خلف64117
ى 92بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسير

ى ابراهيم372376 93بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمجيد ياسير

94بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمر عبدالستار نوري284659

95بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررمضان محمد حبيب63609

96بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرقاسم خالد عبدهللا74326

97بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراياد فليح ابراهيم64474

98بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرصباح خميس جواد70050

99بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعباس ستار جبوري284407

100بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبداالله عبدهللا عواد51425

101بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعصام ادهم صفر78757

102بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسعد محسن عليوي58878

103بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرناظم محمد سلمان51400

104بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكركيالن مزهر مهدي78663

105بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمصطفى احمد سلمان557861

106بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراركان اسماعيل طعمة284113

107بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد مجبل صالح284374

108بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمروان مخلف جارهللا50911

109بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررحمن شاكر محمود78402

110بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرقبس حميد حسن60044

111بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمادالدين جالل كاظم66120

112بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعبدالغفار عبدالرحمن عليوي284058

113بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد فاضل حسن51387

114بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمر عبدالكريم محمد75496

ى72884 115بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرغزوان عبدهللا حسير

116بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحيدر غازي عارف65698

117بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحيدر صكر محمود65766

118بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد حسن هادي509121

119بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحاتم زكي رشيد284546

ى74758 120بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمؤيد حميد حسير

ى65208 121بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكررامي احمد حسير

ى65827 122بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي صباح سمير

123بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرهاشم لطيف علي66876

124بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد طالب نوري371925

125بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعدنان مزهر مهدي418832



ى496380 126بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرخالد طارق حسير

127بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراسماعيل ابراهيم حسن78459

128بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرنارص محمود علوان66197

129بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراثير ثامر سلمان284049

130بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد جاسم محمد284284

131بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرغسان حميد ابراهيم78388

132بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسن رحيم حسن370764

133بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرماهر سعد عبد51385

134بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرفراس عدنان كامل372368

135بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد داود سلمان77193

136بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمود عبدهللا سعيد74270

ى فاضل75630 137بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعالء تحسير

138بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمثنى عدنان خلف62789

ى284069 139بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمأمون محي حسير

140بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرماجد اياد سليمان370735

 علي284119
ى 141بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمود حسير

142بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراسامة صالح محمد76179

143بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي اسعد هادي284079

144بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسن قاسم محمد51378

145بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرقيرص سعد عبد51382

146بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد ستار محمود51346

147بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرصالح ثامر خلف284565

148بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسفيان عدنان اسماعيل62968

149بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرابراهيم احمد مرعي63226

ى74957 150بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكروميض علي حسير

151بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد محمد خليل284345

ي557843 152بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسالم منذر ناجر

153بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحاتم كريم عبد76939

ى78650 154بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعلي خليفة حسير

155بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرصهيب صالح برع70349

156بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعالء سعد محمد370687

157بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمصعب صالح برع70367

ى محمد65807 158بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد حسير

159بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرسيف خضير خالد75083

160بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرطاهر سعد عبد51384

161بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرادم قاسم عليوي284370

162بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعمار علي شهاب77167

163بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرحسن عدنان خالد78489

164بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكراحمد جاسم محمد73469

165بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرموس محمد علي510522

166بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرخلدون جهاد رشيد372157

167بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمهدي حكيم مهدي284706

168بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرفيصل منصور محسن68007

169بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرطه محيالدين جبوري65927

170بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرمحمد علي شهاب74019

171دبلوم2السعدية42498دياىلذكرجواد محمد جواد77044

ى284141 172دبلوم2السعدية42498دياىلذكراحمد قيس حسير

173دبلوم2السعدية42498دياىلذكروسام عليالهادي جاسم78954



174دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمهند حميد علي51375

175دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحمد راسم قاسم68877

176دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحمد سليم ابراهيم284221

177دبلوم2السعدية42498دياىلذكراسماعيل فرحان عبدهللا75750

178دبلوم2السعدية42498دياىلذكربهاءالدين احمد شنو65709

179دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعمر محمد علي284537

180دبلوم2السعدية42498دياىلذكرحسن هادي وىلي284533

181دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعبدالعزيز غريب خليفة284128

182دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعلي ابراهيم حسن76974

183دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحمد قاسم عليوي78563

ى284046 184دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعلي محمد حسير

 وىلي حسن59605
185دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمصطفى

186دبلوم2السعدية42498دياىلذكراسامة مهدي عبد63256

187دبلوم2السعدية42498دياىلذكرحسن علي الهادي جاسم62225

188دبلوم2السعدية42498دياىلذكرغسان صالح عطية74086

189دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمصطفى عدنان كامل68173

190دبلوم2السعدية42498دياىلذكرهشام عبدالجليل ابراهيم66020

 علي خليفه284391
ى 191دبلوم2السعدية42498دياىلذكرحسير

ى محسن284570 192دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحمد حسير

193دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعمر عماد جدوع371165

ى74206 194دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحمد حسن حسير

195دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحسن صالح علوان63500

ى510560 196دبلوم2السعدية42498دياىلذكرخرصى قاسم حسير

197دبلوم2السعدية42498دياىلذكرانمار عبدهللا مهدي284415

198دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا صالح محي65719

199دبلوم2السعدية42498دياىلذكرحسن خضير احمد51396

200دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمحمد قادر اسماعيل51361

201دبلوم2السعدية42498دياىلذكرتوفيق صالح حسن60010

ى62713 202دبلوم2السعدية42498دياىلذكررياض احمد حسير

203دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعالء مهدي موس65962

204دبلوم2السعدية42498دياىلذكراسماعيل يونس رحمن51426

205دبلوم2السعدية42498دياىلذكررواد عبدالوهاب محمود65655

ى65723 206دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمهند نهاد حسير

 علي ابراهيم66166
207دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمصطفى

208دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعلي خليل سليم69983

209دبلوم2السعدية42498دياىلذكرطوفان حميد محمد284118

210دبلوم2السعدية42498دياىلذكرسيف مصطاف احمد376471

211دبلوم2السعدية42498دياىلذكرهيثم خضير عباس74813

212دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعلي صالح جدوع65351

213دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعثمان احمد صالح284154

214دبلوم2السعدية42498دياىلذكرانمار عبدالجبار كاظم284309

215دبلوم2السعدية42498دياىلذكرمصطفى عصام عبدالحكيم77144

216إعدادية2السعدية42498دياىلذكرانور اركان عباس372877

217إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد رائد شاكر68100

ى284389 ي عقيل سمير
218إعدادية2السعدية42498دياىلذكرهاتى

219إعدادية2السعدية42498دياىلذكركمال مقداد رحيم396186

ى فيصل عبدالكريم371974 220إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحسير

221إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحسن محمود رضا59647



222إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد حكيم داود62507

223إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمصطفى ابراهيم قدوري284705

224إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد عباس محمد396323

225إعدادية2السعدية42498دياىلذكرسجاد رائد شاكر65604

226إعدادية2السعدية42498دياىلذكرسامر طارق يحنر327575

227إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد قحطان عيدان68660

228إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا عبد جاسم78364

ى70537 229إعدادية2السعدية42498دياىلذكرجمال عبدالكريم حسير

230إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد خالد خلف284230

ى284718 ى عبدهللا حسير 231إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحسير

232إعدادية2السعدية42498دياىلذكرضياء قاسم عليوي64870

ى65757 233إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا صالح حسير

ى محمد76785 234إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعمر حسير

235إعدادية2السعدية42498دياىلذكرفراس علي زيدان59293

236إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد عبدالرزاق عبدهللا78604

237إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعمر سمير محي66047

238إعدادية2السعدية42498دياىلذكربراء مخلف حمزة76828

239إعدادية2السعدية42498دياىلذكرجعفر خليل احمد284489

240إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد عليالهادي جاسم59509

241إعدادية2السعدية42498دياىلذكرنورا وليد مهدي78775

242إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعالء نصيف ثامر74933

243إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد شكر مهدي496362

244إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحسن سلمان حميد78499

245إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعلي فاروق جمال69553

246إعدادية2السعدية42498دياىلذكرسيف اسعد هادي284081

247إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد حميد جواد63988

248إعدادية2السعدية42498دياىلذكرسيف قاسم عليوي64800

249إعدادية2السعدية42498دياىلذكربرهان جبار محمد74509

ى داود سلمان284301 250إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمعي 

251إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدالسالم روكان خلف72640

252إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحافظ شوكت شكر68937

253إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعمر احمد حمد397635

254إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعلي احمد مظلوم58640

255إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحامد محمد علي496464

256إعدادية2السعدية42498دياىلذكرسعد ستار محمد78467

ى يوسف78456 257إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد حسير

258إعدادية2السعدية42498دياىلذكربالل مظهر شالل66325

259إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعدنان فليح ابراهيم69948

260إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمروان محمد عبدهللا248649

261إعدادية2السعدية42498دياىلذكررائد عبدالقادر مطلك396764

262إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعقيل نجم عبدالعزيز78620

263إعدادية2السعدية42498دياىلذكرايهم وليد ابراهيم284429

264إعدادية2السعدية42498دياىلذكرليث شاكر محمود65748

265إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمنهل محمد اسماعيل65574

266إعدادية2السعدية42498دياىلذكراوس خليل ابراهيم66103

267إعدادية2السعدية42498دياىلذكرضياء سالم حسن78518

268إعدادية2السعدية42498دياىلذكرليث معد عواد284129

269إعدادية2السعدية42498دياىلذكركرم باقر حميد373443



270إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد صالح حسن62472

ى58696 271إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدالستار علي حسير

272إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمثنى عاضي هونة73637

273إعدادية2السعدية42498دياىلذكرنوري سالم نوري284289

274إعدادية2السعدية42498دياىلذكرجاسم محمد جاسم78595

275إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعلي محمود حبيب396373

276إعدادية2السعدية42498دياىلذكربهجت عماد جدوع371227

277إعدادية2السعدية42498دياىلذكربندر احمد جاسم284435

278إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمود جاري فليح510587

279إعدادية2السعدية42498دياىلذكرابراهيم كامل نوري51429

280إعدادية2السعدية42498دياىلذكراحمد علي خليفة370591

281إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعمر خرصى نوري59085

282إعدادية2السعدية42498دياىلذكرفارس ثامر جدوع284307

283إعدادية2السعدية42498دياىلذكرهيثم ابراهيم رحمان73149

284إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعلي غانم علي64551

285إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا صالح خلف66058

286إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمازن ناظم انور78733

287إعدادية2السعدية42498دياىلذكرنزهان عباس خضير77608

ى ستار جبوري284063 288إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحسير

289إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعمار مدحت شكر78845

290إعدادية2السعدية42498دياىلذكراحمد نوري الياس65947

291إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمعد هادي صالح496365

292إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا عباس مجيد68331

293إعدادية2السعدية42498دياىلذكرماهر عامر خلف59985

294إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحارث رياض عدنان77073

295إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمصطفى عباس فدعم75008

296إعدادية2السعدية42498دياىلذكرهشام لطيف علي284596

297إعدادية2السعدية42498دياىلذكرابراهيم عبدالقادر عباس496453

298إعدادية2السعدية42498دياىلذكرهيثم حسن خالد78379

ى284502 ى عقيل سمير 299إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحسير

300إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمعاذ عبدالرزاق عبدهللا78607

301إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد جاسم محمد73356

302إعدادية2السعدية42498دياىلذكرايهاب مؤيد شهاب73721

303إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدالسالم منعم عليوي284214

304إعدادية2السعدية42498دياىلذكرغسان ابراهيم نحو78652

305إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد عبدالستار عبدالجبار73514

ي78526
306إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعمر شاكر عبدالغنى

307إعدادية2السعدية42498دياىلذكراسماعيل كريم حسن284102

ي75361
308إعدادية2السعدية42498دياىلذكريارس حكمت سبن 

309إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا رائد احمد284348

310إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبداالله وليد كاظم74363

311إعدادية2السعدية42498دياىلذكرقيرص عبدهللا محمد76961

312إعدادية2السعدية42498دياىلذكرطارق شعالن طالل78676

ى284356 313إعدادية2السعدية42498دياىلذكرسجاد عالء حسير

314إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدالكريم فاضل حسن69869

315إعدادية2السعدية42498دياىلذكرماجد حميد علي51380

316إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمصطفى كامل نوري66940

317إعدادية2السعدية42498دياىلذكرزياد ابراهيم خليل78506



318إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد قاسم رشيد51401

319إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا قحطان عيدان496320

320إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحسام علي ابراهيم51417

321إعدادية2السعدية42498دياىلذكرجليل عبدالقادر مطلك397822

322إعدادية2السعدية42498دياىلذكرساجد عبد جاسم78395

ى ناظم كريم496288 323إعدادية2السعدية42498دياىلذكرسمير

324إعدادية2السعدية42498دياىلذكررسول عطية مطلك284273

325إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحيدر عمار عبدالجبار284472

326إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمعاذ عواد مراد496509

327إعدادية2السعدية42498دياىلذكرزينالعابدن عباس زيدان64144

328إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمصطفى عمر نارص58827

329إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدالرزاق مجبل صالح284397

ى284330 330إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحارث عبدالكريم حسير

331إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعادل علي هادي66005

332إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحسن اسماعيل علي77216

333إعدادية2السعدية42498دياىلذكرابراهيم قاسم عليوي64950

334إعدادية2السعدية42498دياىلذكررسول خضير عباس78566

335إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا قاسم عليوي64713

336إعدادية2السعدية42498دياىلذكراحمد فؤاد احمد373475

337إعدادية2السعدية42498دياىلذكرخطاب خضير عباس376574

338إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد علي خوام284692

339إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد عباس زيدان68551

340إعدادية2السعدية42498دياىلذكرطه محسن عليوي58938

ى284341 341إعدادية2السعدية42498دياىلذكربدر ابراهيم حسير

342إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعلي سلمان مزهر397511

343إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدالقادر طالب نوري372213

344إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعدنان هادي صالح397384

345إعدادية2السعدية42498دياىلذكرانس عبدالرزاق عبدهللا78616

346إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعماد سالم عبد496508

347إعدادية2السعدية42498دياىلذكرصهيب ظافر محمود419032

348إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعبدهللا معن صباح78447

349إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمجبل روكان ابراهيم65614

350إعدادية2السعدية42498دياىلذكرايمن قحطان احمد65560

ى66273 351إعدادية2السعدية42498دياىلذكراحمد خميس حسير

352إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحيدر حسن علي396577

353إعدادية2السعدية42498دياىلذكربراء صالح خليل397361

354إعدادية2السعدية42498دياىلذكرسالم عدنان داود63061

ى61812 355إعدادية2السعدية42498دياىلذكرهيثم عبدالكريم حسير

 عبداالمير خميس63561
356إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمصطفى

357إعدادية2السعدية42498دياىلذكربالل احسان عليوي284363

358إعدادية2السعدية42498دياىلذكريارس عامر رحيم496641

359إعدادية2السعدية42498دياىلذكراحمد مصطفى صالح65441

360إعدادية2السعدية42498دياىلذكرازهر عزيز جوامير67985

361إعدادية2السعدية42498دياىلذكرعلي هادي نصيف295517

ى اسماعيل طعمة58853 362إعدادية2السعدية42498دياىلذكرامير

363إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد جالل كاظم78398

364إعدادية2السعدية42498دياىلذكررسول ابراهيم عيىس78429

365إعدادية2السعدية42498دياىلذكرنذير ناظم احمد557890



366إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحمزة مخلف حمزة59213

367إعدادية2السعدية42498دياىلذكربرهان خالد سلمان397543

368إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمزهر سلمان مزهر396594

ى عبدالرحمن ابراهيم284739 369إعدادية2السعدية42498دياىلذكرحسير

370إعدادية2السعدية42498دياىلذكرايمن خليل حميد78800

371إعدادية2السعدية42498دياىلذكرقتيبة خليل ابراهيم66912

372إعدادية2السعدية42498دياىلذكررعد سعد عيدان74702

373إعدادية2السعدية42498دياىلذكرسيف فيصل عبدالكريم372044

374إعدادية2السعدية42498دياىلذكرريام صالح عبد65621

375إعدادية2السعدية42498دياىلذكراحمد سلمان ابراهيم78558

376بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرخضير عباس فاضل284385

377بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرقحطان عدنان صالح371993

378بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرعدي ابراهيم عليوي284231

379بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرخالد خلف علي73221

ى65744 380بكالوريوس2السعدية42498دياىلذكرلهيب محمود حسير

381دبلوم2السعدية42498دياىلذكرقحطان جواد عباس65983

ى محمد عبدهللا63413 382دبلوم2السعدية42498دياىلذكرياسير

383دبلوم2السعدية42498دياىلذكرحميد هاشم كردي510577

384دبلوم2السعدية42498دياىلذكرخالد محمد خليل66386

385دبلوم2السعدية42498دياىلذكرسالم عباس سلمان284149

386دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعلي محمد راشد510573

387دبلوم2السعدية42498دياىلذكرعامر زيدان خلف62123

ى محمود496462 388إعدادية2السعدية42498دياىلذكرجليل حسير

ى78485 389إعدادية2السعدية42498دياىلذكرمحمد عبدالكريم حسير

1ماجستير2السعدية42498دياىلأننىسهاد ابراهيم محمد63915

ى372347 2ماجستير2السعدية42498دياىلأننىانتظار احمد حسير

3بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىاالء نصيف جاسم65873

4بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزينب محمد جواد74900

5بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىابتسام محمد حسن65889

6بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىقادرية محمد سلمان66038

7بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىميسم محمود ابراهيم78510

ى حمد78643 8دبلوم2السعدية42498دياىلأننىعاليه حسير

9دبلوم2السعدية42498دياىلأننىسليمة شجاع عواد284321

ة جميل جمعة284713 10دبلوم2السعدية42498دياىلأننىسمير

11دبلوم2السعدية42498دياىلأننىغازية احمد عبد510582

 علي75868
ى 12دبلوم2السعدية42498دياىلأننىامل حسير

13دبلوم2السعدية42498دياىلأننىرساب محمد عبدالرحمن66168

14دبلوم2السعدية42498دياىلأننىنريمان وليد شهاب284316

15دبلوم2السعدية42498دياىلأننىالهام نجم خليل284553

16دبلوم2السعدية42498دياىلأننىهند لطيف علي51430

ى284240 17دبلوم2السعدية42498دياىلأننىسحر سالم حسير

18دبلوم2السعدية42498دياىلأننىعائشة نجيب صالح78713

19إعدادية2السعدية42498دياىلأننىايمان صالح مطلك75961

20إعدادية2السعدية42498دياىلأننىفوزية محمد سلمان397791

ى74785 اس علي حسير 21إعدادية2السعدية42498دياىلأننىنير

22إعدادية2السعدية42498دياىلأننىندى صكر محمود299072

1بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزهراء عبد جاسم51406

2بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىهدى مظفر رشيد432085



3بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىرندة وليد مهدي66196

4بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزينب مطلك مصلح372302

5بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىندى طه صالح284087

6بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزينة اسماعيل طعمة51413

7بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىنور جواد كاظم51363

8بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىنازك خضير عباس376560

9بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىنرسين عبدالواحد علوان78764

10بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىسىه عبدالرحمن داود72738

11بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىايفان احمد سلمان557855

12بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىصفاء جاسم محمد284263

13بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىمريم محمد سلمان51374

14بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىوصال مجبل صالح284440

15بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىضح نصيف جاسم51398

16بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزينه كنعان عبدهللا284337

17بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىنىه محمد علي284572

صابرين علي فرحان64056
18بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننى

19بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىبيداء صالح مطلك73601

20بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىالهام محسن عليوي59007

21بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىرساب مظهر شالل78579

22بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزينة فيصل ابراهيم65859

ي مزعل75795 مريم لعينر
23بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننى

24بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىنور خرصى نوري284132

 علي78465
ى 25بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىرحمة حسير

26بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىرجاء صالح حسن51339

27بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزبيدة فالح برع70280

28بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىرسل عبداالمير خميس51394

ى خضير284450 ساىلي ياسير
29بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننى

30بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىهيفاء عمر قادر77114

31بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىسارة محسن عليوي58907

32بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىنور عبدالجبار كاظم67725

ى72802 33بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىالهام كريم حسير

34بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىحال جاسم عبدهللا65916

35بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىجنان صالح محمد278435

36بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىشذى صالح خلف59579

37بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىهديل وليد مهدي78720

38بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزينب عبدالعزيز فخري شهاب79404

39بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىهويدة نصيف جاسم65662

40بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىدعاء عبدالجليل عبد65739

41بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىسارة رحيم صبحي75318

42بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىارساء جواد كاظم51366

43بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىهديل محمود ابراهيم79398

44بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىاسيل محسن عواد62182

نور علي داود65696
45بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننى

نسيبة هادي علي78493
46بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننى

ي اسماعيل78600
47بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىنور حف 

48بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزهراء عليوي رحمان51404

49بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىكوثر نصيف جاسم78646

نازك سامي عليوي284605
50بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننى



51بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىندى صالح حسن65637

52بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىشذى خالد عليوي51388

53بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىافراح يونس رحمن59179

54بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزهراء عماد جدوع396125

55بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىسحر حميد جواد66975

ى51347 56بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىرجاء عبدالكريم حسير

ى284314 ى اسماعيل حسير 57بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىهيلير

58بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىيرسى داود شكر556523

59بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىفردوس صباح نوري278765

60بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىهدير عباس محمد284242

61بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىضح رفعت شكر51368

62بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزمن حميد نوري51423

63بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىلم لطيف جاسم297434

64بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىرباب عادل قادر284544

65بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىميعاد عباس محمد65939

66بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىرؤى عدنان احمد51421

67بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىمروة خلف محمد284224

ى نارص65777 68بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىتغريد حسير

69بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىاسماء ابراهيم خليل72759

70بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىزينب عبدالعظيم كريم75709

71بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىجنان صباح نوري76925

72بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىامل خليل ابراهيم51412

ى عبدهللا284151 73دبلوم2السعدية42498دياىلأننىاسيا حسير

74دبلوم2السعدية42498دياىلأننىحوراء عبد حسن370642

75دبلوم2السعدية42498دياىلأننىهدى قاسم محمد371943

ى62818 ريام علي حسير
76دبلوم2السعدية42498دياىلأننى

77دبلوم2السعدية42498دياىلأننىفاطمة خميس محمد51393

78دبلوم2السعدية42498دياىلأننىامنة سالم نوري65728

79دبلوم2السعدية42498دياىلأننىرسل محسن عواد62373

80دبلوم2السعدية42498دياىلأننىزينة عزيز سالم51434

81دبلوم2السعدية42498دياىلأننىعفراء عدنان اسماعيل65133

82دبلوم2السعدية42498دياىلأننىمروة فؤاد احمد284627

83دبلوم2السعدية42498دياىلأننىازهار حميد حسن66548

ى78807 ة احمد حسير 84دبلوم2السعدية42498دياىلأننىامير

85دبلوم2السعدية42498دياىلأننىنشوه عبدالكريم مظلوم78618

86دبلوم2السعدية42498دياىلأننىهدير وليد مهدي65592

87دبلوم2السعدية42498دياىلأننىمنتىه محمود ابراهيم51319

ى عباس73394 88إعدادية2السعدية42498دياىلأننىزينب حسير

89إعدادية2السعدية42498دياىلأننىشهد عبدالكريم مظلوم65537

ى عبدهللا284261 90إعدادية2السعدية42498دياىلأننىاسماء حسير

91إعدادية2السعدية42498دياىلأننىنورالهدى صالح حسن62300

ى78707 92إعدادية2السعدية42498دياىلأننىوصال سعدهللا حسير

93إعدادية2السعدية42498دياىلأننىنورة ماجد ابراهيم65815

94إعدادية2السعدية42498دياىلأننىفرات اسماعيل طعمة396158

95إعدادية2السعدية42498دياىلأننىرتاج محمد جاسم78588

96إعدادية2السعدية42498دياىلأننىنورس عطية مطلك510563

97إعدادية2السعدية42498دياىلأننىنورا صالح مطلك78453

98إعدادية2السعدية42498دياىلأننىفاطمة رحيم صبحي70012



ى58726 99إعدادية2السعدية42498دياىلأننىانعام سعدهللا حسير

100إعدادية2السعدية42498دياىلأننىخلود سليمان حمد284745

101إعدادية2السعدية42498دياىلأننىاية عدنان عبدهللا372078

102إعدادية2السعدية42498دياىلأننىبيداء محمود صالح59125

103إعدادية2السعدية42498دياىلأننىاسماء عبدالستار نوري284630

104إعدادية2السعدية42498دياىلأننىرميلة فالح برع78636

افراح علي جهاد70259
105إعدادية2السعدية42498دياىلأننى

106إعدادية2السعدية42498دياىلأننىغفران رعد مزهر284529

نهاية علي رحمن64516
107إعدادية2السعدية42498دياىلأننى

ى76812 وق علي حسير
108إعدادية2السعدية42498دياىلأننىرسر

ي63377
109إعدادية2السعدية42498دياىلأننىارساء عامر اشكفن 

ى65310 اية علي حسير
110إعدادية2السعدية42498دياىلأننى

ى مصلح397702 111إعدادية2السعدية42498دياىلأننىعتاب ياسير

112إعدادية2السعدية42498دياىلأننىورود طالب نوري397656

ى59262 113إعدادية2السعدية42498دياىلأننىهيام سعدهللا حسير

ى جمعة76007 114إعدادية2السعدية42498دياىلأننىحفصة حسير

ى65270 ساىلي علي حسير
115إعدادية2السعدية42498دياىلأننى

ى418930 116إعدادية2السعدية42498دياىلأننىهبة اسماعيل حسير

117إعدادية2السعدية42498دياىلأننىرونق قحطان احمد51333

مريم علي سلمان78628
118إعدادية2السعدية42498دياىلأننى

119إعدادية2السعدية42498دياىلأننىاسيا محمود صالح59154

120إعدادية2السعدية42498دياىلأننىوديان ابراهيم شهاب284351

121إعدادية2السعدية42498دياىلأننىهاجر صباح نوري77399

122إعدادية2السعدية42498دياىلأننىبنار مجبل صالح284349

123إعدادية2السعدية42498دياىلأننىمنتىه عبدالخالق فرحان66013

124إعدادية2السعدية42498دياىلأننىتبارك رعد مزهر284496

125إعدادية2السعدية42498دياىلأننىكوثر رحيم صبحي75185

126إعدادية2السعدية42498دياىلأننىايناس وليد ابراهيم284403

127إعدادية2السعدية42498دياىلأننىريم جبار محمد396553

128إعدادية2السعدية42498دياىلأننىتبارك قيس مهدي397461

129إعدادية2السعدية42498دياىلأننىنادية سعيد خميس72782

130إعدادية2السعدية42498دياىلأننىنرسين عبدالستار نوري284456

131إعدادية2السعدية42498دياىلأننىغفران نصيف جاسم74239

132إعدادية2السعدية42498دياىلأننىغادة سلمان داود284460

133إعدادية2السعدية42498دياىلأننىاريا نبيل احمد74477

134إعدادية2السعدية42498دياىلأننىخديجة ناظم كريم396199

135إعدادية2السعدية42498دياىلأننىرحمة ثامر عباس284445

136إعدادية2السعدية42498دياىلأننىشهد صالح خلف78633

137إعدادية2السعدية42498دياىلأننىرفيدة جبار محمد65902

138إعدادية2السعدية42498دياىلأننىزينب معن صباح77437

ى حسن احمد74043 139إعدادية2السعدية42498دياىلأننىحنير

140إعدادية2السعدية42498دياىلأننىايالف داود سلمان284084

141إعدادية2السعدية42498دياىلأننىايالف ماجد عبدالعزيز372237

142إعدادية2السعدية42498دياىلأننىرؤيا عمار حسن284209

143إعدادية2السعدية42498دياىلأننىامنة محمود ابراهيم284405

اس عطية مطلك510873 144إعدادية2السعدية42498دياىلأننىنير

145بكالوريوس2السعدية42498دياىلأننىمنتىه حسن علي284256

146دبلوم2السعدية42498دياىلأننىنوال خميس محمد51369



147دبلوم2السعدية42498دياىلأننىاحالم ابراهيم محمد59034

وان جبار خرصى355707 1دكتوراه2قرة تبة42499دياىلذكرسير

 علي محمد277459
ى 2ماجستير2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

3بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمود عباس فرحان316411

4بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد عبد محمد103695

5بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراركان عبدهللا خضير275809

6بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرقيرص داود حسن104560

7بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمجبل رحيم حمد104596

8بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراحمد اسود حماد431155

9بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكركاروان اكرام علي182277

ى اسود حماد431152 10بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

11بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرموفق جمعة عبدالرحمن104168

12بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمود اسود حماد431109

13بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكربريار شكر محمود431085

14بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرصالح عبدالرحمن عباس103955

15بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرصالح عثمان محمد275417

16بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكربرزان رحيم حميد275275

17بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرشمال جمال قاسم181115

ي اسماعيل احمد316291
18بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحف 

ى رحيم حمد182438 19بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

20بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرسفيان محمد احمد356205

21بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرنوفل بدر شكور431058

22بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرصالح فارس شكور275365

23بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكريارس حميد عواد316923

24بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعبدالرحيم صالح جابر182368

25بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراحمد عبدالرحمن محمد356018

26بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحاتم يوسف محمود316734

27بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكروائل محمود عباس181635

28بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرجاسم محمد احمد316299

29بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمود ستار علي560980

30بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكررائد صالح عزيز356784

31بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكروليد عبدالمنعم شوكت558359

32بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرموفق قادر مدحت276095

33بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرفراس غازي جالل558300

34دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكروليد ستار جاسم316477

35دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعلي رحيم رمضان103437

36دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرنجم مجيد رستم275359

ى316707 37دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرنجاه ابراهيم امير

38دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكراحمد انور محمد316327

39دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرفالح كريم محمد316312

ف حسن103335 40دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعباس ارسر

41دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمحارب خليل حسن104503

42دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرروضان جاسم محمد104093

43دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمروان محمد احمد316938

44دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرصالح عزيز حسن355989

45دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرهاشم رحيم قادر104514

ى103885 46دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكروليد اسماعيل حسير

47دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرسامان ازاد محمد103723



48دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرخليل عبدالعزيز احمد316270

49دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرصادق علي احمد316712

50دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكربرهان جاسم احمد180943

51دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكربرين شكر محمود431082

52دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرسالم جمال كريم275986

53دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعثمان كريم توفيق276505

54دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرنبيل ابراهيم كريم317079

55دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكررعد اسماعيل محمد431203

ى181437 56دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرسمير محمد امير

57دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعامر فائق كاكة275999

58دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكراحمد محمود محي الدين103684

59دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكراحمد صالح حمودي317140

60دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرصالح محمد سالم316397

61دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعلي عاضي رسهانك275476

62دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرشاهر حسن ابراهيم275453

63دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرغمبار حمزة علي181438

ى احمد182400 64دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد حسير

65دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرشاوان كريم رحيم104274

66دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرسامي صالح محمود356136

67دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرصالح علي صالح356167

68دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرميكائيل خليل كريم316954

69دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرغازي جالل نريمان317165

70دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرخالد محمد خليل182306

71دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرادريس عبدالغفور احمد277415

72دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمولود عبدهللا نصيف357885

ى قادر توفيق276051 73دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

74دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعباس يوسف عزيز431159

75دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعادل جالل نريمان276125

ى275470 76دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرابراهيم عبدهللا حسير

ى275372 77إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعثمان سليمان امير

78إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرنجم عبدهللا عكاب431279

79إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرفاتح رحيم رمضان182010

80إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرخليل ابراهيم كريم316780

81إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرايدن غازي وىلي276197

ى محمد حماد431108 82إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

83إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرايوب عمر احمد276365

84إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعيىس اسماعيل ابراهيم182171

 علي عبدهللا356718
ى 85إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

86إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكروليد احمد احمد181966

87إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرسالم فرحان كريم316804

88إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرروكان عدنان كريم403125

غام عبدالواحد عبدهللا317019 1بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكررصى

2بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرجواد فارس شكور276168

ى430940 ى قدوري حسير 3بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

4بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراحمد عزالدين ناجح316591

5بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراركان شاهر حسن275405

6بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرموس محمد خلف103762

7بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحسن هادي جالل357073



8بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعصام غائب عبدهللا182317

9بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعيىس نهايت محمد560961

10بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد صالح ابراهيم104395

11بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعباس علي عباس182110

12بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراركان قهرمان علي316966

13بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمروان محمد عبدهللا275758

14بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرنبيل جالل عبدهللا276495

15بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمصطفى احمد جهاد316682

16بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعمر صالح محمد181144

ى316668 17بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرفتحي جليل حسير

18بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحسن سامي علي182347

19بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرقيرص محارب خليل103126

20بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد مهدي محمود431367

21بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكريوسف يعقوب محمود182298

22بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكريوسف عبدهللا عبد104568

ى عبدهللا103318 23بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد حسير

24بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحمزة فارس شكور181633

25بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمصطفى عزيز رشيد431263

26بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكربنار كمال احمد367549

27بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرباسم احمد حسن431119

ف103640 28بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعامر فالح رسر

ى احمد104354 29بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرطه ياسير

30بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكركيالن عمر عبدهللا356298

31بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرهيوا محمود اسعد104101

32بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكروسام محمود ابراهيم182318

33بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرهمام محمد عبدهللا275823

34بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعمر جالل ابراهيم103902

35بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمهند عبدالهادي عثمان181675

36بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد عمر علي182250

ى حمد180925 37بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرصباح ياسير

38بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرقتيبة ابوبكر علي103327

39بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكربكر شكر محمود181653

ى276244 40بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراسماعيل عبدهللا حسير

ى182134 41بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراكرم جمعة حسير

ى181700 42بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد عبدالباسط حسير

43بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكريارس علي رحيم103429

44بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرخالد حمد عبدالرحمن277374

45بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرواثق محمود عباس182155

46بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعمر بهجت مجيد180793

47بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرميرس حميد عواد277597

48بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرهيو عزيز نادر554213

49بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمهند كريم حمد103945

50بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد شكر عزيز276147

51بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرطامي علي احمد316426

52بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكريلدرم ايدن غازي276207

53بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرسيف حاتم احمد181525

54بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرخليل جمعة اسماعيل356272

55بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعمر شاهر حسن275963



56بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرسمير غانم عثمان181994

ى316614 وان حسير 57بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراياد سير

58بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرهفال لطيف سعيد275396

59بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحمد محمد علي181542

60بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعدنان غازي جالل181481

61بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعبدهللا محمد احمد104262

62بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرهارون طه ظاهر103755

63بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعالء محمد خورشيد182242

64بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرطه صالح محمود103119

ى طه181693 65بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرليث ياسير

ى اسماعيل محمد431105 66بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

67بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعماد حسن سعيد431188

زاد جهاد محمد316640 68بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرشير

ى181855 69بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعماد فاضل امير

70بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرشهاب احمد نصيف182234

71بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعباس واحد حسن275929

ى عامر مذري182063 72بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

73بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعامر نوزاد جبار182025

74بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعبدالرحيم ايوب محي316690

75بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرجاسم محمد محيالدين103395

76بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرزياد محمدنجيب محمدعلي104671

ى103364 77بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعبدالقادر جليل حسير

78بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرفالح حسن رمضان275351

79بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرسعود سعدون عطية181734

80بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرسيف صالح محمود356096

81بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكررعد احمد حسن431115

82بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرفالح اسماعيل احمد103380

83بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعمر عبدالقادر محمد531985

84بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرابراهيم محمود عواد416881

85بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمدري جبار محمد388488

86بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكروليد مهدي فاضل276409

87بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرحسن اسماعيل محمد431254

88بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعمر يوسف محمد430991

89بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكراحمد صالحالدين حسن431023

90بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكريوسف عباس حسن181763

ى276572 91بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرمحمود جمال حسير

92دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد عماد عبدالكريم180747

93دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمروان كنعان شهاب358096

ى275461 94دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرطوفان رسول حسير

 علي182265
ى 95دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرضياء حسير

96دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرخالد حميد حمودي275447

97دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكراحمد عبدالسالم صابر431229

98دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرزياد احسان احمد275865

99دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمهند محارب محمد357683

100دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعامر خلف نارص103706

كو مجيد316702 101دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمريوان شير

102دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعلي صالح محمد182326

103دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرصالح حسن محمد277388



104دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرخليل بابان فالمرز496284

105دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكراحمد سامي خورشيد181388

106دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكركرميان جالل مجيد356326

107دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرسوران خالد محمد275484

108دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكراحمد عبدالمنعم شوكت276178

 علي جاسم182302
ى 109دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرحسير

110دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعبدالكريم حسام كريم356582

111دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرريباز لطيف سعيد431241

112دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكركارزان ستار حميد560773

113دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرانور محمد عبدالرحمن357264

ى103345  فرهاد حسير
114دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمصطفى

115دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرحازم كريم خالد182374

116دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكردلشاد حسن عباس275947

117دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرحكيم اديب مولود317112

118دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعدنان فؤاد كاكةخان276386

119دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد جالل اسماعيل357797

120دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرجمعة رستيب رشيد431008

121دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعلي رشيد مجيد367347

122دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكردلشاد عثمان سليمان277324

123دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكررامي صالح عزيز355814

124دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرديار شكر محمود276476

125دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرايمن كريم محمد276523

ى181621 126دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرحسام جمعة حسير

ى ايدن غازي276188 127دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكريالجير

128دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرابراهيم حسن رمضان276372

129دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكربرهان كريم رحيم104268

130دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرجواد عامر عبدالرحمن103105

131دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكراوس جمهور نصيف104563

132دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرارشد حميد عواد103419

133دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكريحنر عباس حسن316892

134دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد نجم مجيد275411

135دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرخالد رستيب رشيد431236

ى431196 ى غازي سمير 136دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرتحسير

137إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعلي حسن محمود358054

138إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمؤمن طارق عبدهللا104193

139إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرامجد حميد عواد181679

140إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرحذيفة ابوبكر علي104200

141إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرطه حميد مولود182195

ى316456 142إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراحمد ثجيل حسير

143إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد فالح ثامر367209

144إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرسيف محارب خليل180751

145إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد سامي كريم181976

146إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرريسان اركان عبدهللا275910

ى181642 147إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرحسن حافظ حسير

148إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمود عدنان احمد430982

149إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرسليمان برهان صابر104177

150إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمود كريم محمد277626

151إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد علي جاسم103059



152إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراحمد صالح جابر358085

153إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعمر جواد عثمان367066

154إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكربالل فارس شكور275840

155إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعلي هادي عدوان276306

156إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراحمد جليل ابراهيم367911

157إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراحمد جمعة اسماعيل431111

158إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرذنون يونس محي182406

ى357914 159إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعمر فاضل امير

160إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرطه هاشم رحيم356427

161إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرريكر لطيف سعيد277281

162إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكربارق خليل مدحت103894

ي103567 ى حاتم ناجر 163إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرشاهير

ى احمد103081 164إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعمر سمير

165إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراحمد جاسم محمد431097

166إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد اسماعيل احمد182181

167إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمصطفى صالح حسن104189

168إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعماد عدنان خرصى103731

169إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراياد ميكائيل خليل277466

170إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد عبدهللا صالح316356

ي ادريس جمعة181378
171إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرحف 

172إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرثامر خلف نارص431393

173إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرتبارك غانم فاضل181212

174إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد مصطفى احمد431288

175إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكررسود مشير فائق367314

176إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرانمار مولود عبدهللا103676

177إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد شهاب احمد182423

ى367150  حمد حسير
178إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمصطفى

ى181808 179إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكردلير محمد حسير

180إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد عبدالرحمن جاسم104330

181إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد عباس حسن316503

182إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراحمد قاسم محمد103616

183إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعداي محمد رضا431335

184إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد حمد عبدالرحمن277306

185إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرامجد علي رحيم316279

186إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمنترص محمد احمد181067

187إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعبدهللا غفور جابر181748

188إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمود علي صالح182245

189إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمروان عدنان ستار104338

190إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد نجيب علي277574

191إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعباس حمزة فاضل181607

192إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرسيف مولود عبدهللا103665

193إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرهيثم نجم عبدهللا431273

194إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمنير قاسم رسهنك277531

ى عبدهللا حسن180987 195إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمعي 

196إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرموس نهايت محمد558317

197إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعزالدين عبدهللا نجم357754

ى275852 198إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعبدالغفار جليل حسير

199إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكروضاح احمد حسن431113



200إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرسعد محمد عواد181761

201إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكربراء وليد ستار181404

202إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرحسام مولود عبدهللا103690

203إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراكرم سالم طه277621

كو احمد366999 204إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد شير

205إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمثنى كريم حسن181253

206إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعلي عاضي محمد104204

207إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكروسام صالح مجبل181925

ى احمد104553 208إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراحمد ياسير

209إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمصطفى عبدالرحمن محمد181584

210إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراحمد اسماعيل حسن276595

211إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعبدهللا محمد عثمان182232

212إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمود مهدي محمود431360

213إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكررمضان حسن رمضان366904

ى181544 214إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكراحمد جليل حسير

215إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرناطق صالح عبدالرحمن103951

216إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكررسمد علي رحيم181921

217إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعمر حميد مولود277645

218إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد بهجت مجيد180728

219إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعادل جمعة محمود316769

ى316726 220إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرحسن علي حسير

221إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكروالء محمود عباس181386

222إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد اركان عبدهللا277552

223إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمؤيد هاشم رحيم103047

224إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعلي عدنان احمد431090

225إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرانمار كريم حميد431466

226دكتوراه2قرة تبة42499دياىلذكرقيس محمد عبدالرحمن357398

227بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلذكرعقيل جالل عبدهللا276609

228دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرسالم محي جاسم181100

229دبلوم2قرة تبة42499دياىلذكرعدنان ازاد محمد182375

230إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعبدهللا نامق ابراهيم316823

231إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرمحمد احمد علي277566

232إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرعبدالرزاق جميل عطية182270

233إعدادية2قرة تبة42499دياىلذكرغانم فاضل علي182096

1ماجستير2قرة تبة42499دياىلأننىشهله عزيز جاسم431269

2بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىمهاباد عمر محمد103052

3بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىصابرين مهدي صالح103402

4بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىشوخان نجيب علي181097

5بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىديالن محمود محمد430911

ى سعيد316252 ة محمدامير 6دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىامير

ى حسن431046 7دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىسندس حسير

8دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىشيماء فؤاد ستار367458

ى حميد276033 9دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىنجالء حسير

10دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىرواء محمد كاظم103628

11دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىنغم برهان خضير316378

كو احمد181557 12دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىرغدة شير

13دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىحمدية غازي جالل103749

14إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىالهام جمال حسن181731



15إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىمريم ايدن غازي356060

1بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىنادية محمد عباس103737

2بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىديدار ياور احمد275387

3بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىشهلة صفوك محمد316967

4بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىشنو اسماعيل ابراهيم431079

5بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىجيالن نعمان كريم182409

ي حسام كريم366804
6بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىكاتى

7بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىمروة شكر عزيز275425

ى496281 8بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىسحر قدوري حسير

9بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىنريمان احسان احمد276224

ين شكر حسن277539 10بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىشير

11بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىزينب عزالدين ناجح316791

ى431069 12بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىكوردة عزيز امير

13بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىجوان عثمان سليمان277357

ى عبدهللا182385 14بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىدنيا حسير

15بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىيرسى فائق كاكة316994

16بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىهدى محمود اسعد181704

و علي صالح277420 17بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىهير

18بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىايات شاكر منصور459804

19بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىشيماء غائب عبدهللا277295

20بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىايالف روكان هدايت180985

21بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىشاكول جالل اسماعيل357824

22بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىجنان عدنان محمد182216

23بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىسمر قاسم محمد181558

24بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىساكار يوسف جهاد431209

ى عبدهللا181020 25بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىنادية حسير

26بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىهيفاء نامق احمد276324

27بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىرهام احمد جهاد356359

28بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىاواز كمال أحمد366638

29بكالوريوس2قرة تبة42499دياىلأننىسارة اكرام كريم356986

30دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىشيالن فانق كاكة276019

كو احمد275331 31دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىرندا شير

32دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىرحاب صالح عزيز367255

33دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىايمان عبدالقادر محمد181194

كو احمد275401 34دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىرواء شير

35دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىشذى مهدي صالح181628

36دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىسارة قاسم محمد103659

37دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىسماح انور رحيم182253

38دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىبروين مهدي صالح181191

ى275795 39دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىهدى جليل ياسير

40دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىتبارك صالح عزيز355777

41دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىجيا نجاة ابراهيم356663

42دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىبيكرد كمال احمد368164

43دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىرواء حسن رحيم316945

ى103713 وان حسير 44دبلوم2قرة تبة42499دياىلأننىزينب سير

45إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىشهد غائب عبدهللا276578

ى181659 46إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىدالل حافظ حسير

47إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىسناء رشيد مجيد103602



48إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىجنان خلف نارص431431

49إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىصابرين عبدالواحد عبدهللا182327

اسيل علي غناوي356933
50إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننى

51إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىارساء شاكر محمود276541

52إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىاسيل عبدالرحمن درب180886

53إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىسندس محمد حميد554209

ان غازي جالل181889 54إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىسير

55إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىنور جاسم محمد180823

56إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىمريم خالد داود277445

57إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىوجدان عدنان محمد182071

58إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىاحالم سالم مدحت277557

59إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىرسل رياض ابراهيم104108

60إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىماجدة محمد خلف104284

61إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىنادية عبدالرحمن درب181482

62إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىازهار نامق احمد277702

طليعة حسن علي181663
63إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننى

64إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىجرو حمزة فاضل181051

65إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىوردة يوسف محمود181365

66إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىرويدة شهاب احمد181327

اسماء ابوبكر علي103589
67إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننى

68إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىزهراء رشيد مجيد181243

69إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىاالء حمزة فاضل180914

70إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىخيالن كمال احمد431324

ى182434 71إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىرغد جليل ياسير

72إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىده ريا ابراهيم احمد388442

و حمزة فاضل180876 73إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننىهير

خولة خالد علي431144
74إعدادية2قرة تبة42499دياىلأننى

1دكتوراه2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي محمد سيد374471

وان هادي خليل372920 2ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسير

ى حمد45974 3ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي حسير

4ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرماجد علي خليل51094

5ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكربالسم سعدون جاسم42231

6بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرضياء محمود عبدهللا405269

7بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد محمود عبدهللا427895

8بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكررعد خليل اسماعيل42275

9بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد محمود عبدهللا427919

10بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرماهر فهمي علوان50821

11بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجاسم محمد حسن51144

12بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد قاسم محمد558286

13بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجاسم عبدهللا شهاب69509

14بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمازن محسن جهف50885

15بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسلمان جاسم محمد44904

16بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصفاء سلمان ضاجي67210

17بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد احمد محسن42485

18بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروعدهللا مبدر ياس427984

19بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي خزعل شبيب552360

20بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسعد كريم مهدي45195

ى محمود مظلوم374559 21بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير



22بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود حبيب محمد500773

23بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرقاسم منصور خميس51141

24بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالمنعم نصيف جاسم552216

25بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريارس مهدي صالح42465

26بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصدام مزهر عطية373766

27بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر علي نارص51089

28بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا يوسف حميد445201

29بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريارس صالح جاسم459816

30بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرهادي ابراهيم علي46509

31بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعواد صالح عواد42098

ي مصطاف300166
32بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسن مطنى

33بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمروان هادي خليل302437

 علي428032
ى 34بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي حسير

35بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبداللطيف ناجح علوان42950

36بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد عادي نصيف404875

37بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرياس كاظم عبدهللا430549

38بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنصير سعيد داود42454

39بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسيف عدنان وهيب430554

40بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود عبد جاسم427981

41بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكربالل طارق عبدالرحمن427993

42بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد حمادي ابراهيم51081

ى ربيع372152 43بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنزار ياسير

44بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنصار متعب خميس43543

45بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام علي نجم427936

46بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمعن سعد جمعة405399

47بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسلمان محمد داود427987

48بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر هادي احمد47895

49بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد محمد محيسن51133

50بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفاضل عواد محمد43791

51بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفراس كامل محمد50826

ى537759 52بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروليد صالح ياسير

53بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح عامر كامل316140

ى خضير42256 54بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس حسير

55بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجميل جبار عداي301018

ى500781 56بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر علي حسير

57بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرهيثم سعدي داود372719

58بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد خليل ابراهيم300142

ى سليم501051 59بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد امير

60بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد غانم علوان45265

61بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرباسم اسماعيل جاسم51072

62بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعالء حاتم كاظم431226

63بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد صالح ابراهيم51061

64بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمار زكي سعيد42586

65بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسيف عادل ابراهيم43437

66بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسن علي محمد44907

67بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطه خضير حمد372693

68بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعثمان محمد سيد430522

69بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي سلمان عبد هللا43445



ى لفته372814 70بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعماد حسير

71بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطارق ثائر صالح45577

72بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكررشيد عليوي حميد372288

73بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر عبدالمنعم نجم42293

74بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس فرج عواد300669

75بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح نوري خزعل42554

76بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمناف محمد جمعة431655

77بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالهادي محمد فيصل315581

78بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح محمد عبدهللا51122

79بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروميض باسم حميد372803

ى270140 80بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرانمار علي حسير

81بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرابراهيم محمد سلمان51100

82بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد عباس علوان372713

83بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد نارص دريول42662

84بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد قاسم محمد405127

85بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد احمد فهد43662

86بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسيف سعد محمد371940

87بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعواد ابراهيم عواد431201

88بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخليل طالب اسماعيل160951

89بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر برهان مزهر42638

90بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى سعدون سلطان512901

91بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالقادر احمد خليل463711

92بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد مجيد حميد430939

93بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروليد خالد محمد459630

94بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريوسف سلمان محسن51086

ى عبد241712 95بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهيب حسير

96بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد مزهر رشيد558333

97بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنارص عبود ابراهيم45097

98بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد سهيل نجم42892

99بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنبيل سامي صالح431228

100دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرايمن عبدالمهيمن محمود303097

101دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعزاوي احمد محمود427976

102دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرتموز محمد عبدهللا427858

103دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعيىس حمد عيىس45300

104دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمثنى احسان محمد50825

ى430509 105دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد صالح ياسير

ى جواد مصلح428000 106دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

107دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمبارك جاسم محمد51059

108دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكررافت ناجح علوان552335

109دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرغافل عادي نصيف43535

ى405202 110دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود صالح ياسير

111دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسن صالح عواد45023

ى احمد316632 112دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد حسير

113دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد نجم عبد512855

114دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبد نرصهللا رسحان51108

115دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمثنى عادل ابراهيم316588

116دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعدنان عبدهللا شهاب42925

ى خلف500765 117دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهند عبدالحسير



118دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسهيل نجم عبعوب42798

ى رشيد46216 119دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفراس حسير

120دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكربشار صالح محمد372449

121دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي عادي نصيف459675

122دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنبيل ابراهيم منصور51057

123دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسلمان كريم محمود372206

ى431064 124دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد عاشور حسير

ى لفته300981 125دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرماجد ياسير

126دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود مطر فرج512907

127دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعدنان محمود محمد461113

128دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرقتيبة يحنر محمد47950

129دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد صالح مصلح43396

130دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمازن عبدهللا علي459701

131دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكربدر مجيد علوان43491

132دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفيصل مزهر محمد50864

133دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد جبار محمد372521

134دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالهادي نصيف جاسم372272

135دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي احمد خليل427947

136دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرظافر مازن خليل301200

137دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا جاسم حمادي373537

138دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر داود سلمان431643

139دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطالل علي سالمة46495

140دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود جاسم محمد500787

141دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعامر طاهر محمد500769

ى عباس51052 142دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكركريم حسير

143دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرثامر مهدي جعفر42210

144دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصدام عامر نصيف66968

145دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرثامر محمود خلف301470

146دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكررامي محمد حسباهلل50880

147دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود عبود حمد463706

148دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد نصيف جاسم374076

149دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمار خماس حسن459642

150دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسلمان احسان محمد42246

151دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفؤاد حاتم خضير50886

152دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكركيالن صباح مهدي372061

153دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنزار محمود عواد51148

154دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكروضاح داود سلمان42632

155دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراياد حاتم خضير45698

ي خضير51109
156دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد سبن 

157دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمار ذباب علي45562

158دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد علي شهاب431623

159دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكروائل خليل ابراهيم372998

160دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرالحمزة جميل سالمة300939

161دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمرتصى يوسف صالح51093

162دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحارث باسم حميد431172

163دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكررياض كاظم صالح558347

ى552400 164إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح محمود ياسير

165إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح عطية جاسم428041



166إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسليم شهاب احمد315537

167إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرهادي لطيف علوان405082

168إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنوري خليل اسماعيل459595

 اسماعيل خضير500807
169إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى

170إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكروائل صكر اسماعيل405090

171إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجليل نرصهللا رسحان43509

172إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكركيالن مهدي صالح51056

173إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمالك مهدي صالح426298

174إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد علي حنتوش373447

ى70856 175إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود احمد ياسير

176إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسعد روكان عبدالكريم374128

 صبار علي45206
ى 1ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

ي ابراهيم373490
2ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر عبدالغنى

3ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمنير صالح حمد71520

4ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرهمام محمد جمعة198280

 علي43040
ى 5ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكريحنر حسير

6ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالوهاب يوسف قيس45558

7دبلوم عاىلي2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالودود صاحب محسن561524

 علي51082
ى 8بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر حسير

9بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى مجول حمد427881

10بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعامر حاتم محيميد67073

11بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر رباح مهدي42333

ى صالح45192 12بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمجدي حسير

13بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمروان مجبل حمد430516

14بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرابراهيم عادل قحطان42609

15بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمقداد عطية علي372906

16بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريؤسف محمد مالك501014

17بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا محمود عبدهللا427913

18بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكررياض احمد مجيد50937

19بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرثائر فاضل رميض42877

20بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد ضياء حاتم42564

21بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمؤيد مزهر محمد50860

22بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمؤيد محمد اسماعيل45554

ى محمود خلف43740 23بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

24بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد عبدالرحمن محسن300335

ى43109 25بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد يوسف حسير

26بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمشتاق احمد صالح45814

27بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا سالم عداي405137

 جمال علي45523
28بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى

29بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريوسف محمد صالح303070

30بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصدام احمد سلمان45574

31بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكربارق منذر داود43429

32بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح نصيف جاسم300428

ى خميس علي43124 33بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

34بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد مقداد طه50871

35بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنوار شالل وهيب43760

36بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح عقيل سلمان51111

37بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالرزاق شهاب احمد51104



38بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي فهمي محي50836

39بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهند حمادي احمد44983

40بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرايمن حمزة سالم42725

41بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالخالق حمد عيىس51152

42بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد حسباهلل اسماعيل51058

43بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخضير سلمان خضير47907

44بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعامر مصطاف شبيب50842

45بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعامر داود سلمان431639

46بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسام رياض حاتم51062

47بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرقيس زهير سلمان42570

48بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد قاسم محمد351923

49بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد عبدهللا فرحان51050

50بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهند احمد محمد43223

51بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنرص نبهان مهدي44932

52بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي سليمان محمد45489

53بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام كاظم صالح45878

54بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر سلمان جاسم298691

55بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسام عبد علوان427958

56بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرستار احمد عواد431620

57بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد جاسم طه50985

58بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفؤاد سهيل نجم45151

59بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح خضير حمد42400

60بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرميثاق احمد صالح300158

61بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرثامر حاتم عبد374167

62بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنوح جاسم محمد51026

63بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمظفر موفق ذياب374111

ى42516 64بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكركاظم محمد حسير

65بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجاسم محمد عيىس51137

66بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنعيم محمد شهاب47823

67بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسالم زيد كامل45933

68بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس حمد عواد500802

69بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروليد جواد كاظم45529

70بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرداود سلمان خلف44978

71بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرانشد ابراهيم داود45470

72بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريارس مازن خليل302033

73بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى جاسم محمد50847

74بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرايمن صالح مهدي50828

75بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد كيالن طه300080

76بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر محمد جمعة71433

77بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام طعمة مالك45363

78بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرشاكر حميد وهيب43406

79بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي دلو شكر46033

80بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمار محمود طه51016

81بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد عقيل قادر552272

82بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر محمد جمعة45230

83بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعون كريم محمود374632

84بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام محمد اسماعيل43383

85بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخلف قحطان خلف300239



86بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحارث كاظم جعفر300655

87بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر محمد عيىس51070

88بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا مكي عبدهللا47983

ي لفته43648 89بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرقحطان ححر

90بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطه علي محمد44922

91بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمران متعب خميس300448

92بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر عباس محمد42366

93بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد قاسم محمد67009

94بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرقاسم خليل اسماعيل46380

95بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد اركان محمد50805

96بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد علي سالمة46556

 علي51047
ى 97بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعالء حسير

ي431624
98بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمعد سعدون سبن 

99بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرضياء عبد سالم51095

100بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكركاظم خالد محمود51077

101بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى حكمت سالمة431637

102بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرميثم حسن خلف552312

103بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام صالح محمد552379

ى احمد كريم50824 104بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

105بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر ساجد ثامر70191

106بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد خالد سهيل67484

107بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريعقوب نعمان اسماعيل71715

ى430546 108بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسام علي حسير

109بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمظهر محمد خضير69116

110بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسامة عبداللطيف حسيب372492

111بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى قحطان علوان50830

112بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي محمد ماماخان300622

113بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعقيل عيدان ابراهيم43730

114بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر خليل ابراهيم45568

ى باسم محمد42536 115بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

116بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكررافد فالح جاسم430544

117بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد سعود صالح51054

118بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى كريم عواد50834

119بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد عبدهللا فرحان51040

120بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرشعيب سعد عبود51128

121بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمعن علي حمود42967

122بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد رياض جاسم44960

123بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرضياء عبدالستار عبدهللا42200

124بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكربهاء سليمان علي50867

125بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرهارون محمد كريم43073

126بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالقادر وليد عبود68766

127بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسماعيل محمد اسماعيل45550

ى مرصي محمد43569 128بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرياسير

129بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا مزهر رشيد51021

130بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمار زيد خلف43161

131بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد جميل سالمة300808

132بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى يوسف صالح51113

133بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخزعل نوري خزعل51161



ي45044 134بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد عثمان ناجر

135بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمار حاتم عبد374201

136بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرالمنصوربلة احمد كريم50822

137بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمناف نوري خليل47829

138بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسام عبدالخالق طالب300794

139بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسن حسباهلل اسماعيل50811

140بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريارس مزهر عبدالوهاب46364

141بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمرتصى اركان عكال46539

ى فاضل372423 142بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر حسير

143بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد فوزي علي50814

144بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا حسن علي460723

145بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا احمد جواد51146

146بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد خليل ابراهيم431667

 علي512896
ى 147بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعالء حسير

148بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد جاسم محمد70845

149بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفاروق احمد فهد431622

150بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد عبد ابراهيم500783

151بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي رمضان علي67961

ى حمد45908 152بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد حسير

153بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرداود عبد سالم300992

154بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي مزهر محمد50856

ى لفته501000 155بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطه ياسير

156بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمازن زهير جميل51067

157بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد درابيش خليل301279

158بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد مظهر عطية50971

159بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفخري هيثم علي51101

160بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس خضير حمد304885

ى45287 161بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسعد احمد حسير

162بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس جمعة حسن43556

ى68797 163بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراياد طه ياسير

164بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد كاظم غيدان301811

ى طه427054 165بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطه ياسير

166بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجاسم محمد عواد299880

167بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا احمد مزعل299824

168بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى عبدهللا اسماعيل51065

169بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام سليم محيميد44969

170بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالحالدين مبدر ياس42162

171بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالودود خالد ابراهيم42380

ى كليبان46437 172بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود حسير

ى302575 173بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجهاد حامد حسير

174بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد ثاير غيدان42788

175بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالسالم ياس كاظم44894

ي42770
176بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر مقداد حف 

177بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد عيدان ابراهيم43619

178بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد محمود سالم427887

179بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس نزار سامي500902

180بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكررقيب رحيم عواد46134

ى300517 181بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالقادر احمد حسير



182بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي سعد داود42479

183بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد علي عويد43291

ي46335
184بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسعدون خلف سبن 

185بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرازهر ثاير غيدان42867

186بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر جبار طاهر373658

187بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنواف عبدهللا سلمان42438

188بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا داود سلمان431641

189بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهدي صالح فرحان373031

190بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد محمد منصور46248

191بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسعدهللا غالب خليل301487

192بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرامير خضير متعب50928

193بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرامير صالح حسن430533

194بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس غانم علوان431661

195بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطالب خالد علي70757

196بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروليد خليل ابراهيم427864

ى300855 197بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد صالح ياسير

198بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى خالد محمد45602

199بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسعد طارق علي300630

200بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمثنى عدنان خلف43244

201بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد قاسم محمد331700

202بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد عباس محيسن500779

ى رافع صالح51069 203بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

204بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد قاسم صبار301967

205بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد ثاير غيدان69608

206بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام عبدالخالق طالب373275

207بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد خليل ابراهيم43033

ى431649 ى صالح ياسير 208بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرياسير

209بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد محسن علي44875

ى43392 210بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد احمد حسير

211بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكررعد علي خليل301150

212بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس عامر علي51120

213بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراركان اسماعيل ابراهيم45128

214بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام نصيف جاسم301478

215بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا نجم محسن44942

216بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسلمان عدنان علي430511

217بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحمزة فارس كاضم45336

218بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكربالل خضير حمد42414

219بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعصام سليم محيميد70826

220بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرثائر ظاهر عطية430518

221بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهند عدنان علي430513

222بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطيف عبدهللا محمد51131

223بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكربالل محمود سلمان43183

224بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجمعة محمد اسماعيل45542

225بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالرزاق وهيب جاسم552318

 علي428022
ى 226بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسن حسير

ى430200 227بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهدي صالح ياسير

ى316395 228بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد علي حسير

229بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعدنان ابراهيم اسماعيل301268



230بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسامر محمد حميد45178

231بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطه عبدهللا فرحان42695

232بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصدام عبدهللا صالح50900

 علي خزعل431615
ى 233بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

234بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحامد ضاري خلف427907

235بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالقادر ياس كاظم43154

236بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى قحطان خلف50854

ى مهدي301237 237بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر حسير

238بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد ماجد محمد500151

239بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسهام فاضل سلطان51099

240بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد وليد عبود372530

241بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرلؤي ستار كريم351883

ى فاضل371980 242بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي حسير

243بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحاتم قاسم محمد66998

244بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعالء نجم عبد50890

245بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراركان مزهر رشيد300191

246بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام احمد محمود431621

ى فاضل371990 247بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنبيل حسير

248بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي جبار احمد404935

249بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد مجيد محمد50806

250بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرثامر حاتم محيميد315266

ي اسماعيل43470
251بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر حف 

252بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرلؤي ثاير ذياب372948

253بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالرحيم علي ابراهيم301996

254بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسام سهيل نجم45171

255بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروليد محمد سالم51117

ي احمد سلمان430124
ى
256بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصاق

257بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرقاسم ثامر عبدهللا427972

258بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد ثامر محمود42909

259بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسامر يوسف داود198498

260بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد مهدي محمود50819

261بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر فهمي محي45776

262بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفؤاد شهاب احمد51159

263بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرماجد جميل سالمة302053

264بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخلف رشيد خلف47760

265بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد عيدان اسماعيل552233

266دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسام شهاب احمد299908

267دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالكريم خليل ابراهيم42746

268دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرقتيبة غانم عزت431645

269دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسام عطية علي372981

270دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرغزوان وىلي صفر302482

271دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسماعيل سلمان جاسم42657

ى لفته508687 272دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرضياء ياسير

273دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي عبد علوان66680

274دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي رحيم علي281490

275دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرباسم محمد سالم51153

276دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفؤاد كامل عطية303023

277دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسعد غانم علوان50809



278دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمجبل خضير فرحان51151

279دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى اياد عدنان42124

280دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسام سليم محيميد45068

ى371966 281دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد علي حسير

282دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكربدر مهدي صالح316599

283دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعماد جاسم خليل42311

284دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحمزة خضير ابراهيم43330

285دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعدنان صالح محمد66609

286دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد ابراهيم خليل43640

287دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجاسم ابراهيم جميل372795

 علي51083
ى 288دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرايالف حسير

289دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراكرم داود علي69731

290دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكريارس مزهر كبدالرزاق373569

291دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسيف صالح حسن51147

292دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفؤاد طاهر يحنر66565

293دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى محمدنور رشيد45630

294دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكروجدي منهل صفر302900

295دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي فالح عبد430506

296دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرامجد عباس ماجد45201

297دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرقحطان عدنان علي552293

298دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرغيدان فرج عواد301339

299دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى احمد سالم372784

300دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنصيف صالح جاسم425738

301دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسامة محمد محيسن372345

302دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر حميد عاضي372008

ى431662 303دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعماد علي حسير

304دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي محمد جمعة43631

305دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر طالل محمود50829

ى46276 306دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد عباس حسير

307دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي سالم عداي316172

ى محمود كاظم301949 308دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

309دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنمر اسماعيل ابراهيم51102

310دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى عبود ابراهيم45164

311دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد ابراهيم جاسم51142

312دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراراس طراد شاكر301192

ي42306 313دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد قحطان ناجر

314دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمنتظر صالح محمد51027

 علي300962
ى 315دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي حسير

316دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد هاشم مجيد300309

317دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكربالل عبد سالم51045

318دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحامد محمد فرحان71544

319دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعوف رحمن علي43637

320دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكربشار فهمي محمد376064

321دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراوس خالد داود50916

322دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي محمود خلف43757

ى رشيد47732 323دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر حسير

324دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهند علي جاسم43131

325دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكررضا رحمن حمود372245



326دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحميد جسام محمد68021

327دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكريوسف صالح خليل300500

328دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي سليم شهاب44915

329دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكروسام ابراهيم محمد500971

330دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالقادر علي سالمة45052

331دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد قاسم صبار300780

332دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر محمد منصور45140

333دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود عامر عبدهللا42753

334دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحمزة زيد كامل45921

335دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرضياء طه كاظم51078

336دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى سلمان خلف300994

337دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسامة صالح محمد66523

ى42710 338دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالقادر محمد حسير

339دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي مهدي صالح426787

340دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي خضير جامل67721

341دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجاسم محمد حمود68568

ي46478
342دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعالء سعدون سبن 

343دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرهيثم حمزة سالم300582

344دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي سالم قحطان300638

ى45754  علي حسير
ى 345دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

346دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود محمد عبدهللا42625

347دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرميرسة ساجد ثامر51114

348دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر عدنان مالك45405

349دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود يوسف يونس45802

350دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحمزة عباس فاضل50957

351دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد وسمي اسماعيل430996

352إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي محمد جمعة373754

353إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي فاضل علي431459

354إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد خليفة محسن70799

355إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا رعد داود68165

356إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرايوب طاهر علوان302338

357إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسن محمد شهاب50869

358إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد طه جهاد302783

359إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكروليد طالب زيد302572

ى كليبان47821  حسير
360إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى

ي حميد69688 361إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرايمن صير

362إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصعب خالد محمد68439

363إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكريوسف صفاء سعيد304765

364إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي جمال حمد45706

365إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي حمزة سالم300405

366إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد مشتاق فرج373389

367إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرابوبكر حكمت سالمة431581

368إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسماعيل خضير حمد42409

369إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصهيب عبدالحميد جمعة431670

ى301302 370إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكركرار احمد عبدالحسير

371إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرروكان هشام علي430245

372إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد طالب عبدهللا301952

373إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالحميد مصطفى حميد45383



374إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحامد محمد عبد67037

375إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى عبدالرحمن محسن46162

376إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي امير حمود374618

377إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفرحان طه فرحان51023

378إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد كاظم عيدان431665

379إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى عبدالحبار مجيد42683

380إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد طه جميل299962

381إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالهادي زيد خلف69249

382إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمنتظر عباس سلمان425620

383إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد صالح مهدي561520

384إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكريوسف عباس محمد71661

385إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالخالق حمادي داود430212

386إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد عويد عزيز69307

387إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد رحمن علي51090

388إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر جاسم محمد50893

389إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرزيد عدنان علي430189

390إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد ثامر صالح69178

391إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرامير احمد خلف45344

ي خضير431481
392إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكريوسف سبن 

393إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح خضير جامل69864

 علي69358
ى 394إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحكيم حسير

395إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرابراهيم حكمت احمد430078

396إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرثامر فرحان موس430973

397إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرامجد حميد سلطان372542

ى ثامر صالح69886 398إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

399إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد غامر فاضل51074

400إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر عبدالحسن اسماعيل431948

401إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد طاهر علوان302322

402إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسن عبدهللا حمدي69295

403إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى يوسف عبدهللا431585

404إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد قاسم محمد375877

405إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد طارق عبدهللا315486

406إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس عمار مجيد69968

407إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحمزة كريم محمود371947

408إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرريان وىلي صفر302519

409إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمقداد عبدهللا حمد374314

410إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا حاتم عبد374673

411إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرزياد كريم عواد431432

412إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد صالح جاسم51110

413إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا سليم شهاب70294

414إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا عبدالرزاق فيصل68948

415إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمرتصى فاضل عباس300374

416إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد مثنى سعد373519

ى خلف431101 417إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسجاد حسير

418إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراثير عباس خليفة373558

419إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسن فالح محمد69377

420إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسلطان محمد سلطان301437

421إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد علي حسن425519



422إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنزار فرج عواد301415

423إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكررسول سلمان صالح416329

424إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر طالب جبار429594

425إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكركيالن سلمان محمد42670

ي نجم45334
426إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد راضى

427إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسعد ابراهيم داود316466

428إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد جبار صالح431619

429إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد ناجح فضل512805

ي247844 430إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد علي ناجر

431إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحمزة سالم محمد431657

432إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد صالح سلمان303022

ى محمد42142 433إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا حسير

434إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرثائر سعد عبود67356

435إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرابراهيم سلمان خضير67186

436إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسلمان عادل رشيد67565

ى سلمان302565 437إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسلمان تحسير

438إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالرحمن وليد عبود315503

ى جواد45587 439إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجواد حسير

440إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرهشام سليم محيميد68151

441إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا سعد محمد372977

442إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخليفة زيد خلف70076

443إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهدي رياح صالح45992

444إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالرحمن جاسم محمد43172

445إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرليث منذر شهاب45351

446إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرديار خالد ابراهيم50832

ى طه51116 447إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد ياسير

448إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرابراهيم مثنى عادل45224

449إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد فؤاد حاتم431107

450إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكررسول سعد محمد372777

451إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح سعد سلمان512826

ي سلمان خضير69442
452إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسبن 

453إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد محمد يحنر501022

454إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر جليل عيىس431114

455إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد صالح عواد68671

ى315252 456إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد فاضل حسير

457إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسيف علي حمود45644

458إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنورس اسماعيل ابراهيم42060

ى431610 459إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد علي حسير

460إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي صالح جاسم69529

461إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى رحمن حمود373674

462إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالهادي باسم هادي302262

463إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفهد هاشم محمد373600

464إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرانس احمد فهد431533

465إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسالم سالم محمد300751

466إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصالح جاسم صالح68003

467إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرليث فرحان موس429614

468إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكربراق علي خليل426113

469إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكررسول رميض عجاج300600



470إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرماجد جمعة ذياب302542

471إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسماعيل ذياب علي69061

472إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى خلف متعب50888

473إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرابراهيم شهاب حمادي427345

474إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد احسان محمد51158

475إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخليل احمد خليل431253

476إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد ياس خضير69271

477إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرابراهيم يونس حبيب42323

478إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسماعيل خليل ابراهيم426627

479إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد عداي نصيف66984

ى301065  علي حسير
480إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمرتصى

481إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد فرحان ابراهيم434712

482إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكريوسف احمد محمود69240

483إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمثنى طارق زيد42508

484إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطه دهام خليل429643

485إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخورشيد نجم عبدهللا374433

486إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرجاسم نصيف جاسم405391

487إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحيدر الزم محمد300437

488إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا صالح فرحان373460

489إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى صدام محمد373471

ى330003 490إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمار علي حسير

491إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد احمد شهاب43454

492إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد مزهر محمد316190

493إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا فوزي علي50882

494إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسن فارس كاظم431084

495إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالكريم لؤي محمد372850

496إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي حسن رشيد70429

497إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد محمد منصور45135

ى ماجد431310 498إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا حسير

499إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرصهيب مثنى طالب300519

500إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمود مزهر عطية42759

501إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس فاضل علي373709

502إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهند عبدالرحمن نجم500989

503إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد خلف سلمان302126

504إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهيمن محمد محيسن316257

505إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا سهيل نجم500844

506إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرايمن حمود عزيز302299

507إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالرحمن كامل منصور301245

508إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد خليل ابراهيم45439

509إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسماعيل درابيش خليل300483

510إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمهند عبدالمحسن علوان68106

511إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرنور مجيد حميد430962

512إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسجاد نجاح عدنان316427

ي50895 ي غازي ناجر 513إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرناجر

514إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي محمد محيسن508586

515إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكررياض محمد حسن303182

516إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد عبدالرحمن اسماعيل373420

517إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد محمد ناهي70053



ى شهاب احمد302199 518إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحسير

519إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى خالد محمود51055

520إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفهد مجيد حميد430970

ي اسماعيل45527
521إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسماعيل حف 

522إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكربالل ثامر محمد66934

523إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر مجيد حمة512839

524إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكريوسف محمد طالب69400

525إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى حازم محمد42529

526إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي عمر علي431647

527إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد عبدالقادر اسماعيل300599

528إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراسامة طاهر علوان300324

529إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى حكمت احمد372126

530إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعماد طارق عبدهللا67336

531إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد جمال بصير42733

ى300302 532إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرابوبكر عالء حسير

533إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفريد خالد محمود42994

ى خلف42267 534إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد حسير

535إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس سالم قحطان303194

536إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسلمان احمد كريم302244

537إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعباس سليم شهاب46523

538إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكروليد خالد محمود69461

539إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمصطفى عدنان خلف69408

540إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر هادي خليل431651

541إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكربالسم محمد عيىس51135

542إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعمر صالح فرحان372669

ى316208 543إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدالرحمن يوسف حسير

544إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرطه عبدالرحمن اسماعيل373436

545إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكردريد فالح علي561522

546إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسعد مثنى سعد43098

547إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا حكمت احمد43720

548إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكراحمد عادل عداي42391

549إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا ساجد علي68621

550إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي خليل سلطان426073

551إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحبيب محسن عطية426382

552إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد نصيف جاسم371975

553إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحمد نهاد عبدالهادي43705

554إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعبدهللا محمود مالك50817

555إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرغانم عبدالمنعم خضير374695

556إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد مثنى نجم500954

557ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد ابراهيم علوان51030

558ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمظهر علي فيصل552284

559بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكروليد يعقوب عباس42156

560بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمروان عبد سالم45289

561بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمجيد فرحان عبد46417

562بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسعود علي احمد42421

563بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرزياد طارق عطية51076

564بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكررفعت عادي نصيف43142

ى حبيب431636 565بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسالم ياسير



566بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريارس عدنان مالك47775

567بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرزيد علي صالح45157

ى300415 568بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكريعقوب علي حسير

569بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلذكرباسل مهدي صالح371998

570دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسهام خلف عليوي44835

571دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسعد مجيد محمد50898

ي ابراهيم50909 572دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرفراس ناجر

573دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرزياد خليفه جارهللا46059

574دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكركيالن صالح خليل300387

575دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمشتاق مزعل شهاب51155

576دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمقداد عدوان حران67059

577دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرخالد عدنان مالك46348

578دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي هادي جاسم50848

579دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكروليد ابراهيم علي51092

580دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعدي صالح موس427967

581دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعزالدين يوسف محمد347807

582دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرسالم كاظم سالم50907

583دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلذكرمحمد شهاب احمد47744

584إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعلي عدوان محمد67316

585إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكررافع صالح احمد51130

ي68200 586إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرحميد نرصهللا ناجر

587إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعدنان نجم عبدهللا302962

588إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكرعدنان اسماعيل ابراهيم43012

589إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلذكررياض سلمان محجوب430367

1ماجستير2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاخالص نعمان اسماعيل43237

2بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزينة زيدان خلف301863

3بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىابتسام هادي مهدي316501

4بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىباسمة يعقوب فاضل51071

5بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىلمياء نوري فرحان45143

6بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهاله عالء محسن246773

7بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرغد محمد حمود427872

8بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىماجدة ورد خلف375869

9بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمروة محمود ابراهيم301115

10بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىايناس ياس خضير50912

11بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسارة احمد هالل512891

12بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنىه عادل طه301174

عهود مكي عبدهللا43607
13بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

14بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشيماء عبدالستار عبدالكريم374537

15بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىضح طه كاظم300912

16بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسندس خضير فرحان42981

17بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنور ثامر مهدي42189

18بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشيماء عبدالحاق سلمان198035

ى460739 19دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرفيدة يوسف حسير

بثينة ابراهيم علي46459
20دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

الهام وادي علي51063
21دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

22دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرسى هشام عبدالرزاق43799

ى51132 ورقاء علي حسير
23دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

24دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىميثاق عادل حمد42284



25دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىباسمة مهدي صالح42081

26دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىوسن ضياء فاضل67807

27دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهديل خزعل شامل304826

28دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىايمان ثاير ذياب461030

29دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىداليا منذر داود43421

30دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعالهن هيالن احمد301164

31دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىيرسى هشام علوان45331

32دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسماهر جمعه علوان42431

ى42072 33دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىميناء صالح ياسير

34دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزهية عبدالحي طه552373

35دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسحر طه كاظم300862

36دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرهام خليل ابراهيم431671

ى42503 37إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهيام علوان حسير

38إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعائشة عباس علوان431632

39إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسهاد صالح مهدي430505

40إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىامال عثمان خلف300651

1بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنغم مهدي نارص372328

2بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىلم علي خليل45217

ى خلف47991 3بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىفاطمة حسير

4بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىانفال عبداللطيف حسيب372480

ي299812
5بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرحاب سعدون سبن 

ى46399 6بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىوالء نوري حسير

وسن ساجد علي46304
7بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

8بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسارة حاتم محيميد67085

ي179865
ى ابراهيم راضى 9بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىحنير

10بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهديل نوري خزعل51124

11بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنور رياض عبدهللا45285

12بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىخلود ابراهيم مالك47809

ى حمد43773 13بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشيماء حسير

14بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنبأ خضير فرحان300227

ى431629 15بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىناشئة عبد امير

16بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهدلة محمد عواد431648

17بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرواء يوسف صالح301184

دالل مهدي علي50996
18بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

19بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىميعاد طارق عطية301041

20بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسحر وىلي صفر300128

21بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعلياء حاتم علوان45212

22بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىدعاء محمد ماماخان300435

23بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىداليا رشيد عبدالوهاب46320

ى فاضل372373 24بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىدعاء حسير

25بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرجاء عبد خضير42340

26بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهاجر جهاد جاسم373356

وق منذر داود500941 27بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرسر

28بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنورس خضير حسن47756

علياء فوزي علي50849
29بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

30بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهالة اكرم نافع45727

31بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىغفران رباح صالح47926

رجاء ساجد علي66747
32بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى



33بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاوان خضير جامل45898

34بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرغد صالح خزعل431614

35بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىجميلة ابراهيم عبدهللا43785

36بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمريم اياد حمادي50943

37بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعبير نعمان اسماعيل71676

38بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاسماء هاشم محمد431658

ى47985 39بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىغفران يونس حسير

40بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرغد طارق عطية303251

41بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىامنة محمد داود44954

42بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاسماء عبدالكريم مظلوم51041

43بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىامنة جبار صالح427901

44بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرقية رباح صالح47903

45بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنورس محيميد خلف427953

46بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهند عباس فاضل43453

ى محسن محمد372014 47بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنشعير

48بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىدموع سلمان محمد43252

ى سلمان42592 49بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرسالة تحسير

50بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىايرس نوري ثامر302373

هدى محمد علي372767
51بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

52بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىميادة خضير حسن43486

غادة علي خليل45250
53بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

ى65519 54بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسارة ابراهيم حسير

55بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىارساء سلطان عبد373729

ى43213 56بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىفردوس يوسف حسير

57بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزبيدة سلمان مدهللا302563

58بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسارة عادل اسماعيل419924

59بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىانسام غانم علوان300260

60بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمريم عباس محيسن501043

61بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهدى رحمن حمود303130

62بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهديل خليل اسماعيل45084

63بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىلقاء قاسم محمد43714

ورود وادي علي300454
64بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

65بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىارجوان احمد محسن45621

66بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمروة طه احمد50901

ي51123
67بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىصبا احمد سبن 

68بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىدعاء سلمان اسماعيل405085

69بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسارة عبدهللا احمد47957

70بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنور جاسم صالح46116

71بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىجميلة ياس عطية430524

ى طه374657 72بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشيماء ياسير

73بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنىه احمد محسن45604

74بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشفاء مرصي محمد43579

75بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىفاتن جميل سالمة300967

76بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىندى ابراهيم داود47978

77بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرويدة احمد شهاب47752

78بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهبة احمد فهد45744

79بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزينة حازم محسن45018

80بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشهد رياض عادل45314



81بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزهية سلمان جاسم431627

82بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىتبارك عباس علي300566

83بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىريام خلف صالح45037

84بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرفل ماجد محمد43093

مروة قحطان علي43442
85بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

86بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشفاء احمد شهاب302081

87بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىفاطمة عدنان كريم285151

ي427197
88بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهديل ابراهيم راضى

89بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىايمان احمد محمد301206

90بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزينب عبدالحسن اسماعيل431934

91بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمروة ابراهيم ضايع42738

92بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمروة عباس محسن47916

93بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسارة عبدالكريم جاسم300108

ى عدنان عبدالكريم500168 94بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنرمير

95بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعلياء خالد حكمت302359

96بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعبير منعم عيىس43059

97بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىبيداء ابراهيم عبدهللا50875

هند علي عباس509987
98بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

 علي46020
ى 99دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمنى حسير

100دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعذراء يوسف شموس512904

101دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرضاب ماجد محمد70699

ي51126
102دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرقية احمد سبن 

زهاء علي عواد512660
103دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

ى45028 ي احمد حسير
104دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىتف 

105دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزينب اسماعيل محمد42173

106دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىصفا جاسم صالح67927

دعاء علي ابراهيم395248
107دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

هديل علي حمود42111
108دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

109دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاالء عبداللطيف حسيب372505

غفران رحمن علي51097
110دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

111دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىانغام جواد حسن372968

112دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسلوى شاكر محمود301897

113دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىري  هام غانم علوان45636

114دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرسى حاتم عبد500804

115دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنور صالح حمد51064

دعاء ابراهيم علي430528
116دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

117دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىندى مهدي مالح45271

118دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىصفا صاحب حمدان50838

119دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاقبال جمعه ذياب302502

120دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمىه شهاب حمادي300275

هدى علي عباس552323
121دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

122دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرجوان عليوي حسون300955

ى فاضل372391 123دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاسماء حسير

 علي46044
ى 124دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسحر حسير

125دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنورالهدى احمد محسن46085

126دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسباء صكر اسماعيل493971

127دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنرجس شهاب احمد51127

128دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىبلسم احمد محسن302071



129دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرنا خالد احمد47762

130دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاثار محيسن سويف47804

ى68088 صفاء علي حسير
131دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

ى45058 132دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرواء احمد حسير

133دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىري  هام عقيل خليل70619

ي محمود صالح500979
134دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاماتى

ى316602 135دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهدى يونس حسير

136دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاحالم هاشم محمد50808

137دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىدعاء محمد جمعة45301

138دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزينب عيدان ابراهيم51091

ى300679 139دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمروة عباس حسير

 علي372937
ى 140دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسارة حسير

141دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىامل اسماعيل خضير372362

142دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنغم خليل ظاهر51084

143دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهدى قاسم محمد45313

144دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسحر صالح محمد47740

جيهان عاد علي302854
145إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

146إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىارساء علي عواد512788

ى50906 147إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىبالل محمد حسير

148إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىريام صالح مهدي42678

149إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىفاطمة صفاءالدين حمادي67382

سجا علي مهدي70578
150إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

ى45786 151إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنبأ يونس حسير

152إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنبا صكر اسماعيل500775

153إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىحفصة عادل عيىس303388

ي180090
154إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشهد ابراهيم راضى

155إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرغدة محمد جاسم44863

156إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىميساء ابراهيم صالح51044

157إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسعاد احمد حبيب302472

158إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاحالم موفق خليل373748

159إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهديل محمد ابراهيم70715

160إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىفاطمة حمادي داود51088

161إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنبأ وليد صالح303219

162إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسوسن فالح حسن372234

163إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىغسق وليد صالح303321

164إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهديل ناجح فضل512737

165إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعذراء نجم سهيل42355

اس ثائر خضير500766 166إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنير

167إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنور محمود عبدهللا426963

168إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمالك محمود فيصل451773

169إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزينب موفق محمود431150

170إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىدالل مقداد كاظم47817

171إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنورالهدى ماجد محمد51080

172إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىايات قاسم محمد302530

ى احمد430346 173إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشيماء حسير

174إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىانوار ساجد خضير501897

175إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىضح قاسم محمد376170

طيبة محمود علي301804
176إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننى



177إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرواء محمد ابراهيم51073

178إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىداليا خالد اسماعيل428008

179إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىامواج هيثم احمد316343

180إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىابتهاج مهدي احمد373633

ى صير47879 181إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىطيبة حسير

182إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىانغام عبدالكريم سلمان43459

183إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمنال خليل ظاهر50914

ى431652 184إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاسماء كهالن امير

185إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىوفاء احمد شهاب302182

186إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمريم عبدالحق اسماعيل46292

خولة فاضل علي373684
187إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

188إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاالء محمد سلطان301447

189إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمرام عبد احمد50915

190إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرواء ابراهيم صالح51053

ى خلف431093 191إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزهراء حسير

192إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىارساء عباس علوان431631

193إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىضح كريم محمود374391

194إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىشذى سهيل نجم500858

 علي45504
ى ى حسير 195إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىياسمير

196إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىتبارك حاتم علوان302124

197إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمنى جمال حمادي70174

198إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىارساء عبدهللا حمدي316112

اقبال علي خليل300704
199إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

 علي69801
ى 200إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهديل حسير

201إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمروة عدنان كريم45104

202إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزينه محمد رسحان51106

ى300897 203إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمريم مؤيد عبدالحسير

204إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىزينب محمد خلف67045

205إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىدعاء سلمان خلف300354

 علي45452
ى 206إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسوسن حسير

207إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرسى زيد كامل430172

ى301027 معاىلي عباس حسير
208إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

ي179972
209إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىطيبة ابراهيم راضى

210إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعبير ثامر مهدي70016

211إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنورس مولود سلمان300546

212إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمريم احسان صكر431617

ى66919 شهد علي حسير
213إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

214إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىسوسن اياد حمادي50931

ى301317 215إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىعلياء احمد عبدالحسير

اية محمد علي51140
216إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

ى431382 217إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىامنة مقداد حسير

218إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنوران هادي خليل365725

219إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىضح محمود عبد532289

ى66802 غفران علي حسير
220إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننى

ى501004 ق يونس حسير 221إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىاستير

222إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىنجمة حافظ تاية70680

223بكالوريوس2المقدادية اطراف22501دياىلأننىهيام نرصهللا رسحان51098

224دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىمها فهمي علوان51096



225دبلوم2المقدادية اطراف22501دياىلأننىرونق جمعة جياد50815

226إعدادية2المقدادية اطراف22501دياىلأننىالهام ياس خضير70262

ى494918 ي صيدا22503دياىلذكراحمد محمود حسير 1بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكررياض عبود محمود494912 2بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكررشيد عبدالحميد طه388115 3بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمحمد فيصل خليفة242236 4بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكراسماعيل خليل ابراهيم278428 5بكالوريوس2اتر

ي278591 ي صيدا22503دياىلذكردريد وادي ناجر 6بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعبدالرحمن محمد عبداللطيف278422 7بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرقحطان عدنان كاظم494917 8بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرحارث محمد سعيد494865 9بكالوريوس2اتر

ي494752 ي صيدا22503دياىلذكرمهند عمر ناجر 10بكالوريوس2اتر

ي242375
ي صيدا22503دياىلذكراحمد مثنى راضى 11بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعلي جاسم محمد241687 12بكالوريوس2اتر

ى محمد241616 ي صيدا22503دياىلذكرعلي حسير 13بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرزمن احمد عباس241700 14بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمحمد باسم محمد241678 15بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرقاسم محمود عطوان388155 16دبلوم2اتر

ى كامل مرسهد242591 ي صيدا22503دياىلذكرحسير 17دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرصادق طه نصيف278708 18دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكروليد فرج لطيف242803 19دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمحمد جالل متعب241721 20دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرجليل ابراهيم عبدهللا355110 21دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعلي هاشم محمد494853 22دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكراحمد جاسم محمد241750 23دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعماد سالم محمد242310 24دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكررياض مجيد جارهللا368397 25إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكربكر حسن علوان278482 1بكالوريوس2اتر

ى ابراهيم لطيف368220 ي صيدا22503دياىلذكرمعي  2بكالوريوس2اتر

ي494907 ي صيدا22503دياىلذكرسيف عيىس ناجر 3بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرحمزة شهاب حمد242575 4بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمرتصى عارف احمد242931 5بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكريوسف عباس محمد242946 6بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمحمود محمد محمود242339 7بكالوريوس2اتر

ى سالم حسن241743 ي صيدا22503دياىلذكرحسير 8بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرسجاد كامل حمود278415 9بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرفيصل عدنان خليفة278420 10بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعلي طالب منصور242902 11بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكراحمد جاسم محمد278655 12بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكراحمد جمعة شكر278499 13بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمحمد عبدهللا نجم241620 14بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكررياض محمد علي367334 15بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمهند احمد عبدهللا241612 16بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعلي عبدالكريم خليفة241658 17بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكراحمد حسن كريم241668 18بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرجالل حبيب احمد276683 19بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمصطفى اياد عبدالجبار367243 20بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمحمد عبدالوهاب مزعل241755 21بكالوريوس2اتر



ي صيدا22503دياىلذكرهشام عدنان خلف242700 22بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكربالل محمد سعيد494857 23بكالوريوس2اتر

ى243007 ي صيدا22503دياىلذكرعلي احمد حسير 24بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعبدالعزيز احمد خضير494867 25بكالوريوس2اتر

ى ماالهلل242617 ي صيدا22503دياىلذكرعبدالرحمن حسير 26دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكراحمد سامي علي368038 27دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعمر عبدهللا ابراهيم242232 28دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرحسام عبدالمجيد سبع242854 29دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرجاسم محمد علي494854 30دبلوم2اتر

ى494845 ي صيدا22503دياىلذكرنرصت خالد حسير 31دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكراحمد طاهر حاتم241649 32إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكررعد احمد فياض242917 33إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعلي محمد ابراهيم242509 34إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرغيث اسامة وادي368331 35إعدادية2اتر

ي242727
ي مثنى راضى

ي صيدا22503دياىلذكرراضى 36إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكروسام سعدهللا جابر242531 37إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعلي احمد عبدهللا241664 38إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمصطفى طالل حاتم278726 39إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمصطفى احمد عبدهللا241599 40إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعمر خليل ابراهيم242957 41إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرزياد فالح حسن242886 42إعدادية2اتر

ى عبد242752 ي صيدا22503دياىلذكررائد حسير 43إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرغزوان ادريس شاكر242486 44إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرنارص نزهان جاسم242441 45إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعباس علي كاظم496223 46إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمحمد ستار مطلك278646 47إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرمصطفى طالب سلمان278577 48إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعلي عدنان عواد242541 49إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرزينب عبدالودود حسن242777 50إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرعمر محمد محمود242861 51إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرجاسم محمد حنظل278524 52بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرابراهيم كاظم جاسم242524 53بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرجاسم كاظم علي241606 54دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلذكرفاروق كاظم جاسم242276 55إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىاريز حميد مجيد242983 1بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىامال حميد عبدهللا242651 2بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىحنان ابراهيم داود242712 3دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىسامية خلف خليل241706 4إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىهناء مزهر عبدهللا242670 1بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىوفاء حامد سهام278432 2بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىسهام سلمان عبدهللا241760 3بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىاكرام باسم دري339989 4بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىماثر عبدالرحمن سبع242358 5بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىخلود مظفر رشيد242227 6بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىاالء عبود خضير241691 7بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىاكرام سلمان عبدهللا241737 8بكالوريوس2اتر

ي242297 ي صيدا22503دياىلأننىدعاء شاكر ناجر 9بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىصبا مجيد جارهللا444009 10بكالوريوس2اتر



ي صيدا22503دياىلأننىرانية عادل هادي274691 11بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىمها غالب عبداللطيف415951 12بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىارساء جاسم محمد242458 13بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىمريم احمد محمود494922 14بكالوريوس2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىزهراء جاسم محمد179774 15دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىسمارة انور عبدالكريم277134 16دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىرنا فاروق كاظم242240 17دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىغفران حامد شهاب355124 18دبلوم2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىايثار محمد داود494817 19إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىجوري عالء عبدالقادر367669 20إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىاسماء عدنان اسكندر242389 21إعدادية2اتر

ي صيدا22503دياىلأننىسارة رضوان لطيف274734 22إعدادية2اتر

ي محمد498355 1ماجستير2العظيم32505دياىلذكرثامر صير

2ماجستير2العظيم32505دياىلذكررشيد عنان جواد459959

ى295126 3ماجستير2العظيم32505دياىلذكرعباس خميس حسير

4ماجستير2العظيم32505دياىلذكرفراس مسلم جاسم295063

ى294606 5ماجستير2العظيم32505دياىلذكرعدنان عزيز حسير

ى رفعت عزيز293482 6بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

7بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن عبيد علوان41253

8بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد محمد حسن40452

ى خلف360544 9بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد حسير

ى محمد عباس41094 10بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

11بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد حسن هادي318040

12بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرسلمان عبد طه497128

ى316979 13بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر عباس حسير

ى294973 14بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد جاسم حسير

15بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرباقر ناظم احمد296351

16بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمسلم حسن هادي42061

17بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد يحنر هادي294550

ى خلف416315 18بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي حسير

19بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراسعد عباس حسن317751

20بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمسلم جاسم محمد498383

21بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكربحر ابراهيم محمد295139

ى374982 22بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحمزة اسماعيل حسير

23بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد فاضل جواد418265

24بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرجاسم محمد درويش416462

25بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد كامل جواد360978

26بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرنافع عبدالحسن احمد48090

ى360739 27بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرنصيف جاسم حسير

28بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن كريم جاسم293581

29بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمكي حسن علي360533

30بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرجعفر عبيد علوان40982

ي جابر419522
31بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمرصى محمدتف 

ى42951 32بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد جبار حسير

33بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرسليم منشد علي419426

34بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس فارس جاسم361059

35بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحازم حميد جواد361112

ى حسن295096 36بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكروهاب حسير



37بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر محمد جاسم293860

ى نايب ضاجي497131 38بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

39بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمهدي جاسم عباس40743

40بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكريارس مهنى عبدالعزيز40691

41بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكربشير رشيد عبدالكريم361677

42بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرطالب سعيد جواد360795

ى40889 43بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد جبار حسير

ى محمود خلف510702 44بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

45بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرفاضل كاظم عباس361833

46بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرموس عائد عبد39611

47بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرابراهيم عبيد علوان41100

48بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكريارس علي حسن423690

49بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراكرم موس حميد50704

50بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعامر جاسم عبدالخالق361101

51بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحمزة عزيز حسن41180

52بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرصادق محمد صادق510695

53بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرصالح سعد صالح360914

54بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحذيفة كمال حسن513038

55بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي حسن علي49595

56بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرنجم عبدالهادي محمد295284

57بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرسالم خضير عباس415181

58بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر عبدالرزاق علي360439

 علي362075
ى 59بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا عبدالحسير

60بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر عدنان حسن416438

61بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى شهاب احمد418349

62بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمود هاشم نارص418299

63بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر محمد احمد361793

64بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعمر مصطفى ابراهيم362204

65بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرجمعة علي محمود295135

66بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكريحنر هادي محمد510723

67بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد فاضل عبد360665

68بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس فاضل محمد361436

69بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد عباس محمود316893

ى294769 70بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراياد جبار حسير

ى40318 71بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرجاسم محمد حسير

72بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحسان علي خليفه361893

73بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمود ضياء كاظم41535

ى40527 74بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعمار محمد حسير

75بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى حكمت عبد50027

ى حسن اسماعيل554281 76بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

77بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكركرار عبدالرزاق علي460134

ى عبد419443 78بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرصفاء حسير

79بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد نعمة شعنون360511

80بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد عبدالرزاق صالح295986

81بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس احمد علوان415239

82بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد عجيل محمد498787

83بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي عزت رفعت360807

84بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراسعد عبداالمير علي40033



85بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرهيثم خوام علوان497084

86بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدالرحمن قحطان هزبر497092

87بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرنجم عبدالكريم عباس316770

 علي تركان317968
ى 88بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

89بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي عباس صالح39992

90بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبد الكريم صفاء عبدالكريم418794

91بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمرتصى عبدالحسن جابر49555

 علي بحر418306
ى 92بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

93بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد سلمان احمد46693

94بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس سلمان عباس317789

95بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكريحنر محمد ظاهر419498

ى558460 96بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعمار فاضل حسير

97بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكروائل خالد محمود293212

98بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكركريم عبدالكاظم حميد293728

99بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر عدنان عبيد419485

100بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد فالح جاسم558341

 منير محمد361813
101بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى

102بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد عزت رفعت510694

ى418896 103دبلوم2العظيم32505دياىلذكرايهاب جاسم حسير

ى460041 104دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحسن علي حسير

105دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد كاظم جواد293301

106دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعباس مهدي عبد360557

ى هجر عباس318074 107دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعبدالحسير

ى427793 108دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد ابراهيم عبدالحسير

109دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمرتصى ناظم عبدالكريم41734

110دبلوم2العظيم32505دياىلذكرايوب طلب حسن317917

111دبلوم2العظيم32505دياىلذكرواثق فرج علوان39933

ى عباس418245 112دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعباس حسير

ى41154 113دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد ابراهيم حسير

114دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمسلم حسن علي294530

115دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمثنى فاضل عبدجواد294649

116دبلوم2العظيم32505دياىلذكرشهاب احمد محمد42890

117دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمرتصى عماد شياع48128

118دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد عدنان محمد418998

119دبلوم2العظيم32505دياىلذكراحمد علي حسن423731

120دبلوم2العظيم32505دياىلذكرصباح فاضل شكر360822

121دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا عواد عبدهللا43854

122دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد صالح مهدي41620

 علي416577
ى 123دبلوم2العظيم32505دياىلذكرجاسم حسير

124دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعلي هاشم محمد418833

125دبلوم2العظيم32505دياىلذكرماجد ماهر كاظم318050

ر عبداالمير415130 ى ى مير 126دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعبدالحسير

127دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمشتاق طالب يونس418862

ى294554 128دبلوم2العظيم32505دياىلذكرطه علي حسير

129دبلوم2العظيم32505دياىلذكرسمير علي عبد360680

130دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعمار محمود عباس40394

131دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحيدر دلف جواد40420

132دبلوم2العظيم32505دياىلذكرساالر شالل محمد361508



ى294485 133دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا حاجب حسير

134دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحسام عبدالكريم عبدالرضا304852

ى شعنون296093 135دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعماد ياسير

136دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمدمرتصى كاظم حسن415586

137دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعلي خضير عباس561128

138دبلوم2العظيم32505دياىلذكرابراهيم فهمي عباس497108

139دبلوم2العظيم32505دياىلذكرقاسم عائد عبد39819

140دبلوم2العظيم32505دياىلذكرسامر محمد عبداالمير361987

141دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمرتصى فاضل عبدالواحد424887

ي علي361124 142دبلوم2العظيم32505دياىلذكرجالل ناجر

143دبلوم2العظيم32505دياىلذكرسنان كاظم علي41335

144دبلوم2العظيم32505دياىلذكرموس قصي هذال48093

145دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا عبدالكاظم عباس362159

146دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعمار شاكر محمود40188

147دبلوم2العظيم32505دياىلذكراحمد رشيد كريم292855

148دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد عطاهللا جاسم419053

149دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعدي حسن مجيد294811

150دبلوم2العظيم32505دياىلذكرشاكر محمود علي48214

151دبلوم2العظيم32505دياىلذكراكرم مصطفى محمد294799

152دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعمار يارس كامل295239

153دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمرتحر عدنان محمد418910

ى418830 154دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد علي حسير

155دبلوم2العظيم32505دياىلذكرغيث جمال عبدالرضا294955

156دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمنيب غالب عبود295077

157دبلوم2العظيم32505دياىلذكرجاسم محمد زهير40607

ي558363
 
158دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحيدر صباح رزوق

ي558456
 
159دبلوم2العظيم32505دياىلذكررامي صباح رزوق

ى558343 160دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد طوفان حسير

161دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا كامل عبد558395

162دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعصام عنان جواد419472

163دبلوم2العظيم32505دياىلذكرسجاد حافظ لفته418904

164إعدادية2العظيم32505دياىلذكرصالح عبد محمد295942

165إعدادية2العظيم32505دياىلذكرغازي ناظم احمد424802

166إعدادية2العظيم32505دياىلذكرجاسم احمد عباس360985

167إعدادية2العظيم32505دياىلذكرراغب حافظ ابراهيم478455

168إعدادية2العظيم32505دياىلذكريارس محمد حسن554277

ى361711 169إعدادية2العظيم32505دياىلذكرغسان محمد حسير

ى361854  حراز حسير
170إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمصطفى

171إعدادية2العظيم32505دياىلذكرنعمان عبد طه496824

172إعدادية2العظيم32505دياىلذكرسجاد عالء جاسم293121

ى عبد558344 173إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسن حسير

174إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي اسماعيل خليل419802

175إعدادية2العظيم32505دياىلذكرامير هالل عنان519624

176إعدادية2العظيم32505دياىلذكريوسف سعد محمد360472

ى شنيف هجر519435 177إعدادية2العظيم32505دياىلذكرياسير

ى جاسم427091 178إعدادية2العظيم32505دياىلذكركاظم عبدالحسير

ى40173 1ماجستير2العظيم32505دياىلذكرمحمود محمد حسير

2ماجستير2العظيم32505دياىلذكرعمر حارز رحيم362254



3بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى سعد غفوري294876

4بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس ابراهيم علي41472

ي294412
5بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرقاسم مهدي حساتى

ي48229  ظافر حرتر
6بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى

7بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرقتيبة طعمة احمد40699

8بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي سالم احمد41501

9بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكررعد سامي فرحان292796

10بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد نكتل جاسم295644

11بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي رعد احمد48727

12بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرهيثم فاروق جاسم41581

13بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعامر محمد حسن294419

14بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس كاظم فاضل416183

ى جبار40266 15بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي حسير

16بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرموس علي هاشم48096

17بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس رشيد كريم39764

18بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرشهاب خضير علي294398

19بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا سالم احمد41488

20بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر قاسم محمد360908

ي361177 21بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرقاسم هاشم كرجر

ى مخيير مالك44585 22بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرامير

23بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرالحكم علي فاضل360656

24بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعمر محمد درويش292840

25بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرهيثم نهاد محمد40414

26بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكربركات غانم فرحان295018

27بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا جبار محمد360812

28بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد سلمان احمد50317

ى361168 29بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد علي حسير

30بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمود احسان محمود39951

31بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمود شكير محمود510710

32بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرزياد شالل محمد42051

33بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى وليد احمد294911

34بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرسعد باقر جاسم48107

 علي حمد292514
ى 35بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكربنيامير

36بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرخرصى عباس خضير418419

37بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد عبعوب عباس416260

38بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر شكير محمود41461

39بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد موفق عبدالمطلب361196

40بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرابراهيم قيس كريم40614

41بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرفاضل هاشم فاضل42317

ى عون39811 42بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا حسير

43بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرابراهيم كامل ابراهيم361919

44بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراسامة محمد سعيد44559

45بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي هشام عبد41745

46بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد احسان سليمان41520

47بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد باسم جاسم554262

 عبداالمير46668
48بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرامير مصطفى

49بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي يونس عبدهللا40348

50بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد باقر شاكر41370



51بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرامجد هالل حسن44488

52بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد جاسم علي39975

53بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرانور فرج عبدالمحسن295143

54بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد مرتصى نجيب46590

55بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحر حسن احمد40115

ى سعد غفوري294883 56بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

57بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرسيف نايف جاسم48255

58بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس جاسم عباس318137

59بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد ياس علي361045

60بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرضياء عباس عبد293869

61بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر علي كاظم39661

ي رضا عويد41607
62بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرهاتى

63بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرطارق خالد كاظم416235

64بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد هاشم جاسم40368

65بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي عبدالمهدي حسن48109

66بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد شاكر محمود295051

67بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس طارق جاسم41305

68بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى شالل حبيب294890

69بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد سبهان عبد362186

70بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكريونس جاسم محمد294896

ى صالح44469 71بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرصالح حسير

72بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعثمان جاسم فيحان497110

73بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد مجيد حميد554291

74بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمنعم حميد عباس48184

ى حبيب عبدالرزاق50758 75بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

 حيدر علي360849
ى 76بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

77بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي ظاهر علي294519

78بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي رائد مهدي41010

79بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكررياض كريم ابراهيم293404

80بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس صكبان باقر47029

81بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي خليل ابراهيم317229

82بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدالوهاب هاشم عبد40492

83بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى عبدالعليم عبدالرحيم50797

84بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرامير سلمان عبد418239

85بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرصادق جعفر عبد361088

ى محمد40862 86بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي حسير

87بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمهند علي فاضل360641

ى وهب مجبل318433 88بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرياسير

89بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكركرار مقصد علي294417

90بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن جواد حسن49526

91بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرغيث محمد مهدي48086

92بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكريارس حسن هادي295036

ى418918 93بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي مراح حسير

94بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرباقر سبهان عبد294592

95بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرساجر ياس علي361032

96بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى محسن علوان40713

ى41018  علي حسير
ى 97بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

ى عبدهللا42325 98بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد عبدالحسير



ي360747
 
99بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرغانم عباس عبدالباق

100بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر احمد عبد295075

101بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي الهادي هاشم جاسم40993

ى41454  علي حسير
ى 102بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

103بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرخالد حميد جامل46626

104بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن علي لطيف416540

105بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد احمد عبد293745

ى محمد415460 106بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرجالل حسير

107بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى محمد جاسم40551

ى محمد40335 108بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرجاسم حسير

109بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى عواد رحيم296265

ى294506 110بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرسالم حاجب حسير

ى554317 ى حكمت حسير 111بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

112بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد نايب ضاجي47246

113بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي عباس جواد292689

114بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرصفاء نهاد عبدعلي47274

115بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد نجم رضا292788

116بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرداود سلمان حمد292437

117بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرامجد علي جاسم293059

118بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحاتم عبدالكريم فارس40961

ى محمد292540 119بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرابراهيم حسير

ى اياد حسن360699 120بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

121بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرسجاد عبيد علوان415551

122بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر خلف احمد41169

123بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد هاشم احمد497120

124بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد جاسم محمد46826

ى50873 125بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن فالء حسير

126بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرجاسم حمزة عزيز41322

 علي43874
ى 127بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي حسير

128بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي الضا حيدر محمود295811

129بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعدنان عبدالكريم كاظم39570

130بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعمر ستار محمد101937

131بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرخميس احمد منصور48711

132بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد ابراهيم احمد556633

133بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرنوفل سلمان حمد295966

ى416053 134بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمنتظر محمد حسير

135بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس محمد كاظم295091

 هالل علي361185
136بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى

ى عزيز48121 137بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدالعزيز حسير

138بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكريارس محمد صادق510697

139بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعمر محمد مهدي561133

140بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى محمد كامل39823

ى خورشيد40900 141بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي حسير

142بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد عباس سلمان48272

143بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمهند محمدمرتصى كاظم48332

144بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى احمد موس360863

145بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعالء مجيد ابراهيم360565

146بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدالرحمن محي لطيف294788



147بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحازم عبدالباسط ضايع40100

148بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرانور فاضل حميد44611

149بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدالرحمن عدنان محمد294904

150بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن بدري حسن318384

151بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمثنى مهدي شاهر48177

ى295194 152بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي كاظم حسير

153بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد نايب ضاجي47163

ى498371 154بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد عباس حسير

155بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكريارس منشد علي50870

156بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدالرزاق مزهر محمود497100

157بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراياد ابراهيم عبيد39632

158بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد رضا كاظم42752

ى غفوري مهدي295614 159بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمعي 

160بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس حيدر عبدالعباس497089

ى296276 161بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد خميس حسير

162بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكروليد باسم محمد39966

163بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد جواد فاضل44482

 ظاهر علي41054
ى 164بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

165بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي محمد صادق41564

ى حيدر عبدالعباس498326 166بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

167بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد حسن جواد47227

168بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى رحمةهللا مهدي293244

169بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى راغب علي361161

ي292643 170بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرظالل ثاير كرجر

ى415431 171بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي جبار حسير

172بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد عبدالمحسن خنفر41286

ى رعد سلمان418843 173بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

ى ثامر مهدي50046 174بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرياسير

175بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرخرصى صباح حسن316910

176بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي ثابت جاسم362008

177بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي االكير ضاري حسن40208

178بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكربراء عبدالرزاق جداع294909

179بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد ظاهر علي41045

ى420027 180بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد علي حسير

ى عبدالرحمن صالح362115 181بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

182بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدالواحد عبدالرسول عباس41770

183بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن علي طلب44079

184بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعمر ابراهيم حاتم296103

ي296336 185بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرطالل طالب صير

 عبداالمير48181
186بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرصفاء مصطفى

187بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرقاسم خلف احمد41159

ى40804 188بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس جاسم حسير

189بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى مزهر ابراهيم41358

190بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن محمد حسن296073

ى40390 191بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا قصي حسير

192بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرفائز عمر نايف294476

193بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمثنى حسن جواد50749

ى40732 194بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكريارس خضير حسير



195بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر صادق عبود46801

ى46882 ى صالح الدين محمدحسير 196بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

197بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرانس عبدالكريم حمد293961

198بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن محمود علي295823

ى415650 199بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد طالب حسير

200بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسن فالح مهدي39646

201بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد رياض عباس47134

202بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي سعد جواد295150

203بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرايمن بدري حسن41479

204بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرهمام عدنان ابراهيم292778

205بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي هاشم محمود361012

206بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى عبدالحسن عباس41833

207بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحيدر حسن خلف40385

208بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكراحمد علي ضيف40924

209بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكررعد عبدالعباس عبدالكريم510713

ى محمد عباس40227 210بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

211بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد عادل صالح294765

212بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد سيف الدين عبدالواحد554324

213بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرجاسم محمد حميد293399

ى عدنان محمود296177 214بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرحسير

215بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا مجيد احمد41116

216بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد سلمان ابراهيم294581

217بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمحمد عبدالرزاق فاضل41397

218بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى نعمان احمد48071

219بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى ثامر مهدي47179

220بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرهاشم جميل كريم292989

221بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرامجد نصيف حميد295338

222بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمهتدى عبدالستار عباس360688

ى40820 223بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرموس كاظم حسير

ى كاظم416498 224بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعلي حسير

ى317940 225بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكررسمد باقر حسير

226بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمصطفى محمد تركان40017

227بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعباس غالب صاحب41217

228بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمهدي حسن مهدي48658

ى418391 229دبلوم2العظيم32505دياىلذكردريد خطاب ياسير

230دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمنتظر ستار كريم360869

ي حسن40576 231دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحسام صير

 بهاء علي39597
ى 232دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحسير

233دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمختار قاسم هادي40978

234دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعلي جاسم محمد294663

235دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمصطفى ثائر شنيف360835

236دبلوم2العظيم32505دياىلذكراحمد محمد عمار294932

يف360899 237دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعلي مصطفى رسر

238دبلوم2العظيم32505دياىلذكربهاء غانم احمد41660

ي48136 239دبلوم2العظيم32505دياىلذكرابراهيم ضياء حرتر

240دبلوم2العظيم32505دياىلذكرضياء يحنر زكريا41294

241دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد مهدي جواد41130

242دبلوم2العظيم32505دياىلذكرضياء سلمان حكمت420117



243دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد خالد محجوب295042

244دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعلي جاسم عذاب293140

245دبلوم2العظيم32505دياىلذكرزيدان زيد عزاوي292570

246دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد خضير مالك41410

ى عباس عبدالكريم48020 247دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحسير

248دبلوم2العظيم32505دياىلذكرصالح عبدالكريم صالح41494

249دبلوم2العظيم32505دياىلذكركرار اكرم كريم39780

250دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعلي خرصى عباس40725

ى294437 251دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعلي عيىس حسير

ى عبدالرسول حميد510704 252دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحسير

253دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحارث نزار سلمان295165

254دبلوم2العظيم32505دياىلذكراحمد ناظم جابر50437

ى عبدالباسط ضايع43155 255دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحسير

256دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا حسن خضير362093

257دبلوم2العظيم32505دياىلذكرصعب نهاد محمد294492

258دبلوم2العظيم32505دياىلذكراحمد علي كامل318185

259دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحليم قاسم محمد360755

260دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمود احمد اسماعيل294433

261دبلوم2العظيم32505دياىلذكرهاشم حميد حارج360954

 عبداالمير علي42078
ى 262دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحسنير

263دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمصطفى حافظ لفته294542

264دبلوم2العظيم32505دياىلذكريارس نعمان لفته294342

265دبلوم2العظيم32505دياىلذكريعقوب هالل علي41266

266دبلوم2العظيم32505دياىلذكرنورس مرتصى فخري360785

267دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمثنى فاضل سعدي47082

268دبلوم2العظيم32505دياىلذكرثامر مهنى عبدالعزيز40375

269دبلوم2العظيم32505دياىلذكربسام ستار حميد296052

270دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعبدالواحد سنجار ابراهيم360550

ى غانم جابر41163 271دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحسير

272دبلوم2العظيم32505دياىلذكرسعد محمد عيدان554269

273دبلوم2العظيم32505دياىلذكرحاتم عبدالكريم جداع296301

274دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعلي سلطان محمود40787

275دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمصطفى عبدالمنعم عبود418871

276دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعزالدين احمد عبد293820

277دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعبدالعزيز عبدالواحد حمد295607

278دبلوم2العظيم32505دياىلذكراثير عصام احمد415863

279دبلوم2العظيم32505دياىلذكراحمد علي كاظم40139

280دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد علي كاظم39986

281دبلوم2العظيم32505دياىلذكرسالم ستار حميد294472

282دبلوم2العظيم32505دياىلذكرستار قاسم فارس40456

ى سالم جاسم292798 283إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

ى كامل حسن427271 284إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

285إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد جسام فيحان497115

286إعدادية2العظيم32505دياىلذكرابراهيم سالم ابراهيم554305

287إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي عامر جاسم40942

288إعدادية2العظيم32505دياىلذكرجاسم غالب ظاهر50260

289إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمهيمن عبدعلي عبدالجليل44430

290إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي محمود طلب43498



291إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي محمدباقر عبدالقائم42855

292إعدادية2العظيم32505دياىلذكرنبيل عبدالكريم حمدان345564

293إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي كريم هادي46907

294إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحيدر نهاد تركان293622

295إعدادية2العظيم32505دياىلذكرريام اسماعيل جاسم293249

296إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمرتصى سعد حسن504098

297إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمهند كامل علي317199

298إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعباس عصام احمد426146

299إعدادية2العظيم32505دياىلذكرباسل غانم فرحان294570

ى424274 ى عباس حسير 300إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدالحسير

301إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمهدي خرصى عباس40296

302إعدادية2العظيم32505دياىلذكررسمد دايم صالح293740

ى تركان عنون40911 303إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

ى ابراهيم40363 304إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي حسير

ى عباس خضير48513 305إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

306إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد علي محمود292692

307إعدادية2العظيم32505دياىلذكرفضل جبار عبدهللا293880

308إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمصطفى صفاء طالب44685

309إعدادية2العظيم32505دياىلذكررشيد صباح خلف497081

310إعدادية2العظيم32505دياىلذكررسمد ليث عباس41032

311إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد هيثم سامي554296

312إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي عبدالجبار حسن497124

ى عبدالعباس293204 313إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد عبدالحسير

314إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدالمهيمن خليل اسماعيل293675

ى554328 315إعدادية2العظيم32505دياىلذكرسجاد حكمت حسير

316إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعماد شاكر محمود294863

317إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد محمود مهدي427021

318إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحازم محمد مهدي554259

319إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسن قاسم عائد293186

320إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسن ظاهر علي40246

321إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعباس علي رعد جواد361409

322إعدادية2العظيم32505دياىلذكرقتيبة شاكر محمود295211

323إعدادية2العظيم32505دياىلذكرميثم مفيد كريم360936

324إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد علي حمد293314

325إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد ثامر علي50013

326إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحيدر نوفل رفعت361468

327إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعمار خرصى حسن293893

328إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي ياس خضير295103

329إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد احمد عبيد47060

330إعدادية2العظيم32505دياىلذكرايهم صدام اسماعيل418287

331إعدادية2العظيم32505دياىلذكرهشام ستار غفوري292747

332إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمهدي حيدر مهدي41389

ى كاظم40517 333إعدادية2العظيم32505دياىلذكركاظم حسير

334إعدادية2العظيم32505دياىلذكركرار عبدالكريم حسن361563

335إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمروان صاحب رضا48049

 علي ابراهيم43358
ى 336إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

337إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمصطفى مجيد رزام361777

ى50555 ى حسير 338إعدادية2العظيم32505دياىلذكركرار عبدالمعير



339إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمروان هاشم محمد294776

340إعدادية2العظيم32505دياىلذكريارس خضير عباس48439

341إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي حارز رحيم44013

ي جاسم317868
342إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسن هاتى

343إعدادية2العظيم32505دياىلذكرامير هاشم كريدي360576

344إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمهدي كاظم جواد41363

345إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد جاسم احمد40618

346إعدادية2العظيم32505دياىلذكرسجاد محمد كاظم510706

347إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحيدر يحنر قاسم39863

348إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا خليل عبد292817

ى39916 349إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد حسن حسير

350إعدادية2العظيم32505دياىلذكررسمد سلمان داود295582

ى295978 351إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد حواس حسير

352إعدادية2العظيم32505دياىلذكرياس خضير عباس418966

353إعدادية2العظيم32505دياىلذكرساجد علي حسن50734

354إعدادية2العظيم32505دياىلذكربكر لطيف عابدين295094

ي50199 355إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا جالل ناجر

ى293429 356إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدالرحمن صفاء حسير

357إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي عبدالمحسن حميد40872

 علي50101
ى 358إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي حسير

359إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد قاسم عباس40687

360إعدادية2العظيم32505دياىلذكرامير احمد عبدالرضا293264

361إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمنتظر عبدالعباس جاسم419883

ى محمد49567 362إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحيدر حسير

363إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمصطفى نبهان ممتاز292455

ى48625 364إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعزالدين خالد حسير

365إعدادية2العظيم32505دياىلذكرسفيان نزار سلمان293231

366إعدادية2العظيم32505دياىلذكرموس محمدباقر عبدالقائم43897

367إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد ابراهيم فارس262168

368إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمدالصديق انور عبدهللا39680

369إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا رعد محمد296161

370إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسن هاشم علي48685

371إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعباس محمد ناظم294009

372إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا عزيز كريم42305

ى موس41105 373إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمدباقر حسير

374إعدادية2العظيم32505دياىلذكريوسف خالد فاضل294460

375إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحمزة عباس كاظم496864

376إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدالسالم علي عبد475012

377إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد سلمان داود418858

378إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمدعلي حمزة عزيز424115

379إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمرتصى نعمان احمد49490

380إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمصطفى فالح حسن295033

381إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمصطفى كريم محمد444908

382إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد غازي عبدالكريم50482

383إعدادية2العظيم32505دياىلذكرجاسم محمد ناظم293293

384إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمدعلي فالح حسن294742

385إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمصطفى رضا وهاب44537

386إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدالجبار غانم جبار41319



387إعدادية2العظيم32505دياىلذكركريم سلمان عبد317048

ى294636 388إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي حاجب حسير

389إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي ناظم احمد294826

390إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد محمد ابراهيم427739

391إعدادية2العظيم32505دياىلذكرسيف مثنى منصور40562

392إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي حميد كاظم43272

393إعدادية2العظيم32505دياىلذكركرار يارس كامل420104

ى محمد49584 394إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد حسير

ي جاسم316820
ى هاتى 395إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

396إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي موس كامل360591

397إعدادية2العظيم32505دياىلذكرجعفر صادق كاظم49480

398إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمود عباس خضير39947

399إعدادية2العظيم32505دياىلذكرهجر عمار شنيف292706

400إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمنتظر مهدي صالح48421

401إعدادية2العظيم32505دياىلذكرايمن محمد مهدي292424

402إعدادية2العظيم32505دياىلذكرزيدون مناف زيد44058

 علي40061
ى 403إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا حسير

 هاشم علي48698
ى 404إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

405إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمثنى ميثم سعدي40008

406إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحسان محمد علي41256

407إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمؤمل محمود طلب43312

408إعدادية2العظيم32505دياىلذكركرار فاضل عباس50863

409إعدادية2العظيم32505دياىلذكريوسف عمار شنيف296344

410إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي حسن علي50548

411إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعمار مهدي عباس293357

412إعدادية2العظيم32505دياىلذكرجاسم حمزة عباس317260

413إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي وليد احمد294933

414إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعالء رعد عباس360493

415إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلوان زيدان خلف293485

416إعدادية2العظيم32505دياىلذكرفيصل غازي عبدالكريم50498

417إعدادية2العظيم32505دياىلذكرشمس رحيم شعنون293261

418إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسن عبدالهادي فارس48739

419إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا علي عبيد50637

420إعدادية2العظيم32505دياىلذكراوراس حاتم قدوري554301

421إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسن محمد تركان43119

422إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي يوسف جاسم50175

423إعدادية2العظيم32505دياىلذكرامير عبدالعباس عبدالكريم510721

 علي39689
ى  حسير

424إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمصطفى

425إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا ساجد كاظم293806

ى293975 426إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعمر خطاب ياسير

427إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا فراس عبدهللا50853

 علي عباس294448
ى 428إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

429إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد محمد خليل41190

ى40315 430إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمنتظر مهدي حسير

431إعدادية2العظيم32505دياىلذكراكرم غالب صاحب41574

432إعدادية2العظيم32505دياىلذكرهاشم عماد احمد293463

433إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمود صباح خلف497079

434إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحيدر محمد عبدعون41079



435إعدادية2العظيم32505دياىلذكرذوالفقار علي محمد361332

436إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد جاسم احمد40594

437إعدادية2العظيم32505دياىلذكرخرصى فالح مهدي48463

438إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمهدي ثائر مهدي292808

439إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد علي محمود40278

440إعدادية2العظيم32505دياىلذكرانمار خميس خلف426210

441إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي بدر خضير427410

442إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد حسن علي50844

 عبداالمير46712
443إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد مصطفى

444إعدادية2العظيم32505دياىلذكراسامة عقيل مسلم418899

445إعدادية2العظيم32505دياىلذكرجاسم محمد صاحب40047

446إعدادية2العظيم32505دياىلذكرباقر علي سلمان415786

447إعدادية2العظيم32505دياىلذكرصباح انور محمود293502

448إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمهند احمد عبدالحميد293832

449إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي عبدالعباس جاسم419951

ى خلف علي44108 450إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

ي50862 451إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد علي خير

452إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد عبدالرضا عبدالكريم361599

453إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي حسن كريم293612

ى نوفل رفعت361740 454إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

455إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسن علي جاسم496873

ى نزال لطيف510708 456إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

457إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي احسان محمود43945

458إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد جبار خضير49988

459إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمصطفى حيدر مهدي42119

460إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحيدر جواد احمد426089

461إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمهدي حميد كاظم50666

ى عباس50229 462إعدادية2العظيم32505دياىلذكرجعفر عبدالحسير

463إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد خالد ابراهيم494155

464إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد محمد داود294966

465إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدالرحمن محمود احمد292756

466إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي جبار خضير361079

467إعدادية2العظيم32505دياىلذكرسمير محمد مغير48559

468إعدادية2العظيم32505دياىلذكرشاكر جبار جاسم316965

469إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا حسن عبد292498

470إعدادية2العظيم32505دياىلذكرسيف علي كاظم294921

471إعدادية2العظيم32505دياىلذكربشار جواد حسن293655

472إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا حافظ لفته294574

473إعدادية2العظيم32505دياىلذكرصادق جعفر عبيد415757

ى عنون44750 474إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد حسير

475إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي محمود ياس295907

476إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمرتصى جابر حميد293525

ى ثامر عويد49999 477إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدالحسير

478إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعبدهللا ازهر نجم48404

ى رفعت293449 479إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي حسير

480إعدادية2العظيم32505دياىلذكريوسف محمود صالح294465

481إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمدالباقر جاسم محمد40297

482إعدادية2العظيم32505دياىلذكرايوب محمد نارص292681



ى هادي418985 483إعدادية2العظيم32505دياىلذكراسامة حسير

484إعدادية2العظيم32505دياىلذكرفضل عباس دايم40482

485إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي رائد جمال497105

486إعدادية2العظيم32505دياىلذكرسجاد عمر احمد292589

487إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمهدي فاضل محمد292735

488إعدادية2العظيم32505دياىلذكرشير علي عبدجواد43987

489إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد حاتم خضير554311

490إعدادية2العظيم32505دياىلذكرمحمد عبدالعباس كاظم50874

491إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحيدر صالح مهدي101222

492إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعدي مجبل باقر44411

ى سعد جليل318252 493إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحسير

ى48355 494إعدادية2العظيم32505دياىلذكركاظم جواد حسير

495إعدادية2العظيم32505دياىلذكراحمد عيىس حاتم418282

496بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمجيد حبيب مجيد41413

ى419829 497بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرفهمي طه ياسير

498بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرعامر عبدالحسن جابر40633

499بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرميثاق محي لطيف294804

500بكالوريوس2العظيم32505دياىلذكرمهدي عبيد مهدي415525

501دبلوم2العظيم32505دياىلذكرهاشم حسن علي49962

502دبلوم2العظيم32505دياىلذكرفاضل عبدالكريم عباس294771

 علي39736
ى 503دبلوم2العظيم32505دياىلذكرداود حسير

ى40649 504دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد خالد حسير

505دبلوم2العظيم32505دياىلذكرمحمد احمد عدوان40070

ى صير295002 506دبلوم2العظيم32505دياىلذكرفرقد حسير

507دبلوم2العظيم32505دياىلذكرعلي لطيف جاسم41421

508إعدادية2العظيم32505دياىلذكرحيدر حميد جواد41436

509إعدادية2العظيم32505دياىلذكررعد محمد حاجم294619

510إعدادية2العظيم32505دياىلذكرعلي عبدالعباس عارف42402

1ماجستير2العظيم32505دياىلأننىرقية احمد جاسم361948

ي حسن360483 2بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىصباح ناجر

3بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىذكريات محي لطيف419439

4بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىبشائر رحيم حاتم41379

ي محمود362281 5بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىارساء ناجر

6بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنغم عزة كركوز360420

7بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفاطمة عبدالحسن احمد49656

8بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفاطمة لطيف جاسم360522

ى277165 بيداء علي حسير
9بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

سحاب جلوب غاىلي318279
10بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

11بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىبان صالح عبدالهاشم419466

12بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفاطمة جاسم محمد419454

13بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىكرجية رضا عباس292486

ي مهدي496834 رسور عبدالننر
14بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

15بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب رعد احمد418874

مي خليل ابراهيم40520
16بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

ى علوان41759 17بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسوسن حسير

18بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسهاد مهدي عباس41385

ى295895 ساىلي علي حسير
19بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

20بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىارساء مهدي عباس48670



21بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىضح اكرم ابراهيم459917

22بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىوجدان سعد حسن415402

23بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىحوراء ماجد عزاوي558422

24بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهديل فاضل عبدجواد419106

25بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرسيل طعمة كاظم418990

26بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفاتن مبارك عبدالكريم419011

ي حسن361620 27دبلوم2العظيم32505دياىلأننىهيفاء ناجر

28دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزينب هادي علي42464

29دبلوم2العظيم32505دياىلأننىهدى يونس محمد318172

ى361389 30دبلوم2العظيم32505دياىلأننىاخالص عباس حسير

31دبلوم2العظيم32505دياىلأننىباسمة عبد مهدي292722

32دبلوم2العظيم32505دياىلأننىشيماء عبدالحميد محمد294633

33دبلوم2العظيم32505دياىلأننىغصون احمد شهاب316783

34دبلوم2العظيم32505دياىلأننىميسون احمد جاسم361136

ى50857 35دبلوم2العظيم32505دياىلأننىشذى هزبر حسير

36دبلوم2العظيم32505دياىلأننىوركاء عبدالحسن جابر43092

37دبلوم2العظيم32505دياىلأننىخديجة بحر جواد316842

38دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزينب علي حسن361488

39دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزهراء مهدي صالح40760

علي صكبان باقر48377
40دبلوم2العظيم32505دياىلأننى

41دبلوم2العظيم32505دياىلأننىرباب جاسم عباس40767

42دبلوم2العظيم32505دياىلأننىعذراء كريم حسن418434

43دبلوم2العظيم32505دياىلأننىختام عبدالكاظم حميد294603

44دبلوم2العظيم32505دياىلأننىبراء محيالدين لطيف561105

ى360962 غفران علي حسير
45دبلوم2العظيم32505دياىلأننى

46دبلوم2العظيم32505دياىلأننىبان فرحان عبدالمحسن360409

47إعدادية2العظيم32505دياىلأننىعلية رحيم جاسم317980

48إعدادية2العظيم32505دياىلأننىايناس خضير حسن361157

49إعدادية2العظيم32505دياىلأننىسعديه محسن بديوي419536

50إعدادية2العظيم32505دياىلأننىنورالهدى سلمان عبد418223

1ماجستير2العظيم32505دياىلأننىانتظار عبدالستار جاسم294653

ى292881 2ماجستير2العظيم32505دياىلأننىلقاء نزار عبدالحسير

ى تركان40416 3بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىشهد حسير

4بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىاالء حميد عبيد294526

ايات علي عباس50762
5بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

6بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىشيماء جاسم محمد418810

7بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهدى احمد مجدي294957

طيبة علي بحر48165
8بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

9بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىغفران حمودي كاظم497095

ى عباس عبد40935 10بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىياسمير

11بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىميس رحيم شعنون293203

12بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىالرا هاشم جاسم294816

13بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىخمائل حاجم عبد295313

14بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىعاتكة احمد مجدي41201

15بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرؤى حافظ لفته415819

16بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىعذراء عبداالمير بحر40672

17بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىارساء فخري عبدالجبار294631

امل علي كريم295046
18بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى



ى محمدباقر عبدالقائم41430 19بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىحنير

20بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىدانيه عباس محمود554197

زهراء علي عبدالمهدي48140
21بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

22بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفاطمة ياس علي40357

23بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهناء حسن نصيف40856

24بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسهاد محمود ياس294984

25بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهدى ناظم خميس40540

26بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىانوار محمد عبدالرضا294944

27بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىشيماء ضياء خرصى416551

28بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىشذى جاسم محمد295861

29بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرساب عبدالسادة عبدالرضا295224

30بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرسور خالد ابراهيم426373

31بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزهراء عبدالرحيم حاتم295068

32بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىدنيا عبدالباسط ضايع40078

33بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىوجدان كاظم حسن293177

34بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىاالء كامل عيدان40252

35بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىغسق حيدر جليل39971

36بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىعلياء سلمان حمد293712

37بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىبتول نجاح عبداالمير40850

38بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىدعاء جواد حسن48216

39بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرواسي صاحب فليح44455

اس محمد عبود50872 40بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنير

ي  هان ثاير محمد360995 41بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرسر

42بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب عبدالرحيم حاتم295066

ى عزيز294400 43بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرسل حسير

ى293763 44بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىايفان صفاء حسير

ى رفعت554335 45بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسماح حسير

ى295877 زهراء علي حسير
46بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

47بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهند نصيف جاسم294497

 علي50521
ى 48بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىعلياء حسير

49بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىلينا عبدالعباس كاظم41820

فاطمة اسعد علي361005
50بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

51بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرسى رياض عباس40530

ى423908 نور علي حسير
52بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

53بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىارساء عزيز كريم40308

54بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنور ناظم فاضل40170

55بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينة جاسم محمد418645

ى294495 56بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرفل نعمة حسير

57بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرنا هاشم كاظم293678

58بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىطيبه صالح مهدي41419

59بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهدى كاظم مهدي40521

60بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفاطمة اديب علي40842

61بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنور صالح حسن361051

62بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنبا محمد عبود294514

63بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزهراء فرحان عباس40182

64بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسوزان خليل عادي292813

65بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفاطمة حسن كريم295055

66بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىليل مزهر راشد293412



67بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب سعد جليل41352

نور علي جاسم46986
68بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

69بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىصبا فوزي جبار418978

70بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىافراح جبار جسام295627

71بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىميالد يوسف احمد50180

72بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب محمد خليل40285

علي جواد حسن292591
73بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

74بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىعبير عيىس حاتم418293

75بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىتمارة عباس كاظم50119

76بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب مكي رضا46639

77بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهدى سعد عبدهللا295301

ى316940 78بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفاطمة صفاء حسير

79بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسحر عامر محمد316924

80بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىغيداء شاكر مسلم295953

81بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهديل محمد عبد44033

82بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرسل نصيف جاسم41512

83بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسحر حسن فهد40659

خديجة علي حسن292899
84بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

85بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزهراء سعيد جواد360890

86بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىحميدة ساجد كاظم41071

ى46755 87بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسارة ابراهيم حسير

88بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىقسمه خلف احمد41152

89بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفضيلة محمد موس360427

90بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرنا خليل ابراهيم41592

91بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىوالء كريم عزيز39854

92بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنور فاضل سعدي47046

دعاء عبد علي50740
93بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

94بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنورالهدى مالك ايرام497113

ى39591 95بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىضح احمد امير

ى46607 96بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىغدير مهدي حسير

97بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب فارس محمد360502

ى554256 98بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب حكمت حسير

سارة يعقوب علي48148
99بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

100بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىاعتماد فاضل عباس317181

101بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهدى مهدي جواد361964

ى293152 102بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىعذراء نزار عبدالحسير

103بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهديل جاسم محمد427619

104بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىفاطمة جاسم محمد293552

ى41399 105بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىارساء مانع امير

106بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنور محمد عباس292566

107بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنورس ثاير محمد40195

108بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىبسمة باسم عبد39984

109بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنور رمضان داود293940

ى48053 110بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرحاب عالء حسير

111بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنور خالد ابراهيم426328

 علي415840
ى 112بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىريم حسير

ى496846 113بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرواء نزار عبدالحسير

114بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىمريم قحطان يعكوب292530



115بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىساره محمد ابراهيم43961

116بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىايناس عبدالستار محمود296082

117بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسلوى فاضل فليح293220

118بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىرشا عماد شياع294351

119بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزهراء حامد عبد295997

120بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهبة عبدالسالم هادي40000

121بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىاسماء اكرم ابراهيم48078

122بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب حسن علي39675

123بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب جدوع جابر41779

ى عبدالستار محمود296317 124بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىياسمير

125بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىانسام احمد حسن294926

126بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىارساء احمد مسعود360929

127بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىنشمية كاظم مهدي47111

فاطمة عماد علي40781
128بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

129بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىمحاسن سلطان محمود40751

130بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىجوانة هاشم عبد497118

131بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزينب طالب يونس293833

132بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىزهراء هادي كريم296143

133بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىكوثر جميل كريم292537

134بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىوفاء كاظم مهدي360528

135بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىبيداء نجم عبود416516

136بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىبلقيس احمد محمد510699

137بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهدى كميل كاظم42448

138بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىافراح عطا عبد41467

139بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىخديجة عبدهللا مجيد40162

ى هادي275619 140بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىدينا حسير

141بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىارساء حميد رزام42644

142بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىولدان رحمةهللا مهدي296118

143بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىتغريد عباس عبداالمير43188

ى عباس علي317819 144بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىياسمير

145بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىصابرين محمد عباس50256

146بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسارة جبار محمد40968

147بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىازهار رعد سلمان296066

148بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىارساء جبار خضير294529

ى39633 149بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىخديجة حميد حسير

150بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسيناء محمود عباس360600

151بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىايات حميد عبيد294584

152بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىايات ثاير فاضل46729

ى293020 153بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىسماح نزار عبدالحسير

154بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهديل عبدالجبار ابراهيم48154

ى419077 155دبلوم2العظيم32505دياىلأننىهديل حاجب حسير

156دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزينب صادق عبود46842

157دبلوم2العظيم32505دياىلأننىاالء خلف علي41039

158دبلوم2العظيم32505دياىلأننىنرسين جواد فاضل48027

159دبلوم2العظيم32505دياىلأننىميسم سعد جواد295163

160دبلوم2العظيم32505دياىلأننىمريم سلمان محمد360945

161دبلوم2العظيم32505دياىلأننىارساء محمد محمود292833

162دبلوم2العظيم32505دياىلأننىميساء نصيف جاسم361211



ي317988 163دبلوم2العظيم32505دياىلأننىهند قيس ناجر

164دبلوم2العظيم32505دياىلأننىبيداء كريم عزيز39837

165دبلوم2العظيم32505دياىلأننىعزة يارس صادق293792

هند منشد علي47290
166دبلوم2العظيم32505دياىلأننى

ى293814 هديل علي حسير
167دبلوم2العظيم32505دياىلأننى

168دبلوم2العظيم32505دياىلأننىنور مهدي احمد318106

169دبلوم2العظيم32505دياىلأننىرغد سلمان فضيل419776

ة هاشم كريدي416011 170دبلوم2العظيم32505دياىلأننىامير

ي317998 171دبلوم2العظيم32505دياىلأننىنور حسان ناجر

172دبلوم2العظيم32505دياىلأننىدعاء عامر عواد318124

ى361218 173دبلوم2العظيم32505دياىلأننىغفران قاسم حسير

174دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزينب صبار جاسم49937

ى418889 175دبلوم2العظيم32505دياىلأننىاختيار خضير حسير

ى خورشيد40893 176دبلوم2العظيم32505دياىلأننىرجاء حسير

177دبلوم2العظيم32505دياىلأننىاالء عبدالكاظم عباس40425

178دبلوم2العظيم32505دياىلأننىنور سعد عبدهللا295246

179دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزهراء عبدالعباس مهدي41376

180دبلوم2العظيم32505دياىلأننىارساء علي عبدالعباس44505

ى360585 اثراء علي حسير
181دبلوم2العظيم32505دياىلأننى

182دبلوم2العظيم32505دياىلأننىانفال صادق جعفر40681

183دبلوم2العظيم32505دياىلأننىمها قادر لطيف295028

184دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزينب محمد عبدالرضا48103

185دبلوم2العظيم32505دياىلأننىميسم خليل اسماعيل41444

186دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزهراء سلمان احمد48124

187دبلوم2العظيم32505دياىلأننىدعاء فاروق جاسم41563

188دبلوم2العظيم32505دياىلأننىريم هاشم عبد316876

ي صابر84660 189دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزهراء ناجر

190دبلوم2العظيم32505دياىلأننىغفران محمد عبدهللا362140

191دبلوم2العظيم32505دياىلأننىزهراء هشام عبد40230

192دبلوم2العظيم32505دياىلأننىضح احمد جاسم40878

193دبلوم2العظيم32505دياىلأننىسماح انور محمود292529

ى دحام40470 194دبلوم2العظيم32505دياىلأننىايمان حسير

ي318267 195دبلوم2العظيم32505دياىلأننىايناس حسان ناجر

196دبلوم2العظيم32505دياىلأننىمها فاضل كاظم292511

ايمان ازهر علي50600
197دبلوم2العظيم32505دياىلأننى

ى418410 وق خطاب ياسير 198دبلوم2العظيم32505دياىلأننىرسر

199دبلوم2العظيم32505دياىلأننىمها جواد قدوري294665

200دبلوم2العظيم32505دياىلأننىسارة سعد حميد296083

201دبلوم2العظيم32505دياىلأننىاسيل محمد بندر47002

202دبلوم2العظيم32505دياىلأننىرسور نجاح صادق40090

203دبلوم2العظيم32505دياىلأننىاالء حسن محمد50424

204دبلوم2العظيم32505دياىلأننىهبة هاشم محمود416288

205دبلوم2العظيم32505دياىلأننىتمارة عباس فاضل40586

206دبلوم2العظيم32505دياىلأننىعلياء محمود حسن41142

207إعدادية2العظيم32505دياىلأننىزينب محمد قاسم497091

208إعدادية2العظيم32505دياىلأننىفاطمة انور عبدهللا40999

209إعدادية2العظيم32505دياىلأننىارساء جاسم محمد294552

210إعدادية2العظيم32505دياىلأننىفاطمة مؤيد سلمان293985



211إعدادية2العظيم32505دياىلأننىرونق فارس رحيم296248

ى296011 212إعدادية2العظيم32505دياىلأننىزينب حاجب حسير

213إعدادية2العظيم32505دياىلأننىجمانة هاشم عبد294829

214إعدادية2العظيم32505دياىلأننىنبا نجم عبيد40472

ى293168 215إعدادية2العظيم32505دياىلأننىحوراء عباس حسير

216إعدادية2العظيم32505دياىلأننىزينب مظهر عاضي294486

217إعدادية2العظيم32505دياىلأننىميرسة عبدعلي عبدالجليل44378

218إعدادية2العظيم32505دياىلأننىديانة اسماعيل خليل293540

219إعدادية2العظيم32505دياىلأننىلمياء ابراهيم احمد293240

220إعدادية2العظيم32505دياىلأننىنور سعد حسن426761

221إعدادية2العظيم32505دياىلأننىزهراء فاضل نصيف39663

222إعدادية2العظيم32505دياىلأننىبدور مرتصى خليل420084

223إعدادية2العظيم32505دياىلأننىهبة صالح نزار293137

224إعدادية2العظيم32505دياىلأننىورود ياس علي50625

225إعدادية2العظيم32505دياىلأننىهديل عباس فاضل292463

ى رفعت293421 226إعدادية2العظيم32505دياىلأننىسوزان حسير

ى هادي274838 227إعدادية2العظيم32505دياىلأننىداليا حسير

228إعدادية2العظيم32505دياىلأننىالهام فاضل كاظم48341

229إعدادية2العظيم32505دياىلأننىشهد محمد ابراهيم427685

230إعدادية2العظيم32505دياىلأننىمنال رشيد كريم40832

231إعدادية2العظيم32505دياىلأننىزهراء عمار شنيف296329

وق عادي محمد292764 232إعدادية2العظيم32505دياىلأننىرسر

233إعدادية2العظيم32505دياىلأننىرشا طالب علي418915

234إعدادية2العظيم32505دياىلأننىسنار عادل عباس285545

235إعدادية2العظيم32505دياىلأننىفاطمة هاشم كاظم293391

236إعدادية2العظيم32505دياىلأننىارساء علي متعب510691

237إعدادية2العظيم32505دياىلأننىبسعاد شاكر محمود294969

238إعدادية2العظيم32505دياىلأننىرقية ضياء كاظم40637

239إعدادية2العظيم32505دياىلأننىزينب سعد عبدهللا294508

240إعدادية2العظيم32505دياىلأننىزهرة كريم رشيد43923

241إعدادية2العظيم32505دياىلأننىشيماء محمد عبدالجليل44398

ى318478 242إعدادية2العظيم32505دياىلأننىاية سالم حسير

ى49946 243إعدادية2العظيم32505دياىلأننىثناء عباس حسير

244إعدادية2العظيم32505دياىلأننىارساء يونس عبدهللا40124

245إعدادية2العظيم32505دياىلأننىزهراء تركان عنون40965

 علي293514
ى 246إعدادية2العظيم32505دياىلأننىفاطمة حسير

247إعدادية2العظيم32505دياىلأننىهدى قيس غفوري418823

248إعدادية2العظيم32505دياىلأننىهيفاء غانم فرحان295010

249إعدادية2العظيم32505دياىلأننىرحيمة ناظم خميس50859

250إعدادية2العظيم32505دياىلأننىنورالهدى اسعد عباس40156

251إعدادية2العظيم32505دياىلأننىانعام اكرم ابراهيم48755

252إعدادية2العظيم32505دياىلأننىغفران بدر عباس292473

253إعدادية2العظيم32505دياىلأننىبراء محمد عباس293638

254إعدادية2العظيم32505دياىلأننىرفل عالءالدين يعرب49508

ايمان علي خضير361365
255إعدادية2العظيم32505دياىلأننى

256إعدادية2العظيم32505دياىلأننىدعاء عزيز كريم418252

وجيهه علي سعيد296171
257إعدادية2العظيم32505دياىلأننى

258إعدادية2العظيم32505دياىلأننىمريم عبدالستار جبار40436



259إعدادية2العظيم32505دياىلأننىسجود احمد حمزة48291

260إعدادية2العظيم32505دياىلأننىرواسي عباس خضير39872

 علي293557
ى ى حسير 261إعدادية2العظيم32505دياىلأننىحنير

 علي حمد292520
ى 262إعدادية2العظيم32505دياىلأننىيقير

ى احمد محمد510701 263إعدادية2العظيم32505دياىلأننىامالبنير

264إعدادية2العظيم32505دياىلأننىسلم معاذ محمد40431

265إعدادية2العظيم32505دياىلأننىهديل مازن محمود293899

266إعدادية2العظيم32505دياىلأننىاية سمير فليح295086

267إعدادية2العظيم32505دياىلأننىهبة فاضل كاظم362301

هالة علي حمد292485
268إعدادية2العظيم32505دياىلأننى

269إعدادية2العظيم32505دياىلأننىعائشة خالد ابراهيم426260

270إعدادية2العظيم32505دياىلأننىزهراء حميد كريم50341

271إعدادية2العظيم32505دياىلأننىوالية سبهان عبد418925

272إعدادية2العظيم32505دياىلأننىساهرة كاظم جابر360878

273إعدادية2العظيم32505دياىلأننىطيبة جاسم كاظم40537

274إعدادية2العظيم32505دياىلأننىهدى كاظم جميل426026

275إعدادية2العظيم32505دياىلأننىحوراء احمد عبد361538

276إعدادية2العظيم32505دياىلأننىسارة جبار عبدالحسن41065

277إعدادية2العظيم32505دياىلأننىهبة هشام احمد318336

278إعدادية2العظيم32505دياىلأننىفاطمة كريم خضير293701

279إعدادية2العظيم32505دياىلأننىبراء جواد حسن41133

280إعدادية2العظيم32505دياىلأننىدالل بشير فاروق292599

281إعدادية2العظيم32505دياىلأننىسليمة عادي محمد418952

ى39714 282بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىهيفاء عباس حسير

283بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىوجدان عبدالمحسن متعب47147

284بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننىحنان عباس هادي48328

مروة مجدي علي41208
285بكالوريوس2العظيم32505دياىلأننى

286دبلوم2العظيم32505دياىلأننىوفاء خليل ابراهيم40667

بتول مجدي علي41121
287دبلوم2العظيم32505دياىلأننى

سهير علي حسن48059
288دبلوم2العظيم32505دياىلأننى

289إعدادية2العظيم32505دياىلأننىاطياف خليل جميل39932

290إعدادية2العظيم32505دياىلأننىاشواق رافع خضير293516

291إعدادية2العظيم32505دياىلأننىارساء جليل ابراهيم318225

ى303630 1ماجستير2المنصورية32506دياىلذكرقحطان عدنان حسير

2ماجستير2المنصورية32506دياىلذكرعقيل ثامر داود305138

3دبلوم عاىلي2المنصورية32506دياىلذكرزهير غناوى مبارك83522

4دبلوم عاىلي2المنصورية32506دياىلذكربشار حبيب حميد84270

5دبلوم عاىلي2المنصورية32506دياىلذكرعمار غناوى مبارك84222

6بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرفاضل مجيد خلف84274

7بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا علي صيوان305446

ى هادي ضايع432065 8بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

9بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي حميد خلف494244

10بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمثنى احمد صالح156186

11بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرثامر نصيف جاسم84567

ى84702 12بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرطاهر عبد حسير

13بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعادل حازم ابراهيم315426

14بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسن جاسم84173

ى البحر156533 15بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد ياسير



16بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكروليد عبدالجبار عبدهللا304281

17بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرهادي عبود مسعود84442

18بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرموفق جواد ابراهيم305880

19بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسلمان داود سلمان442007

ى علوان جاسم84208 20بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

21بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرجبار عباس علوان156855

22بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد هادي كاظم442043

23بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعماد رسحان احمد441808

24بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرغسان عبد احمد84688

ي84476
ى
25بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرغسان خالد كاق

26بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرخليل ابراهيم حمزة84583

ى84545 27بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد عبد حسير

 علي84579
ى 28بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكركاظم حسير

29بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرصباح علي حميدي84414

ي322420
ى طارق مطنى 30بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

31بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحارث محمد عبد331415

32بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد سالم فاضل305323

33بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرنهاد علي جاسم156624

34بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسام فاضل عباس320959

35بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي هادي حسن442014

36بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد عبد احمد84691

ى321895 37بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعبير علي حسير

38بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرروكان اسماعيل احمد494262

39بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي محمد علوان304175

40بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراسماعيل عبدالوهاب احمد84842

41بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكررحيم اسماعيل سلمان441860

42بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكروليد خالد محمد302536

ى حسن كريم441825 43بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

44بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد غناوى مبارك304653

45بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد رعد محمد405815

46بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرظافر شاكر عارف475202

47بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكروليد خالد علي84478

48بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمطرسر عبد احمد322373

49بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد سالم فاضل84717

50بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرهمام عدنان مهدي511986

51بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكررسمد محسن محمد304683

ي84551 52بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكررامي عبدالرحمن ناجر

53بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسالم عبدالرضا علوان84264

54بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكررياض جبار عبدهللا558278

55بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعالء غسان هادي83455

ى302689 56بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي هادي حسير

ى هاشم عزاوي331412 57بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

58بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحيدر مجبل خلف331409

ى304321 59بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرزهير مناف حسير

60بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعارف قاسم عارف84485

61بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعبدالباري حازم سالم331438

ى مهدي304823 62بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي عبدالحسير

63بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرفرحان مهدي رشيد315398



64بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرضياء نوري عبود331495

65بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد علي حسن331632

66بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرزنزل سامي عارف84819

67بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس خضير عباس320998

68بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمنتظر حاتم احمد375607

69بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد سامي اسماعيل305568

70بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكروليد غازي سطوان441881

ى331416 ى عارف حسير 71بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرشاهير

ى304476 72بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرقيس مناف حسير

73بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرراسم طعمة ابراهيم331508

ي321296
ى
74بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرادم عبدالكريم كاق

75بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى موفق مزهر84847

76بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسام عبود غيدان375714

77بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرصهيب موفق مزهر398332

78بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرنصير مطرسر محمد84733

79بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسن علي عباس84468

80بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعمر فوزي عبدال83516

81بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراياد علي محمد441924

ى83473 82بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرفاضل حسن حسير

83بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرنهاد قاسم كاظم84139

ي84548 84بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرنعمة عبدالرحمن ناجر

85بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد ظاهر حسن84725

ى305805 86بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد احمد حسير

ي84661 87بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد زاحم ناجر

ى321537 88بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعبدالخالق علي حسير

89بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعمار شاكر عارف84710

90بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعامر خميس عباس331592

91بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسن صبار سعيد405778

92بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرقاسم هاشم داود320878

93بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى شامل مالك441841

94بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي كريم سطوان302741

95بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد سعد عبود84481

96بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس مالك سطوان303566

97بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرازهر نجم عبد302348

98بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحمزة هاشم محمد441938

ى83493 99بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرايرس علي حسير

100بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسعد ابراهيم عبد416631

101بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي عصام محمدجواد442038

102بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد صباح احمد304356

103بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمسلم سعد هادي441689

104بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرقصي محمد علوان375634

105بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي حاتم احمد84226

106بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي محمد عباس558433

107بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس مجيد خلف84508

108بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرانور جبار عباس84402

109بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحيدر حسن زكم494274

110بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد عبدالرضا علوان84602

111بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمهدي صالح مهدي157581



112بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكريارس خرموش علي304670

 علي83534
ى  حسير

113بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى

114بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسيف مهدي وحيد156153

115بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد عبدالرزاق مذري558369

116بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد جواد عوض558246

117بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرنبيل صباح باقر321618

ى كريم سطوان416626 118بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

119دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراحمد زهير رشيد84210

120دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراكرم عبد حميد441799

121دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرثاير مهدي محمد375536

122دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعادل علي صالح375705

123دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرقاسم حمود محمد84390

124دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمحمد صالح مهدي84535

125دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرجاسم نافع عباس84568

126دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمؤيد مالك عباس331534

127دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرلؤي علي صعب321647

128دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرصدام حسن عبود84793

129دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرزهير عبود محمد84514

130دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعمار عبدالرزاق علوان303108

131دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعلي فالح حسن83609

132دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعالء سامي صعب157612

133دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعادل علي عبدالكاظم302788

134دبلوم2المنصورية32506دياىلذكربسام كاظم مهدي156892

135دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراحمد جاسم محمد441834

136دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرليث ذياب عباس442030

137دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمازن اسماعيل محمد303215

138دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرجعفر جواد عبدهللا84737

139دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعامر محارب امر84796

140دبلوم2المنصورية32506دياىلذكركمال كاظم اسماعيل405806

141دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرصفاء عادل ماجد331462

 علي مهدي511989
ى 142دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحسير

143دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعبود علوان مهدي305968

144دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرسعد حسن ياس84198

ى جاسم محمد84742 145دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمعي 

ى حبيب حميد84175 146دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحسير

147دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرسمير خزعل عباس84521

ى محسن83474 148دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمؤيد حسير

149دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرفراس حاتم احمد555838

150دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعلي ستار شكر155828

ي320514
ى
151دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرصدام خالد كاق

152دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحسام ماجد حميد405801

153دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمازن قاسم حازم321046

154دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعامر برهان حازم322271

155دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراحمد فاضل هادي441919

156دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرفاضل عباس محسن416860

157دبلوم2المنصورية32506دياىلذكركرار عقيل احمد84416

158دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسن ياس375760

159دبلوم2المنصورية32506دياىلذكررسمد مالك عباس331588



160دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى عمار حميد331396

161دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعلي محمد شاكر303265

162دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرثامر حمود محمد416614

163دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحسن حبيب حميد84532

164دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرفالح كاظم خلف441775

ى156203 165دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعباس منير حسير

166إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرروكان عياش مياح375449

167إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى تايه جاسم83558

168إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرصبار عباس علوان83523

169إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحامد حبيب ظاهر431962

ى علوان510644 170إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرنعمة حسير

ى512011 171إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرربيع احمد حسير

ي حليون84577 172إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحازم ناجر

173إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعقيل ابراهيم مذري84663

ى مهدي331420 174إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرخليل حسير

175إعدادية2المنصورية32506دياىلذكروسام عدنان مهدي511988

176إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرطارق رضا علي302623

177إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى عدنان محمد84444

ي84263 178إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسيف منير كرجر

1ماجستير2المنصورية32506دياىلذكرفيصل موفق مزهر84645

2ماجستير2المنصورية32506دياىلذكرحمادي علي حمادي84517

ى كريم جاسم156801 3بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسنير

4بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي عبدالستار عبود304794

5بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحمزة عبدالستار عبود304944

6بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمهند فوزي عبدال83458

7بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد يونس فارس84255

8بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسيف جمال شالل84488

9بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحيدر احمد محمد83585

10بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكربسام طالل حبيب84705

11بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعماد قاسم حازم320847

12بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرساهر مهدي حسن157539

ى157547 13بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي جاسم حسير

ى84640 14بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكركرار حيدر حسير

ى واثق محمود84178 15بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

16بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى هاشم مهدي84636

17بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد فاضل شهاب84267

18بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرموس محمد عبدالمحسن494268

19بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا صالح مهدي84440

20بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرباسم محمد حمد84474

21بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرامجد بكر محمود84153

22بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحارث فيصل شالل84131

23بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعمر يونس فارس84193

24بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكروائل ضياء عبدالهادي315404

ى555776 25بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي جاسم ياسير

26بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسن فارس خرموش303814

27بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرامير عامر امير157891

28بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعبدالستار محارب امر157622

ى محمد تايه331614 29بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمعي 



30بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراثير واثق رشيد83553

31بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرصدام مهدي جاسم84132

32بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد ابراهيم محمد304921

33بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعادل عبدالرزاق حسن157795

34بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرانور مزهر نصيف441947

ى فاضل شهاب84687 35بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

36بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسن حازم عبود305398

37بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد وسام مهدي83610

38بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرضياء حميد مروح331425

ى156298 39بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي حيدر حسير

40بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد عبدالواحد نومان84812

41بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي محمد نجم416762

42بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي جواد خلف157862

43بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس عبدالسالم صاحب375693

44بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد قاسم حمزة84827

45بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي شاكر حمود84502

 علي جبار305022
ى 46بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

47بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد حامد عبدالكريم276979

48بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرقصي قاسم محمد305545

49بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرفالح هادي حسن84647

50بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرالحكم عبد نجم84773

ى عبد فليح84721 51بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

ى حسن غايب494254 52بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

53بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس حسن جابر442172

54بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد وليد سلمان84649

ى302515 55بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعادل علي حسير

56بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرميرس مهدي حسن304123

ى عباس305066 57بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسير

58بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد اكرم عبد84638

59بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرجاسم ابراهيم عباس83589

ى305290 60بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد ناظم حسير

61بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرليث محمد محمدسعيد442064

62بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرزياد علي داود494251

63بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرخضير محمد عباس157180

64بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحافظ صباح صالح304953

65بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي ابراهيم عبد305361

66بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد يونس جاسم304916

67بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسيف سعد عبود157782

68بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسيف جعفر جواد156885

69بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى شعالن جاسم321209

70بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسجاد قحطان عبداالمير83485

71بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسن فليح حسن305213

ى84811  احمد حسير
72بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى

73بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمثنى فياض كاظم84189

ي جاسم441969 74بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد صير

75بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرساهر بشار خالد441791

ى304702 76بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد اثير حسير

77بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد فاضل كاظم157253



78بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسن علي احمد84147

79بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكررامي ضمير محمد157357

80بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحيدر هادي حسن84778

81بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكريحنر عواد مجيد84446

82بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي صباح زيدان432047

83بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس فاضل كاظم84411

ى83545 84بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعمار كاظم حسير

85بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكررياض نوري حميد84498

86بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي فوزي علي304392

 احمد علي157659
ى 87بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

ي84785  ناظم كرجر
88بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمرتصى

89بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسن خضير عباس84225

غام هاشم قاسم84614 90بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكررصى

91بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرغسان عدنان علوان303260

ي حكمت157757
92بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمروان هاتى

93بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرابراهيم عباس علي306054

94بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرشامل صبار علوان304675

95بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد يارس حكمت156571

96بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرموس حسن حمود84680

97بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسام رفعت عناد320803

98بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرذوالفقار عبدالرزاق تايه156690

99بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكروعد رشاد خليل84421

100بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد علي محمد321716

ى نعمة احمد84164 101بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

ى84722 102بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعامر روكان حسير

103بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكربهاء قاسم حازم157481

104بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد نوري عباس305146

105بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد صباح فليح84748

106بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرخرصى ابراهيم عبدالرحمن84694

107بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعدنان جبار عباس331443

108بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي مطرسر محمد156919

109بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس عبدالستار عبود304452

110بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرقسام طالل حبيب84833

111بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكربشار ظاهر حسن331428

112بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي رعد عدنان83514

ى محمد157294 113بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمرتصى حسير

114بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعبدالعزيز يونس جدوع83468

115بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي مجيد حمود84437

116بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد صبار سعيد305528

117بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس خضير عباس304417

118بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعبدالعزيز عبدالخالق مهدي84534

ى ضياء مهدي157885 119بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمدحسنير

120بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي قاسم حسن305714

121بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرانس موفق اسعد441702

ى84695 122بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد ابراهيم حسير

ى هادي ابراهيم331525 123بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

124بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراياد لفته كاظم84182

ى494238 125بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرجاسم محمد حسير



126بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي محمد طالب304183

ى علوان84736 127بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسير

ي عاي306062
128بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس حف 

ى نعمة ابرص83487 129بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

130بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى برهان حازم156556

131بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي ايوب علي441731

ي84741 132بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد زاحم ناجر

133بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكررسحان مهدي رشيد157709

134بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراسماعيل ابراهيم علي405286

135بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي دحام عباس84176

136بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمعن قاسم نصيف331601

ى عارف84482 137بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرطه شاهير

ى كاظم84759 138بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد حسير

139بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمنتظر عبدالحسن هدوان84171

140بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد عباس محمد84655

141بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي اكرم عبد83479

142بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد صالح مهدي84803

143بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحمزة خضير عباس83497

144بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكريوسف احمد محمد83550

145بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد ماجد هادي83449

ى83563 ى عبدالمهدي حسير 146بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

ي84627 147بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحارس صاحب ناجر

148بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرفرقد محمد عبود305222

149بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمرتصى محمد جواد84138

150بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرانور جبار عباس84674

151بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعبدالرحمن فيصل اسماعيل347087

ي156829 152بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكروهب صاحب ناجر

153بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى راسم حسن304275

154بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكربشار محمد حمود156084

ى302357 155بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي عامر حسير

156بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي حافظ علوان84237

157بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعباس خضير عباس84784

158بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي طالب جبار331406

159بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحارث هاشم عارف321555

160بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمهند كريم عبد84757

161بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسعد مهدي علوان84670

162بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكريونس علي يوسف84170

163بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحارث علي مالك84732

164بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرهشام طالل حبيب84709

165بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد نهاد حكمت442200

166بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسجاد احمد نصيف84791

167بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد نصيف جاسم302271

168بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرفؤاد جبار محمد156668

169بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي رشاد خليل156908

170بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي محمود علي84489

171بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمزهر جاسم نصيف157648

ى احمد عبد84604 172بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

173بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكريوسف زياد حكمت304407



ى157467 174بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرجابر علي حسير

175بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي سعد عبود156456

176بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكركرار رضا احمد156319

177بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرنوري مطرسر محمد304876

ى موفق رضا331650 178بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

ي83427 179بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمازن صاحب ناجر

180بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحمد هاشم عواد157632

 جمال علي304363
ى 181بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

182بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعمر جبار عباس84594

ى304898 183بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسن حسير

184بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحيدر محمد مهدي331194

185بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسن سبع331429

ى محمد عبود511990 186بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحسير

187بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد جاسم محمد155924

188بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى حميد نوري304959

189بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي ثامر نوري494239

190بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد باسم محمد84787

191بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد عدنان علي84194

192بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي ثامر خزعل157447

193بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكركرار ابراهيم عبد84699

194بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرادهم صبار سعيد305521

ى306082 195بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي نوري حسير

196بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحمد فيصل احمد84396

197بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكروليد صالح جاسم83547

198بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرنورس نارص وحيد321814

199بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرحيدر فيصل سطوان84685

ي84703 200بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكراحسان حازم ناجر

201بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرباقر عيىس جعفر555743

202بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعلي غانم خميس321067

203بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرمحسن علي احمد157688

204بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرسيف محمد حكمت416731

205دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرداود عبدالسالم احمد443129

206دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراثير جواد كاظم157424

207دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحيدر جعفر كاظم84601

208دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمحمد حسن هادي302281

209دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمحمد هاشم مهدي84157

210دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعلي عماد عباس84408

211دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعباس كاظم خلف157244

212دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسن هادي83604

213دبلوم2المنصورية32506دياىلذكروسام جواد كاظم84188

214دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعلي هيثم مهدي84781

215دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمروان هيالن علوان304622

216دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرطارق زياد حكمت304686

217دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحازم ابراهيم مبارك156947

218دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراياد نوح مسعود321180

219دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرسليم مزهر خضير84254

220دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعقيل صفوك فاضل322410

221دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرزهير قاسم عبود304905



222دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمحمد اسماعيل مهدي331186

223دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمحمد هادي ابراهيم157397

224دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرراسم احمد طعمة84180

225دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحسن وهيب حسن84377

226دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراحمد فاضل مهدي157568

227دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحيدر صفاء محمد557345

ى عبدالرزاق تايه84810 228دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحسير

229دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرزياد صالح مهدي331404

230دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعبدالكريم مهدي احمد512009

 علي محمد156954
ى 231دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحسير

232دبلوم2المنصورية32506دياىلذكريوسف يحنر عبدالستار84127

233دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعلي صبار سعيد305261

234دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمحمد حسن محمد155849

235دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرسجاد هاشم عواد156610

236دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا علي حسون441761

237دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرسيف سعد محمد83560

238دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراحمد اسماعيل محسن303280

239دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمنذر صالح مهدي84203

ى سعد فواز157641 240دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحسير

241دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرفالح نوري كاظم416620

242دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرفراس فاضل فليح157525

243دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراكرم جواد علوان303225

244دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمحمد فوزي علي304960

245دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرساهر شوكت عباس555845

246دبلوم2المنصورية32506دياىلذكررسول ابراهيم خليل156869

ى حاتم جاسم157499 247دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرحسير

248دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمرتصى اسد محمد157773

249دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرطه هاشم محمد83568

250إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسن صبار عباس305377

251إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي صبار علي416849

252إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرايرس زنزل سامي84818

253إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمراد سالم حمد84265

254إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى قاسم مبارك305979

255إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى فيصل احمد442079

 علي ماهر305588
ى 256إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

257إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد قاسم رفعت156257

258إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرامير عبدالرزاق عبدالهادي157037

259إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحمزة عاد علي441962

ى157873 260إعدادية2المنصورية32506دياىلذكريحنر يوسف حسير

ى375518 261إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحيدر ناظم حسير

262إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمود اياد علي84493

263إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسن هادي416817

264إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا غسان عبد156983

265إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد عاشور احمد84743

266إعدادية2المنصورية32506دياىلذكركاظم محمد عدنان441900

267إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسليمان حسن دنبوس84800

268إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحيدر مثنى احمد156784

269إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد رعد مهدي84450



270إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي فليح حسن305842

271إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسجاد فيصل غازي331517

272إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدالرحمن محمد حاتم441981

273إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحمزة حازم عبود305384

274إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي عادل سعيد555841

ي306008
275إعدادية2المنصورية32506دياىلذكركرار سالم غنى

276إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى قصي جاسم322261

277إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا حافظ علوان84642

278إعدادية2المنصورية32506دياىلذكريوسف عادل ماجد156274

279إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرقاسم هاشم عباس302427

ى156626  عطا حسير
280إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى

ى331440 281إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعباس احمد حسير

282إعدادية2المنصورية32506دياىلذكريارس محمد عبد156136

283إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرخلدون ثابت سامي84383

284إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحمزة عبداللطيف جاسم305539

285إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراسامة ستار محمد511991

286إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي جعفر كاظم306150

287إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد فراس شدهان305826

ى302547 ى عايد حسير 288إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

289إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرطه حسن خلف304234

290إعدادية2المنصورية32506دياىلذكريعرب صباح فليح302722

291إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرهزاع كاظم هادي157717

292إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعباس محمد سعيد84821

293إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسجاد علي حبيب375745

294إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرموس محمود تايه84592

295إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي عبدالرسول جاسم84201

296إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد هاشم كاظم84184

ي555819 297إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرميثاق طالب كرجر

298إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسالم رشيد فتاح157828

299إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا صادق علي84682

300إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرجعفر هاشم طالب298603

ى84771 301إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرماهر حيدر حسير

302إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرادريس احمد محمد83576

303إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي ربيع احمد302526

304إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد فيصل علي157084

305إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرايرس يارس عباس156301

306إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا جليل ابراهيم442056

307إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد فراس قاسم84407

ى510670 308إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد نعمة حسير

ى طه302378 309إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسير

310إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرليث ستار محمود305003

311إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى سعد كاظم321329

312إعدادية2المنصورية32506دياىلذكريوسف يعقوب مهدي84244

313إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى ثاير مهدي156657

314إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد حسن خلف305297

315إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي غسان عبد156359

316إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسعد ذياب عباس442024

317إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعباس عامر خزعل156224



318إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى رحيم منشد322531

319إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي جعفر صادق304011

320إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي طه فهد302680

321إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسن بشير عباس304911

322إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرضياء عامر مريوش305706

323إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى فرحان جاسم84151

324إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي مهدي كاظم157595

325إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد اديب جميل442103

ى84758 ى احمد حسير 326إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

 علي304882
ى 327إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمهند عبدالحسير

 وليد علي84257
ى 328إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

329إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد عباس علي494242

330إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد عيىس جعفر555723

331إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد حازم علي83496

ى كاظم305989 332إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسير

ى عبدالرسول جاسم84382 333إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

334إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي موفق اسعد442091

335إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي قحطان مهدي304972

336إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد عدنان مهدي156907

337إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدالحميد محمد عبود555783

338إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحيدر عبداالمير محمد83525

339إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد زنزل سامي83443

340إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمنترصى ثامر احمد156526

341إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمعد ابراهيم عبدالمجيد322522

ى306074 342إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد نوري حسير

343إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسجاد عباس عبود555848

344إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمرتصى صباح احمد494331

345إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمهدي صباح مهدي84174

346إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرموس عماد موس306125

347إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسعيد محمد سعيد157014

ى عبدهللا320735 348إعدادية2المنصورية32506دياىلذكررائد حسير

349إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد عبدالودود محمد441911

350إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمجتنر عبدالحسن هدوان83598

 علي موس84746
ى 351إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

 جابر علي306024
352إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمرتصى

353إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي هادي غناوي84772

354إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي طه هادي84631

355إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد عقيل احمد84806

356إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحيدر موس جعفر555803

357إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرارشد بكر محمود83470

358إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسيف فوزي خالد84673

359إعدادية2المنصورية32506دياىلذكركرار فضل هللا عباس306142

360إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي حسن عبيد295449

361إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي فوزي عباس305766

362إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي محسن هالل441751

363إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرهاشم باسم شهاب555778

364إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرامجد حامد ثامر304964

365إعدادية2المنصورية32506دياىلذكريونس يعقوب مهدي83537



366إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي عبداالمير مهدي83430

367إعدادية2المنصورية32506دياىلذكررسول هزبر حسن512005

ى305997 368إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعدي صدام حسير

369إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحمزة جميل حبيب84719

370إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسلمان علي سلمان305596

ي494303
 
371إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى محمد رزوق

372إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسن فالح محمود303084

ى157212 373إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد علي حسير

374إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد سالم سعيد84573

375إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي عبدالمنعم خلف84849

376إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرارشد محمد حمود375846

377إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمجتنر عماد عدنان83587

378إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسيف مصطفى سلطان304994

379إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعمر عبدالكريم محمود157734

380إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد غازي جبار305926

381إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحيدر قاسم علي304949

382إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا رشيد ابراهيم83571

383إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد اياد جاسم305601

384إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمرصى بكر محمود83500

ى مجيد حمود305813 385إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

386إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد رائد عبود83471

387إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد جعفر صادق83503

388إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمرتصى جمال شالل322512

389إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد عبدالخالق علي84845

ى157119 390إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرهذال حاتم حسير

391إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد خليل ابراهيم376114

392إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدالرضا كمال فهد84630

393إعدادية2المنصورية32506دياىلذكربالل غسان عبد156254

394إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرغياث محمود حكمت442082

395إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي فيصل حسن441886

ى305183  علي حسير
396إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمرتصى

397إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد ولهان عبدالوهاب83509

398إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي السجاد كمال محمود305856

399إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرزين العابدن ستار محمود305753

400إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي مالك محمد555854

401إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى حسن ابراهيم302409

402إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعمر زنزل سامي156215

ي عباس84159
403إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسن راضى

404إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحمزة كريم علي441722

ى302592 405إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي عايد حسير

ى306106 ى حسن حسير 406إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

407إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي عدنان خالد305818

ى304965 408إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسن عباس حسير

409إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعامر موس علوان302818

410إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحيدر جميل حبيب305266

ى كاظم157485 411إعدادية2المنصورية32506دياىلذكركاظم حسير

412إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد موس سلطان156241

413إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمسلم ستار محمود303945



414إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرادم اسد محمد83439

415إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي محمود حكمت494299

416إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرخالد جمال علي305732

417إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى احمد مهدي459496

ى حلبوص442052 418إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي ياسير

419إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعالء عاشور احمد156966

420إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد نوري كريم84145

421إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمحمد نوح مسعود321114

422إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا روكان عياش157491

ى شهاب احمد84130 423إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

424إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعباس جبار مرسهد156878

425إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعمر هاشم علي84526

ى84235 426إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد طه ياسير

427إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحيدر محمد جاسم83593

428إعدادية2المنصورية32506دياىلذكررائد نهاد احمد331565

429إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمصطفى رائد ابراهيم84258

430إعدادية2المنصورية32506دياىلذكروارث فيصل شالل157134

431إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسن فالح مهدي305913

432إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرباسم هاشم عباس302371

433إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرموس ظاهر حسن156344

434إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرزين العابدين عيىس جعفر555809

435إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعبدهللا نجم عبود157190

436إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسالم ظاهر حسن305899

ى عبدالصاحب ابراهيم367185 437إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمعي 

438إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرالمهدي احمد ابراهيم304846

ى حسب157123 439إعدادية2المنصورية32506دياىلذكركرار حسير

ى جواد كاظم83512 440إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرمعي 

ى رشيد حميد305317 441إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرحسير

442إعدادية2المنصورية32506دياىلذكراحمد علي موس156839

443إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرعلي شعالن علي84575

444إعدادية2المنصورية32506دياىلذكربكر حسن عبدالهادي84269

445إعدادية2المنصورية32506دياىلذكرسيف الدين عاد علي322517

446إعدادية2المنصورية32506دياىلذكركرار فيصل سطوان156691

447بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرموس عبدالهادي علي375465

448بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرفاضل اسماعيل سلمان157582

ى كاظم302853 449بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرصدام حسير

450بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرقصي سهام هاشم302455

451بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكرعماد عبدهللا علوان304968

452بكالوريوس2المنصورية32506دياىلذكررعد سامي عارف304888

 علي84179
ى 453دبلوم2المنصورية32506دياىلذكرمرتصى حسير

454دبلوم2المنصورية32506دياىلذكراثير ناطق هادي83541

ى304432 1بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىمديحة عبود حسير

2بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىكفاء كايم هزاع84656

3بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىانتصار جابر عبود375754

4بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزينب بطل وسيج322524

5بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىكميله عبدالحسن كايم304168

6بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسعاد خزعل حمد84572

7بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىحنان عدنان كريم84838



8بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىمنار حاتم كيطان83554

9بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىمنال هادي محمد321313

10بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىانغام عبدالرحمن خلف375651

11بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىامال عبدالكريم مبارك331401

12بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىبيداء قاسم حميد441997

13بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىغفران جعفر صادق304751

14بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىربيعة يعقوب كاظم84671

15بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسهاد جعفر عليوي321234

16بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىحنان حاتم احمد331637

فاطمة علي احمد331402
17بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننى

ى عارف83600 18بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىهبة شاهير

19بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىرجاء عباس فارس331580

20بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىشفاء جاسم محمد83507

21بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىحنان حسن عبدهللا84541

22بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزمن صاحب محمد320587

23بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىهديل عبدالرضا علوان83529

24بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىنجاة محمد نجرس303373

 علي347898
ى 25بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىهناء حسير

26بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسارة غازي سطوان303180

27بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزينب مالك سطوان302331

28بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىايفان مالك سطوان305048

 علي558248
ى 29بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىايمان حسير

 علي347912
ى 30بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسهير حسير

31بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزينب صبحي عبدالرحمن322456

32دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىميعاد قحطان جابر84620

33دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىزينة عبدالرزاق مذري84652

34دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىميثاق حكمت حسن416800

35دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىبثينه فؤاد حمود84181

ى375769 36دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىقبولة نارص حسير

37دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىعالء فالح حسن441976

ى510643 38دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىصهيب نعمة حسير

39دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىزينب جواد خلف441850

40إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىلطيفة جبار كاظم375595

 علي304716
ى 41إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىاسماء حسير

1دكتوراه2المنصورية32506دياىلأننىبشائر هادي حسن84780

ي84561 2دكتوراه2المنصورية32506دياىلأننىسوالف عبدالرحمن ناجر

3ماجستير2المنصورية32506دياىلأننىامنة عقيل احمد156655

4ماجستير2المنصورية32506دياىلأننىمروة سالم حمد84398

نور حسن علي84816
5بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننى

6بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىشهالء خالد محمد303239

ى270226 7بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزينب ستار حسير

ي305556
ى
8بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىمريم عبدالكريم كاق

9بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىامنة غازي فيصل157561

10بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىاالء صباح جدوع305152

11بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة رعد محمد304287

غفران عاد علي84761
12بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننى

ى84154 13بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىوفاء نوري حسير

14بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىمها نوري عباس157548



15بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىعذراء غانم مهدي269787

هالة حامد علي321019
16بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننى

17بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىميس فالح حسن84607

18بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىفيحاء هادي مهدي156477

19بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىحنان عماد محمد84611

20بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىارساء عبدالكريم محمد418958

21بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىكوثر طالب عبود331554

ي محمد84651
22بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزهراء هاتى

ى عباس305077 23بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىتمارة حسير

24بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىضح طاهر عبد84820

25بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىانصاف لطيف حسن157738

ي محمد84448
26بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسجا هاتى

ى عارف84486 27بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىرنا شاهير

28بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىتمارصى حاتم هزبر320862

29بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىعبير رياض عبدالستار84586

30بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىصفا عبدالمجيد خلف83433

وق فالح مهدي156488 31بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىرسر

32بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىامال جواد كاظم157031

ي84558 33بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىهدف عبدالرحمن ناجر

34بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىرند حسن هادي321030

35بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىانهار زياد حكمت304947

36بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىندى حسن غايب305253

37بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىرشا رعد محمد321602

38بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزينب عدنان خالد84260

39بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىنبا محمد جاسم84406

40بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىهديل كريم عبود84410

41بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسحر عيىس جعفر156934

ى270043 42بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىساجدة طالب حسير

43بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسلوى عبد نجم305309

44بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىبراءة اياد جاسم302906

45بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىرقية غريب ارجاب83477

46بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة صدام حمادي320928

47بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىخلود جاسم محمد320893

ايمان علي حافظ157808
48بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننى

49بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىرفل صبار سعيد305535

50بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىبراء خليل ابراهيم305087

51بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة ساجد هادي84790

52بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىندى سالم مهدي84425

ي157141
ى
53بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىامنة عبدالكريم كاق

54بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزينب حشمت نعمت84445

55بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىصابرين ابراهيم محمد84211

56بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىيرسى عبدالجليل صالح304955

57بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىمالك محمد حميد157510

سارة قاسم عبدعلي83482
58بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننى

59بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىوئام خضير علوان303012

60بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىايناس مالك عباس305582

61بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىاري    ج سالم حمد157338

62بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىنبا جياد كاظم156972



63بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىفاتن قاسم عارف304144

64بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىاية رعد محمد84206

ى84776 65بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىارساء رسول حسير

ي84239 غالية ناظم كرجر
66بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننى

67بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزينة يعقوب كاظم83466

68بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىامنة جواد كاظم156749

69بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىرسل صبار سعيد305011

70بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىرسى جواد خلف84760

71بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىنور صباح حميد331558

72بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىغفران احمد عواد304264

73بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىنادية جواد كاظم156794

74بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىهديل جبار محمد157817

75بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىنور عبدالعزيز عبود441882

ى494257 76بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسحر يوسف حسير

ي555824 77بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىاشواق طالب كرجر

سارة علي حسن157012
78بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننى

79بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىصفا فيصل خضير305163

80بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىضح عيىس جعفر511985

81بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىهالة ابراهيم حسن346613

82بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىارساء خالد محمود157004

83بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىمروة هندي مهدي157589

84بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىغصون محمد محمدسعيد155802

85بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزهراء ضياء كاظم84565

86بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىاسيل خزعل حمد84395

87بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزينب احسان علي156720

88بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىامل عالء صائب84801

 علي304866
ى 89بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسحر عبدالحسير

90بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىنبا غسان عبد84690

91بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىزينة محمود حسن303137

92بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىصباح مجبل خلف305467

93بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىجنة زياد حكمت305171

ى عارف84715 94بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىمروة شاهير

مريم علي مجيد83462
95بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننى

96بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىارساء فاضل عباس331481

ي84588 ى حازم ناجر 97بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىياسمير

98بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىشهد شهاب احمد83435

99بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسارة ردام عياش331549

100بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىاسماء عمار حميد331470

101بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىخالدة محمد علوان304937

ى صالح276650 102بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىضمياء حسير

103بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىحنان طالب سلمان305685

104دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىنوال فاضل مهدي84166

105دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىعال عامر عويد305406

106دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىشيماء عبدالستار عبدهللا84451

107دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىوفاء جاسم محمد84162

108دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىنور شفيق هاشم320945

109دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىهديل علوان مغير156931

اء ابراهيم عبدالرحمن84738 110دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىخرصى



111دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة عبود زيدان84186

112دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىسيمان محمد سعيد157115

113دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىشمس فالح حسن320980

فاطمة سامي خلف84581
114دبلوم2المنصورية32506دياىلأننى

ي83540 115دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىايناس ناظم كرجر

116دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىصفا سالم حمد84391

117دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة سلمان حمزة84204

118دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىرندة رائد مطرسر84731

119دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىزهراء يعقوب كاظم83498

120دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىارساء رعد محمد157334

121إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىارساء لفتة كاظم322242

122إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىرسل مجبل خلف305607

123إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىنرسين حامد كاظم156586

124إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىزينب محمد عباس83579

125إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىطوس فضل هللا عباس306035

126إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىبراء صبار سعيد305479

127إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىنجلة عبدهللا عبد416741

ابتهال حامد علي157171
128إعدادية2المنصورية32506دياىلأننى

 علي305543
ى 129إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىزهراء عبدالحسير

ى156716 130إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة رسول حسير

صبا وليد علي84386
131إعدادية2المنصورية32506دياىلأننى

132إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىزهراء فليح حسن305695

133إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىزهراء هيثم مالك306042

134إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىندى حسن هجول84177

135إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىايمان حسن تركان494326

136إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىمروة ثاير مهدي156430

137إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىسحر محمود تايه84272

ي محمد321966
138إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىزينب هاتى

شهد صبار علي157066
139إعدادية2المنصورية32506دياىلأننى

140إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىمريم عبدهللا عبد156106

141إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىايمان يعرب ابراهيم84728

142إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىشيماء صالح مهدي320418

143إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىرفل فالح مهدي305948

حوراء قاسم علي537763
144إعدادية2المنصورية32506دياىلأننى

145إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىزينب فاروق فؤاد441783

146إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىاية رائد ابراهيم555835

ي84149 ى فالح ناجر 147إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىيقير

148إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىزهراء عبدهللا مهدي84253

149إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىكواكب اسماعيل خليل84823

ى157673 150إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة غازي حسير

151إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىخلود جواد كاظم157545

رسل فيصل علي84763
152إعدادية2المنصورية32506دياىلأننى

ي84142 153إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىنغم فالح ناجر

ق اكرم عبد305850 154إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىاستير

155إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىاسيا عبدالستار عبود305782

ية خالد كاظم156560 156إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىخير

157إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىزينب حسن ابراهيم320480

158إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىمريم شعالن جاسم156938



159إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىبيان نهاد حكمت441813

ى275706 160إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىتغريد فاضل حسير

161إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىسحر صدام احمد322284

162إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىمنتىه خليل ابراهيم305206

163إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىاية عبدالعزيز عبود441856

164إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة مجبل خلف305893

165إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة هادي احمد157216

166إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىتبارك ساجد هادي84789

فاطمة سعد علي84618
167إعدادية2المنصورية32506دياىلأننى

ي ساهر خضير157375
168إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىضى

والء وليد علي156759
169إعدادية2المنصورية32506دياىلأننى

170إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىتبارك نهاد عباس305459

171إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىسارة جياد كاظم84653

172بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىسوسن ظاهر احمد157607

173بكالوريوس2المنصورية32506دياىلأننىفاطمة حسن باقر368088

174دبلوم2المنصورية32506دياىلأننىزينب جاسم عزاوي84666

175إعدادية2المنصورية32506دياىلأننىغصون هادي محمد157318

1دكتوراه2هبهب32507دياىلذكرمحمد حاتم جاسم340718

2دكتوراه2هبهب32507دياىلذكراحمد عيدان محمود259427

3ماجستير2هبهب32507دياىلذكرخالد عبدهللا وهيب284779

4ماجستير2هبهب32507دياىلذكرجمال كامل حمد443930

ى258246 5ماجستير2هبهب32507دياىلذكرفهد طه ياسير

6ماجستير2هبهب32507دياىلذكرايمن عادل محمود445502

7ماجستير2هبهب32507دياىلذكرجاسم نصيف جاسم443422

8ماجستير2هبهب32507دياىلذكرهادي حاتم جاسم345698

9ماجستير2هبهب32507دياىلذكربهاءالدين نبهان عداي345695

10ماجستير2هبهب32507دياىلذكراحمد ظاهر محمود400270

11ماجستير2هبهب32507دياىلذكرعمر طاهر لطيف443370

12ماجستير2هبهب32507دياىلذكرعمر شاكر محمود554053

13ماجستير2هبهب32507دياىلذكرنمير كمال حميد285591

14ماجستير2هبهب32507دياىلذكرعلي عيادة محمد255899

15ماجستير2هبهب32507دياىلذكرمهدي حبيب محمد259625

16بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرطالل عبد يعكوب259944

17بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد عبدالمجيد عبداللطيف255321

ي عبدالصاحب405506
18بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمنذر غنى

ي سلمان422913
19بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسعد عوتى

20بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسعد محمد ثامر258684

21بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكركريم جمعة عباس444970

ي حسن محمد257534 22بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخير

23بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنجاح ثامر حمرين368244

24بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعماد يوسف محمود445658

25بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكريونس لطيف عبدهللا340843

26بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصالح محسن مظلوم257947

27بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمروان عبدالكريم عيدان259644

28بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرهيثم فاضل ضاجي340839

29بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرقحطان احمد جاسم398900

30بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكررياض محمود الجدوع255897

ي446053 31بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسعد حاتم حسوتر



32بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصدام حاتم لطيف256914

33بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرهيثم احمد حسن256990

34بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد طه قاسم443387

35بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرفؤاد قحطان حمد256137

36بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراركان نعمان عبدالكريم259201

37بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمهند رفعت علي257165

ى مهدي421712 38بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنهاد امير

ي315224 39بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمود شاكر ناجر

40بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر عبود يحنر340822

41بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى شاكر محمود510684

42بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد عنير سلمان285547

43بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرهشام جسام كطوان345675

44بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصدام علي كاظم421624

45بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي متعب عبود554153

46بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعقيل ضاري رسحان256038

47بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكربكر طه حراز340821

ي عبدالصاحب443244 48بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرغسان خير

ى علوان285311 49بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمنتظر حسير

50بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراسامة كامل جاسم258377

51بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرزيد علي مظلوم284996

52بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمار مهدي عبد257241

ى علوان255274 53بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرطه حسير

54بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمهند زاهد صالح259330

55بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا محمود كاظم345671

ى285580 ى شحاذة حسير 56بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

57بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرهشام كامل ابراهيم443354

58بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعادل رشيد حميد285682

59بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابراهيم طه حراز259266

60بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنصير شكر محمود257251

ى285577 61بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد علي حسير

ى285410 62بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصعب طه ياسير

هللا كاظم حسن259436 63بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخير

64بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعدنان زعيان احمد259191

65بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحميد ابراهيم حميد256884

 علي444984
ى 66بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمهند حسير

ى عبار257827 67بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر حسير

68بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكررعد عباس صالح340825

69بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد شاكر عثمان422272

70بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابراهيم مهدي عباس257398

71بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصباح عبدهللا وهيب510680

72بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبدالجبار محمد492434

73بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالرحيم محمد عبود258838

74بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر حسن صباح340811

 علي492915
ى 75بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابراهيم حسير

76بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنمير عبدالوهاب طه443275

77بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد مصطفى بدر256191

ي254529
78بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرلؤي مرهون منفى

79بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد وهيب احمد259090



80بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعناد جهاد عبد285715

81بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد فاضل عباس492474

ى255479  علي حسير
ى 82بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

83بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد عدنان لطيف340649

84بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكربشير سبع عبدالرزاق443250

85بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمهند اسعد علوان284896

86بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى صالح سعود446102

87بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد مظفر صادق400252

88بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر عبدالوهاب طه340738

ى443268 89بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعقيل جاسم حسير

90بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسام عبدالمنعم احمد445739

91بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكررسول هاشم ستير340623

92بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد علي شهاب285078

93بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصالح طعمة احمد492442

94بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعذاب جاسم محمد259177

95بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرانمار كريم كامل445576

96بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحيدر محمد صالح285438

97بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحامد ماجد عبداالمير443642

98بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد نارص محمد259659

ى عزيز259060 99بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد معير

100بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد صباح عالوي492470

101بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمدصالح يارس محمد257499

102بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمازن عبد جاسم259514

103بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي مصحب سعيد285327

104بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرايمن يحنر جاسم345728

105بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابوبكر سلمان عبود285684

106بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرامجد فيصل احمد340625

107بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى احمد عبود443991

108بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمنار مبدر حسن492549

ى492405 109بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراسامة جهاد حسير

110بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي ابراهيم عيدان285736

ى340764 111بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبدالحميد حسير

112بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراياد ثاير جاسم257725

113بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد هاشم ستير256902

114بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنوح ظاهر محي340852

115بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمود شاكر محمود445374

116بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكررسول خلف صالح255044

117بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرقصي غانم فنش492931

118بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكردريد مؤيد مجيد257453

119بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعالء احمد صالح257849

120بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنهاد علي جميل422055

121بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمار حازم خضير510683

122بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد احمد عباس421881

123بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرطه مهند نوري443190

ى285696 ى جاسم حسير 124بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

125بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد ضياء سامي520424

126بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي لطيف محمد445315

127بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعباس علي كاظم345674



128بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسام رعد فهد375118

129بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحميد جبار شعالن285701

130بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرقصي نهاد عبد558349

ى444920  علي حسير
131بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى

132بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسعد علي جميل558244

133بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمروان مؤيد محمد284652

ي259705
134بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرليث سالم عوتى

135بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد ابراهيم هاشم492338

136بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراسامة مؤيد محمد285535

ي256930 137بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمهدي عبدالرزاق حسوتر

138بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرضياء نارص حسن375125

ى255482 139بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرقاسم جاسم حسير

ى ريسان حسن255656 140بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

141بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد ابراهيم قدوري285156

 علي285739
ى 142دبلوم2هبهب32507دياىلذكرزياد حسير

143دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي كاظم مهدي443263

144دبلوم2هبهب32507دياىلذكرموفق طه سلمان258774

145دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعامر ابراهيم نايف421592

ى اسماعيل345719 146دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد حسير

147دبلوم2هبهب32507دياىلذكرهاشم كريم سلمان259700

ى حبيب محمد259882 148دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

ى جميل جسام254662 149دبلوم2هبهب32507دياىلذكرياسير

ى254976 150دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدالمجيد حميد حسير

ى421854 151دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحامد محمود ياسير

152دبلوم2هبهب32507دياىلذكرصباح جليل محمد255298

153دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمصطفى لطيف مصطاف421730

ي رسحان445498
ي راضى

154دبلوم2هبهب32507دياىلذكرهاتى

ى259787 155دبلوم2هبهب32507دياىلذكرقصي ثامر حسير

156دبلوم2هبهب32507دياىلذكردريد جهاد عبد257683

ى قاسم فرحان258507 157دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

158دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي جدوع حسن258058

159دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمصطفى كامل حمد443953

160دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعباس خضير عباس340857

161دبلوم2هبهب32507دياىلذكرايهاب عباس لطيف443660

162دبلوم2هبهب32507دياىلذكرزينعابدين علي جسام255695

163دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعباس رحيم محمود259244

ى345708  حسير
164دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعباس مصطفى

165دبلوم2هبهب32507دياىلذكرنجم محمد علوان345693

166دبلوم2هبهب32507دياىلذكرسيف عبدالغفور عبدالجبار446026

167دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد عباس حسن257902

168دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعباس جاسم محمدصالح421535

169دبلوم2هبهب32507دياىلذكرسامر مندوب ايوب554016

170دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد علي عبيد259924

ى256968 171دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدالرحمن عزيز حسير

172دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد فاضل حميد421525

173دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي عثمان اسماعيل340666

174دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد عذاب حسان422888

175دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي فؤاد علي257879



ى عبدهللا حسن257226 176دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

177دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدالكريم ابراهيم عارف493215

178دبلوم2هبهب32507دياىلذكرايوب فؤاد شهاب255652

ى258294 179دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد عباس حسير

180دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعامر حامد ريحان443209

181دبلوم2هبهب32507دياىلذكرنوفل محمود عيدان259545

182دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمصطفى شاكر محمود340632

183دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدالباسط سلمان اسماعيل340654

184دبلوم2هبهب32507دياىلذكررعد صادق ماالهلل444999

ي257984
185دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد صباح راضى

186دبلوم2هبهب32507دياىلذكرصفاءالدين عبدالكريم حسن375123

187دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمنير محمد اسعد340774

188دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمازن كامل احمد285380

189دبلوم2هبهب32507دياىلذكرنوفل فؤاد عبد285588

190دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعباس طه حراز340748

191دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد حسن صباح340689

192دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد اسعد علوان445816

193دبلوم2هبهب32507دياىلذكرانور حارز عبدهللا285423

ى285566 194دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمود ابراهيم ابوالعينير

195دبلوم2هبهب32507دياىلذكرميثم ريسان حسن285478

196دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمهند تركي صالح375133

197دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعمار سامي سالم492479

198دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد رائد سلمان517944

199إعدادية2هبهب32507دياىلذكرذوالفقار مبارك حمادي285347

200إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمنال مجبل فتاح445775

ى حسن ابراهيم257880 201إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

 خضير عباس285025
202إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى

203إعدادية2هبهب32507دياىلذكروسام مؤيد محمد285621

204إعدادية2هبهب32507دياىلذكرشاكر محمود شهاب340633

205إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمقداد علي فرحان285489

206إعدادية2هبهب32507دياىلذكرانس عبدالهادي سلمان340726

207إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبدالرزاق علوان443253

ى532236 208إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمهند حسن حسير

209إعدادية2هبهب32507دياىلذكرازهر كاظم حسن421544

210إعدادية2هبهب32507دياىلذكروائل ليث سلمان254497

ى510686 211إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالستار غائب حسير

212إعدادية2هبهب32507دياىلذكرماجد عبدالحميد خلف510685

ي اسماعيل258257
213إعدادية2هبهب32507دياىلذكرفراس حف 

ى عبد340679 214إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعالء حسير

ى هادي446063 215إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد حسير

216إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالمنعم رسحان دلف256610

217إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالهادي فاضل عباس285748

218إعدادية2هبهب32507دياىلذكراسامة احمد عطية285340

1دكتوراه2هبهب32507دياىلذكرمحمد طه حراز345710

2ماجستير2هبهب32507دياىلذكراحمد فاضل محمد254780

3ماجستير2هبهب32507دياىلذكراحمد ناظم حميد340701

4ماجستير2هبهب32507دياىلذكربكر محمد جاسم257798

5ماجستير2هبهب32507دياىلذكرمروان عبد ابراهيم255644



6ماجستير2هبهب32507دياىلذكرزيد سعدي حمدي258064

7ماجستير2هبهب32507دياىلذكرعالء نزار دحام255538

8ماجستير2هبهب32507دياىلذكرعبدالرحمن مازن عبدالغفور255514

9بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد جبار محمد446105

10بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرقيس عبدالكريم سلمان340797

ى كريم285240 11بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي حسير

ي285721 12بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراياد كمال ناجر

13بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد مازن عبدالغفور259482

ى نايف خضير259780 14بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

15بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمازن يحنر متعب258059

16بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي حسن حسون257921

17بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر احمد عبدهللا284917

18بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد رحمن هظم259375

19بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا عامر صبحي285267

ى257201 20بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمرتصى عبدالرحمن حسير

21بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي عباس لطيف254607

22بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرانور فالح حسن510678

23بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرهشام منعم جواد257138

24بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكركرار حيدر محمد445986

ى عبدالهادي256276 ف حسير 25بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرارسر

26بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصفاءالدين مزهر ايوب285377

ى كامل محمد257524 27بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

28بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى احمد خماس255591

29بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرريام صباح عبدالرزاق256168

30بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسن عبدالستار عبدالجبار257286

31بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكربراء نوفل حسام257275

32بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد قاسم خليل257066

33بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي نارص ظاهر345701

34بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى احمد موس257852

35بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحيدر خضير داود259175

36بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراثير حارز عبدهللا285501

37بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعيىس عبدالواحد عبدالرسول445938

38بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخرصى عمار محسن285564

39بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكروضاح محمد عبدالواحد255630

40بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي ثاير محمد256140

ى492536 41بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر ناهي حسير

42بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر صالح شكر285289

43بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرشهاب عادل حمادي258733

ي عزواي257994
44بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد عوتى

45بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي فالح حاتم257068

46بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرازهر اياد عبد560933

47بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكروضاح علي خلف256327

48بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالملك عدنان يوسف259612

49بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحاتم فالح حاتم257456

50بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد علوان خلف285326

51بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحسان نجاح حيدر285043

52بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعامر سعد صالح285757

53بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمار زاهد زامل285555



54بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالكريم عبدهللا جاسم340834

55بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد عبدالرزاق عبدالكاظم258823

56بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكررسى حميد رشيد259274

57بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر اياد عبدهللا443219

58بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكررعد سلطان ابراهيم255855

59بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي عادل هادي258136

ى285562 60بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد احمد حسير

61بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكركاظم جواد عبدهللا259630

 زهير عبعوب492529
62بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى

63بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي مهدي درويش285521

64بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسام خالص علي256072

65بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد هاشم لفته257643

66بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرذياب محمد جميل258153

67بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد احمد عبدهللا285514

ى جاسم اسماعيل256492 68بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

69بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر قيس نصيف257149

70بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرطه محمد طه340761

هللا نجدي340743 71بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنجدي خير

72بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمهند قصي فيصل255257

73بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد اياد عبد560930

74بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمار اسعد علوان284899

75بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحيدر سفيان غازي255623

76بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابراهيم فؤاد عبد255286

77بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالكريم محمد احمد444864

78بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابراهيم خضير محي259280

79بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد علي جبار285445

80بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراياد محمد سعيد258704

81بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخضير عباس لطيف285381

82بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد عباس فاضل510687

83بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسلوان رياض مدلول259431

84بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرفراس اركان علي254988

85بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرياس خضير محي256375

86بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي عباس حسن284985

87بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكربارق سعد عبيد259415

88بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرداود مؤثل سلمان345682

89بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد احمد محمود256926

90بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكروديع كاظم فرحان257109

91بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراسامة اسماعيل طه255869

92بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالعزيز روكان ابرهيم258800

93بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسام داود جسام340848

94بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرليث خالد حامد443887

95بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالقادر عدنان صالح257423

96بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى محمد خليل285129

97بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد مجاهد عبدالستار446032

ى255955 98بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمهند عباس حسير

99بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالسالم نجاح حيدر256976

100بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالوهاب ثاير محمد284820

101بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي حامد لطيف259237



ي254619 102بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسيف طارق صير

103بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد هيثم احمد259388

104بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمود سلمان احمد258193

ى285292 105بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمعاذ علي حسير

106بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد فالح حسن375001

107بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكروسام عبدالمنعم احمد445493

108بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد عيادة محمد257175

109بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي كامل محمد256985

ى254622 110بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكريارس محمد حسير

111بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي جمال احمد255548

112بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالباسط طه جاسم257602

113بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكررافد علي كاظم345716

114بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسالم جاسم حميد285754

115بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرياس خضير حبيب258976

116بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمود صفاء محمود259503

ق فاضل فخري259652 117بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراستير

118بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمار احمد فهد259393

ي عزاوي257973
119بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالعزيز عوتى

120بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرجاسم كنعان دحام345707

121بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبدالحسن طاهر258958

122بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرهشام مهدي محمد285541

123بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد نزار حامد510682

124بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد صباح شاكر285745

125بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسام رياض احمد255503

126بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرفهد انور مسافر258054

ى257128 127بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرزياد فرحان عبدالحسير

 علي قحطان255885
128بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمرتصى

ى260126 129بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي عباس حسير

130بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالقهار ناجح عواد492486

131بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمروان سبع خميس259502

132بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي سلمان داود285249

ى257048 ى ابراهيم حسير 133بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

134بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي سعد يونس259138

135بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد ثاير ابراهيم256755

136بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكررائد عدنان جسام259226

137بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى رياض جدوع257378

138بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد احمد محمد340641

ي259883 139بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمختار عدنان ناجر

ى رباح عبدالمهدي257084 140بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

141بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنوري مهند نوري443256

ى340694 142بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد شعالن حسير

143بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد صالح سعود285724

144بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد فاضل نصيف285420

145بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا محمد اسعد492130

146بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسام عبداللطيف كريم255908

147بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسالم يونس كاطع259380

 علي257208
ى 148بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحيدر حسير

149بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي جبار عبيد285570



150بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسيف محمد خضير285699

151بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد فزع خزعل345730

152بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد شاكر محمود258732

153بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحيدر عباس يوسف561042

154بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابراهيم مصطاف حسن285409

155بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكركريم نايف خضير259596

156بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد سعيد رشيد259250

157بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرليث ستار سالم257326

158بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحارث فاضل محمد259263

159بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد محمد منعم256228

ي ابراهيم257003
 
160بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخليل شوق

161بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد جواد كاظم258157

162بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد هشام عبد255685

163بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسام عماد وهيب255461

164بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعباس عيادة محمد257190

165بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد علي جاسم259583

166بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنجمالدين سعد سهيل258410

ي258777
167بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسيف سالم عوتى

168بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي ردام كنوش255280

169بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخالد اسماعيل علوان255374

170بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا عبدالكريم عقيل257413

171بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصعب احمد شهاب446077

172بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي عامر نرصهللا285763

173بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحيدر منذر متعب255948

174بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمهند احمد مهدي259900

175بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكركريم محمود جاسم259818

176بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمهند محسن علي340785

177بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسن برهان داود259120

178بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرفالح محسن ابراهيم285390

179بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابراهيم خليل محمد259289

180بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر حافظ جميل259765

181بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخلدون عادل جميل445869

182بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد قاسم محمد259267

183بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابوبكر عباس يوسف561047

ى259685 184بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمعاذ عالء حسير

185بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبدالكريم احمد254613

186بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكريوسف منقذ حمدي493205

ي259531 187بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحيدر عبدالرزاق حسوتر

188بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكروليد خالد اسودي254577

189بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكربالل باسم فليح257382

190بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالوهاب احمد سبع285350

191بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد عبدالهادي محمود345726

192بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد غازي حراز259807

ى داود445791 193بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد حسير

ي خلف257927
194بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرامجد راضى

195بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكريحنر رائد سلمان259262

ى259318 196بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد رعد حسير

197بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعالءالدين مهدي محمد285480



198بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى منعم طه255754

199بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصباح مهدي عباس259535

200بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى قحطان دحام340705

201بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحاتم كريم تركي254687

202بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى عوف عبدالرحمن259621

203بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر فاروق حامد340772

204بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكركامل رشيد طه285540

205بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرلؤي مجيد رشيد258147

206بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسلمان عامر احمد285741

207بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد عبدالكريم مصطفى257125

208بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد قصي فيصل443900

209بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرزيدون صادق غازي255943

210بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد فاضل ياس256665

ى345706 211بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد مهدي حسير

212بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكريارس حيدر محمد256021

213بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحسن كاظم جاسم345715

ي257437
214بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي غانم عوتى

ى259738 215بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكررسمد سامي امير

216بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسلمان داود سلمان256581

217بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبدالصمد سلمان259487

218بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي عاشور صالح259833

219بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد عبود جاسم443442

220بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد سعد عبدالوهاب285583

221بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمنذر جهاد يوسف260074

222بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرزياد خلف صالح257186

223بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكربالل احمد شهاب445991

224بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدالفتاح داود جسام443193

225بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرسيف سعد محمد285418

ف موفق ايوب345689 226بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرارسر

ى طه256201 227بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرطه ياسير

228بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراثير سالم محمد492438

229بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحمزة خليل احمد345720

230بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراسامة جاسم متعب255963

231بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر اسعد لطيف255675

232بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرايمن حبيب عناد259599

233بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرليث سعد عطية258756

234بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخالد جمال ذياب256070

ى صابر رسحان492466 235بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

236بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى قاسم محمد259286

237بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعباس مجيد رشيد259905

238بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصدام عبدالوهاب عبدالجبار443398

239بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبداالمير حميد255305

240بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد سعد سهيل259461

ى طارق حسن258795 241بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

242بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي مجيد وادي259246

243بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمد حسن سلمان257183

244بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر باسل عبدالجبار345700

245بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد هاشم صحوب259530



246بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحردان كريم حاتم259808

247بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرفجر اياد ياس285655

248بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي خالص علي285709

249بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى اياد نصيف259209

250بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكريونس نوري صباح255563

ي احمد257352 251بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمحمود ناجر

 عبد خضير340807
252بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصصطفى

253بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي شكر محمود340860

254بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمروان جميل عناد285639

255بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعلي حيدر لطيف519627

256بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكريارس ايوب حسن259792

257بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمروان مهدي صالح554073

258بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد عبداالمير شعالن258964

259بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحيدر احمد عبدالمجيد259127

260بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكربشار محمد حسن254623

261بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرفريد راسم محمد259312

262بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحيدر كريم تركي315165

263بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرغسان كهالن مخلف554124

264بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا فؤاد عواد345721

265بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسام محمود احمد256906

266بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرابراهيم محمد سعود285468

ي خلف254608
267بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعالء راضى

268بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرغيث ستار سالم257232

269بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمجتنر داود سلمان255266

270بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرانس شامل حمرين340831

271بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرغيث سعد محمد257079

272بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر عبدالجبار احمد254760

273بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراحمد غزوان سهيل256264

274بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر عبدالعزيز سعود340780

275بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرعمر عدنان جسام258678

ى صالح285707 276بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكريوسف ياسير

277بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرضياء يوسف حسن255007

ى259609  عبدالرحمن حسير
278بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمصطفى

279بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرايثار حافظ زيدان345696

280بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحمزة حميد عطية340815

281بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصدام جليل احمد285346

282بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرنمير محمود عبدالجبار257359

283بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكروائل فاروق سلمان340844

284دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعمر حامد عدنان259258

285دبلوم2هبهب32507دياىلذكرسيف احمد جاسم492445

286دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسن محمد شهاب258340

287دبلوم2هبهب32507دياىلذكرريحان رعد عبيد259706

288دبلوم2هبهب32507دياىلذكربالل نرصهللا نارص257142

289دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدالسالم فالح مهدي554164

290دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحيدر عثمان اسماعيل259839

291دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد ابراهيم محل285672

292دبلوم2هبهب32507دياىلذكرليث احمد جاسم492452

293دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمنعم ثابت جاسم255605



294دبلوم2هبهب32507دياىلذكرغيث انور مسافر254947

295دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد ناظم خضير340628

296دبلوم2هبهب32507دياىلذكرسيف جبار كاظم257682

297دبلوم2هبهب32507دياىلذكرانمار حميد احمد258624

298دبلوم2هبهب32507دياىلذكرنارص ابراهيم خليل259391

299دبلوم2هبهب32507دياىلذكريارس مندوب ايوب284871

300دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبدهللا عمر258002

301دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي احمد عبدالستار340637

302دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد اثير عبدعلي557761

303دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدالكريم نجم عبدهللا285568

304دبلوم2هبهب32507دياىلذكرسامر سؤدد نهاد259490

305دبلوم2هبهب32507دياىلذكرطالب محمد طالب259696

ى مزهر محمود259932 306دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

ي340768
307دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد احمد راطى

308دبلوم2هبهب32507دياىلذكرميثم شامل حمرين340828

309دبلوم2هبهب32507دياىلذكرادريس حافظ جميل446129

310دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي جبار فدعم340608

ي259069
311دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد حليم عوتى

312دبلوم2هبهب32507دياىلذكرفؤاد صالح فرحان257116

313دبلوم2هبهب32507دياىلذكربالل سالم محمد255492

314دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعماد نرصت عبدالوهاب255735

315دبلوم2هبهب32507دياىلذكرسلمان داود سلمان259168

316دبلوم2هبهب32507دياىلذكرهالل زيد يحنر255559

ى340722 ى عدنان حسير 317دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

318دبلوم2هبهب32507دياىلذكرنجم عبدهللا احمد257637

319دبلوم2هبهب32507دياىلذكرماجد عامر مراد255246

ى504033 320دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي مهدي حسير

321دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد عباس مزهر257898

322دبلوم2هبهب32507دياىلذكرزاهر حسن هادي259857

ى374988 ى رعد حسير 323دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

324دبلوم2هبهب32507دياىلذكراوس نزار سلمان340802

325دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسن فالح عبدهللا257097

326دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد داود سلمان255996

327دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعمار فجر مزعل255341

328دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمسلم قتيبة عبدالستار285473

329دبلوم2هبهب32507دياىلذكررائد مصطفى عبد256791

 علي259437
ى 330دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد حسير

331دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد صالح سعود284601

332دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد صالح هندي255719

333دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدالمهيمن حسن عبدالهادي443231

 علي مصطاف256103
ى 334دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

335دبلوم2هبهب32507دياىلذكرفاضل هاشم محمد257071

336دبلوم2هبهب32507دياىلذكرانمار صفاء اسماعيل258370

ى259320 337دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد عبدالرحمن حسير

338دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسن علي حسن256203

339دبلوم2هبهب32507دياىلذكركاظم جواد حسان255917

340دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمامون سالم عبدالمهدي259914

 علي257470
ى 341دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد حسير



342دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي سالم محمد254699

343دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعمر مثنى حمدان258075

344دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعباس نايف خضير259410

345دبلوم2هبهب32507دياىلذكررياض قدوري حسن254729

346دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمهيب غاىلي عبدهللا254654

347دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعباس كاظم فاضل256772

348دبلوم2هبهب32507دياىلذكررساج عبدالرزاق عبدالواحد340730

349دبلوم2هبهب32507دياىلذكروسام رضا جواد259459

350دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد علي جاسم259517

ى عالء ابراهيم285592 351دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

ى345699 352دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد علي حسير

353دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدالكريم مصطفى كريم285553

354دبلوم2هبهب32507دياىلذكررائد حميد احمد259156

ي259539
355دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد ابراهيم عبدالغنى

ى هزاع مناجد254535 356دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

357دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحمزة رسمد وهيب256783

358دبلوم2هبهب32507دياىلذكربشار منصور حسن257752

359دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعادل باسل عادل257567

360دبلوم2هبهب32507دياىلذكربالل قاسم مؤنس255221

361دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد سعد عبيد259572

362دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعمر محسن متعب256670

363دبلوم2هبهب32507دياىلذكركرار علي كاظم340612

364دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد شهاب احمد256718

365دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا قحطان دحام340698

366دبلوم2هبهب32507دياىلذكراحمد مصطفى جاسم254937

367دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعون كاظم فاضل255706

368دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد عامر ابراهيم257047

369دبلوم2هبهب32507دياىلذكرانس احمد جامل258087

370دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد مؤيد محمد259993

371دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا عمار تركي554147

اس غانم وافق256170 372دبلوم2هبهب32507دياىلذكرنير

373دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمروان واثق سلمان285016

374دبلوم2هبهب32507دياىلذكرظافر خضير اسماعيل256358

375دبلوم2هبهب32507دياىلذكريونس اكرم احمد340735

376دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعمر هزاع مناجد285404

377دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمهند خالد جبار285253

378دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد صباح فيصل259749

379دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمصطفى نجم عبود258036

380دبلوم2هبهب32507دياىلذكرصالح مهدي صالح285735

ي جبار مهدي255936
381دبلوم2هبهب32507دياىلذكرهاتى

382دبلوم2هبهب32507دياىلذكريونس محسن مصطاف256588

383دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعمار سمير ابراهيم255002

ى ياس خضير258980 384دبلوم2هبهب32507دياىلذكرحسير

ى عيال492923 385دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد حسير

386دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعمر عبدهللا علوان255070

387دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعامر محمد احمد254682

388دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي سلمان عبود259283

389دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعلي حميد شاكر257680



390دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعالء حازم خضير259143

391دبلوم2هبهب32507دياىلذكراسماعيل علي اسماعيل258323

392دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعالء حمود مظلوم259206

ي تركي256207 393دبلوم2هبهب32507دياىلذكراوس ناجر

394إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالرحمن حميد عطية345691

395إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالعزيز خالص محمود258659

396إعدادية2هبهب32507دياىلذكراوس عبدالكريم سلمان340777

397إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي محمد فليح256233

398إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد محمد خضير255970

399إعدادية2هبهب32507دياىلذكرصفاء عثمان متعب416137

400إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي حيدر كريم258277

401إعدادية2هبهب32507دياىلذكركرار ناظم نوري256439

402إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى احمد علوان259338

403إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمود نوفل محمود259370

404إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسن جاسم خضير256019

ى255382 405إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد سمير عبدالحسير

406إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد عصفور علوان255875

407إعدادية2هبهب32507دياىلذكريوسف محمود شاكر258807

408إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحمزة ظافر ذياب254712

409إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد اياد حارز258235

410إعدادية2هبهب32507دياىلذكرسجاد قدوري حسن257171

411إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد اسماعيل محمد345669

412إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحيدر سعد جاسم375088

413إعدادية2هبهب32507دياىلذكرانس عماد رسحان375102

ى257777 414إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسن علي حسير

415إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد قاسم حمود258368

416إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمهند كمال حميد285730

ى عيال398495 417إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالسالم حسير

418إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمجيد عباس محمد446003

 علي عبد255571
ى 419إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

420إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد ناطق حمدي445800

421إعدادية2هبهب32507دياىلذكرماجد فرحان كريم256465

422إعدادية2هبهب32507دياىلذكرطارق زياد شحاذة285600

423إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعقيل صالح عبدهللا422017

424إعدادية2هبهب32507دياىلذكربارق هاشم عبد257677

425إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد علي خليل255689

426إعدادية2هبهب32507دياىلذكرابوعبيدة عالء فاضل257157

427إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي جاسم يحنر443813

428إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد حسن عبدالهادي345685

429إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد واثق سلمان345692

ى عبداالمير عباس258897 430إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

431إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالرحمن محمود حسون258600

ى255905 432إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحمد شهاب حسير

433إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبدالرزاق عبدالكاظم257441

434إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد ثائر عبد259450

435إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالخالق محسن مصلح254524

436إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعباس مصعب طه285657

437إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد مجيد حميد256619



438إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي مؤيد صالح258468

439إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد عبدالقادر سعدي256508

440إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا عدنان اسماعيل285679

441إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد المصطفى كهالن مخلف554144

442إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالمنعم باسم محمد255398

443إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى داود سلمان258170

ى داود443215 444إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد حسير

445إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمجتنر خالد عبود445546

446إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمهند خليل ابراهيم258878

447إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد جاسم محمد443793

448إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا معن عبدالمنعم258215

449إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد ضياء جدوع259397

450إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي مهدي كاظم255808

451إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد حسب هللا احمد255782

452إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعزالدين عدنان يوسف255642

453إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعمار فارس علي285759

454إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي صادق ماالهلل255260

455إعدادية2هبهب32507دياىلذكرصالح عامر مراد259198

456إعدادية2هبهب32507دياىلذكرسفيان وسع غضبان258307

457إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى عادل يوسف258324

458إعدادية2هبهب32507دياىلذكروسام محمود علي285362

459إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى رافع نرصالدين258697

460إعدادية2هبهب32507دياىلذكرجاسم محمد اسعد493253

ي اسماعيل254804
461إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي حف 

ى جواد كاظم445533 462إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

ى مزهر492461 463إعدادية2هبهب32507دياىلذكرطه ياسير

464إعدادية2هبهب32507دياىلذكرسيف وليد سلطان256641

ي258899 ى ناجر 465إعدادية2هبهب32507دياىلذكرايهاب حسير

466إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد احمد شعالن258195

ى256751 467إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمجتنر احمد عبدالحسير

468إعدادية2هبهب32507دياىلذكريارس ابراهيم خليل340708

469إعدادية2هبهب32507دياىلذكررسول عبدالرضا حمود254789

ى خطاب عمر285370 470إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

471إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد عثمان اسماعيل256706

472إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد كاظم جواد255705

473إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي عبدالواحد عبدالرسول445329

474إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد عاصم محمد254944

475إعدادية2هبهب32507دياىلذكربالل زيد يحنر255084

476إعدادية2هبهب32507دياىلذكرصفا خليل عمر285508

477إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد جاسم محمد256687

478إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسام داود سلمان255441

ي284708
479إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي احمد راضى

480إعدادية2هبهب32507دياىلذكرغيث فاضل محمد445626

481إعدادية2هبهب32507دياىلذكرابراهيم محمود شاكر256431

482إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالسالم صباح شاكر285661

483إعدادية2هبهب32507دياىلذكروسام خالد اسودي258578

484إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمهند غازي حراز255013

485إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد عبدالجبار جهاد445459



486إعدادية2هبهب32507دياىلذكرجاسم محمد علي255768

487إعدادية2هبهب32507دياىلذكرابراهيم ثاير فاضل255199

ي عبد445290
488إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى غنى

489إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي طه عبدالوهاب257369

ي259067  طارق صير
490إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى

491إعدادية2هبهب32507دياىلذكرنارص داود سلمان258091

492إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعمر عامر محمد340758

493إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد حسن متعب445610

ى جميل255977  ياسير
494إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى

495إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد صفاء جامل259454

496إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعامر امير حميد256661

ى عبار255980 497إعدادية2هبهب32507دياىلذكرضياء حسير

498إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالرحمن عبدالكريم سلمان400101

499إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد زياد عبدهللا255424

500إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعمار خضير هادي285307

 علي محمود257513
ى 501إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

502إعدادية2هبهب32507دياىلذكرصباح غازي مظهر257087

503إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى سالم كريم258741

ي عبد445385
504إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد غنى

505إعدادية2هبهب32507دياىلذكراسعد عامر ابراهيم256738

506إعدادية2هبهب32507دياىلذكرسيف عادل يوسف345672

507إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالهادي هشام هادي285105

508إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالكريم راسم احمد259793

509إعدادية2هبهب32507دياىلذكرفريد صالح خلف493022

510إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمنتظر حميد احمد257036

511إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالمهيمن خزعل طه258432

512إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعمار حسيب حسان256683

513إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى اسماعيل خليل492436

514إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي اكرم حبيب257269

ى ايوب حاتم254651 515إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

516إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي محمد سلمان258758

517إعدادية2هبهب32507دياىلذكررائد سهيل نجم445351

518إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعقيل ابراهيم كنوش285668

519إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد سعد ابراهيم255135

520إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمتعب عثمان متعب416111

521إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحيدرالكرار مهيب نارص255165

ى عبدهللا محمود345725 522إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

523إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعثمان ثاير مطر256378

ى ستار258920 524إعدادية2هبهب32507دياىلذكرخالد حسير

525إعدادية2هبهب32507دياىلذكرصالح احمد جامل255924

526إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمخلص موفق طه257615

527إعدادية2هبهب32507دياىلذكرهمام نجاح ثامر255210

ى عبدالعباس سعيد259813 528إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

ى285416 529إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحمزة محمد حسير

530إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحاتم عباس محمد493054

531إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمنيب جودة هادي345687

532إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى حيدر احسان445399

533إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمود عبدالحليم سامي345690



534إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد رعد مناجد259965

535إعدادية2هبهب32507دياىلذكرطه محمد حسن493199

ى254969 536إعدادية2هبهب32507دياىلذكررسول علي حسير

537إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد سبع عبدالرزاق445392

ي446108
538إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد سعد راضى

ي257807
539إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمنتظر حليم عوتى

540إعدادية2هبهب32507دياىلذكراسماعيل نعمة محمد445525

541إعدادية2هبهب32507دياىلذكربشير حامد محمود258206

542إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدهللا عامر محمود340709

ى بشار حراز254765 543إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

ى عبدالخالق صالح256419 544إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

ى255091 545إعدادية2هبهب32507دياىلذكررسول احمد عبدالحسير

546إعدادية2هبهب32507دياىلذكرابراهيم خليل ابراهيم255664

547إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد عصام جسام285691

548إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى كامل احمد285729

549إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمشتاق طالب غانم445511

550إعدادية2هبهب32507دياىلذكراكرم كمال علي445379

551إعدادية2هبهب32507دياىلذكروليد خالد حميد254738

552إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد حيدر عباس256710

553إعدادية2هبهب32507دياىلذكرامير حامد محمود256702

554إعدادية2هبهب32507دياىلذكررافد محمد تركان256595

ى علوان285737 555إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمجتنر حسير

556إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى شاكر محمود256762

557إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسن علي قحطان257696

ى259847 558إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد صالح حسير

559إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمروان عامر نرصهللا285716

ي اسماعيل طه259597
560إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحف 

561إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد مهدي صالح285669

562إعدادية2هبهب32507دياىلذكرموس حسام جاسم345673

563إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى مؤيد مجيد259481

564إعدادية2هبهب32507دياىلذكرازهر ضياء شاكر422906

565إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد سعد غانم285703

566إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمنتظر فاضل حسن285632

567إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد حامد تركي257244

568إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي عبدالرضا حمود259547

569إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسن معن عبدالمنعم255749

570إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد سامي سالم493230

571إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعادل منصور حسن345714

572إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعمر شاكر محمود256516

573إعدادية2هبهب32507دياىلذكريونس محمد عادل255119

574إعدادية2هبهب32507دياىلذكرابراهيم غانم فنش259350

ى عبدالستار256924 575إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحسن عبدالحسير

ي257412
576إعدادية2هبهب32507دياىلذكرسجاد حليم عوتى

577إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالمنعم محمد منعم255857

578إعدادية2هبهب32507دياىلذكرليث صالل قدري285443

579إعدادية2هبهب32507دياىلذكراوس احمد جاسم255186

580إعدادية2هبهب32507دياىلذكرجاسم محمد وهيب258645

غام بشار محمد259096 581إعدادية2هبهب32507دياىلذكررصى



582إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمنصور ايوب حسن445805

583إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعمر فالح حسن285499

584إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي احمد غازي256450

585إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد نزار حسن285454

586إعدادية2هبهب32507دياىلذكرجنيد علي شهاب259352

587إعدادية2هبهب32507دياىلذكريوسف عبدالحليم سامي345680

ى258401 ى فالح حسير 588إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

ى254626 589إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالرحمن علي حسير

590إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد زياد شجاع345670

 علي مهدي445481
ى 591إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

592إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحذيفة محمد عادل258444

593إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسن حيدر كاظم285476

ى513299 594إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالرحمن صالح حسير

595إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعباس مثنى فيصل258611

596إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالمهيمن احمد مبدر285734

597إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالرزاق عبدالكريم فرحان255588

598إعدادية2هبهب32507دياىلذكريونس عمر فاروق285686

599إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمازن عدنان جسام259235

600إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبد مندوب حمدان257920

601إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحسان ناظم فاضل259762

602إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعمر عبدهللا عمر285619

 علي كاظم285761
ى 603إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

604إعدادية2هبهب32507دياىلذكرغيث سعد عطية254860

 علي جاسم260258
ى 605إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسير

606إعدادية2هبهب32507دياىلذكرفارس رياض مدلول255283

607إعدادية2هبهب32507دياىلذكريوسف غسان عباس258559

608إعدادية2هبهب32507دياىلذكربدر عامر مراد257020

609إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي هاشم محمد446039

610إعدادية2هبهب32507دياىلذكرسيف ناظم نوري256901

611إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحسامالدين عبدالكريم حسن255848

 سامي موس256339
612إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمرتصى

613إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمد هشام هادي285586

ى256606 614إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالقادر علي حسير

615إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعماد خلف جميل445199

616إعدادية2هبهب32507دياىلذكروضاح حامد نرصهللا285647

ى حسن254806 617إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعباس حسير

ى257776 618إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبار يارس حسير

ى عبدهللا259121 619إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعباس حسير

620إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد صالح مهدي445691

621إعدادية2هبهب32507دياىلذكربصائر يعكوب حاتم254666

622إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمرتصى عبد خضير345686

623إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحمود فالح حسن259053

624إعدادية2هبهب32507دياىلذكرابراهيم بشار محمد255058

625إعدادية2هبهب32507دياىلذكرابراهيم اركان علي492482

626إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد مهدي حميد443530

ى عامر ابراهيم254833 627إعدادية2هبهب32507دياىلذكرامير

628إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعبدالخالق احمد صالح258905

629إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد غضبان دحام258629



630إعدادية2هبهب32507دياىلذكرحيدر حميد احمد258290

631إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى رافد احمد257948

632إعدادية2هبهب32507دياىلذكرخرصى محمود شاكر259135

633إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى عبدالسالم مظلوم255881

634إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمحسن شكر علوان258034

635إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى مؤيد مصطفى345702

636إعدادية2هبهب32507دياىلذكرسجاد قدوري حسن345731

637إعدادية2هبهب32507دياىلذكريارس عمار حسن255284

638إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى صالح سلمان255188

ى محمود285722 639إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد ياسير

ى345712 640إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعماد علوان حسير

641إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد صباح مهدي345727

642ماجستير2هبهب32507دياىلذكرقاسم صادق محي285693

643بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخالد سلطان ابراهيم259775

644بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرهيثم حازم خرصى259854

ى حسن علوان254506 645بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرحسير

646بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكراياد علي جميل345729

647بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرصدام جاسم محمود257648

648بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرمخلد محمد رحيم446075

649بكالوريوس2هبهب32507دياىلذكرخزعل طه سلمان259660

650دبلوم2هبهب32507دياىلذكرمحمد عنير سلمان284970

ي عبدالصاحب259139
651دبلوم2هبهب32507دياىلذكريارس غنى

652دبلوم2هبهب32507دياىلذكرنرص كعيد حمود255074

653دبلوم2هبهب32507دياىلذكروسام فواز مهدي259122

654دبلوم2هبهب32507دياىلذكررياض سعدي احمد257443

ى جواد256957 655دبلوم2هبهب32507دياىلذكرنزار ياسير

656دبلوم2هبهب32507دياىلذكرفراس حكمت جميل258537

657دبلوم2هبهب32507دياىلذكرغاندي منعم كريم256409

658دبلوم2هبهب32507دياىلذكرعباس عبدالوهاب نصيف340753

659إعدادية2هبهب32507دياىلذكردريد حامد عيىس340854

660إعدادية2هبهب32507دياىلذكرجمال طارق عبدالوهاب257661

661إعدادية2هبهب32507دياىلذكرباسم غانم محمد340836

662إعدادية2هبهب32507دياىلذكرعلي عبدالمنعم شاكر446101

ى عبدالعباس255700 663إعدادية2هبهب32507دياىلذكراحمد عبدالحسير

664إعدادية2هبهب32507دياىلذكرمصطفى عبيد حسن421577

665إعدادية2هبهب32507دياىلذكرفراس عادل ذياب258343

1دكتوراه2هبهب32507دياىلأننىرغد كمال حميد558407

2ماجستير2هبهب32507دياىلأننىعبير عباس جعفر256287

ى285273 كوثر علي حسير
3بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

4بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىوداد سلمان حسون400282

ى ضاجي421644 5بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىشذى حسير

ة قدري رسحان445762 6بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىامير

ى حمد257870 7بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينب حسير

8بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىميساء فاضل نصيف345717

9بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمها حسن عبد259082

10بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعفاف عبدالواحد صالح259039

11بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىخنساء وحيد حسن259774

12بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسىه خضير ياس443517



13بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىوسن حاتم لطيف254493

14بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسعاد عناد رحيم443971

15بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهند رفعت علي256254

16بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاالء موزر عبدالرحيم492545

17بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىايمان محمود عزيز560911

ي منعم سهيل259347
18بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاماتى

19بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينب جواد كاظم561096

ى345681 20بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينة شحاذة حسير

ى محمد جابر254547 21بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىياسمير

22بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهندة خليل عمر345703

23بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىريم شهاب احمد285718

حوراء علي كاظم259030
24بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

فاطمة محمد علي443238
25بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

26بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاطياف رعد هيالن259032

27بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعواطف محمود كاظم446134

28بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىانسام محمد شهاب259099

29بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىفاطمة داود سلمان492491

30بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسماح سلمان داود558288

31دبلوم2هبهب32507دياىلأننىباسمة جدوع حسن256730

32دبلوم2هبهب32507دياىلأننىعهود داود اسماعيل492943

33دبلوم2هبهب32507دياىلأننىسلم حاتم جاسم421611

34دبلوم2هبهب32507دياىلأننىتغريد سلمان حسون340840

35دبلوم2هبهب32507دياىلأننىزينب رحيم محمود257737

36دبلوم2هبهب32507دياىلأننىساهرة جميل مجيد256961

ي عبدالكريم444889
37دبلوم2هبهب32507دياىلأننىزينة راضى

ي421513
38دبلوم2هبهب32507دياىلأننىفاطمة منديل حسوتى

ة جاسم محمد340661 39دبلوم2هبهب32507دياىلأننىسمير

40دبلوم2هبهب32507دياىلأننىسوسن جهاد عبد285189

41دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرقية جبار داود445772

42دبلوم2هبهب32507دياىلأننىكوثر ندى اسماعيل258596

43دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرغد حكمت جميل340687

44دبلوم2هبهب32507دياىلأننىذرى ياس سلمان257805

ى259418 45دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرجاء مونس حسير

46دبلوم2هبهب32507دياىلأننىوالء محمد رحيم445567

47دبلوم2هبهب32507دياىلأننىغزوه حامد فلفل259657

48دبلوم2هبهب32507دياىلأننىسناء عبود محمد260174

هللا نجدي340619 49دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرسى خير

50دبلوم2هبهب32507دياىلأننىشيماء حسن محمد331410

51دبلوم2هبهب32507دياىلأننىسهاد قاسم عبود259401

ى561041 52دبلوم2هبهب32507دياىلأننىنرسين عبد االمير حسير

53دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرسل سنان اسعد553989

54دبلوم2هبهب32507دياىلأننىازهار محمود عباس492524

55دبلوم2هبهب32507دياىلأننىبشائر نهاد رندل285523

56دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرسل رافع نرصالدين255532

57دبلوم2هبهب32507دياىلأننىدعاء محمد حبيب254686

58دبلوم2هبهب32507دياىلأننىارساء حمدي احمد340644

59دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرسى كاظم جواد256979

ى315169 60إعدادية2هبهب32507دياىلأننىاالء عبدالكريم حسير



61إعدادية2هبهب32507دياىلأننىنرسين فارس محمد299248

ى285584 62إعدادية2هبهب32507دياىلأننىزينب احمد حسير

63إعدادية2هبهب32507دياىلأننىغيداء صالح رحيم443682

64إعدادية2هبهب32507دياىلأننىاشواق حكمت جميل285268

65إعدادية2هبهب32507دياىلأننىمروة محمد حراز340794

 علي258032
ى 66إعدادية2هبهب32507دياىلأننىصبيحة حسير

1ماجستير2هبهب32507دياىلأننىزينة رشيد حميد504036

2ماجستير2هبهب32507دياىلأننىشيماء صفاء محمود257292

ى عبدالهادي345678 3ماجستير2هبهب32507دياىلأننىبراءة حسير

4ماجستير2هبهب32507دياىلأننىحنان حيدر حمود258882

5ماجستير2هبهب32507دياىلأننىنادية حسن محمد304566

6ماجستير2هبهب32507دياىلأننىريام اسماعيل طه256553

7ماجستير2هبهب32507دياىلأننىرويدة عدنان جسام258716

8بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهديل احمد سلمان259296

9بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىامنة عماد ايدام259165

ى255025 10بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىلينا بهاء حسير

11بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىبيداء كامل عاشور254512

12بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينب فوزي جميل445955

13بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىضح ثامر مصطاف345724

14بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرغد نهاد عبد257004

15بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاالء محمد محمود285652

ى284685 16بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينب خالد عبدالحسير

ى صالح مهدي258836 17بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرنير

18بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىجواهر اسماعيل احمد254601

19بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاسيل عباس جعفر255975

20بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىضح رباح عبدهللا254787

رشا طالل علي255270
21بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

22بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىثناء محمد احمد257878

23بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنبا مشكر عبد443014

24بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزهراء عبدالرزاق علوان443249

25بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهند متعب مغير443281

26بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسمراء عبدهللا عبدعلي254595

27بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىريام عماد رسحان257153

ى259046 28بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىايمان مهدي حسير

وجدان عماد وىلي285511
29بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

30بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهدى عزيز كريم257187

31بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنورس نرص محمود285744

32بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرفل سعد فهد345711

ى259515 33بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنبا فرحان عبدالحسير

34بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينة جبار عبيد256293

ى خليل عمر259253 35بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىحنير

36بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىكواكب فوزي عبداالمير255876

37بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعائشة عباس يوسف561049

38بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىضح عامر عبداللطيف254550

39بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسماهر اسماعيل سلمان332248

40بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينب عادل حمودي258700

41بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهاجر زبيد يحنر259232

42بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىضفاف قحطان رزي    ج374996



43بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىارساء مستور محمود345713

44بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىبيداء محمد سبع256942

45بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنغم جاسم يحنر443868

46بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمياده نجم عبيد258690

 علي561035
ى 47بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرنا حسير

48بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىشهد غازي حراز258871

49بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعفراء راسم محمد254794

ى257321 50بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىلقاء سلمان حسير

51بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنورس عثمان اسماعيل255483

52بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرسور احمد غازي259109

53بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىصفا زياد عبدهللا259886

ى257101  حسير
54بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىارساء مصطفى

55بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىضح سعد حسن285685

56بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينب صالح سعود285461

فت جاسم يحنر443729 57بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمير

58بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىدانيه اديب لطيف443830

ى340603 59بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىبشائر راسم حسير

ي259260 سحر محمد بينر
60بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

61بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىندى محمد عادل257731

62بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىغيداء خضير حسن259501

ى محمد حسن284833 63بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىبرسر

ي خزعل محمد344012
64بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاماتى

65بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىداليا رائد فوزي259493

66بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهند عدنان صالح259939

67بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهالة عصام جسام285683

68بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمها جاسم نصيف257219

69بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىغيداء عبدالكريم جاسم257098

70بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعبير حسن جالل256919

71بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينب جاسم محمد306207

ي446104
72بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىتبارك سعد راضى

73بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىبشائر حسن ستار259448

ى محمود285702 74بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاالء ياسير

75بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنورة فاضل محمود340818

76بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىليل جبار عبيد285765

ى255691 77بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسارة طالب حسير

78بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىتغريد خضير محي259802

79بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرسل محمد احمد258691

80بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىبدوية ياس خضير259298

81بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسحر وائل سلمان258888

ى255445 82بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسىه علي حسير

هالة علي عبد284611
83بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

84بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىشذى عباس حسن257861

علياء محمود علي255720
85بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

86بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمشارق طه مهدي285550

87بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىايمان جاسم محمد259679

88بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعلياء هاشم محمد256414

89بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىشفاء اسماعيل خميس258127

ق عادل عبدالجبار259763 90بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاستير



91بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنبا عبدالرحمن عزيز255569

92بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىفاطمة ثاير فاضل255739

93بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمريم زهير عزيز285433

94بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىقبس علي عبدهللا285610

ق مهدي كاظم256314 95بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاستير

ى257038 96بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىصفا عبدالكريم حسير

97بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىارساء عبدالودود سلمان285464

98بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنورالهدى صباح لفته345732

99بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرسور سمير مزهر259270

100بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىتغريد نوفل محمود256247

101بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىفاطمة صفاء جامل256368

حنان سامي يونس259675
102بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

ى304558 ندى علي حسير
103بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

104بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىانفال فرج فاضل254767

105بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرغد محسن فرحان256922

ى285593 ابرار علي حسير
106بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

ى غالب258831 107بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعلياء معي 

108بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرفل عقيل فاضل259170

 علي255292
ى 109بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىشيماء حسير

110بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسحر محمد احمد257822

111بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىلينا نايف سعدون259682

112بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمروة خليل عمر255182

113بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزهراء فالح حاتم259160

114بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسديل خزعل طه259874

115بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسحر احمد ابراهيم254923

تغريد علي كاظم285301
116بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

117بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىشهد خضير محي259751

118بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعلياء داود سلمان285228

ى خضير257911 119بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسهيلة ياسير

120بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنور كريم حمادي255508

ى260308 121بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهبة عويد عبدالحسير

122بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهالة زيد يحنر443767

123بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسارة نوفل محمود259868

رسل مشحن علي553985
124بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

125بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرفل خزعل طه259641

126بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىحراء جاسم محمد256131

127بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرفل سامر صادق262681

128بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزهراء هاشم لطيف256645

129بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسمر فالح حسن254692

130بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسىه انور زكام255366

131بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىاية صفاء جامل259477

132بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنور هاشم غفوري255997

133بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىانسام فؤاد عبد285506

134بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزهراء كاظم فاضل255949

135بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىزينب واثق سلمان345723

136بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرفل راسم محمد254913

137بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنداء سعيد رشيد257408

138بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىميس ايوب حاتم257762



سمر نزار علي255678
139بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

140بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىغزوة صباح عبدالرحمن255167

ى256962 141بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمنى حامد حسير

142بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىشهد فارس سمير254726

ي فارس256778 اري    ج حرتر
143بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننى

144بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنىه عبدالوهاب نصيف345704

145بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعبير عصمت ابراهيم443288

146بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرسى مندوب ايوب284965

147بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىحوراء عطاهللا دحام504096

148بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنور ماجد عبدالكريم560928

149بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسجال نصيف جاسم399966

150بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىساره خزعل محمد254555

151بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىطيبة سلمان عبود256635

152بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىضح شاكر محمود255558

153بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسندس سعدون سحاب255510

154بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرسى نارص عبدالرزاق259574

155بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىفرح حسن ستار259453

156بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىايمان محمد فليح256481

157بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسارة صباح لفته345733

158بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنور مؤيد محمد257161

159بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىبلسم فجر مزعل257303

160بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسارة سلمان حمدي256321

ى حسن258425 161بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعذراء حسير

162بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىعال خضير فليح480616

163بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسمر هاشم محمد315209

164بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسناء عبدالكريم جاسم258463

165بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىسندس ابراهيم عمر285494

166بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىحنان احمد صالح259795

167بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمروة احمد علوان257482

168بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىهناء خالد عزيز254753

169بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىنور عبدالحي عزاوي257204

170بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمالك موفق عارف258189

171دبلوم2هبهب32507دياىلأننىمريم عبدالكريم ابراهيم257371

172دبلوم2هبهب32507دياىلأننىزينة سمير مزهر443626

173دبلوم2هبهب32507دياىلأننىابتسام نهاد رندل255409

اس سلمان خضير259425 174دبلوم2هبهب32507دياىلأننىنير

175دبلوم2هبهب32507دياىلأننىصفا سعد اسماعيل285690

176دبلوم2هبهب32507دياىلأننىسىه عدنان علي256729

177دبلوم2هبهب32507دياىلأننىريم ابراهيم محل257338

178دبلوم2هبهب32507دياىلأننىسارة قحطان شياع161786

179دبلوم2هبهب32507دياىلأننىمروة صباح عبدالرزاق258988

180دبلوم2هبهب32507دياىلأننىمقداد ابراهيم جاسم285092

وق هاشم محمد259473 181دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرسر

182دبلوم2هبهب32507دياىلأننىاية احمد عبدالمجيد345722

183دبلوم2هبهب32507دياىلأننىغصون منذر ادريس258813

184دبلوم2هبهب32507دياىلأننىسحر نجم كيطان510679

185دبلوم2هبهب32507دياىلأننىنورا سعد جميل445904

186دبلوم2هبهب32507دياىلأننىابتغاء نصيف جاسم285210



ى285529 187دبلوم2هبهب32507دياىلأننىامنة سعدي حسير

188دبلوم2هبهب32507دياىلأننىزينب كاظم فاضل259084

189دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرنا زاهر صالح255350

190دبلوم2هبهب32507دياىلأننىانوار وسام جاسم257011

191دبلوم2هبهب32507دياىلأننىزينب شكر علوان255759

192دبلوم2هبهب32507دياىلأننىندى قتيبة عبدالستار285517

193دبلوم2هبهب32507دياىلأننىشهد رافد احمد254998

194دبلوم2هبهب32507دياىلأننىريام صفاء نارص493181

195دبلوم2هبهب32507دياىلأننىاقبال داود جسام345677

196دبلوم2هبهب32507دياىلأننىندى كاظم داود451533

197دبلوم2هبهب32507دياىلأننىاخالص حسن عبد256118

198دبلوم2هبهب32507دياىلأننىساهرة جاسم حميد256148

199دبلوم2هبهب32507دياىلأننىعلية صادق محمد285755

200دبلوم2هبهب32507دياىلأننىوداد صالح احمد257135

201دبلوم2هبهب32507دياىلأننىشيماء محمد خضير284938

202دبلوم2هبهب32507دياىلأننىايناس قحطان عدنان258929

203دبلوم2هبهب32507دياىلأننىاسماء رمضان ابراهيم257784

204دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرنا سامر صادق284978

ى255030 205دبلوم2هبهب32507دياىلأننىنورالهدى راسم حسير

206دبلوم2هبهب32507دياىلأننىانوار عبدالوهاب نصيف256773

207دبلوم2هبهب32507دياىلأننىانعام جواد حسن257656

208دبلوم2هبهب32507دياىلأننىازهار محمد عباس258811

209دبلوم2هبهب32507دياىلأننىوسن محمد احمد255237

ى صالح285533 210دبلوم2هبهب32507دياىلأننىمروة ياسير

211دبلوم2هبهب32507دياىلأننىزينب اسماعيل احمد254615

212دبلوم2هبهب32507دياىلأننىشيماء هاشم لطيف257455

213دبلوم2هبهب32507دياىلأننىنرسين واثق سلمان256672

ساىلي سعد ياس257894
214دبلوم2هبهب32507دياىلأننى

215دبلوم2هبهب32507دياىلأننىشهلة حسن عبد257932

216دبلوم2هبهب32507دياىلأننىنور كنعان نعمان258754

217دبلوم2هبهب32507دياىلأننىامنة اسماعيل خليل492423

218دبلوم2هبهب32507دياىلأننىمها احمد عبدهللا554132

219دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرواء عبدالجبار ابراهيم257026

220دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرسل مبارك حمادي259328

221دبلوم2هبهب32507دياىلأننىزاهدة احمد فيصل259351

222دبلوم2هبهب32507دياىلأننىهبة فؤاد شهاب258867

ى255304 223دبلوم2هبهب32507دياىلأننىتحرير نارص حسير

224دبلوم2هبهب32507دياىلأننىدينا سمير مزهر340713

225دبلوم2هبهب32507دياىلأننىايالف صالح حسن285497

226دبلوم2هبهب32507دياىلأننىصفا جاسم محمد285260

227دبلوم2هبهب32507دياىلأننىحال محمد فاضل255463

228دبلوم2هبهب32507دياىلأننىبراء مازن جسام257723

229إعدادية2هبهب32507دياىلأننىكريمة منذر سلمان256991

 علي285606
ى 230إعدادية2هبهب32507دياىلأننىدعاء حسير

ى مزهر493015 ى ياسير 231إعدادية2هبهب32507دياىلأننىبرسر

ى445651  علي حسير
ى 232إعدادية2هبهب32507دياىلأننىام البنير

 علي560701
ى 233إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسارة حسير

234إعدادية2هبهب32507دياىلأننىمريم رسمد سالم257334



235إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسحر اكرم احمد445596

236إعدادية2هبهب32507دياىلأننىزهور مصطفى كريم345683

237إعدادية2هبهب32507دياىلأننىنورة محمد حراز345694

238إعدادية2هبهب32507دياىلأننىعبير اياد كاظم400030

239إعدادية2هبهب32507دياىلأننىرسل خالد فاضل285711

240إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسارة صالح مهدي297325

241إعدادية2هبهب32507دياىلأننىعذراء قاسم حسن256790

242إعدادية2هبهب32507دياىلأننىزينب محمود شاكر256949

243إعدادية2هبهب32507دياىلأننىشهد عبدالستار غائب510688

 علي259019
ى 244إعدادية2هبهب32507دياىلأننىمريم حسير

245إعدادية2هبهب32507دياىلأننىزهراء زيد عبدالجبار260008

246إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسارة احمد سلمان254758

247إعدادية2هبهب32507دياىلأننىهبة قاسم حسن255584

248إعدادية2هبهب32507دياىلأننىفاطمة قاسم صالح255290

249إعدادية2هبهب32507دياىلأننىغفران زيد عبدالجبار260026

250إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسمية انور زكام255403

251إعدادية2هبهب32507دياىلأننىرؤى خليل عمر254910

252إعدادية2هبهب32507دياىلأننىداليا جعفر صادق254701

253إعدادية2هبهب32507دياىلأننىبراق سعد عبيد259897

254إعدادية2هبهب32507دياىلأننىنورس مصطفى عبيد421564

ي255197
255إعدادية2هبهب32507دياىلأننىزهراء لطيف عبدالغنى

256إعدادية2هبهب32507دياىلأننىنور سعدي حمدي256734

257إعدادية2هبهب32507دياىلأننىايالف عامر عبداللطيف255421

ى257099 258إعدادية2هبهب32507دياىلأننىكوثر محمد حسير

ى ناظم صالح256571 259إعدادية2هبهب32507دياىلأننىحنير

260إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسحر محمود عبدالجبار255624

261إعدادية2هبهب32507دياىلأننىاسماء طالل موس258185

ى259070 262إعدادية2هبهب32507دياىلأننىرشا نارص حسير

ى285272 263إعدادية2هبهب32507دياىلأننىامنة صالح حسير

264إعدادية2هبهب32507دياىلأننىنبا محمود شاكر256423

265إعدادية2هبهب32507دياىلأننىرسل حميد حمد560899

266إعدادية2هبهب32507دياىلأننىاية عدنان لطيف257583

267إعدادية2هبهب32507دياىلأننىدعاء لطيف حسان258734

ى مزهر285758 268إعدادية2هبهب32507دياىلأننىشهد حسير

269إعدادية2هبهب32507دياىلأننىارساء اسعد لطيف255000

270إعدادية2هبهب32507دياىلأننىهدى مؤيد محمد259923

271إعدادية2هبهب32507دياىلأننىجسومة عبدالجليل ابراهيم255268

272إعدادية2هبهب32507دياىلأننىايالف يعكوب حاتم254635

273إعدادية2هبهب32507دياىلأننىاالء عبدالجبار ابراهيم513567

274إعدادية2هبهب32507دياىلأننىرغدة جاسم يحنر445641

275إعدادية2هبهب32507دياىلأننىضح باسم غانم254885

276إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسيماء عبدهللا عمر256558

277إعدادية2هبهب32507دياىلأننىفاطمة احمد صالح285695

278إعدادية2هبهب32507دياىلأننىفاطمة جواد كاظم444939

ى285728 فائزة علي حسير
279إعدادية2هبهب32507دياىلأننى

ى285284 280إعدادية2هبهب32507دياىلأننىزهراء صالح حسير

281إعدادية2هبهب32507دياىلأننىمروة عبدالستار غائب257387

282إعدادية2هبهب32507دياىلأننىافراح مثنى عبدالجبار510729



283إعدادية2هبهب32507دياىلأننىصفا عبدالستار غائب257410

284إعدادية2هبهب32507دياىلأننىتمارا طالل حامد285487

285إعدادية2هبهب32507دياىلأننىشفاء صادق عالءالدين285712

286إعدادية2هبهب32507دياىلأننىهند مثنى عبدالجبار510726

287إعدادية2هبهب32507دياىلأننىاوراس جاسم عبدالكريم255143

288إعدادية2هبهب32507دياىلأننىنبا اسعد لطيف513272

289إعدادية2هبهب32507دياىلأننىمريم سعد غانم492458

ى جميل257565 290إعدادية2هبهب32507دياىلأننىمريم ياسير

291إعدادية2هبهب32507دياىلأننىارساء باسم غانم285751

292إعدادية2هبهب32507دياىلأننىفاطمة مصطفى حبيب285285

ى285638 293إعدادية2هبهب32507دياىلأننىمريم حيدر حسير

294إعدادية2هبهب32507دياىلأننىرسل عباس ستار256334

295إعدادية2هبهب32507دياىلأننىضح جاسم محمد284629

296إعدادية2هبهب32507دياىلأننىنبا محمد احمد257168

297إعدادية2هبهب32507دياىلأننىدعاء مثنى فيصل255752

298إعدادية2هبهب32507دياىلأننىاسيل هاشم محمد258715

299إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسفانة نصيف جاسم285713

ى445646 نورالهدى علي حسير
300إعدادية2هبهب32507دياىلأننى

301إعدادية2هبهب32507دياىلأننىلبنى بهاءالدين طه293106

302إعدادية2هبهب32507دياىلأننىدعاء زيد عبدالجبار257669

303إعدادية2هبهب32507دياىلأننىشهباء دحام جعفر255277

304إعدادية2هبهب32507دياىلأننىجنان خلف جميل446120

305إعدادية2هبهب32507دياىلأننىايالف نايف سعدون255108

306إعدادية2هبهب32507دياىلأننىضح هشام هادي285675

ى345684 307إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسحر هزبر حسير

308بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىلينا خضير خلف254653

309بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىرساب جمعة صالح255066

ى255608 310بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىمنال قاسم حسير

311بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىبيداء شهاب احمد260192

312بكالوريوس2هبهب32507دياىلأننىوجدان منذر جميل257103

313دبلوم2هبهب32507دياىلأننىتغريد حارز عبدهللا285738

اق فوزي عبداالمير257897 314دبلوم2هبهب32507دياىلأننىارسر

ى محمدحسن257774 315دبلوم2هبهب32507دياىلأننىنغم عبدالحسير

316دبلوم2هبهب32507دياىلأننىانتصار محمد عباس258773

317دبلوم2هبهب32507دياىلأننىمنتىه رشيد حسن285732

ى258727 318دبلوم2هبهب32507دياىلأننىشيماء عبدالكريم حسير

ى256161 319دبلوم2هبهب32507دياىلأننىلمياء عبدالكريم حسير

320دبلوم2هبهب32507دياىلأننىفاتن عبدالرزاق عبدالوهاب257753

321دبلوم2هبهب32507دياىلأننىرقية جميل حمدي259384

322إعدادية2هبهب32507دياىلأننىسهيلة جبار عبيد259663

1بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرموس شكر محمود396377

2بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرنهاد حميد مهدي220093

3بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكررياض مظاهر شهاب362366

4بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكروسام كانون عبد274592

5بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكراوس مالك علي392705

6بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمهدي عبدالكريم ابراهيم392932

7بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمحمد مالك علي220290

8بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعمار رياح فهد496842



9بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرسامر عقيل نجف496776

10بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكراحمد سليم نارص220034

11بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمهند مظاهر شهاب274810

12بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرسنان حبيب خرير220137

13بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعلي فهد محمد441432

14بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرقاسم مرزا علي396357

15بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمهدي عبدالرحيم نارص220040

16بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكراحمد صادر كمال220019

17بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرسعد الزم حابس219923

18بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمحمد عبدهللا مشعل362292

19بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكراسكندر سكران هاشم441468

20بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمالك خليل ماهود441686

21بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعباس كريم احمد392892

22بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمحمد سعيد مسعود391611

23بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعلي حميد رشيد274971

ي362620 24بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسن سالم ححر

25بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعباس صباح عبدالستار391441

ى362215 26بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرنور مناف امير

ى496772 27بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعباس مازن حسير

28دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرسعد ضمد علي396352

29دبلوم2مندىلي22508دياىلذكراياد عادل داود362257

30دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعلي جالل ابراهيم392544

31دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعباس مظاهر شهاب274755

32دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعمار سليم نارص442140

33دبلوم2مندىلي22508دياىلذكروليد معروف جبار475403

34دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعزمي رسحان عبدالخالق442070

35دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعمار مزهر جادر393079

36دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرفاهم نادر نعمان496849

37دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرنجاح خورشيد مجيد219901

38دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرشاكر محمود حاتم220185

39دبلوم2مندىلي22508دياىلذكروديع مظهر اكير219906

40دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرشمس عزالدين محمود220168

41دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرمحمد نعمان توفيق442104

42دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرابراهيم خليل ابراهيم441414

 علي496794
ى 43دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرحيدر حسير

44دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعالء سادر سلمان520919

45دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرقاسم فاضل محمد219903

46دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعلي ابراهيم حابس219911

47دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعلي حمزة مرزا396506

ى عبدالمحسن داود392818 48دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرحسير

49دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرطالب وادي جساس363148

50دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعمار سامي خرصى362486

51دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرازهر جالل ابراهيم376832

52إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرجودت محمود شكور274512

 علي219983
ى 53إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرصدام حسير

54إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحيدر طارق اكرام220173

55إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعادل اكير شكر219962

56إعدادية2مندىلي22508دياىلذكروسام غالم فياض274503



ى سالم عبدالرسول362576 1بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسير

2بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعلي سليم نارص219933

3بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرزيد هالل اكرام220191

4بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمصطفى محمد مسعود219915

ى يحنر442309 5بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرفؤاد حسير

6بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرباقر منعم وادي392865

ى جميل يوسف220124 7بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسير

8بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرفؤاد سعدون مهدي220042

9بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمناف لؤي جمال220152

10بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعادل ظافر عبدالستار219971

11بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرسيف سعيد مسعود220249

12بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكراحمد عادل ويسه220176

13بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكركرار خرصى شكر274821

 امير سعيد220263
14بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمصطفى

15بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمحمد حمزة نجف220216

16بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعبدالرزاق عصام عبدالرزاق219974

17بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكروائل منعم وادي219979

ي220000 ى سالم ححر 18بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسير

19بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسن اسماعيل غافل220237

20بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكريارس رستم احمد362454

21بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحيدر رائد عارف220157

22بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسن سعيد مسعود220209

ى حمزة نجف220044 23بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسير

24بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعلي نادر سلمان274770

25بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحيدر بسام جواد362796

26بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكركرار عدنان طوفان220102

27بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعلي عبدهللا جبار442320

28بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمالك رزاق خلف219978

 حامد علي219986
29بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمصطفى

30بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمحمد علي ماهود220221

31بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرابراهيم جابر ابراهيم219998

ى عبدالحكيم جابر274654 32بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسير

33بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمحمد خليل غافل220122

34بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكراحسان سنان حبيب220014

35بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحيدر عبدالحكيم جابر274721

36بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكروهب نبيل محمد220270

37بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعباس ابراهيم اسماعيل220055

ى219896  علي حسير
ى 38بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسير

39بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكركاظم حيدر كاظم362818

40بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرقاسم مقداد عبدالرضا220163

41بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمحمد ابراهيم احمد220012

42بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكراحمد غضبان كريم274522

43بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكربشار يعقوب ضمد274888

44بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعلي كامل عبدالخالق219959

45بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمحمد قاسم نعمة220065

46بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحيدر يارس خليل219957

47بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعباس جمال قاسم219900

48بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكراحمد صبحي كمال219930



49بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعلي خالد جعفر220142

غام ماجد رشيد441810 50بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكررصى

51بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكربشار زهير معروف220009

52بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرمهند الزم حابس220015

53بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكركريم سليم كريم220180

54بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسن سامي جواد220021

55بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرعباس جعفر خرصى220133

56بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحيدر وفاء كريم220139

ى رافع غافل219977 57بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرحسير

58بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرفراس ماهود سلمان220011

59بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرضيف ماجد ابراهيم556122

60دبلوم2مندىلي22508دياىلذكراحمد عبدالحكيم جابر274640

61دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرناطق عبدال حرج220109

62دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرجاسم مقداد عبدالرضا274961

63دبلوم2مندىلي22508دياىلذكراحمد مفيد ستار219987

64دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرسجاد محمد عبدالرضا219919

65دبلوم2مندىلي22508دياىلذكروسيم غالم فياض274936

66دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعباس مجيد حميد220265

ى مجيد220243 67دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرعلي ياسير

68دبلوم2مندىلي22508دياىلذكركرار ماجد رشيد362946

69دبلوم2مندىلي22508دياىلذكرذوالفقار محمد عبدالرضا219991

70إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمنذر حميد منهل459563

71إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمصطفى ثامر سفد363447

72إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرضمد سعد ضمد219947

73إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد محسن رشيد219940

74إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي جميل اكير220054

75إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرذوالفقار نجم خورشيد220119

76إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرفالح حسن حامد219929

ي219950 77إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحمزة جاسم زريحر

78إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرفاضل عباس شناوة496751

79إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد عجيد مسعود220254

80إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحسن كريم فرحان219904

81إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعباس جميل يوسف220005

82إعدادية2مندىلي22508دياىلذكراحمد قاسم حلو219928

83إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد الزم حابس219963

84إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمود حمزة نجف220207

85إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد عماد فهد363225

86إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعباس خليل ابراهيم442271

ى فرحان موس220031 87إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحسير

88إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرصاحب سالم علي220035

89إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحيدر عبدالوحيد مجيد219972

90إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمصطفى قاسم محمد220080

91إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرنوح احمد ضمد496786

92إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد زيدان خلف387413

93إعدادية2مندىلي22508دياىلذكراحمد عبدالعادل مصطفى496889

ي عبدالستار220107 94إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمنتظر صير

95إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرابراهيم عادل ويسه220006

ى220046 96إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد علي حسير



ى220103 97إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحيدر علي حسير

98إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحمزة حامد علي393051

ى496860 99إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرابراهيم علي امير

100إعدادية2مندىلي22508دياىلذكريوسف عمار عبد508476

101إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد غضبان كريم274494

102إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرسجاد عامر عادل363012

103إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمصطفى ماجد محمد220288

104إعدادية2مندىلي22508دياىلذكراسحاق وحيد انعام219984

105إعدادية2مندىلي22508دياىلذكراكرم عبدالسادة سكران220154

106إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمهند اسعد صاحب220072

 سامي نادر274960
ى 107إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحسير

108إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي نبيل صبحي219909

109إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعباس اياد كاظم219944

110إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحيدر عدنان وىلي441673

111إعدادية2مندىلي22508دياىلذكراحمد سنان حبيب220010

112إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرسعيد مجيد حميد274930

113إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي صالح حامد274472

114إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمهدي حامد قادر220190

115إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد حمزة محسن219926

ى يحنر219921 116إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحيدر حسير

117إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي عماد انور219925

118إعدادية2مندىلي22508دياىلذكركرار نزار كريم508556

ي محسن220063
119إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرسيف وصفى

120إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي كامل جازول220094

121إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي ستار حمد496897

122إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرساالر نزار كريم219981

123إعدادية2مندىلي22508دياىلذكركرار رائد عارف220199

124إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحسن يحنر رشيد220052

125إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعباس سليمان ضمد392776

126إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرصفاء ابراهيم زركان557662

127إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد جميل يوسف219949

128إعدادية2مندىلي22508دياىلذكررسول احمد ضمد274943

129إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد اسماعيل دليل219943

130إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي ابراهيم سعيد219935

131إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحيدر فاضل رشيد220206

132إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرزياد محسن خلف219917

133إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرصالح سنان حبيب220201

134إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي كريم احمد220153

ى دليل274840 135إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي ياسير

ى سالم220285 136إعدادية2مندىلي22508دياىلذكركرار حسير

137إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرساجد داود سلمان508544

138إعدادية2مندىلي22508دياىلذكراحمد كريم احمد362985

139إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرسيف اسعد صاحب220068

140إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعباس فالح فليح219997

141إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحيدر حاتم سهيل363193

142إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرزيد عمار عبد220036

143إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمنتظر مهدي ضمد220251

144إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعقيل رحمن محسن508484



145إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرعلي حميد فهد274928

146إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرحيدر امير جمعة220038

147إعدادية2مندىلي22508دياىلذكرمحمد احمد عمران274879

148بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرجميل اكير شكر220058

149بكالوريوس2مندىلي22508دياىلذكرنافع رحمان فرمان458074

1ماجستير2مندىلي22508دياىلأننىشيماء اكرم محمود274831

2بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىسعاد كريم صادق218878

3بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىخلود كريم صادق284319

4بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىارساء مراد علي رضا219990

5بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىتمارة كاظم سدخان496825

6بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىانسام رامز ستار274609

7بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىسوسن داود سلمان396541

8بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىزينب سلمان هاشم496782

9بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىانتصار جواد كاظم362641

10بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىاثار عبدالنور احمد362662

11بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىفاطمة سليم جاسم219934

ى220047 12بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىرباب يارس حسير

13بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىنوال فالح حسن219902

 سامي اكرم220032
ى 14بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىحنير

15بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىمريم حامد قادر558412

16دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىانوار محسن الياس220192

17دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىنجاح معروف جبار220197

18دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىسهاد سلمان هاشم363110

19دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىسندس يوسف رشيد274959

20دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىهديل مهدي عبدال362879

سعاد اكرم وىلي220075
21دبلوم2مندىلي22508دياىلأننى

22دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىتمارصى عبدالنور احمد442017

نجاة اكرم وىلي220284
23دبلوم2مندىلي22508دياىلأننى

24دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىلميعة عبود سلمان392840

25دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىوفاء عبدالحافظ شفيق458007

26دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىوسن رشيد سلمان441396

27دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىوداد صير عيفان387370

28دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىاسماء اسماعيل مرزا220222

29دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىنىه سعيد مسعود219936

30دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىوهران عبدالستار عبدالوهاب391375

ى220229 31دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىفاطمة هاشم حسير

32دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىزينب عبدالعادل مصطفى274797

1بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىعذراء فاروق عبدالقادر220030

2بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىاية يوسف محمد219966

3بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىانهار عجيد مسعود220256

4بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىفاطمة رسحان علي219937

5بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىتقوى ظاهر طالب220045

6بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىاية عادل محمد362402

7بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىزينب مجيد حميد220280

رنا محمدعلي مراد219999
8بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننى

حياة ناظم وىلي220141
9بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننى

10بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىنور نجاح عبدالستار220084

11بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىمريم محمد فهد218706



12بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىسكينة كريم فرحان220003

13بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىفاطمة عدنان فتحي220294

14بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىزهراء فهد محمد219969

15بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىزينة اصغر عيدان220128

16بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىايمان نادر سلمان274782

17بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىمالك عادل عباس220227

18بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىرشا فهد كاظم362841

19بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىزينب محمد درويش220022

20بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىايمان فالح فليح220001

21بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىشيماء رستم احمد274956

22بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىهديل عبدالستار جامل392795

23بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىزينب نارص رحمان219960

24بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىايات عدنان فتحي219956

25بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىنغم سالم محمد220083

26بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىمروة ظاهر طالب220069

27بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىزينب الزم حابس219922

28بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىهدى عامر سفد392754

ريام جليل علي220258
29بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننى

30بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىانفال حشمت محمد220016

31بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىشيماء محمود علوان220245

32بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىجنان نبيل محمد220277

ى خليل اكرام220066 33بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىافير

34بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىنرسين نجاح عبدالستار220076

35بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىضح يحنر رشيد220048

36بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىايه حبيب حمه274849

37بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىوسن حيدر كاظم220112

38بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىحنان صبحي كمال220039

39بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىحوراء نوح حميد362651

40بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىجوان عادل كاظم274828

41بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىنور رامز ستار220145

42بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىفاطمة صباح عبدالستار458013

43بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىرسى عقيل نجف362859

44بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىمريم عيىس شكر274951

زهراء يعقوب علي220024
45بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننى

46بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىعذراء جميل اكير220059

ايمان سامي خرصى362385
47بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننى

48بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىعبير كامل عبدالخالق219993

49بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىزمن باسط خلف220007

50بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىميالد عبد كامل281010

اية علي عارف219994
51بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننى

52بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىرغد حبيب حمة220130

53بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىمروه سليم نارص219931

54بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىفاطمة يحنر رشيد220050

55بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىعذراء نجم أحمد441488

56بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىعذراء عادل كاظم274805

57بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىوالء عبدالسالم خليل220018

58بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىحوراء مجيد حميد220274

59بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىايات يارس خليل219927



60بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىختام سعيد مسعود220211

61بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىكوثر فرج محسن219897

62بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىايات غانم محمد220186

63بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىبسمة يوسف رشيد220117

64دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىسارة وفاء كريم220002

65دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىزينب كريم محمد220017

66دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىحنان نبيل محمد219996

67دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىزمن فالح فليح220004

68دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىاالء عدنان بهجت441753

69دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىزينب نبيل عادل220213

70دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىعذراء اصغر عيدان458018

71دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىرؤى عبدهللا خلف393166

72إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىورود عجيد مسعود219989

زهراء سامي جواد220023
73إعدادية2مندىلي22508دياىلأننى

74إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىعال عادل سلمان219942

75إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىرباب عقيل اسماعيل220218

نبأ سامي يوسف496813
76إعدادية2مندىلي22508دياىلأننى

77إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىحوراء خليل اكرم220236

شهد سامي جواد220026
78إعدادية2مندىلي22508دياىلأننى

79إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىريم احمد عمران274839

80إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىشهد عباس مسعود220181

81إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىارساء علي ضمد220195

82إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىنجالء كامل عبدالخالق441789

سبأ سامي يوسف496835
83إعدادية2مندىلي22508دياىلأننى

84إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىزينب محمود مخيلف284312

85إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىسحر ابراهيم حابس219913

86إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىنبا صباح الزم220158

87إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىاية ماجد محمد220282

ي عبدالستار458029 88إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىسبا صير

ي رحمان274835 89إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىاية صير

90إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىزهراء صباح محمد220171

91إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىعذراء وديع معروف496758

92إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىتبارك احمد محمد220043

93إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىجوان وحيد انعام274859

94إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىهدى خليل نامدار363359

95إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىايه نجيب محمود220029

نورالهدى علي رحمان219918
96إعدادية2مندىلي22508دياىلأننى

ق عدنان وىلي441535 97إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىاستير

98إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىتبارك عصام عبدالرزاق220077

99إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىغفران كريم فرحان274816

100إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىعذراء زهير اسماعيل220261

101إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىزينب مفيد ستار219985

102إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىفاطمه موفق رشيد362423

103إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىمروة صبحي كمال220202

104إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىارساء نجيب محمود220028

 علي219964
ى 105إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىرسل حسير

106إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىفاطمة احمد ابراهيم442329

107بكالوريوس2مندىلي22508دياىلأننىزينب اكرم رشيد508553



108دبلوم2مندىلي22508دياىلأننىكوثر نافع شوكت220198

109إعدادية2مندىلي22508دياىلأننىصليحة ابراهيم موس457997

1دكتوراه2التحرير12510دياىلذكرحازم اسماعيل علي87040

2دكتوراه2التحرير12510دياىلذكرحسام علي محمود350283

3دكتوراه2التحرير12510دياىلذكرعلي خليفه بريص350317

ى354086 4ماجستير2التحرير12510دياىلذكرديار احمد حسير

ى كاظم محمد87032 5ماجستير2التحرير12510دياىلذكرحسير

6ماجستير2التحرير12510دياىلذكرايمن مظهر بدر432154

ي محمد317090 7ماجستير2التحرير12510دياىلذكرعماد خاجر

8ماجستير2التحرير12510دياىلذكرمحمد حامد محمود432155

9ماجستير2التحرير12510دياىلذكرمصطفى شهاب احمد425805

10ماجستير2التحرير12510دياىلذكرلؤي قاسم عبدالحميد532239

11ماجستير2التحرير12510دياىلذكرامجد محمد عباس299018

12ماجستير2التحرير12510دياىلذكرانيس عزت سلمان92121

13ماجستير2التحرير12510دياىلذكرحسن فاروق نعمان86951

14ماجستير2التحرير12510دياىلذكرعبدالصاحب احمد عطية86791

15ماجستير2التحرير12510دياىلذكرعباس عبد خسباك432148

16ماجستير2التحرير12510دياىلذكرمهند حكيم سلمان532090

17ماجستير2التحرير12510دياىلذكرموفق علي حسون452920

ى353502 18ماجستير2التحرير12510دياىلذكرمقداد خليفة حسير

19دبلوم عاىلي2التحرير12510دياىلذكرفراس مهدي صالح350368

20بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحمزة سلمان عاشور317323

21بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرليث فؤاد توفيق518401

22بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرصفاءالدين خميس عبد503691

23بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمهدي سلمان ابراهيم86943

24بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرزياد حاكم كامل432146

25بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكربشير عثمان نافع86964

ى حبيب425022 26بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمود حسير

27بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصعب محمد حمزة293731

28بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرلؤي خليل حمودي86761

29بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكربريسم كيطان هزاع87029

30بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد احمد خضير297572

31بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد نجم موس353681

32بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد فريد خميس100931

33بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراركان احمد كاظم86955

ي كاظم293870 34بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكربحر صير

35بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرفادي عماد محمود شكري87023

36بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكررعد عبدعلي لفته86966

37بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي عبدالكريم هادي293750

38بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكررياض احمد محمد293634

ى425699 ى حسير 39بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراركان ياسير

40بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرنرص عبدالجبار فيصل87005

ي كامل حسن403176
41بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحف 

42بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرنوفل فاروق عباس350195

43بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي حسن موس350212

44بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرفراس حميد جاسم86771

45بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي عدنان محمدعلي86891

46بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكررحمن جاسم محمد86922



47بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد وهاب رحيم426055

48بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدالرحمن ابراهيم احمد86997

49بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرايرس مزهر زيدان425601

50بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصعب منذر جمعة350172

51بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد صبحي ياس87009

52بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد كامل فرحان86929

53بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعدي احمد محمود86900

54بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر حسن مهدي424999

55بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمنير ابراهيم منصور99674

56بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرنزار صيهود عبد293640

57بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرلؤي عبدالكريم كامل295345

58بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرطه رحيم نافع86851

ي اسماعيل علي86933
59بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحف 

ى قادر99937 60بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد تحسير

61بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرخالد حميد حسن510650

62بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد اكرم محمد493504

ي86968 63بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمهند وادي ناجر

64بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرنزار عبدالخالق غائب86910

65بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد كاظم محمد293594

66بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرسلوان صالح الدين سبع292334

67بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر عامر محمد425833

68بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدالرحمن صبحي علي425446

69بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمالك عبدهللا محمد87038

70بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعوف عبدالرحمن مطلك86893

71بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعالء شاكر محمود86996

72بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد شاكر شاطي452928

ى حسب هللا99314 73بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرطه ياسير

74بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكروسام ابراهيم منصور353748

75بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرفاروق مهجهج احمد350116

76بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرسهيل نجم موس398966

77بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعدنان صير حسن428282

78بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكررائد علي محمود86917

79بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرسيف طالل بحر86980

80بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر سالم يحنر101513

81بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد كنعان كاظم296034

82بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحسام منصور محمد424752

83بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد فاضل عبود432127

ي محمد493492 84بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر خاجر

ى احمد خضير365860 85بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحسير

86بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمار عدنان عبدعلي87016

ي كامل86792
87بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرلؤي حف 

88بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد شهاب احمد350532

89بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر عبدالحميد محمد493950

90بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد سعيد حميد426108

91بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمثنى جمال احمد354916

92بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر محمد حمزة86817

93بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرناجح شهاب احمد532067

94بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر ناظم حميد561546



95بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد شهاب احمد294952

96بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد حامد حيش350039

 سامي احمد532075
97بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمثنى

98بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرليث هاشم مطلك555665

99بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكريوسف احمد جمعة86829

ى طه350383 100بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر تحسير

101بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحيدر علي شهاب294681

ي اسماعيل87044
102بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر حف 

103بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعامر صباح سلمان350419

104بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصطفى قيس محمد351394

105بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرقاسم اسعد ابراهيم86787

ى354652 106بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرصالح هاشم حسير

107بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكريارس فاضل عبدالكريم351281

ى كريم عناد427873 108بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمعي 

109بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكريارس ابراهيم مالك86863

110بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد حسن محمد293688

111بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرزياد حاتم شمس555667

112بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد ثامر عزالدين555879

113بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد حميد محمود86962

114بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصطفى كامل فرحان86926

115بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد قاسم رحيم428295

116بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرايهاب جاسم محمد425383

117بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد حاجم سلطان558424

 علي عبيد558420
ى 118بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحسير

119بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحيدر مكتوب حسن354379

120بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرفارس ثامر جواد558442

121بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرايمن صباح رفعت426139

122بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي رشيد عيىس460808

 علي86763
123بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد مصطفى

124بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمروان حميد حسن558411

125بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصطفى شاكر محمود350273

126بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرايمن رحمن يوسف432161

127دبلوم2التحرير12510دياىلذكرطه حسن احمد350156

128دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي محمود فيصل510655

129دبلوم2التحرير12510دياىلذكرثعبان مظهر داود424703

130دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعمر خميس حسن295453

131دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمود حنون مشعل86975

132دبلوم2التحرير12510دياىلذكرميثاق طالب عبود425013

ي رحيم99286 133دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعالء ناجر

134دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمثنى حاتم شمس354504

135دبلوم2التحرير12510دياىلذكرخالد شهاب احمد350271

136دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي حسن محمود86845

137دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد حسن باقر351512

ى سعود424442 138دبلوم2التحرير12510دياىلذكرنائل حسير

139دبلوم2التحرير12510دياىلذكرفراس خزعل خليل86861

140دبلوم2التحرير12510دياىلذكرسهيل عبد محمد426694

141دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد عبدالرزاق محمود537764

142دبلوم2التحرير12510دياىلذكرزيدون ستار درويش296197



143دبلوم2التحرير12510دياىلذكرحيدر حامد عبود87014

 علي350304
ى 144دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعامر حسير

145دبلوم2التحرير12510دياىلذكرثاير جاسم محمد532061

146دبلوم2التحرير12510دياىلذكرجاسم لطيف صالح87041

147دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد صالل مهدي350520

 علي شهاب293765
ى 148دبلوم2التحرير12510دياىلذكرحسير

ى86841 149دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا علي حسير

150دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعبدالرزاق خميس محسن87058

ى رحمن503686 151دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعبد حسير

152دبلوم2التحرير12510دياىلذكررعد يحنر محمد503690

153دبلوم2التحرير12510دياىلذكريوسف حاتم هادي425063

154دبلوم2التحرير12510دياىلذكرندى خليفة خضير353843

155دبلوم2التحرير12510دياىلذكرنزار امجد خليل493520

156دبلوم2التحرير12510دياىلذكررباح شاكر محمود426952

157دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد حمزه سلمان426336

ى424405 158دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعمر باسم حسير

159دبلوم2التحرير12510دياىلذكروسام صبحي خليل453204

160دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي حمد صالح86860

ى حميد428265  حسير
161دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمصطفى

162دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد نصيح قادر298806

163إعدادية2التحرير12510دياىلذكررافع احمد كاظم556302

ى293576 164إعدادية2التحرير12510دياىلذكرغسان محمود حسير

165إعدادية2التحرير12510دياىلذكرزهير رشيد اخميس86902

166إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا مصطاف منصور367169

167إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد قاسم علوان86820

168إعدادية2التحرير12510دياىلذكرستار طه ابراهيم354583

169إعدادية2التحرير12510دياىلذكريوسف احمد محمد426307

170إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمار جبار عبد354299

171إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحميد سعيد سبع350078

172إعدادية2التحرير12510دياىلذكرخالد شاكر محمود425880

173إعدادية2التحرير12510دياىلذكراحمد ناهض جاسم503674

174إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمار صالح مزهر350528

175إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد عامر علي292202

176إعدادية2التحرير12510دياىلذكرسعدهللا محمد نصيف432160

177إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعامر قاسم خميس503650

1دكتوراه2التحرير12510دياىلذكرمثنى سالم يحنر86793

2ماجستير2التحرير12510دياىلذكرعلي رافع عبدالستار86826

3ماجستير2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا جليل علي86920

ى86944 4ماجستير2التحرير12510دياىلذكرعمر هاشم حسير

5بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعثمان سمير كريم86727

6بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر نارص ابراهيم295772

7بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرانتصار حمد صالح87059

8بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمرتصى نصيح قادر294158

9بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد حميد محمد87024

10بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحيدر محمد ازهار86739

11بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد خالد محمود351342

12بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا مهدي صالح87033

 عدنان علي350473
ى 13بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدالمهمير



14بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد مهدي صالح86924

15بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد عدنان محمدعلي424451

16بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرخالد سامي كسوب354963

17بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي وادي نجم86901

18بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر قاسم خليل424238

19بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصطفى حسن نصيف86868

20بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرليث محمود بريسم351402

21بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد ماجد حميد293665

22بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحيدر اياد داود86906

23بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحازم سلمان داود86855

24بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحيدر جمال حاتم87003

25بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرميثاق احمد حسن86888

26بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي اسماعيل علوان86812

ى مجيد86819 27بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي حسير

28بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصطفى قاسم علوان87022

29بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر كامل خلف351413

30بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد فالح الدين قدوري350249

31بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد فريد عطوان424727

32بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرابراهيم خليل ابراهيم86729

33بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحيدر غازي نصيف295564

34بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرنهاد طارق احمد299799

35بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرقاسم عادل حسن86914

36بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصطفى سالم كريم354881

37بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد حاتم توفيق503709

38بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمازن حميد شهاب294042

39بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد مظهر عبد86740

40بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد حامد مجيد86765

41بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصطفى سبع خميس87018

ى86758 42بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي عبود ياسير

43بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد صبار شمال86938

44بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرطارق سامي احمد86954

45بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا عبدالجبار فيصل493530

46بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد جمال احمد353922

 علي حسون424770
47بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصطفى

48بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرسيف حسن علي293729

49بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد عبدالكريم احمد86804

ى فاضل426370 50بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي حسير

51بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرزياد عماد عبدالستار428275

52بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد عامر عبدالقادر86755

53بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحسن لطيف جاسم234191

54بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي مجيد علي86925

55بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد اياد داود86725

56بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد محمود سلمان86919

57بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكريوسف مهدي صالح87036

58بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر فاروق فؤاد295540

59بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعثمان احمد زيدان87015

60بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي محمد حمود424472

61بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرزياد احمد رشيد87057



62بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمزبان جعفر ابراهيم425125

63بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرطارق زياد جاسم86882

64بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراسامة ثابت نعمان294032

65بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدالوهاب نعمان عبدالوهاب86752

66بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعادل فاضل شحاذة86856

67بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكررعد مثنى خالد86905

68بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد عبدالرحمن هادي86932

ى293990 ى هاشم حسير 69بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحسير

70بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرسيف حميد عزيز86785

71بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراسحاق شهاب احمد86818

72بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرصفاء نصيف شهاب432043

73بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر فرار علي86953

74بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرانمار احمد جلو86880

75بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا محمد حمدي101586

76بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعالء نصيف شهاب86802

ى سعود86766 77بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد حسير

78بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد فؤاد جناب294025

79بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد جمال حميد426402

ى86852 80بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد سعد حسير

81بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد عادل ابراهيم86831

82بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمؤيد سبع خميس424652

83بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرايمن ياس كريم86990

84بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمروان علي حاتم555677

85بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمار حامد كاظم86773

86بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد محمود عبدهللا86723

87بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد حميد حسن100897

88بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد حميد خلباص99576

89بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراوس فائق عطا555668

90بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرماهر سعد عبدهللا86864

91بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراركان اسماعيل مبارك86730

92بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحارث واثق طالب86981

ى هادي503658 93بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد حسير

94بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكررسمد احمد كامل354665

95بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرباسم محمد احمد350502

96بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي عبدالرزاق عباس432131

97بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمود احمد محمود432061

98بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد فراس فرحان86712

99بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكررفعت نزار ابراهيم293978

100بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكريوسف ذياب مزهر427705

101بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعيىس هاشم مطلك354521

102بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراسامة احمد مجيد86977

103بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرسالم سامي رشيد86844

104بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحسام سامي رشيد86846

105بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر ثابت نعمان353811

 علي86778
ى 106بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد حسير

107بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي عبدالجبار محمد294186

108بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرصهيب سعيد حميد293942

109بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد عباس فاضل86889



110بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد طالب محي86948

111بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد وليد ابراهيم87061

112بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمهند نجم عبد86842

ى86733 113بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمهند خالد ياسير

114بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي احمد حنون86713

115بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرطه قيس عبدالرحيم86834

ى87060 116بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرماجد حميد حسير

117بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكريارس محمد جبار86807

118بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد مجول جبار86741

119بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا سمير عبدالوهاب87045

120بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد فالح جميل86808

121بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد محمد عبدهللا351466

122بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدالرحمن محمد علي425291

123بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي يوسف عبدالحميد86892

124بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر رجب حمادي86789

125بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدالرزاق رافع عبدالستار86907

ى295681 126بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكروليد حميد حسير

127بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمصطفى عالءالدين عبدالكريم86988

128بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد اكرم محمد86970

129بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرسيف طالب محمود86923

130بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرهشام صباح محمد86776

131بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرضياء هاشم ابراهيم294166

132بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمحمد احمد جواد86949

133بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرسيف صالح حسن86734

134بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا احمد جمعة86742

135بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرنور عواد بدري87054

136بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحيدر محمد حسن350461

137بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكركرار محمد حسن293816

138بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعباس محمود خلف351371

ى محمد86969 139بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي حسير

140بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي حامد كاظم86979

141بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرنكتل يعقوب احمد86838

142بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحذيفة اياد اسماعيل351430

ى195796 ى محمود حسير 143بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرحسير

144بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعثمان عبد احمد293894

145بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكروسام موس منصور293782

146بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراسالم توفيق مزهر86956

147بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكربكر عبدالجليل عبدالكريم510649

148بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكروسام خميس محمد428059

149بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي عدنان علي350481

150بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر لؤي خليل86809

ى503704 151بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرنمير علي حسير

ى426906 152بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعمر علي حسير

153بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكراحمد عدنان داود86836

154دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعمر شهاب احمد425165

155دبلوم2التحرير12510دياىلذكرحمزة ماالهلل محمد86881

156دبلوم2التحرير12510دياىلذكرانس صفاءالدين خميس86874

157دبلوم2التحرير12510دياىلذكرطيف محمود حنون87052



158دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد احمد زيدان99818

159دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمود يونس علي86805

160دبلوم2التحرير12510دياىلذكرحسام نوري خميس86960

161دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد جعفر عبد293582

162دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد عماد ابراهيم86770

ى فاضل426199 163دبلوم2التحرير12510دياىلذكرسيف حسير

164دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد صالح مهدي556056

165دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد صالح فزع354892

166دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد سامي رشيد86849

167دبلوم2التحرير12510دياىلذكرناطق ابراهيم جاسم87043

168دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد عبدالكريم كاظم86958

169دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد متعب حيدر86747

170دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمرتصى ثامر احمد86873

171دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد كمال اسماعيل86939

172دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي رشيد مهدي100593

ى ثعبان432137 173دبلوم2التحرير12510دياىلذكرطالل حسير

174دبلوم2التحرير12510دياىلذكرحيدر عطشان طالب349533

175دبلوم2التحرير12510دياىلذكرفرقد محمد عبد86769

176دبلوم2التحرير12510دياىلذكرطارق عادل خليل87004

177دبلوم2التحرير12510دياىلذكرايهاب حميد حسن86871

178دبلوم2التحرير12510دياىلذكرصباح سليمان محمود293771

179دبلوم2التحرير12510دياىلذكرفراس عباس علي86721

180دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا مجيد عبدهللا86942

181دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعمر سمير كريم86728

ي353392 182دبلوم2التحرير12510دياىلذكريوسف يعقوب عنر

183دبلوم2التحرير12510دياىلذكرقتيبة عدنان جوامير86853

184دبلوم2التحرير12510دياىلذكراسامة زيد عبود350111

185دبلوم2التحرير12510دياىلذكررسول زيد خلف86945

186دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي هادي عبود351332

187دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي جليل عنجاص86748

188دبلوم2التحرير12510دياىلذكرماهر امجد خليل86786

189دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمروان رعد قاسم476749

190دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي صيهود عبد503694

ى عبداالمير292250 191دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحسان حسير

192دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد طه رشيد86865

193دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعبدالرحمن صالح مهدي556321

ى حسن عبدالقادر317100 194دبلوم2التحرير12510دياىلذكرحسير

ى196521 195دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي زهير حسير

196دبلوم2التحرير12510دياىلذكرسمير علي نارص86867

197دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعدي خميس حسن292301

198دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمروان صالح مهدي86843

199دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمصطفى حسن هادي452877

200دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد عقيل ابراهيم86722

201دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعباس عبدالكريم فليح292319

202دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد مظهر غيدان86717

203دبلوم2التحرير12510دياىلذكرحيدر عادل سليمان86876

204دبلوم2التحرير12510دياىلذكرابوبكر شهاب احمد295241

ى351480 ى عبدهللا عبدالحسير 205دبلوم2التحرير12510دياىلذكرحسير



206دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد فؤاد شهاب460796

207دبلوم2التحرير12510دياىلذكريوسف جمال خريسان87013

208دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي عبدالصاحب كاظم294091

209دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعبدالكريم عالءالدين عبدالكريم86987

210دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعمر ياس كريم86840

211دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمجاهد بشير مزهر425311

ى426321  قاسم حسير
212دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمصطفى

 علي86794
ى 213دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد حسير

214دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد خالص كرحوت293709

215دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمازن رشيد مهدي86898

216دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمصطفى ثامر احمد293721

217دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمصطفى شهاب حمد317202

ي اسماعيل350187
218دبلوم2التحرير12510دياىلذكراسماعيل حف 

219دبلوم2التحرير12510دياىلذكرسعيد محمد جبار424760

220دبلوم2التحرير12510دياىلذكرفارس نجم عبد100815

221دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد دبس نارص87002

222دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعمار محمد عبود354743

ى87012  فالح حسير
223دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمصطفى

 علي86774
ى  حسير

224دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمصطفى

225دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعمر مؤيد حميد427589

226دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد نجم عبود86866

227دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمود احمد زيدان87020

228دبلوم2التحرير12510دياىلذكرريام ياس كريم86995

ي هادي86875
 
229دبلوم2التحرير12510دياىلذكرخضير شوق

230إعدادية2التحرير12510دياىلذكربهاء اسماعيل عزاوي100875

ي اسماعيل86772
231إعدادية2التحرير12510دياىلذكراحمد حف 

ي اسماعيل86903
ى حف  232إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحسير

233إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمازن شهاب احمد86784

234إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى هادي خلف294049

235إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد قيرص محمد557298

236إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد حميد مجيد354714

ى493989 237إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعبدالرحمن جمال ياسير

238إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا حامد كاظم99742

239إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد نارص مهدي425405

240إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي قاسم محمد428240

241إعدادية2التحرير12510دياىلذكركرار بالل غازي365015

242إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي احمد نعمة86963

243إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعباس رعد احمد100500

244إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد موس صالح428288

245إعدادية2التحرير12510دياىلذكروسام علي اسماعيل428217

246إعدادية2التحرير12510دياىلذكرسيف سعد فهد503668

247إعدادية2التحرير12510دياىلذكريوسف لطيف جاسم230936

248إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعبدالرحمن عليوي نارص99451

ى86736 249إعدادية2التحرير12510دياىلذكرفؤاد عدنان حسير

250إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد احمد حنون86716

ى هادي99515 251إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحارث حسير

252إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى يعكوب هالل372313

253إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى لطيف شاكر293752



254إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعبدالعزيز خالد صكبان425676

ى431972 255إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمار زهير حسير

ى428131 256إعدادية2التحرير12510دياىلذكربالل علي ياسير

257إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي باسم كاظم86890

258إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمر عبدالحميد عبدالوهاب86760

259إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمر سهيل عبد295848

260إعدادية2التحرير12510دياىلذكرنوفل ابراهيم محمد428145

261إعدادية2التحرير12510دياىلذكراحمد عباس علوان101557

262إعدادية2التحرير12510دياىلذكرذوالفقار رعد حميد99415

ى100647 263إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمر فخري حسير

264إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمرتصى شهاب احمد354754

265إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحذيفة عبدالكريم كاظم101529

266إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمر عباس خلف86781

267إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد رعد تعبان354487

268إعدادية2التحرير12510دياىلذكراسماعيل احمد جواد86935

269إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد سهيل عبد427904

ى86775 270إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعبدالرحمن عبدهللا ياسير

271إعدادية2التحرير12510دياىلذكرايمن مشتاق يوسف99892

272إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعبدهللا عبدالكريم هادي294635

273إعدادية2التحرير12510دياىلذكرطالب محمد طالب454032

274إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى محمود كريم294661

275إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي قيس عثمان87053

276إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي حليم تاية292215

ى101169 277إعدادية2التحرير12510دياىلذكرايوب علي ياسير

278إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحسن سبع خميس428396

279إعدادية2التحرير12510دياىلذكرشاكر مجيد شاكر100403

ي اسماعيل87049
280إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي حف 

281إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى باسم حمود99861

282إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعساف عباس علوان86974

283إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى سعود جميل453064

284إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي عبدالرحمن احمد428116

 زكي محي355058
285إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى

286إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي مزهر محمد293838

287إعدادية2التحرير12510دياىلذكرامير سعد زيد87001

288إعدادية2التحرير12510دياىلذكراحمد نجم ثامر431912

289إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى غازي احمد493472

290إعدادية2التحرير12510دياىلذكرهمام محمد عبدهللا354981

291إعدادية2التحرير12510دياىلذكريوسف حمزة سلمان293885

ى99367 292إعدادية2التحرير12510دياىلذكراحمد عبد حسير

293إعدادية2التحرير12510دياىلذكرابراهيم كمال خلف503654

294إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمر عماد ابراهيم503687

295إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي حافظ علوان552765

ى باسم رحيم86839 296إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحسير

297إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي عامر محمد428233

298إعدادية2التحرير12510دياىلذكريوسف شاكر محمود354540

299إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعبدالرقيب ناظم غزال292355

300إعدادية2التحرير12510دياىلذكراسامة ثعبان مظهر86934

301إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي سعد عبد101109



302إعدادية2التحرير12510دياىلذكرزين العابدين منعم احمد100732

303إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي حسن عبدالحميد353880

ى عبدالرزاق عباس432130 304إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحسير

305إعدادية2التحرير12510دياىلذكرخالد محمد عبدهللا354266

306إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى كمال خلف428039

307إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحمزة رياض فليح87017

308إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى مهدي سلمان100479

309إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي قاسم عبدهللا100761

310إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى اسماعيل خليل492432

311إعدادية2التحرير12510دياىلذكراحمد محمد احمد86759

312إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي حسام محمود295287

313إعدادية2التحرير12510دياىلذكرسعد محمد حكمت99835

314إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمصطفى خالد محمود353649

ي86982
315إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعلي قاسم بسات 

316إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمر غازي نصيف295604

ى لطيف جاسم232321 317إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحسير

318إعدادية2التحرير12510دياىلذكرسامر هشام هادي86816

319إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمنتظر مجيد دوجل294599

320إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد فريد عباس86824

321إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعمار عباس فاضل86930

322إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمحمد مصعب محمد354421

323إعدادية2التحرير12510دياىلذكرمهيمن قاسم حميد87007

324إعدادية2التحرير12510دياىلذكرفهد مهند زيد86927

325إعدادية2التحرير12510دياىلذكراحمد شاكر محمود100708

ى503647 326إعدادية2التحرير12510دياىلذكرعباس احمد حسير

327بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرمعتصم كريم عناد86912

328بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكربارق طالب خماس86869

329بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرفائق خزعل هادي86854

330بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرصفاء مزهر عبد295616

331بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرباسم محمود سلمان317182

332بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرعلي رحيم علي86961

333بكالوريوس2التحرير12510دياىلذكرهيثم هادي شبيب428001

334دبلوم2التحرير12510دياىلذكرعلي شكر محي الدين86783

335دبلوم2التحرير12510دياىلذكرابراهيم نجم عبد231138

336دبلوم2التحرير12510دياىلذكرابراهيم عبدالحميد عبدالوهاب86756

337دبلوم2التحرير12510دياىلذكرنصير احمد حنون503685

338دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمعن جاسم محمد351442

339دبلوم2التحرير12510دياىلذكرقيرص حسن صفر86790

340دبلوم2التحرير12510دياىلذكرناهض علي عباس86724

341دبلوم2التحرير12510دياىلذكراحمد حسن محمد86858

342دبلوم2التحرير12510دياىلذكرمحمد عدنان موس86780

ى خميس عبد492407 343إعدادية2التحرير12510دياىلذكرحسير

344إعدادية2التحرير12510دياىلذكرسلمان مظهر داود196465

345إعدادية2التحرير12510دياىلذكرليث عبدهللا عليوي293727

1ماجستير2التحرير12510دياىلأننىلقاء حامد مجيد295936

2ماجستير2التحرير12510دياىلأننىايمان طارق عبداللطيف558423

3بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىانتصار جميل مهدي294568

4بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىلمعان محمد جاسم294548



5بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىهيام حسن سيوس355005

6بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىجليلة هاشم ربيع293659

7بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىخالده دحام وهيب86911

8بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىمنتىه مذهب جلوب87063

9بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاقبال جبار فليح86998

10بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىميثاق فخري حسن87026

11بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىغصون ابراهيم عبد293774

12بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىخلود فريد خميس294336

13بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىميسون ابراهيم منصور555877

14بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىسفانة صباح نوري293644

15بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىميسم عبدالجبار سلمان349024

حنان علي مولود86950
16بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننى

ى426601 17بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىبان باسم حسير

ي رحيم293543 18بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنجاة ناجر

19بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنجاح جبار سلمان432125

20بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىسهاد فاضل عبدالحسن293613

21بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنهلة احمد محمد86872

22بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىافراح فايق حسن295060

23بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىميالد صباح نوري350129

24بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىزينة صباح قدور453263

ى كاظم351499 25بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىزينب حسير

26بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىانتصار حسن محمود293700

ى428138 رويدة علي حسير
27بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننى

28بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىمنار كنعان شكر295429

29بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىهدى عبدالجبار محمد403209

30بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىسارة طالب حسن294006

31بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاهواز محمود محمد354600

32بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاخالص عثمان نافع295741

33بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىمروة طالب حسن293562

34بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىزيتونة حسن عبدهللا86918

35بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىعالية محمد رشيد537762

36بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنادية داود سلمان425050

ى حميد424919 37بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىفاطمة حسير

38بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرباب حمد صالح493478

39بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىميعاد جالل جوامير350508

40بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىعبير سعود جميل558441

41بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنغم عبدهللا ابراهيم196080

ى452988 42دبلوم2التحرير12510دياىلأننىامال فاضل حسير

43دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسهاد فائق فارس432145

ي293624
44دبلوم2التحرير12510دياىلأننىاالء عبداالمير شنات 

ى86767 45دبلوم2التحرير12510دياىلأننىتحرير اسماعيل حسير

46دبلوم2التحرير12510دياىلأننىعبير عبدالواحد خليل87028

47دبلوم2التحرير12510دياىلأننىفاطمة ستار محمد350408

ى295404 48دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرسى خوام شاهير

49دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسىه سمير اسماعيل87011

50دبلوم2التحرير12510دياىلأننىايمان ابراهيم حميد354565

51دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرسى حمد صالح87027

52دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسماح سمير عبدالوهاب87051



ي87010 53إعدادية2التحرير12510دياىلأننىاية عالء ناجر

1ماجستير2التحرير12510دياىلأننىهدير احمد خضير86878

2ماجستير2التحرير12510دياىلأننىسحر ستار قدوري86749

3ماجستير2التحرير12510دياىلأننىاية جالل عبدهللا299042

4ماجستير2التحرير12510دياىلأننىايمان غازي وهيب86715

5بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنورا طالب حسن87056

6بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرفل لؤي خليل86806

7بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرحمة محمد حبش293760

8بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنور خليل ابراهيم86735

9بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىجمانة صباح نوري293555

10بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىسحر هادي كامل86897

11بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىقبس وليد راشد294126

12بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىدعاء فريد عباس294148

13بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىوسام احمد بكر87055

14بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىشيماء قاسم خليل101291

15بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىابتسام محمد عبداللطيف86719

16بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاالء حميد شهاب86803

17بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىارساء فريد عباس294038

18بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاصالة فائق عطا86994

19بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرغد قيس مزهر86877

20بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىايناس حسن محمد86743

21بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنور غالب عطية87050

22بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىايناس خالد محمود351355

ى طه86815 23بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىفاطمة ياسير

24بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىزهراء قاسم عبدهللا86965

25بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاية قيس مجيد87035

 علي293673
ى 26بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىمها حسير

مها علي حسباهلل87034
27بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننى

ى حامد مخيير86986 28بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىحنير

29بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىسىه جبار فليح100841

30بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىبان سمير عبدالوهاب427748

ى شهاب احمد87025 31بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىياسمير

32بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاالء اسماعيل مصطفى350218

33بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرغدة محمد عبد293922

34بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنىه عبدالعزيز عبد86718

35بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىسعدية قدوري احمد87048

36بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىميس فاضل عبدهللا100791

37بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىضح حسن محمود293684

اس يوسف مهدي294059 38بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنير

39بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىزهراء عدنان محمود353772

40بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىزينب ناظم غزال293654

41بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىعال مثنى محسن294073

42بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىقصواء ناظم كاظم510524

43بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىشذى سعد رحيم294916

ندى فاضل علي86762
44بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننى

ي محمد عبدهللا350392
45بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاماتى

 علي86959
ى 46بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىلطيفة امير

47بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىعذراء حميد يوسف86745



48بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىندى جاسم محمد86757

49بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىهدى مصطاف جاسم553162

ى سعود86768 50بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنادية حسير

51بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنريمان نصيف شهاب86796

52بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىشهد منذر عبدالمجيد431964

ي منذر ناموس86946
53بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاماتى

54بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنورة صبحي خليل86894

ى احمد354634 55بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىحوراء حسير

56بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرسل محمود سلمان428248

57بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىسمر سمير كريم99968

58بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرؤى صباح نوري293528

59بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىتقوى منذر عبدالمجيد431967

60بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىبراء حسن هادي86909

61بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىضح صفاءالدين خميس293877

62بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىارساء فهد احمد350348

63بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىايالف يعقوب احمد86837

64بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىايمان محمد رشيد100960

اس محمود كريم294401 65بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنير

66بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىهديل عبدالكريم كاظم354400

67بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىوالء مزهر حميد293857

68بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىازهار كريم احمد293694

69بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرسور حسام هادي350292

ى87046 70بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىارساء عبدالوهاب حسير

71بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاية حسام محمود351421

72بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىنادية امجد خليل101470

73بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاالء صفاء حبار276667

74بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىبراق ناظم كاظم510526

ى هادي99774 75بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىايمان حسير

ى شهاب86973 76بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىلبنى ياسير

77بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىايالف ذياب مزهر425147

فاطمة فاضل وىلي86825
78بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننى

79بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىارساء حميد شهاب86799

ى86895  علي حسير
80بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىمنى

81بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرفل محمد حسباهلل432136

ي نارص عواد76013
82بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىتهاتى

83بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىحنان سعد هاشم293194

84بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىشيماء خالد خريسان86750

ى99465 ى عبدالوهاب حسير 85بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىحنير

86بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىهدى احمد جلو86904

87بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرحمة عبد باش350065

88بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىزهراء شهاب احمد425255

89بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىفادية داود سلمان351378

ى86941 بيداء علي حسير
90بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننى

91بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىميساء فايق حسن293904

92بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىسحر نبيل احمد425627

93بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرنا يوسف مهدي424741

94بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاسيل محمود سلمان296100

95بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىايمان صالح مولود86737



96بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىريام ناظم غزال293679

ي555674 97بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىغيداء موس ناجر

98بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاشواق هادي سلمان86884

99بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىمريم محمد خليل432150

100بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىدعاء نعمة احمد86913

101بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىبيداء رحمان داود353898

102بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىهديل عماد ابراهيم354338

103بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىسمية ابراهيم حميد503700

وق فريد عبد87021 104بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرسر

105بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىاسيل راشد ابراهيم424938

106بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىزينه مجيد لفته293998

107بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىديانا اياد داود86798

108دبلوم2التحرير12510دياىلأننىعبير فؤاد عاضي354903

109دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسعاد جالل جوامير350515

110دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرحيل قدوري احمد87047

111دبلوم2التحرير12510دياىلأننىزينة داود شهاب424503

112دبلوم2التحرير12510دياىلأننىبشائر باسم احمد293715

113دبلوم2التحرير12510دياىلأننىاسيل احمد عبدهللا86915

114دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسوسن عماد احمد503706

115دبلوم2التحرير12510دياىلأننىندى سالم خفيف495114

116دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرواء ايوب خميس293670

117دبلوم2التحرير12510دياىلأننىغفران عمر ابراهيم86720

118دبلوم2التحرير12510دياىلأننىفاطمة قاسم عبدهللا86967

119دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسارة نعمان نافع86753

ة عامر خضير428228 120دبلوم2التحرير12510دياىلأننىامير

121دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسمر طالب خماس101029

122دبلوم2التحرير12510دياىلأننىشهد ثاير سلمان97767

123دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرندة سعد حسن431966

124دبلوم2التحرير12510دياىلأننىمها يوسف مهدي293741

ى87037 شذى علي حسير
125دبلوم2التحرير12510دياىلأننى

ى خالد اسماعيل353476 126دبلوم2التحرير12510دياىلأننىياسمير

127دبلوم2التحرير12510دياىلأننىمروج صالح مهدي556291

128دبلوم2التحرير12510دياىلأننىصفا حسام محمود353860

129دبلوم2التحرير12510دياىلأننىمروة طه اسماعيل86788

130دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرندة حارث شاكر99794

131دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسارة عامر عباس299032

132دبلوم2التحرير12510دياىلأننىنورس يوسف مهدي293766

133دبلوم2التحرير12510دياىلأننىلمياء فليح حسن86732

134دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسىه حسن جواد86726

ى مشعان صالح87000 135دبلوم2التحرير12510دياىلأننىحنير

ي عبدالرزاق86993 ميامي هوتر
136دبلوم2التحرير12510دياىلأننى

137دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرشا فاضل مردان503693

ى86899 نورالهدى علي حسير
138دبلوم2التحرير12510دياىلأننى

139دبلوم2التحرير12510دياىلأننىفائزة داود سلمان351360

140دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسارة يونس مهدي556294

اسماء عامر علي503684
141دبلوم2التحرير12510دياىلأننى

142دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرحاب طارق حسن293734

143دبلوم2التحرير12510دياىلأننىفاطمة قاصد ابراهيم556125



144إعدادية2التحرير12510دياىلأننىزينة طه عبدهللا99535

145إعدادية2التحرير12510دياىلأننىضح طه اسماعيل86992

146إعدادية2التحرير12510دياىلأننىاسيا حامد زيدان86848

147إعدادية2التحرير12510دياىلأننىزينب هادي احمد101218

ي431989
148إعدادية2التحرير12510دياىلأننىهاجر عبد باسر

149إعدادية2التحرير12510دياىلأننىمنار حامد سلمان353597

نبا علي حسن350360
150إعدادية2التحرير12510دياىلأننى

151إعدادية2التحرير12510دياىلأننىدعاء منذر خليل428253

152إعدادية2التحرير12510دياىلأننىرسل جاسم كرم86971

153إعدادية2التحرير12510دياىلأننىعذراء مجيد دوجل294016

154إعدادية2التحرير12510دياىلأننىاية ليث فؤاد518445

 علي293209
ى 155إعدادية2التحرير12510دياىلأننىهيفاء حسير

156إعدادية2التحرير12510دياىلأننىرسل ابراهيم نجم99710

157إعدادية2التحرير12510دياىلأننىمريم موس مجيد293737

158إعدادية2التحرير12510دياىلأننىصبا هادي خلف296128

159إعدادية2التحرير12510دياىلأننىتبارك ليث فؤاد518410

160إعدادية2التحرير12510دياىلأننىتبارك الرحمن ناظم كاظم510525

161إعدادية2التحرير12510دياىلأننىفاطمة عباس عبدالكريم350054

رحاب علي محيسن86779
162إعدادية2التحرير12510دياىلأننى

163إعدادية2التحرير12510دياىلأننىتبارك سعد رحيم295325

164إعدادية2التحرير12510دياىلأننىنور حكيم طيب293704

165إعدادية2التحرير12510دياىلأننىهديل طه رحيم86847

166إعدادية2التحرير12510دياىلأننىايات احمد جاسم353622

167إعدادية2التحرير12510دياىلأننىنورس عدنان محسن99653

168إعدادية2التحرير12510دياىلأننىنور خليل اسماعيل295993

169إعدادية2التحرير12510دياىلأننىدعاء خالد عباس100561

ى294800 170إعدادية2التحرير12510دياىلأننىرقية هاشم حسير

171إعدادية2التحرير12510دياىلأننىطيبة سعيد حميد294989

172إعدادية2التحرير12510دياىلأننىرانية معن جاسم351455

ي555657 173إعدادية2التحرير12510دياىلأننىمريم موس ناجر

174إعدادية2التحرير12510دياىلأننىوالء خليل طالب555670

175إعدادية2التحرير12510دياىلأننىهبة احمد جاسم351298

176إعدادية2التحرير12510دياىلأننىغفران سمير كريم99923

عواىلي مجيد دوجل295518
177إعدادية2التحرير12510دياىلأننى

178إعدادية2التحرير12510دياىلأننىسارة ليث فؤاد518490

شهد علي صالح460333
179إعدادية2التحرير12510دياىلأننى

180إعدادية2التحرير12510دياىلأننىزينة فرحان حمد452763

181إعدادية2التحرير12510دياىلأننىماريا مصعب محمد425114

182إعدادية2التحرير12510دياىلأننىسحر قيس حمادي556217

183إعدادية2التحرير12510دياىلأننىسهير سمير كريم101435

184إعدادية2التحرير12510دياىلأننىشهالء فالح ابراهيم101068

185إعدادية2التحرير12510دياىلأننىزمن قاسم محمد100999

186إعدادية2التحرير12510دياىلأننىازهار عبدالكريم مراد456427

187إعدادية2التحرير12510دياىلأننىحنان بشير نجم354329

188إعدادية2التحرير12510دياىلأننىاية مهدي سلمان86972

189إعدادية2التحرير12510دياىلأننىغفران صادق محمود354440

190إعدادية2التحرير12510دياىلأننىمريم مهيمن هادي351319

ى رشيد مهدي86928 191إعدادية2التحرير12510دياىلأننىحنير



192إعدادية2التحرير12510دياىلأننىرسل مهند زيد86931

193إعدادية2التحرير12510دياىلأننىرسل هشام هادي86813

ى350424 194إعدادية2التحرير12510دياىلأننىارساء مهدي عبدالحسير

195بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىحال عباس فاضل86777

ى86782 196بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىرونق مهدي حسير

197بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىجنان خليل عبدهللا432132

198بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىايناس نعمة احمد86947

199بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىفيحاء محمد عبد431618

200بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىعالهن جعفر خلف87019

201بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىختام خليفة حسن317304

202بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىهدى محمود عبدهللا86940

203بكالوريوس2التحرير12510دياىلأننىانتصار حمزة عبد86984

204دبلوم2التحرير12510دياىلأننىنادية ثامر حميد87030

عدوية عالم علي86711
205دبلوم2التحرير12510دياىلأننى

206دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرسى بهجت حسن317285

207دبلوم2التحرير12510دياىلأننىرنا شدهان عطاهللا277096

208دبلوم2التحرير12510دياىلأننىسناء صالح مهدي86937

209دبلوم2التحرير12510دياىلأننىنرسين عبود محمود351472

210إعدادية2التحرير12510دياىلأننىنادية طارق عبدالكريم86833

211إعدادية2التحرير12510دياىلأننىنوال محمود عبدهللا428125

212إعدادية2التحرير12510دياىلأننىنوال خليفة جاسم355039

1دكتوراه2بعقوبة المركز12511دياىلذكرامجد محمد وهاب200583

2ماجستير2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى محمد نجم495111

3بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكريعرب سلمان داود510559

4بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي حازم محي354067

5بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراثير جميل مهدي510673

6بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرنجاح مهدي ضهد200411

7بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد محمد عبدالرحمن354205

8بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعباس صالح يوسف355456

9بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسعد محمد عبد280219

10بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرخليفة حمود كاظم200518

11بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكريارس علي كاظم356292

12بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعباس حسن حسون280315

13بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمود دعدوش دحلوس200473

14بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكروليد نجم عبد353806

15بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرجاسم علي حمادة200501

16بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرداود عبد احمد284175

17بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرانمار محمد عبدهللا459811

ي اسماعيل حسن510552
18بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحف 

19بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرنزار اسماعيل حسن200574

20بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكربشار عبدهللا ديمي520668

21بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمار محمود عبد280055

22بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرضياء عبدالرحمان احمد280073

23بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكربسام محسن نارص280272

ي نارص352952
 
24بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرطالب رزوق

25بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي انور عبد280327

 علي200557
ى 26بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد حسير

يف لطيف280107 27بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي رسر



28بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرجمال اسماعيل طه352512

29بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكربالل احمد بالل285962

ى ابراهيم جاسم200358 30بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

31بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرقاسم حسباهلل سلمان284982

32بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرجاسم محمد بريسم285768

33بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر حاتم سعيد200567

34بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر صالح بريسم495118

35بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمود يوسف حاجم200513

36بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي اسماعيل خليل285930

37بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرفراس فائق عدنان553814

38بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمود نوري ماالهلل279843

39بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعدي سعيد فليح280098

ى طه عبدهللا495129 40بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

41بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر قيس خليل323528

42بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد جليل ابراهيم356676

43بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعدي نجم عبد351521

ى صاهود285979 44بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرغفران حسير

45بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكررعد زيد خلف200619

46بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمثنى عبداللطيف منهل200351

47بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرايهاب عدنان جواد280927

48بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصفاء محمد احمد280844

49بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمود احمد جاسم284814

50بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسيف الدين رائد عبدالحميد520439

51بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرشهاب احمد جاسم280203

 علي مجيد280675
52بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى

53بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمظفر صالح بريسم495127

54بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر ضياء محمد353078

55بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصالح حامد زوين280118

56بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد كريم شياع285221

57بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرطه وهاب زيدان280209

ى علوش281471 58بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي حسير

59بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراسامة سعد حميد352761

60دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرثائر جميل مهدي426778

61دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكروليد عبدالستار جودة353259

62دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرفراس متعب محمد402272

63دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي فاضل خلف356765

64دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسعد صادق محمد200521

65دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعالء حامد كاظم354369

ى خضير280258 ى ياسير 66دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

67دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرقصي طه خلف200516

ى خلف200517 68دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي حسير

69دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسام حامد نجم401951

70دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكربشار سالم علي285992

ى هندي279969 71دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكروالء حسير

ي200547
 
72دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسام طه رزوق

73دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرشاكر محمود نجم353888

فالدين كمال كامل280337 74دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكررسر

75دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكريارس مطرسر سبع280994



76دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرهيثم سمير احمد280075

77دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرواثق عبداالمير مهدي354669

78إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد عباس حمزة283809

79إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي محمود عبد283893

80إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصفوك منهل صكر280786

 علي كاظم298430
ى 81إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

82إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى نبيل مجيد558463

1ماجستير2بعقوبة المركز12511دياىلذكركمال حافظ كامل280489

2ماجستير2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي محمود عبدهللا279800

3ماجستير2بعقوبة المركز12511دياىلذكرليث عامر عبدالجبار200258

4دبلوم عاىلي2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالحكيم طلب جعفر200265

5بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد جاسم محمد200579

6بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد صالح كاظم200553

7بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسيف مؤيد ابراهيم285860

8بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرضيف محمد علي200589

ي200164
9بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعباس علي حسوتى

10بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد يوسف علي200476

ى285717  علي حسير
ى 11بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

ى عبد200368 12بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسعد حسير

13بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرامجد نافع كامل200339

14بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسعد حسن موس285970

15بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي احمد عبد353998

ي اسماعيل280712
16بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرليث حف 

17بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد حبيب محمد280274

18بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر محمد رحيم284462

19بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد صادق باقر200201

20بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر سمير توفيق285595

ي جمعة416405
21بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد سبن 

22بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر علوان مهدي200498

23بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد ابراهيم سيدوىلي353303

24بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرخالد وليد حسون281079

25بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصباح جاسم ابراهيم280587

26بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمنذر حارث كاظم285705

27بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد طه عبد401203

28بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسيف رعد علي280058

ى محمود280526 29بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي حسير

30بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرليث عبدالعظيم عباس200255

31بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي حميد سعد279882

32بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر وليد عبدالستار285733

33بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي حسن شاطي297502

34بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسن فالح حسن284915

35بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد حميد سعد281035

36بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد شاكر مجيد200437

37بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر احمد خميس200598

38بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرنورالدين كمال كامل283687

39بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرنجاح مهدي صالح280732

40بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى محمد محمود354300

41بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعباس جياد خادم200528



42بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصفاء محمد محسن200508

43بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد صالح شاكر200502

44بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالمهيمن طلب جعفر200467

45بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرشالل طالل احمد285269

ي400975
46بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرنجم عبدهللا حسوتى

47بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرهادي ابراهيم اسماعيل200570

48بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكريارس هادي صالح279914

49بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي مطرسر سبع200525

50بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمروان علي اسماعيل283838

ي اسماعيل280718
51بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرقصي حف 

ى مهدي هادي200342 52بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

53بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرهيثم يوسف علي285646

54بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالرحيم محمود رحيم285576

 عدنان علي495122
55بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى

56بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكررامي خوام عبداالمير200545

57بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرزياد محمد دري200451

58بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسعد ثامر عطوان200568

59بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصالح احمد مهدي200324

60بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراثير رشيد جارهللا284447

 سمير مهدي284668
61بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى

62بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسن هادي صالح281334

63بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى صالح خميس200447

64بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي احمد حسون274792

65بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد مشعان جواد354720

66بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعصام دحام احمد292082

67بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالرحمن توفيق فاضل281475

68بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد عبدالسالم سامي280215

69بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي قاسم محمد400943

70بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرظامن توفيق فاضل281045

71بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراسامه جمال حاجم200532

72بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي سعدون عباس283709

73بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرخالد حامد زوين200423

74بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرغزوان علي اسماعيل284235

75بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكردحام حامد نجم401065

76بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرفالح حسن محمد200533

77بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكريعقوب يوسف فاضل291898

78بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكردحام سلمان قدوري281370

79بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرفاضل طارق خضير200220

ي جمعة200442
ى سبن  80بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

81بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمازن حاتم كاظم284805

82بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكربشير صالح بريسم356513

83بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد ابراهيم عبد284624

84بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمروان منعم جاسم200565

85بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمروان خالد علي283748

86بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر طه عفج200270

87بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكربكر مبدر كامل280885

88بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرطالب ثاير يعكوب279729

غام كريم علي280768
89بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكررصى



90بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد يعرب منهل291911

 سامي قاسم200506
91بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمرتصى

ى285908 92بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسمير عباس حسير

93بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى كنعان جواد200408

94بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكريارس عامر صالح356193

95بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى زيد متعب280964

96بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحيدر عبدهللا بالل200534

97بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعالء سالم ورور553781

هللا سلمان401008 98بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعدنان خير

99بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمروان واثق نصيف200578

100بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكريعرب طه عبدهللا284266

101بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرنور اديسون عبدالعزيز355461

102بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكروسام حميد شهاب200427

103بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعباس عبداللطيف منهل413679

104بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى طه عبدهللا280901

105بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي محمد علي280815

106بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي جاسم محمد200296

ى حسن280978 107بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرطه حسير

108بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد حافظ كامل495126

109بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسن قاسم جواد280089

110بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالودود طلب جعفر200499

111بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمهند كمال كامل284379

 علي خميس200436
ى 112بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

113بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد صالح كاظم200182

114بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد قحطان علي280387

ي200537
115بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسن علي حسوتى

 محمد علي200524
116بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى

ي سامي سعيد200350
117بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالغنى

118بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكريوسف عباس علوان200543

119بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد اسماعيل محمد200512

 علي كاظم200336
ى 120بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

121بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسيف كريم رفيع283701

ى نارص280752 122بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرضياء حسير

123بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراوس هيثم خضير285183

124بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد علي فهمي284306

125بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد زيد خادم280798

126بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي نجم عبد200211

ى عبداللطيف منهل413683 127بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

ى صاهود283877 128بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصفاء حسير

ى115856 129بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحيدر احمد حسير

130بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي فيصل رشيد200535

131دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالسالم خلف اسماعيل200549

132دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي رشيد شهاب281307

ى شعالن خادم200492 133دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

134دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد سمير احمد280549

135دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد مجيد خميس285842

136دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمهند عبدهللا اسماعيل351412

ى مشعان جواد352908 137دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير



138دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد فائق عدنان280238

139دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي شعالن خادم200552

140دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي وعدهللا كاظم200340

141دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالحليم حافظ كامل356647

142دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمروان ضياء عبدالمحسن200449

143دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرادريس احمد مهدي200316

144دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكروليد زيد محمد284869

145دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرنصير رشيد جارهللا279998

146دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرقيرص كريم علي280140

147دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصالحالدين سمير حميد281341

148دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرزياد طارق خضير200563

149دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي جواد كاظم352932

150دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرامجد ماجد خلف401159

ى200285 151دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد رعد طعير

ى200188 152دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالستار جبار حسير

153دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد عطية خضير200273

154دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكربشير رشيد جارهللا280037

155دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالصمد محمد محمود200487

156دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد احمد شهاب200448

157دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرانور احمد مهدي200503

ى هندي284991 158دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسن حسير

159دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرهيثم ثامر صالح200468

160دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسيفالدين محمد رحيم285034

161دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد علي لطيف200573

162دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرابراهيم محمد نجم200542

163دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرشعيب اسماعيل علي285063

164دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي محمد عباس285719

165دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد دريد علوان200400

166دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكريارس اديسون عبدالعزيز285997

 علي خميس200206
167دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى

168دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعصام عبدالرزاق داغر292001

169دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد عطية خضير200337

170دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي زيد خادم200554

171دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحاتم كريم رجب353179

172دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرماجد خضير احمد280381

ي284346
173دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمسلم حكمان راضى

174دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمهدي ابراهيم اسماعيل200569

175دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمقداد محمود خلف200596

176دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسام سالم اسماعيل200417

177إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصادق حاتم حسن285988

178إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرطه رعد احمد200488

179إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمروة طالل شاكر553791

180إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرايرس يوسف كرحوت281158

181إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد صباح زكي402317

ى عليوي285764 182إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد حسير

183إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكراوس خالد نعمة285921

184إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالباسط نصير محمد495132

 علي عبدالخالق286087
ى 185إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير



ى284762 ى اياد حسير 186إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

187إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلوان عباس حميد200396

188إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكربارق قيس كامل280245

ى ثامر حسن373667 189إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

190إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد سمير حميد281346

191إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحارث احمد عبد280360

192إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد قاسم محمد355780

193إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرجبار صبحي جاسم200394

194إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكروليد محمد حسن350966

195إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمسلم سعدون طه200362

196إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرباسم سامي عبد285967

197إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرفاضل جياد خادم200526

ى محمود284947 198إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرامير حسير

199إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد علي محمود200345

200إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعلي خليفة حمود200539

201إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرايوب عدنان طه283661

ى محمود283918 202إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمود حسير

203إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمرتصى محمد هادي401685

204إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرطه كريم ابراهيم355559

205إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى شهاب احمد200341

ى صاهود284709 206إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحامد حسير

207إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحمزة خليفة حمود200538

ى285752 208إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالسالم علي حسير

209إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرطه محمد وهاب200479

210إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد احمد عبد279766

211إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد يحنر احمد280156

212إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد قاسم داود355966

213إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبداللة احمد شهاب200175

214إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد علي فاضل356365

215إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد محمود خماس285951

216إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكراسماعيل ابراهيم اسماعيل200529

217إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد سالم اسماعيل200507

218إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكروسام رحيم احمد280306

219إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمروان سمير توفيق285942

220إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعماد خالد علي285205

221إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعالء حسن وفر200320

222إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكردحام هالل بريسم200405

223إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالباسط محمد محمود280322

224إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالرحمن خضير كاظم560046

225إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد عماد سالم495123

226إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعالء محمد محسن280476

227إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر رضا اسماعيل200455

228إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد قاسم خليل510557

229إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد محمد نجم510561

230إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد برع سلمان200474

ي عبد200293
231إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرايمن هاتى

232إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد مجيد عبود415954

233إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرزيدون منير ابراهيم284606



234إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد هادي فرمان285485

235إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعباس كاظم حسن356783

ي سعدون طه280146
236إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرهاتى

ى دريد علوان292141 237إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرامير

ي200173 238إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر قيس صير

239إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكراثير موفق احمد495124

240إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدهللا محمود كاظم200457

241إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسيف سعد قاسم200378

242إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى عبدهللا نجم400929

243إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرزياد عبدهللا اسماعيل353714

244إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد عبدالخالق ظاهر504099

245إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد محمد وهاب200283

ى354589 246إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرقاسم علي حسير

ى منعم عباس402001 247إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

248إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرابراهيم فالح جياد280869

249إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرتميم سعدون طه280134

250إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرليث احمد شكر401933

251إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد علي لطيف200277

ي سلمان460170
 
ى شوق 252إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

253إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرثائر صباح حنتوش356594

254إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد باقر شكر402041

255إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرسعد عبدهللا ابريسم200377

256إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالرحمن مهدي سلمان284892

257إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحيدر جمال طالب200179

258إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرصالح هادي صالح285354

259إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعبدالرحمن محمد عبد285367

260إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمصطفى طه منهل354488

261إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمار كريم طالب285688

262إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعالء اسماعيل خزعل495099

ى خلف283762 263إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد حسير

264إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرضياء محمد محسن200432

265إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرعمر جاسم محمد200463

ى286030 266إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكروسام نزار حسير

267إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرطالل عدنان كير200460

268بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكراحمد خضير عباس200572

269بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحاجم علي محمد286002

270بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمهدي صالح حسن200546

271بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرغالب عبدالخالق عبدهللا417063

272بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد ربيع حميد495092

273بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلذكرخولة مصطاف عبد200485

274دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد كاظم احمد510554

275دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرفراس محي حسن280702

ى خضير عباس280030 276دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسير

277دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلذكرحسن عطية خضير200334

278إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرمحمد حميد عبدهللا280222

ى285867 ي علي حسير
279إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرهاتى

280إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلذكرنوري صباح محمد200519

1بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىخالدة رحيم حمود495131



سناء علي جاسم285623
2بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

3بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىاطياف محمد جاسم280177

4بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىارساء حسن علوش281485

5بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىابتسام خليل ابراهيم286007

6بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىامال عبدالرزاق محمود315447

7بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرواء توفيق فاضل352390

8بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنادرة جميل مهدي284324

9بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسهيل نجم عبدالخالق495134

 علي279749
ى ين حسير 10بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشير

11بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىلم عباس خضير200624

 علي200587
ى 12بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىارساء حسير

13بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمروة حميد رشيد200327

اسيل عبدالجبار علي200323
14بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

15بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىناهدة يوسف فاضل285885

16بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىاحالم عبداالمير مهدي280807

17بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمروة خالد نعمة356466

ى حميد200370 18بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىيرسى حسير

19بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرسل محمود عبود351474

20بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىابتسام عبود كامل200504

21بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىجميلة احمد جليل553812

22بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىايالف نبيل مجيد510562

23بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسهاد قاسم حسن558255

24بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهديل يحنر احمد200588

25دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىامال غناوي كاظم286034

26دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىوفاء شالل عباس281123

27دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىابتسام احمد سوادي352793

ى284467 االء علي حسير
28دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

ي اسماعيل281015
ى غنى 29دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىبرسر

ى555337 30دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىليل جاسم حسير

ى عباس284967 31دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىاسماء ياسير

32دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىحمدية جميل عليوي292007

33دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنجالء عبدهللا سلمان283777

34دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرنا سلمان شكر365637

هناء محمد علي432023
35دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

36دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنورس وليد كامل284437

37دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسارة مطلك بريسم285964

38إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسحر عباس علي285949

39إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىارساء صالح الدين محمد280355

1ماجستير2بعقوبة المركز12511دياىلأننىزينب عبدالرحيم اسماعيل285612

2ماجستير2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسمر عبدالوهاب عبدهللا280392

3بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىافراح طالب عبدهللا280581

4بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىزهراء مجيد خميس357983

5بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىغدير ذياب شياع284733

6بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىارساء رائد عبدالستار200523

7بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمرسى جاسم محمد292044

8بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسيناء سهيل عبدهللا285014

9بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىصبا خالد نعمة356707

10بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىتبارك توفيق فاضل281002



11بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمروة فالح حسن200254

12بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنور احمد كاظم285740

ى حميد414789 13بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىانوار حسير

14بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىايناس عبدهللا اسماعيل354455

15بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشيماء ثامر صالح554162

16بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسارة طالل احمد200466

17بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمروة سليمان حميد285725

18بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىايناس فالح حسن200541

19بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىحنان سالم عبدهللا284834

20بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشيماء عاكف علوان285798

يف398800 21بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرنيم لطيف رسر

22بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىزينب سمير احمد284653

23بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىالرة محمد مهدي510555

24بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسحر محمد عبد280421

رواء عبدالودود علي284254
25بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

26بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىايمان عبدالرزاق عبدهللا200510

27بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنور وعدهللا كاظم200582

28بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشيماء نافع كامل284365

29بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىضح حازم سامي200550

30بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهبة جاسم محمد284216

مروة علي شاكر200317
31بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

اس فالح حسن200575 32بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنير

ي200520
33بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهبة رحمن راضى

ى284940 34بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهبة فوزي حسير

35بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىغفران احمد حسون292027

36بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىابتهال احمد عبد280952

37بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرقية ثامر ابراهيم285808

38بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىغفران محسن سبوس200363

ي285048
 
ق 39بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىانتصار خليل رسر

40بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىوميض وليد خميس200384

41بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهبة محمود وهاب386859

42بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهبة خالد محمد283679

رؤى كريم علي200562
43بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

44بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسمارة قدوري سلمان280190

45بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىامنة سمير ابراهيم200593

رسى علي مجيد281021
46بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

47بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىغفران فليح سالم200580

حنان كريم علي281462
48بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

49بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىحوراء عبدالخالق ظاهر352429

50بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمنال قيس قدوري284853

51بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىلبنى احمد علوان200600

52بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمنال كريم طالب352638

53بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشهد طالب خميس181955

54بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهدى رعد جسام200509

55بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنور حميد كريم355187

56بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىزينة ذياب محمد285746

57بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسحر جاسم محمد200229

58بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشهد ابراهيم عبد284281



59بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىوالء هادي جاسم200354

60بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشيماء مهدي عباس200274

61بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرسور اسماعيل عبدهللا200441

انوار عبدالودود علي284357
62بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

63بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىارساء صادق عيدان353249

64بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىضح عبدالودود علي284352

65بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىارساء محمد خضير280891

66بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىارساء عبدالودود علي284331

67بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىفاطمة مجيد خميس200586

68بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشيماء محمود حمزة353617

ى نارص200234 69بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرحاب حسير

70بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهالة حسن وفر200559

71بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرساب حميد كريم355386

72بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىابتهال كريم شكر284973

73بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنور محمود كاظم200555

74بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىاالء ثائر جميل284162

رسى رعد علي281394
75بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

76دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىصابرين عبدالكريم محمود195807

77دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرشا يحنر علوان200422

78دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىاطياف وليد كامل553807

79دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنىه علي مجيد285870

80دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسحر عبدالمنعم احمد200390

81دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمروة عبد حايط200496

82دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىايفان نجيب ابراهيم285916

 علي281355
ى 83دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمنال حسير

ى صاهود355881 84دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىدعاء حسير

85دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىكحالء مجهد عصفور200480

86دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىايات توفيق فاضل279821

87دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىفاطمة حميد هادي285819

88دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرايات خالد كريم280912

89دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىارساء شاكر محمود285002

ى200608 ق علي حسير 90دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىاستير

91دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىضح جاسم محمد286053

92دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشيماء ابراهيم عطية200299

93دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىعبير كريم مهدي280726

94دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىحوراء مؤيد جاسم283863

95دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنور مالك شكر284924

سوالف احمد علي285251
96إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

97إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىوسن جالل شاكر553777

98إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىحياة اسماعيل محمد200462

99إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهند نبيل مجيد401606

100إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىزينب ميثاق طالب200530

101إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىلبنى قصي عبدالجليل417840

102إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىشيماء علوان مهدي285786

ساىلي سمير ابراهيم200196
103إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

عبير احمد علي353954
104إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

105إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرانية سمير ابراهيم200478

106إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىوالء محمد محسن200217



107إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهدى جاسم محمد285607

فاطمة علي محمود285880
108إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

109إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىضح احمد شهاب200471

110إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىامنة مجيد خميس354756

111إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهديل فراس جاسم285972

ي200157
مريم علي حسوتى

112إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

ي200307
 
113إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىزهراء طه رزوق

114إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهبة عمر خالد291965

115إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهيفاء صالح كاظم200602

116إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمحمد فخري حسن281223

117إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهديل عبد الرحمان حسن402125

118إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىزمن هاشم عبدالكريم285780

119إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىرويدة عبدالجبار اسماعيل200184

120إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىميس راسم عبدهللا200486

121إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىدعاء ستار جاسم200371

ى116217 122إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمريم كريم حسير

123إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىهبة قصي عبدالجليل420146

124إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنورالهدى حسن وفر200438

ق يارس مسعود402076 125إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىاستير

126إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىايات هاشم ماجد200290

سبأ علي محمود285298
127إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننى

128إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىليل عبدالكريم مبارك200310

129إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىزمن احمد سلمان200246

130إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىتبارك طه عبدهللا355017

131إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمريم نافع كامل285561

132بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىمنى كاطع ماجد200591

ى نجيب عبدالرزاق553810 133بكالوريوس2بعقوبة المركز12511دياىلأننىبرسر

ام200626 134دبلوم2بعقوبة المركز12511دياىلأننىذكرى سالم بير

135إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنادية يوسف فاضل285440

136إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىوفاء سلمان احمد200243

ة اسماعيل ابراهيم200415 137إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىسمير

138إعدادية2بعقوبة المركز12511دياىلأننىنغم قصي خزعل495117

ي سعد12512دياىلذكرصالح نهاد صالح376445
1ماجستير2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد ابراهيم علي500751
2ماجستير2بنى

ي سعد12512دياىلذكرنرص عيىس نجم337094
3ماجستير2بنى

ي سعد12512دياىلذكرايرس حامد سلمان135651
4ماجستير2بنى

ي سعد12512دياىلذكرفاضل حسن جاسم375996
5بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقتيبة علي عبدهللا478876
6بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي خالد نارص136028
7بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرخيون حمدان شالل375990
8بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرنجم عبدهللا محمود376065
9بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرنبيل احمد عبد376055
10بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرزيد هجول شلكام136434
11بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي جاسم حسن135965
12بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد رشيد احمد136032
13بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسعد علي خلف135999
14بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرجمعه حسن جاسم278686
15بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرضياء خالد نارص376084
16بكالوريوس2بنى



ي سعد12512دياىلذكرحمزة عذاب محمد136004
17بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسمير رزاق عبد557777
18بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد عادل احمد278438
19بكالوريوس2بنى

ى مبدر غازي376070 ي سعد12512دياىلذكرمعي 
20بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحردان خليل ابراهيم135944
21بكالوريوس2بنى

ى فاضل عبد374975 ي سعد12512دياىلذكرحسير
22بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي عذاب محمد376089
23بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرماجد رشيد حميد405612
24بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد ثامر محمد557614
25بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكربهاء محمد رشيد130314
26بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرصالح عبدالمنعم عبدالودود295104
27بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرطارق موس نجم558351
28بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرليث محمد حميد294439
29بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكروسام علي محمد500673
30بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعثمان كريم بداع558406
31بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكراركان فوزي جميل135327
32بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرامير عادل حبيب558340
33بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرامير سعد حيدر558446
34بكالوريوس2بنى

ى558353 ي سعد12512دياىلذكررامي نوري حسير
35بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي احمد محمد500679
36بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحيدر نارص كاظم500685
37بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد جميل حمد375146
38دبلوم2بنى

ى عبد135991 ي سعد12512دياىلذكرنوري حسير
39دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي هاشم حسن130352
40دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعادل وردي سلمان136201
41دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد رشيد احمد136018
42دبلوم2بنى

 عواد علي416338
ي سعد12512دياىلذكرمصطفى

43دبلوم2بنى

ى حميد130838 ي سعد12512دياىلذكرعدنان حسير
44دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرنجاح حسن حميد376076
45دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد حميد عباس294616
46دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحيدر عثمان خالد429258
47دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحميد خلف جميل557597
48دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسالم عباس عيدان136149
49دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرداود سلوم علي132312
50دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي حسن عبد135950
51دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرراسم محمد علي292779
52دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد فوزي صالح375983
53دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد شامل عباس135957
54دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكروليد جاسم سكران336675
55دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد فاضل عبد463692
56دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمرتصى حيدر جواد295779
57دبلوم2بنى

ى جميل295591 ي سعد12512دياىلذكرعلي امير
58دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرليث محمد سلمان337100
59دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد جاسم شجاع337080
60دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد حسن جودي429225
61دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدالرحمن جاسم محمد416164
62دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرطارق جاسم محمد336525
63إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد مجيد جمال136019
64إعدادية2بنى



ي سعد12512دياىلذكرسعد عبد كيطان295990
65إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرنصير محمد شهاب405589
66إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي نعمة علي558394
67إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي سعد مصلح294490
68إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد نجم عبدهللا376279
1ماجستير2بنى

ي سعد12512دياىلذكرميثم ثامر صالح293116
2ماجستير2بنى

ي سعد12512دياىلذكرنجم يحنر كاطع376292
3ماجستير2بنى

 علي حميد292610
ى ي سعد12512دياىلذكرحسير

4ماجستير2بنى

ي سعد12512دياىلذكريوسف محمد غريبة136109
5بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد مجيد مهدي130582
6بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبداالله محجوب محمد132727
7بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكروسام هاشم حسن136407
8بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمنير مزهر عبد500743
9بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرماهر محمود عبدهللا136058
10بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكربرهان خالد نارص135353
11بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمصطفى محمد عبد135941
12بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي عبدهللا عويد295222
13بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرخالد قحطان محمود429378
14بكالوريوس2بنى

ي عطية محمد557739
ي سعد12512دياىلذكرهاتى

15بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعامر طالب نجم295196
16بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكراسامة جمال احمد135360
17بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرناطق هاشم حمد135874
18بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسعد يوسف حسن130507
19بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعباس محمد علي88362
20بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحميد حسن كيطان336609
21بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي ثامر عبد337085
22بكالوريوس2بنى

ى135595 ي سعد12512دياىلذكروليد سلمان حسير
23بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمروان ابراهيم محمد135264
24بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسلوان اسعد نصيف135347
25بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسيف هيثم محمد429242
26بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحذيفة كريم حميد135661
27بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد حامد زيدان136029
28بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعدي احمد كردي130989
29بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدهللا حسن احمد429134
30بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمصطفى سعدي صالح294185
31بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرايهاب محمد خالد135254
32بكالوريوس2بنى

ى292982 ي سعد12512دياىلذكروضاح احمد حسير
33بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعالء صالح مرسهد136009
34بكالوريوس2بنى

 علي حسن130263
ى ي سعد12512دياىلذكرحسير

35بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرابراهيم محمد غريبة136076
36بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرفاروق كامل عباس136106
37بكالوريوس2بنى

ى429212 ي سعد12512دياىلذكرحسن سلمان حسير
38بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعالء سلمان مرشد292688
39بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدالحميد علي حميد294030
40بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكراقتدار خضير سلمان136255
41بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرخرصى كريم ابراهيم336777
42بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرغزوان اسعد نصيف135979
43بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرنهاد خلف زركان135958
44بكالوريوس2بنى



ي سعد12512دياىلذكرزياد سالم رسحان135996
45بكالوريوس2بنى

ى136007 ي سعد12512دياىلذكركرار عباس حسير
46بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعامر محمد لطيف429162
47بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمهدي جاسم محمد500711
48بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد علي عبدهللا295271
49بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرخليفة سعد مزهر374127
50بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقيرص عادل وردي135312
51بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحارث عبدهللا محسن295383
52بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرليث مهدي صالح136023
53بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعباس حمد خضير135967
54بكالوريوس2بنى

ى محمد336790 ي سعد12512دياىلذكرعلي حسير
55بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعثمان شامل عباس135880
56بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرهاشم رسحان حسن136125
57بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكررحيم منعم عبد135378
58بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمعاذ ثامر صالح293156
59بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكربالل محسن نجم135336
60بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرامجد حميد احمد336481
61بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعمار رشيد حميد295856
62بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحيدر نصيف سعود136066
63بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمرتصى هاشم سلمان294775
64بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرانور صباح جعفر135983
65بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرشعيب فالح علي132375
66بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد علي صالح135341
67بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرهادي جاسم محمد500700
68بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرماجد حميد احمد336494
69بكالوريوس2بنى

ى محمد130173 ي سعد12512دياىلذكرايمن حسير
70بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكريوسف رعد سكران294725
71بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد حمد غريبة132831
72بكالوريوس2بنى

ى سالم رحمن278483 ي سعد12512دياىلذكرياسير
73بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدهللا رعد سكران292911
74بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمود جاسم محمد374173
75بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرامير احمد عبد135772
76بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعادل محمد غريبة135877
77بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكربالل عماد جاسم136087
78بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد حاتم حسن135537
79بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسيف حيدر عبدالرضا136268
80بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحيدر محمد بردي136026
81بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرشهاب احمد عبد375148
82بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرفارس يارس شامل135949
83بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدالعزيز ماجد محمد132189
84بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمصطفى نجم عبدهللا480483
85بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكراثير حسن مناجي336647
86بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعمر نجم عبدهللا295686
87بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكراياد هجول شلكام136423
88بكالوريوس2بنى

ى429108 ي سعد12512دياىلذكرعلي حامد حسير
89بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد عواد علي132144
90بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسمير احمد عبد136070
91بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدهللا خالد نارص132020
92بكالوريوس2بنى



ي سعد12512دياىلذكرعلي ذياب محمد132676
93بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدهللا محمود حميد135868
94دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدهللا عثمان عبدهللا337075
95دبلوم2بنى

 علي135993
ى ي سعد12512دياىلذكرعلي حسير

96دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكردحام صالح سلمان135992
97دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدالقادر محي كريم336582
98دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمصطفى ناظم عبد294643
99دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد عزيز هادي336686
100دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرخليل ابراهيم نصيف136017
101دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكررعد مهدي كريم136015
102دبلوم2بنى

ى135927 ي سعد12512دياىلذكراحمد ثاير حسير
103دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكريوسف احمد خميس374645
104دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي رحمان محمود429146
105دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكروسام محمد علي295348
106دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرضاري طالب جاسم375137
107دبلوم2بنى

ى132876 ي سعد12512دياىلذكرمهند ثاير حسير
108دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحميد فوزي صالح294078
109دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدالرزاق علي بداع296094
110إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكروسام عبدالرحيم شاكر429154
111إعدادية2بنى

ى136223 ي سعد12512دياىلذكراحمد علي حسير
112إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرماهر نجم عبدهللا132425
113إعدادية2بنى

ي عبدالرحيم429753 ي سعد12512دياىلذكراحمد صير
114إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكررسول عامر كامل136024
115إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكررزاق ابراهيم يوسف464315
116إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد مظهر سلمان500631
117إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي طالب جاسم131292
118إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحسام اسماعيل كريم336567
119إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي سعد مرشد429229
120إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرريام عناد كريم500572
121إعدادية2بنى

ى عالوي كريم445159 ي سعد12512دياىلذكرحسير
122إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقاسم علي ضمد429234
123إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد اسماعيل حمدان135516
124إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدالكريم عناد كريم500625
125إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد عامر جاسم131374
126إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد طالب سلمان500578
127إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرموس عقيل جاسم292739
128إعدادية2بنى

ى416958 ي سعد12512دياىلذكرماهر ثاير حسير
129إعدادية2بنى

ى خليل ابراهيم135792 ي سعد12512دياىلذكرحسير
130إعدادية2بنى

ى135936 ي سعد12512دياىلذكرمثنى ثاير حسير
131إعدادية2بنى

ي132275
ي سبن  ي سعد12512دياىلذكريوسف صير

132إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمزاحم كامل عبار135952
133إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد يوسف حسن131574
134إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد ابراهيم محمد131099
135إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحسن حامد حسن429122
136إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحمزة ضياء حمزة336634
137إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقيرص وليد جمال375104
138إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكراوس هاشم محمد135977
139إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد قاسم علي131633
140إعدادية2بنى



ي سعد12512دياىلذكريونس علي رشيد132531
141إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد خميس محسن293313
142إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي سلمان داود296122
143إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعمر رزاق خضير135973
144إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعثمان رزاق خضير130672
145إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرجاسم عماد جاسم131027
146إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد هيثم نهاد336751
147إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعثمان محمد عبدالرزاق296212
148إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعمر كريم حميد136289
149إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعباس مقداد منعم336376
150إعدادية2بنى

ى محمد حميد376211 ي سعد12512دياىلذكرحسير
151إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي جمعة حسن136016
152إعدادية2بنى

ى محمد131845 ي سعد12512دياىلذكرمحمد حسير
153إعدادية2بنى

ى جاسم295328 ي سعد12512دياىلذكرعلي حسير
154إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمصطفى سعيد مطلب130703
155إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرياس طه جاسم135920
156إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرصادق عبدالرضا حمدان336831
157إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعالء هاشم حمد278656
158إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد صاحب عيىس292850
159إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرانمار جبار رشيد132404
160إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقتيبة محمد خليل136342
161إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكربكر وليد جمال416993
162إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكريونس عبدالرضا يونس131500
163إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعمر سعد مصلح292466
164إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرماهر كريم ابراهيم278561
165إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكروائل ذياب رسحان500636
166إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسيف علي بداع131152
167إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرلؤي احمد كردي130776
168إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدالقادر علي شهاب429158
169إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكررائد محمد حافظ135278
170إعدادية2بنى

ى عماد سلمان336540 ي سعد12512دياىلذكرحسير
171إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكررعد كامل عبد295735
172إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكروليد وردي سلمان293083
173إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحسن عماد سلمان132599
174إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرخميس سعد جمال130455
175إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد جمعة حسن375168
176إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقيرص صالح جعفر130428
177إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمرتصى محمد حسن131897
178إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحيدر حاتم كسار375974
179إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمرتصى عبدالرحمن كريم336510
180إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي كريم بداع376178
181إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي عزيز ابراهيم429263
182إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرخالد وليد خالد132242
183إعدادية2بنى

ى136103 ي سعد12512دياىلذكرمؤمل عباس حسير
184إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسجاد نهاد كريم293420
185إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرشهاب احمد عناد278407
186إعدادية2بنى

ى منعم عبد135882 ي سعد12512دياىلذكرحسير
187إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد مهدي علي515525
188إعدادية2بنى



ي سعد12512دياىلذكرمحمد ثاير مجيد130103
189إعدادية2بنى

ى ذياب محمد295824 ي سعد12512دياىلذكرحسير
190إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي احمد عبد336806
191إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكركرار خليل عبد132121
192إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرساجد حميد احمد429097
193إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد قاسم شكر293633
194إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد علي حميد292519
195إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي صالح عبدالرزاق293536
196إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسنان عباس فاضل129989
197إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي رزاق خضير135544
198إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدالقادر جمال حامد132505
199إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكراحمد عامر جاري131776
200إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكريوسف فالح علي136099
201إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي هادي خماس135567
202إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد علي محمد135870
203إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمصطفى مقداد منعم336844
204إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرمحمد باسم عباس293187
205إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقتيبة قيس فاضل376237
206إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعلي فارس علي337070
207إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعباس باسم عباس295967
208إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكربكر وليد فالح292372
209إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرليث حميد احمد336439
210إعدادية2بنى

ى زيد وهيب296020 ي سعد12512دياىلذكرحسير
211إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكريارس رحيم نصيف500745
212إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرحمزة صالح سلمان278540
213إعدادية2بنى

ى حمدان293593 ي سعد12512دياىلذكرضياء ياسير
214إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكراكرم محجوب محمد132757
215إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقتيبة جمال احمد375175
216بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعبدهللا محمد علي88343
217بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرسالم جبار محمد135333
218بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلذكرثامر سلوم وهاب336600
219دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرفراس عادل احمد295048
220دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعامر جاسم محمد131467
221دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقاسم محمد احمد376218
222دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرطالب جاسم محمد292551
223دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرقاسم شكر محمود337027
224دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلذكرعالء عبدهللا حسن135885
225إعدادية2بنى

ى135929 ي سعد12512دياىلأننىندى غائب حسير
1ماجستير2بنى

ي سعد12512دياىلأننىزينب ضاري جاري558445
2بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىمريم شدهان منصور376249
3بكالوريوس2بنى

ي جبار حمودي294204
ي سعد12512دياىلأننىتهاتى

4بكالوريوس2بنى

ين محمد136117 ي سعد12512دياىلأننىرشا شير
5بكالوريوس2بنى

ى558444 ي سعد12512دياىلأننىريم نوري حسير
6بكالوريوس2بنى

اس محسن حاجم295129 ي سعد12512دياىلأننىنير
7دبلوم2بنى

ى135962 ي سعد12512دياىلأننىهدى غائب حسير
1ماجستير2بنى

هبة سامي كريم295901
ي سعد12512دياىلأننى

2بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىزينة لطيف صادق130541
3بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىعذراء عمار صاحب136398
4بكالوريوس2بنى



ي سعد12512دياىلأننىسوالف عادل حبيب130065
5بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىدعاء حاتم حسن135779
6بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىزهراء جبار محمد135350
7بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىندى صالح عبدالعباس136012
8بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىهناء حافظ عبدهللا135699
9بكالوريوس2بنى

ى132880 ي سعد12512دياىلأننىضح نوري حسير
10بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىنغم نصيف عثمان136014
11بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىاالء محمد خالد336407
12بكالوريوس2بنى

ى278392 ي سعد12512دياىلأننىبيداء غائب حسير
13بكالوريوس2بنى

ى منعم عبد135714 ي سعد12512دياىلأننىياسمير
14بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىيرسى علي محمد88697
15بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىارساء جبار محمد135295
16بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىحنان قاسم حمد136436
17بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىفاطمة عبدالرزاق مهدي336658
18بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىايات نبيل حسن135947
19بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىازهار حاتم جاسم136021
20بكالوريوس2بنى

ى فرحان شحاذة135988 ي سعد12512دياىلأننىحنير
21بكالوريوس2بنى

ايمان علي رشيد132642
ي سعد12512دياىلأننى

22بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىعلياء كريم عبد295433
23بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىهند عامر سعدون136050
24بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىمروة فاضل حسن136350
25بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىسحر معن سكران285214
26بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىدنيا هادي مهدي135986
27بكالوريوس2بنى

ي سعد12512دياىلأننىاسماء فاضل حسن136030
28دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلأننىهند عدنان جواد292323
29دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلأننىديانا حافظ عبدهللا135427
30دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلأننىمروة هادي سلمان374212
31دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلأننىفاطمة فالح جهاد129830
32دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلأننىشذى كريم احمد129907
33دبلوم2بنى

ي سعد12512دياىلأننىفاطمة عايد وردي131342
34إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىسحر خليل ابراهيم136171
35إعدادية2بنى

ي عبدالرحيم429738 ي سعد12512دياىلأننىامنة صير
36إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىرسل كمال صالح336734
37إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىعذراء محمود غريبة375186
38إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىنوره محمد عبدالرزاق296172
39إعدادية2بنى

ى135981 ي سعد12512دياىلأننىسحر مزهر حسير
40إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىمريم عايد وردي135623
41إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىحوراء عمار صاحب135751
42إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىحنان حامد عبد131755
43إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىهدى نبيل حسن130624
44إعدادية2بنى

ي136113 ي سعد12512دياىلأننىدنيا هيثم ناجر
45إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىنبا عناد كريم500560
46إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىرحاب محمد خالد278727
47إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىرانية وسام نهاد376317
48إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىسهام نهاد حمودي500741
49إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىزهراء مظهر سلمان500616
50إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىايناس مهند كريم130920
51إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىهدى عايد وردي132802
52إعدادية2بنى



ى135913 ي سعد12512دياىلأننىهبة مزهر حسير
53إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىهيفاء عادل وردي132773
54إعدادية2بنى

هديل سامي موس136418
ي سعد12512دياىلأننى

55إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىسحر ابراهيم محمد131250
56إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىفاطمة جاسم مرسهد336392
57إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىزهراء فاضل احمد135972
58إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىشهد عناد كريم500813
59إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىمحمد قيس فاضل278347
60إعدادية2بنى

ي سعد12512دياىلأننىرفاه محمد كندوري375163
61دبلوم2بنى


