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الدائرة 
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رقم مركز 
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التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1دكتوراهالمثنى11862ذي قارذكرسامر حميد سفر17900

2ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرقاسم متعب جلود319832

3ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرامجد علوان كاظم416877

4ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكراياد كاظم سعدون18301

ي حسن542238 5ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرمحمد ناج 

6ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكراثير فاضل عبدهللا17451

7ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرسلمان حميد عبيد532394

8ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرعبدالرحمن داخل كاطع453287

9ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرخالد صلف عبد417295

ى419649 10ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالجليل عبدالحسير

ي كاظم417226 11بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحيدر صي 

 علي418814
ى 12بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكررياض حسير

ى17434 13بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمخلد باسم حسير

14بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعماد حميد عبيد420494

 علي416493
ى 15بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد حسير

16بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي جعفر جاسم177208

17بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكروسام عبد الواحد سفر17076

18بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرفاضل حميد خيون319793

19بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرغيث فاهم حامد416309

20بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكروليد مجيد رشيد17444

21بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسامر عبدالكريم كعار548922

22بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراصيل محمدنبيل محمود17195

 علي سعدون532418
ى 23بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرتحسير

24بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرميثاق عبد مذكور17390

ى417998 25بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرنعيم جاسم حسير

26بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرجابر حمد عقاب455381

27بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد سلمان مجيرس319687

28بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرفراس ستار حسن453311

29بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحيدر عمران خلف532369

30بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمنير مراد ريسان17843

31بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعزالدين عبدالجبار مزهر347255

32بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرفيصل مسعد عطار416451

33بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد نارص عبدعلي17807

34بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحيدر ابراهيم محمد395501

35بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكررسمد عباس طلب177973

36بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرانور علي كدر418029

37بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد يحنر عطوان419553

38بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي صبار اليذ417389

39بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسلوان عبطان شجاي417320

ي17051  لعين 
ى 40بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي حسير

41بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكربسام محمد حسن17202

42بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبداالمير عطا458929

43بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراركان مطر سباهي416769

44بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرقتيبة حيدر فارس319785

ى عبيد178423 45بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعبدعلي ياسير

46بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرانور سالم عبدالرضا454489



47بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكركرار احمد صالح532368

48بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد راشد صالح18177

49بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعباس نارص عناد416951

50بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحيدر جاسور موس532393

51بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرجعفر سلمان مجيرس178182

52بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرفاضل دايخ فاضل418612

53بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسن راهي معيدي451477

ي176968
54بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسام ايمن عبدالغنى

55بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعقيل لفته مسير532361

56بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد مزعل نجم178833

57بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرذوالفقار علي كدر17635

ي ريكان388205
58بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد تق 

59بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكركرار كنعان حسن18007

60بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمساعد مخلد عجرش245725

61بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكركرار عبدالحسن عبد319781

ى عالوي532404 62بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرباسم محمد حسير

63بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعبدالرحيم عبدالصاحب جمعة532405

64بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد خضير كريم454251

ى417455  علي حسير
ى 65بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

ى177750 غام عبداالمير حسير 66بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكررصى

67بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي يعقوب عطية420292

68بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي احسان الزم418069

ي سهيل نجم417282
69بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرضى

70بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرامجد جبار حمزة419959

71بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد جبار قاسم176917

72بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرنصير حبيب عبدالرضا454284

73بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعدي عبدالرضا عبدالسادة17778

74بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي طالب يارس319743

75بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسامر رياض شنتة532399

76بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي راشد مجيد548826

ى ماجد ظاهر415975 77بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

78بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسامر نصير عبدالجبار417252

ى منير جبار17009 79بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسنير

80بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرليث جمعة ثجيل418746

ى عبادي سهر454343 81بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

ى قاسم حمادي440105 82بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

ى178106 83بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرتيسير علي حسير

84بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي هادي لطيف455529

 علي محمد535042
ى 85بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

86بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسعد محمد زيارة178069

ي جي 532403
87بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى شمخى

88بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرهيثم يوسف دوحان178630

89بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالكريم كعار417782

90بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراسامة زيد خلف17594

91بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكربهاء رحيم مرداس418286

92بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكركرار عبدالجبار مهلهل421836

93بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسالم عادل قاسم176954

ي بشير17459
94بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرضياء ماضى



95بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي اسماعيل حمد178717

ى معن451453 96بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد محسير

97بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالكريم عبدالعالي420133

98بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي محمود هادي548932

ي177586
99بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراسامة ايمن عبدالغنى

100بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعباس عبدالكريم هندي548890

101بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي رحيم ساجت18055

ى532503 102بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسجاد عبدالكريم حسير

103بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبدالرزاق حسن420070

104بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي حميد عبيد416592

105بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرجبار قاسم خضير17787

ى كامل532400 106بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي حسير

ى نعمة532386 107بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعبدهللا حسير

108بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالمحسن عبدالجليل421075

109دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد محسن يونس177097

هللا دايخ419268 110دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد خير

يف نعمه17083 111دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد رسر

112دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمجيد ريكان مجيد319802

ى17439 113دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمهند باسم حسير

114دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي كامل هامش319851

115دبلومالمثنى11862ذي قارذكرامير منير جبار178043

ى عبدالمحسن غميس17430 116دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسير

117دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد مروح رساب417192

118دبلومالمثنى11862ذي قارذكراسام هادي ربيع532362

119دبلومالمثنى11862ذي قارذكرثائر صباح عباس319747

120دبلومالمثنى11862ذي قارذكررائد عبدالخضى قاسم441160

121دبلومالمثنى11862ذي قارذكركنعان حسن علي417237

122دبلومالمثنى11862ذي قارذكربدر نارص حزام58818

ى177881 ى مفي  123دبلومالمثنى11862ذي قارذكررافد عبدالحسير

124دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسن خلف عبدالرزاق421885

125دبلومالمثنى11862ذي قارذكرضياء كاظم خضى178259

ى17717 126دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحسن علي حسير

127دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعالء كاظم جاسم17370

128دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعبدالرحمن فهد جبار419926

129دبلومالمثنى11862ذي قارذكراسامة كاظم خضى178203

130دبلومالمثنى11862ذي قارذكراحمد بخيت صالح532384

131دبلومالمثنى11862ذي قارذكراحمد فاضل صيهود532383

132دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد شاكر عبدالرزاق418850

133دبلومالمثنى11862ذي قارذكرضياء رحيم مرداس417845

134دبلومالمثنى11862ذي قارذكرصباح نارص كوين418318

135دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعبد الكاظم عبد بشير18272

ي حاجم215526  عبدالنن 
136دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمرتضى

 علي عطية417415
ى 137دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسير

138دبلومالمثنى11862ذي قارذكرفاضل صبار حاجم419041

139دبلومالمثنى11862ذي قارذكررعد احمد كاطع18279

140دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي جايد نعيمة176785

141دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي مهدي خليف452864

142دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد رزاق هاشم416295



ى453137 143دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبدهللا ياسير

 علي والي416146
ى 144دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسير

145دبلومالمثنى11862ذي قارذكرسالم صادق ثاجب319811

146دبلومالمثنى11862ذي قارذكرفيصل عزيز فيصل453149

147دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبد مذكور17165

ى رزاق نغماش418045 148دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسير

149دبلومالمثنى11862ذي قارذكرصادق جعفر نارص420365

150دبلومالمثنى11862ذي قارذكرسمير دنبوس هميم17916

ى كريم قاسم387431 151دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسير

152دبلومالمثنى11862ذي قارذكرخالد كريم كاظم419910

153دبلومالمثنى11862ذي قارذكرجمال عواد عناد532504

ى215699 154إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعمار جواد عبدالحسير

خ319879 155إعداديةالمثنى11862ذي قارذكراحمد خليف مجير

156إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحيدر هالل سعيد319910

157إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحبيب كاظم علي416528

ى كاظم عبدالحسن17256 158إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسير

ى319824 159إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمنتظر طالب عبدالحسير

ي موس17482
160إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعمار راضى

161إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمؤيد طه دخيل319849

162إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمهند طه دخيل177225

ى دخيل17170 163إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرنهاد ياسير

164إعداديةالمثنى11862ذي قارذكروسام عادل لفته419987

165إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرسعد مخلد عجرش178497

166إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرجالل رمضان هادي215644

167إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرفراس خضير ساجت534990

168إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى محسن عبود419631

169إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرلطيف فرهود سعدي177694

170إعداديةالمثنى11862ذي قارذكركامل زغير قند419537

171إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسام جاسم خلف453052

172إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرفالح سعود خلف452811

173إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعبداالمير عوض مهلهل17293

174إعداديةالمثنى11862ذي قارذكركرار طعمة سلطان419506

175إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمهند جواد عبد555025

176إعداديةالمثنى11862ذي قارذكراسعد رحيم طريم418564

177إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرزين العابدين غسان عبد اللطيف421785

178إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرجاسم عبدهللا يوسف387563

1ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرعلي سالم خلف17019

2ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرمغيث سعد علوان18218

3ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكراحمد جبار حمزة319830

4ماجستيرالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالوهاب عبدالرزاق420258

5دبلوم عاليالمثنى11862ذي قارذكرعلي خلف عبدالرزاق389818

6بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكركرار عبداالمير عوض17330

ى يونس416104 7بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحيدر حسير

8بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرطارق مهدي منصور418305

9بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد خضير احمد420035

10بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي عاشور جواد17015

ى سعدون419328 11بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعبدالرحمن عبدالحسير

12بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمانع عبدالهادي دولة418226



13بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبدالرزاق شامل417329

14بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي كاظم علي178434

15بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسعد عدنان سعدون416544

ى سالم جيجان177985 16بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

ى178538 17بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعباس نارص حسير

18بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي ابراهيم محمد454575

ي215654 19بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحمزة رشيد صي 

20بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرموس مزيد مطر532376

21بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى خالد محمد17566

22بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد راشد مجيد416830

23بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكربركات عزران غزاي17029

24بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد هادي جبار416471

25بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسعد حيدر كاظم177191

ى176767 26بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد علي حسير

27بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمرتضى محمد داود418689

28بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمحمد صباح نارص452527

29بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد زكي حمد320013

30بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسجاد علي غالي319768

31بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعباس عبدالزهرة حسن17253

ى عبدالوهاب عبدالرزاق419164 32بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

33بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكروسام عبدهللا نارص319722

34بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسن علي عبدالعباس416279

35بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرزهراء جليل كاظم178083

36بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرهديل علي عبدالعباس536169

37بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسيف سعد منشد17136

38بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسن عبدالوهاب عبدالرزاق418407

39بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى كامل شباط421616

ى صباح سعود422315 40بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

41بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمرتضى عبدالكريم محمد17150

42بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرخالد نايف نعيم319872

43بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرثامر حبيب شناع418386

44بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي كامل شباط418246

45بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى محمد مجيد178586

46بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرصادق مجيد حميد455506

47بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي صباح عطية178855

48بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرليث عباس رحيم17988

49بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرخالد كامل رغال178167

50بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكريارس مسلم عبدهللا548884

51بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرزهير صادق ثاجب177724

52بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسجاد سعد صي 176883

53بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكروليد خالد مانع418975

54بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكردعاء فاضل هاشم454296

55بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد محمد جواد177685

56بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكررامي باقر محمود388339

هللا شياع457029 57بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعالء خير

58بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد عادل عبد17774

59بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحيدر عبد عصواد178641

60بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد حسن فالح17600



61بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسام يحنر شعالن388017

62بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكركنعان ابراهيم سلطان178579

63بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرازهر خضير احمد420224

64بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمهند زيدان خلف215682

ى177995 65بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى طالب عبدالحسير

66بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمسلم حسن علي548868

67بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرغالي عبدالهادي دولة420168

68بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسعد غدير خضير419671

69بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحيدر محمد جواد178571

70بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرفؤاد جاسم حمود419758

71بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمسلم عبدهللا علي178709

72بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي كاظم كامل532372

73بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي هادي صالح245984

74بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسيف يحنر شعالن388051

يف416129 75بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسيف عمار رسر

76بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسجاد فؤاد مهدي17419

ي موس416696
77بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسام راضى

ى قيس مهدي416619 78بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

79بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعالء ضيدان جمعة532398

80بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى ليث جارهللا17736

81بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرزاهر نبيل لفته18166

82بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراركان خلف موتان178800

ى صباح كريم177627 83بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

84بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكربدر طارش سعد416579

85بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسيف الدين عبيد خالوي178760

86بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسن عبادي سهر532379

87بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرغيث عبد خالوي178767

88بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبدالرزاق محمد453032

89بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكريارس فهد عبداالمير17765

90بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرعلي حسن لفته177053

 علي عبدالعباس178672
ى 91بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

92بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرفراس عدنان ستار452799

93بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسجاد محمد جبار17115

94بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسجاد علي زيارة319890

95بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمهند عبداالمير كمر17836

96بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمجتن  محمد رسول418576

ى نارص محمود419000 97بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

98بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرسجاد سلمان داود17558

99بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكركريم جواد دخيل388093

100بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد صباح عبود319838

101بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكريوسف شبيب غازي101309

 خضير احمد420050
102بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى

103بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى نزار خميس534617

104بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرازهر احمد كاطع17689

105بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرصادق غدير خضير419714

ى جاسب ميس18089 106بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

107بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرانور جميل كاظم177464

ي245900
ى اكرم تق  108بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير



ى قيس عبد18229 109بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرحسير

110بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكراحمد سحبان حميد17749

111بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرمشعل جياد شمس548987

ى صكبان رسوال416510 112دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسير

113دبلومالمثنى11862ذي قارذكرسجاد صكبان كاصد178604

114دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعباس رزاق نغماش452584

115دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسن جميل فجر17227

 علي17339
ى 116دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعباس حسير

117دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحيدر علي كريم416350

118دبلومالمثنى11862ذي قارذكرنارص كامل رغال178192

119دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعباس صباح حسن319735

120دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبدالكريم كعاد17222

121دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي جابر عصواد18106

122دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى هادي محمد17542

123دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي منير فاضل386656

124دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد رمضان علي532392

125دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعبدهللا جايد نعيمة178649

126دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي جالل عبداالمير17746

127دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمهتدي نارص شالل419582

يف17187 128دبلومالمثنى11862ذي قارذكراحمد رياض رسر

ى386434 129دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد باسم حسير

130دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبدالحسن مطر17783

131دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي نعيم عبد177738

132دبلومالمثنى11862ذي قارذكركرار خليل نعيم178399

133دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعباس حيدر جابر17024

134دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعباس راغب حنبوت17468

هللا دايخ17771 135دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمخلد خير

136دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعباس محمود رستم18266

137دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي احمد يوسف177899

138دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم عبدهللا100532

 علي طعمة532396
ى 139دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسير

140دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمهند حسن منشد532381

141دبلومالمثنى11862ذي قارذكراحمد باقر جي 548937

142دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعباس جاسم محمد17414

ى عبود عبد18294 143دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسير

144دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعبدهللا عزيز سعود319840

145دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد قاسم حمد17588

ى17271 146دبلومالمثنى11862ذي قارذكرفؤاد صالح حسير

يف عبد177966 147دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي رسر

148دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعمار عبداالمير عوض17357

149دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعمار مسلم عبدهللا177421

150دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعمار تركي عبدهللا17283

151دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحيدر اسماعيل عيىس17129

152دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي رحيم خليف17538

153دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي وليد كاظم177543

ى17395 ى طعمة حسير 154دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسير

155دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعباس فاضل جبار177343

156دبلومالمثنى11862ذي قارذكرسعد ابراهيم هداد17840



157دبلومالمثنى11862ذي قارذكراسعد كاطع حاشوش177821

158دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحيدر عبدالساده عبدهللا532363

159دبلومالمثنى11862ذي قارذكركرار جبار عطية178891

160دبلومالمثنى11862ذي قارذكراحمد خلف خضير177335

161دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبدالمحسن كامل417010

162دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسن علي محمد452565

163دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي فيصل جبار177386

164دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد فوزي احمد17034

165دبلومالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالرضا حنون17410

166دبلومالمثنى11862ذي قارذكرحسن علي عطية420399

167إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرموتمن حكيم هادي387880

168إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي عقيل هادي246045

169إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمرتضى رعد كريم532515

ى صالح جويد532523 170إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسير

171إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعباس حاتم كريم320038

ي421913
172إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعالء محمد راضى

173إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد محسن محمد387765

174إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي محمد عبدالرضا455900

يف453274 175إعداديةالمثنى11862ذي قارذكراسعد رياض رسر

176إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمؤمل زياد طارق229952

177إعداديةالمثنى11862ذي قارذكريارس صبار اليذ422033

178إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد كريم غيالن421480

ي نعمة245833 179إعداديةالمثنى11862ذي قارذكراحمد ناج 

180إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي مهند عبدعلي215484

181إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى عاشور جواد245781

ى178751 182إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرسليمان عادل حسير

183إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرسجاد عادل جواد215730

ى حميد مهوس247569 184إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسير

ي420955
185إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحيدر اياد راضى

186إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعبدالكريم كامل روي    ح177433

187إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمقداد عبدالكاظم طويرش46100

ى عبداالمير منصور421109 188إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسنير

189إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمسلم عقيل هادي246013

190إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرفرقان كمال نعيم177869

191إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرسيف مزيوم مسلم215633

192إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد طالب عبد456276

193إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعبدالوضي محمد عويف416987

194إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسام حميد ساجت177288

195إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي حبيب كاظم419811

196إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد كريم عبدالسادة178725

197إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرزين العابدين رجب صابر421414

198إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرنوفل سلمان داود215781

199إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعبدهللا عيد ابراهيم177249

200إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسن عباس عودة421398

ى215545 201إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي رياض حسير

202إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرخضى نارص رجيب455066

203إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمؤمل علوان كاظم421660

204إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي يحنر محمد452945



205إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرامير قيس ريسان420997

206إعداديةالمثنى11862ذي قارذكريحنر طارش سعد418353

207إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد علي عبد422061

208إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم جي 176806

209إعداديةالمثنى11862ذي قارذكركرار جابر غياض421970

210إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرطه جليل صابر454599

ى محمد روي    ح215520 211إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسير

212إعداديةالمثنى11862ذي قارذكركرار حيدر داخل254761

213إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالخالق وحيد178868

214إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي عادل عبدالرزاق347107

215إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد كامل رعيد216359

216إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمنتظر طاهر صفر319789

ى عبدالخالق جواد459461 217إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسير

ى247596 218إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبدالكريم حسير

219إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرنورالدين ابراهيم حاجم215571

220إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرجعفر هادي جي 215553

221إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي شاكر خضير421721

ى صباح حسن541572 222إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسير

ى حسام خضى246088 223إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسير

224إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرسجاد علي رهيف215809

225إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرسجاد قضي عراق178144

226إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحيدر جابر غياض419890

ى نوفل حسن561515 227إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسير

ى مزهر246000 228إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعبدالباسط حسير

ى178275 229إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحيدر عبدالكريم حسير

230إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعبدالرحيم خليل نعيم18243

231إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد عبداالمير عوض257697

232إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسن وحيد جري215606

233إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرجعفر مجتن  محمد416754

234إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمصطقى ستار جباري532507

235إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمحمد جاسم نارص215624

ق مدحت حميد452729 236إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمرسر

237إعداديةالمثنى11862ذي قارذكربراء كاظم شهد258072

238إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعمار حامد لطيف215596

239إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعبدهللا فيصل عبد178411

240إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمنير قيض عبد422010

241إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرسجاد عبدالكاظم عبدهللا387387

ي421742
242إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرحسن محمد راضى

243إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعبدالعزيز فارس عبيد215563

244إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرابراهيم خليل جي 17576

245إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرسيف واثق محمد532516

246إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمجتن  عباس داخل245821

247إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمالك عيدان خلف347709

248إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرمنتظر جاسب كاظم247534

249إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي جليل صابر532402

250إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبدالكاظم جي 215530

يف254752 251إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرعلي عبدالرضا رسر

252إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرزين العابدين سعدي مطرود319858



253إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرانس قيض عبد417743

254بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكررسمد محمدعلي عبدالمهدي534540

255بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرزينالعابدن كاطع علي387332

256بكالوريوسالمثنى11862ذي قارذكرستار نجم عبد17380

257دبلومالمثنى11862ذي قارذكرعلي محسن فليح17146

258دبلومالمثنى11862ذي قارذكرصباح مهدي ابراهيم176907

259دبلومالمثنى11862ذي قارذكراحمد سامي علي17431

260دبلومالمثنى11862ذي قارذكرضياء محمد كاظم178784

261دبلومالمثنى11862ذي قارذكروسام عبدالرحمن موس178655

262إعداديةالمثنى11862ذي قارذكرابراهيم كريم سوير176997

1دكتوراهالمثنى11862ذي قارأننىامال عبداالمير طعمة420432

ى397758 2ماجستيرالمثنى11862ذي قارأننىكفاية عبد حسير

3ماجستيرالمثنى11862ذي قارأننىافتخار عدس كاظم452628

4بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرملة كريم احمد536989

5بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنداء كاظم عبد17869

اق صاحب عطب17882 6بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىارسر

7بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىمنال كاظم عوض532359

8بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرنا عبدالكريم كعاد17262

9بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسهام مزعل جاسم18115

10بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسيماء كاظم عبد17856

ى532521 11بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنضال فاخر حسير

12بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينب يحنر عطوان455253

13بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهديل خميس ريحان18020

14بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزهراء صالح هادي101264

نبوية علي عبدهللا216434
15بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننى

16بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىايمان جابر نارص18213

17بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىدينا زغير دليل178565

18بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهديل يوسف حسن532350

19بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسحر سعد كاطع176895

اق كريم عبد419694 20بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىاستي 

ي ظاهر416716
21بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىحظهن حاسر

ي شكر387866
22بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهالة عبدالغنى

23بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىارساء عبدالكريم طارش532389

24بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنرسين علي عطية421155

25بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىلمياء سعيد صيوان421205

26بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىالزهراء كمال نعيم178095

27بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينب خلف زياد418860

28بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينب حامد جالب18207

29بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينب مؤيد حمد469729

30بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهاجر محسن جاسم17060

31بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرسى عدنان سلطان453198

32بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىفاطمة عبدالسالم جابر419093

33بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىغفران جواد قاسم416440

34بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىمروة غالب عمار532382

35بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرؤى سمير مسعد416257

36بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىساره جالل محسن454966

37بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهبةهللا عباس داخل177301

38بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنبا جواد قاسم452597



39بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىختام شهيد عجيل176750

40بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينب جبار رسحان548985

ايات عادل عبدالعالي532395
41بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننى

42دبلومالمثنى11862ذي قارأننىجميلة كامل دايخ176847

43دبلومالمثنى11862ذي قارأننىابتسام قاسم سعيد452924

44دبلومالمثنى11862ذي قارأننىسهام ابراهيم حسن532391

عفاف طعمة عبدالعالي417216
45دبلومالمثنى11862ذي قارأننى

46دبلومالمثنى11862ذي قارأننىسنية ناهي عبيد548878

ى319680 47دبلومالمثنى11862ذي قارأننىبدور بندر حسير

ي عبدهللا177406 48دبلومالمثنى11862ذي قارأننىرنا ناج 

49دبلومالمثنى11862ذي قارأننىازهار عزيز عبيد319664

50دبلومالمثنى11862ذي قارأننىاسيل عبدالرحمن موس319713

51دبلومالمثنى11862ذي قارأننىضخ يحنر شعالن459372

52دبلومالمثنى11862ذي قارأننىنور نعمة حسب548919

53دبلومالمثنى11862ذي قارأننىعواطف نجم جميل453105

54دبلومالمثنى11862ذي قارأننىسها محسن يونس177137

55إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىرسور اعبيد محمد17839

56إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىصبا محمدحسن مجيد388042

57إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزمن زغير دليل178881

1ماجستيرالمثنى11862ذي قارأننىحوراء ستار حسن548948

2ماجستيرالمثنى11862ذي قارأننىزهراء عبدهللا نارص453015

3ماجستيرالمثنى11862ذي قارأننىارسار عبداالمير عوض17246

4ماجستيرالمثنى11862ذي قارأننىزهراء ستار حسن548956

ى17729 5ماجستيرالمثنى11862ذي قارأننىهبة شاكر حسير

6ماجستيرالمثنى11862ذي قارأننىختام عدس كاظم17571

ى17385 7بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىضخ مدلول حسير

8بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرسل صكبان كاصد177607

9بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرحاب كاظم عبد416336

10بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسارة كامل روي    ح176823

11بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهبة محمد كاظم416843

12بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىعذراء جاسم محمد419946

13بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينب نبيل لفته18185

سارة حافظ علي257709
14بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننى

15بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىمروة هادي جي 418784

16بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىاثار ذهب هليل18143

17بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزهراء شاكر خضير418126

18بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىصابرين احمد جعاز18258

19بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىاديان رحيم هادي17092

20بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنسيم صلف عبد176659

ى454521 21بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىاسماء مدلول حسير

22بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنور شاكر خضير416086

23بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهديل نارص محسن215515

ي بوهان178447 24بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرقية صي 

25بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىوجدان سعيد مطلك178551

26بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرؤى نعمة حسن17606

27بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىمها كاظم محمد389104

28بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرسل احمد سدخان452772

ى17099 29بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىشيماء عبد حسير



30بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىلمياء حيدر يوسف17830

سارة محمد علي176715
31بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننى

32بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينة جبار رسحان17952

ى جاسم جعفر104019 33بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىحنير

34بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىود سعد صي 176866

ى كريم جبار416681 35بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنرمير

36بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىعفاف عبدهللا مرداس418337

37بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىغفران حمزة سعدون419467

38بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنوره محمد خضير416663

39بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىمنال مهدي هندي17696

ي470521
40بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرغد ماجد راضى

41بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهدى هادي سالم536104

42بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىايه اسماعيل عيىس17124

43بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىايات فيصل مسعد419858

44بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىايناس ستار حسن319712

45بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرؤى كمال نعيم178017

46بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزهراء مزيوم مسلم532390

47بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنرسين احمد جعاز18045

48بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىفاطمة جاسم محمد17533

ي416184
ى محمد راضى 49بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىحنير

50بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهدى محمد ساجت418866

51بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىانوار جالب جياد17624

52بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينب علي مخي177364

53بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىود كريم عبد419778

54بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىوسن عبدالجبار جابر419834

55بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهند كريم عبد419795

56بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىمروة مهدي هندي17703

57بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىاطياف بهلول كتاب535039

58بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىوالء كاظم عبد17850

59بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىضخ علي محمد347061

60بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهدى عباس شذر452616

61بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىخولة نعمة حسن17609

ى حسن لفته177122 62بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىحنير

63بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسخ  عبدالزهرة حسن417468

64بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىاخالص ساجت عواد17474

65بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىبتول جاسم محمد17301

ي177573
66بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرشا ايمن عبدالغنى

67بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسارة صبار دفار17251

68بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنبا ستار حسن548862

69بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنور عبدالوهاب عبدالرزاق416560

70بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهدير شنان عمران17799

71بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرواء عبدالكاظم جي 17981

72بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىعهود مردان نارص417596

73بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىايناس عدنان ستار452789

ى محمد18122 74بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىامل حسير

75بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسخ  محمد جواد177669

76بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىاجياد خلف زياد420019

ى صالح17616 77بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىميسم حسير



ى17185 78بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىضفاف مدلول حسير

79بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىفاطمة خليل نعيم452679

80بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىكوثر عيد ابراهيم177023

81بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنورس حميد عطية17519

ى عباس داخل419517 82بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىحنير

83بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينب علي سعدون178343

84بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرساء حيدر كاظم17109

85بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنورة ذهب هليل18130

86بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهبة عبدالرزاق شامل417340

87بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىافراح حسن محمد419359

88بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىحنان كاظم محسن17998

89بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىاكرام حميد ساجت178898

90بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىاسيا جالل محسن319831

91بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىارساء واثق محمد178778

92بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهاجر نارص محسن18016

 علي178057
ى 93بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىليل حسير

94بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىنور باقر محمود387943

95بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىضخ علوان كاظم419252

يف441221 96بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىديانة سلمان عبدالرسر

97بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهدى سمير مسعد416245

98بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىوجدان هاشم حسن177928

ى17863 نور علي حسير
99بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننى

100بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىازل ستار حسن560109

101بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىارساء كريم عبدالسادة178744

102بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىحوراء كريم شالل216332

103بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهدى فائز عيدان17178

104بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىمريم رسحان عاجل319776

105بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسخ  صالح ياكوت17555

106بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىهالة كمال نعيم177835

107بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزهراء ستار قاسم177035

108بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسمراء رياض مزهر17824

109بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرسل محمد مهدي177324

110بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسخ  كنعان حسن469940

111بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىشهد صباح جخيور176927

ين احمد جعاز18034 112بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىشير

113بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىفاطمة كريم عبدالسادة178734

114بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزهراء عباس حسن17067

115بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىامل جليل كاظم535032

116دبلومالمثنى11862ذي قارأننىنرجس عبداالمير جخير417553

117دبلومالمثنى11862ذي قارأننىزينب نارص رزي    ج454446

118دبلومالمثنى11862ذي قارأننىهبة احمد يوسف17724

119دبلومالمثنى11862ذي قارأننىهبة رياض هادي17546

هدى عبدعلي جاسم416789
120دبلومالمثنى11862ذي قارأننى

121دبلومالمثنى11862ذي قارأننىسخ  احمد عويف454921

122دبلومالمثنى11862ذي قارأننىبدور حمد عقاب177112

123دبلومالمثنى11862ذي قارأننىزمن سمير شاهر455236

124دبلومالمثنى11862ذي قارأننىانوار خلف موتان418370

125دبلومالمثنى11862ذي قارأننىفاطمة عبدالحليم عبيد18014



ناهدة علي محمد549676
126دبلومالمثنى11862ذي قارأننى

127دبلومالمثنى11862ذي قارأننىنجوى حمزة عبد419733

128دبلومالمثنى11862ذي قارأننىزينب رزاق شهد319817

129دبلومالمثنى11862ذي قارأننىهناء محمد زيارة99570

130دبلومالمثنى11862ذي قارأننىهيفاء صاحب سفر17907

131دبلومالمثنى11862ذي قارأننىنادية رياض صيهود419974

132دبلومالمثنى11862ذي قارأننىمشاعل حيدر جودة419172

133دبلومالمثنى11862ذي قارأننىميسم مرزوق حسن178665

134دبلومالمثنى11862ذي قارأننىرنا عمار جواد17584

135دبلومالمثنى11862ذي قارأننىسحر فالح حسن418551

ي17346
136دبلومالمثنى11862ذي قارأننىزهراء اكرم تق 

137دبلومالمثنى11862ذي قارأننىهناء خلف موازي17401

138دبلومالمثنى11862ذي قارأننىعذراء مزعل جاسم17208

ى17711 139دبلومالمثنى11862ذي قارأننىايناس علي حسير

140دبلومالمثنى11862ذي قارأننىاطياف كامل دايخ176856

141دبلومالمثنى11862ذي قارأننىجيهان رزق حنيان17140

142دبلومالمثنى11862ذي قارأننىنهاد كاطع حاشوش177799

143دبلومالمثنى11862ذي قارأننىسماح عادل قاسم17276

144دبلومالمثنى11862ذي قارأننىدعاء ليث سلمان470736

ى محمد حسن470531 145دبلومالمثنى11862ذي قارأننىيقير

146دبلومالمثنى11862ذي قارأننىارساء هليل حمزة17236

ى فاضل هاشم100349 147دبلومالمثنى11862ذي قارأننىبرسر

ي420011
148دبلومالمثنى11862ذي قارأننىداليا عبدالواحد جونى

149دبلومالمثنى11862ذي قارأننىهبة ثامر فالح17874

150دبلومالمثنى11862ذي قارأننىطيبة عطشان عمران18199

نور عبداالمير علي17489
151دبلومالمثنى11862ذي قارأننى

ي419199
152دبلومالمثنى11862ذي قارأننىهدير اياد راضى

ي ثامر17159
153دبلومالمثنى11862ذي قارأننىسخ  راضى

154دبلومالمثنى11862ذي قارأننىانفال رياض صيهود178245

155دبلومالمثنى11862ذي قارأننىايات خلف لفته532511

156دبلومالمثنى11862ذي قارأننىانتصار حمدان مطلك18077

157إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىهدى ثامر فالح215671

158إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىغدير عبدالكاظم عبدهللا316904

159إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىهالة مجيد محسن245914

160إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىعال سمير دنبوس215537

فرح علي حسون177264
161إعداديةالمثنى11862ذي قارأننى

162إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىروان كاظم محمد392626

163إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىسمية نعمة خضير246072

164إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء حمزه سعدون419437

165إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىسخ  علي عبد421533

166إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء صبار دفار216255

طيبة حسن علي17581
167إعداديةالمثنى11862ذي قارأننى

168إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىسارة سالم نجم417631

يف532513 169إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىاية سلمان عبدالرسر

170إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىميسم خليل جي 215502

171إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىوالء حسام خضى246090

172إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىمنتىه ابراهيم كريم245359

173إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىاديان اياد عبدالسادة215754



174إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىرغد رحيم فيصل319772

ي258303 هالة علي صلين 
175إعداديةالمثنى11862ذي قارأننى

176إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء خلف زياد442433

177إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىهدى مهدي هندي216340

178إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىمنال عجيل عبدالسادة254718

ى هاشم421045 179إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء حسير

180إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىارساء ليث سلمان541439

ي420434
181إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىعذراء صاحب راضى

ى456042 182إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىمريم مدلول حسير

ى بدر اسمير452552 183إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىبنير

184إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء عامر كامل215493

185إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىايمان صبار دفار215828

ي421803
186إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزينب محمد راضى

ى153476 187إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء نارص حسي 

ى حسون455364 188إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء ياسير

ى422325 ى شنير 189إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزينب عبدالحسير

190إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزينب حمزة سعدون419482

191إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء كريم كاظم18065

192إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء حيدر ارحيم419450

193إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزينب حامد كاظم421276

194إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىفاطمة مايد يوسف215739

195إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىريام حيدر عبدالرضا320026

196إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء ستار جباري532377

197إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء رسحان عاجل320044

198إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء سالم جبار178510

199إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىاديان مشتاق طالب421678

200إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىخلود مايد يوسف215708

ي245909
201إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىحوراء اكرم تق 

202إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىضفاف رياض صيهود421099

203إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء عادل شعالن535057

204إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزينب مزعل جاسم245934

205إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزينب مجيد حميد455012

ى كاظم254732 206إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىزهراء حسير

207إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىتق  حميد خضى215796

208إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىميثاق كاظم عزيز178791

209إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىديار هادي جي 245331

210إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىايات مزعل جاسم245937

211إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىبشائر قاسم متعب421370

212إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىروان كريم كاظم416063

213إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىارساء قاسم متعب177707

ى محمد18099 214إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىهدى حسير

215بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىرشا صاحب سفر417358

216بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىزينب يخ عبد علي178012

217بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىضخ حسن خلف177235

218بكالوريوسالمثنى11862ذي قارأننىسحر نصار حاشوش18157

219دبلومالمثنى11862ذي قارأننىجنان هادي ربيع459388

220دبلومالمثنى11862ذي قارأننىسحر هادي سعدون319751

221دبلومالمثنى11862ذي قارأننىانتصار غازي يوسف532518



222دبلومالمثنى11862ذي قارأننىاخالص علي كاظم178153

يف18312 223دبلومالمثنى11862ذي قارأننىمها عايد رسر

224إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىانوار حمادي عبد215766

225إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىحمدية لطيف عبيد455201

226إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىانعام محمد كاظم177151

227إعداديةالمثنى11862ذي قارأننىابتسام محمد كاظم177174

1دكتوراهالبطحاء11863ذي قارذكرحسن صنيدح جواد399058

2دكتوراهالبطحاء11863ذي قارذكرفاضل طالب صبار469832

3ماجستيرالبطحاء11863ذي قارذكراحمد كاظم سنيد389775

4ماجستيرالبطحاء11863ذي قارذكرحسن حامد مشتت17854

5ماجستيرالبطحاء11863ذي قارذكراحمد طالب صبار389178

ى لهوين عبد154040 6ماجستيرالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

ى شعالن حمد548259 7ماجستيرالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

8ماجستيرالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر كاظم جهاد539370

9ماجستيرالبطحاء11863ذي قارذكرجاسب عكلة خليل440939

10دبلوم عاليالبطحاء11863ذي قارذكرثامر زبيل وهيب389706

11بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرخضير جاسب هاشم90055

12بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرموس فهد فنفون390269

13بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي هادي لفته469845

14بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعامر رسول فرحان147267

15بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحازم طالب صبار390842

ي جاسم154744 16بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصالح عبدالنن 

هللا سباهي539470 17بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركرار خير

18بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر كاظم سنيد441133

19بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد جباري نجم399070

20بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر زبيل وهيب113187

يف عبدهللا113612 21بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد رسر

ى سباهي90305 22بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصالح حسير

23بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجاسم عكلة خليل390762

24بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرفالح علي دليل451542

ي جبار18206
25بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجاسم راضى

26بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر شعالن حمد17855

27بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكررياض عباس جياد390753

28بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكررافت عبداالمير صادق399217

29بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمؤيد رزاق بدر469838

30بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرنارص علي سنيد469859

31بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسعود خلف عطشان398881

32بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكررعد محسن مطر390683

33بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسن محمد عبد389846

34بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرقضي كريم خزار113692

ي91229 35بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرنارص ثامر عرين 

 محمدعلي كاظم539455
36بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمرتضى

ي389435
37بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرفالح مخور بانى

ي281588
38بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصباح مهدي راضى

39بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرداخل عبدالحسن عناد113096

40بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى صالح ميس17864

41بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرنارص كصاب نارص113146

42بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد فيصل جاسم113827



ف469699 43بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر سوادي مرسر

ي حمد441002
44بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرقضي شان 

45بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكريعقوب هداي ميس397728

46بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمؤيد خليوي سعود389766

47بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالرحمن وحيد مشعل398921

48بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحسن علي جابر90296

ي539451
ى
49بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعوض منشد شاف

ي حمد397597
50بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرليث شان 

51بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعالء جبار جوده113437

ي451525 52بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي محمد لعين 

ى عناد لهواك390284 53بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

54بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد عبدالرضا منصور390670

55بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكريارس رياض كريم451522

56بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي عبد ساجت539364

57بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحميد باسم عجيل539641

58بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرامجد فاضل كاظم554160

59بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصادق جودة ساجت113650

60بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرماجد مشلي مطير154163

61بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعباس فاضل نارص18381

62بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمجيد علي سالم146510

63بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسالم عباس سالم18230

64بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرازهر كاظم سنيد441174

ي561466
ى مرار شمخى 65بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

ى صالح398715 66بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكروليد حسير

67بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجواد كاظم نعمة113080

68بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصالح مبارك عالوي469798

ي حمد398379
69بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسالم شان 

ى خلف لفته390484 70بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

71بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرباسم موس فهد397615

72بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى موس كاظم390589

73بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد عطية عواد389784

74بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجمعة حريزان منصور397793

75بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرنارص خلف عباس90819

76بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي عقيل محسن113378

ى فزع كريم18102 77بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرتحسير

78بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمهدي صاحب بالدي113814

79بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرنبيل ابراهيم عذاب539467

80بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصالح نتيش خشلوك113450

81بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا محمد ضعيف442217

ى عليوي398594 82بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي حسير

83بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد محمد جاسم451390

84بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعباس سعد علي539431

يف148215 85بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمناف علي رسر

86بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحميد خلف عطشان398822

87بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمهند كريم رزاق18357

88بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي نزال عباس441163

89بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي شناوة ادبيس113067

90بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعباس كاظم عبيد389401



ي18370 91بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي فرج وهان 

يف390107 92بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسن علي رسر

93بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي عبد جبار397636

94بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر حسن دهلوز397811

95بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالكريم قاسم مجبل398574

96بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعادل دخيل فليح390192

ي90350 97بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمهدي صالح عبدالنن 

98بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد كامل عواد441019

99بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكروليد عبدالحسن علي451400

ي390660
100بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكروسام احمد حسونى

101بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد خلف لفته469735

ف469811 102بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرفهد خضير مرسر

103بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكررائد حميد تاية390651

 علي محسن398960
104بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمثنى

105بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرابراهيم علي مزهر90856

106بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي هداي ميس440900

107بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر بدر نصار113458

108بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد شايش عوض113747

109بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسالم عبدالزهرة جبار390213

110بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرلؤي محمد سلمان113149

ي جاسم441846 111بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرطالل راج 

يف539379 112بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد هادي رسر

113بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركاظم فليح حسن389209

114بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد جبار نعمة390092

115بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرباقر محسن خضير539462

ى رزاق390440 116بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرضياء حسير

ي398471
117بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكريوسف وادي راضى

118بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي قدر صميغ390066

119بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد جبار غالب17960

120بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي محمد رخيص469741

121بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد صالح حريز440990

122بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكريوسف احمد ساجت550456

 علي سفيح389808
ى 123بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

124بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرغازي فيصل ريسان389859

125بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد جبار عبد146996

126بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكروليد خالد هليل451382

127بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعامر رحيم مجيد153440

128بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعالء حميد عبود390568

ي397693 129بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد فائق عبدالنن 

130بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمسلم سعد معن390045

131دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرخلف عزارة مكوار390143

132دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرخالد صالح بلط397978

ي شالل146222
133دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرخالد حسونى

134دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالرحيم لفته شالكة89941

135دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرخليل رسول فرحان17924

136دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرقاسم حريز صيوان390534

137دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرتيسير سالم سوادي113231

138دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرجواد نذير ابراهيم440960



139دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا مزهر علي91080

ى كوكو عزاره90120 140دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

141دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحسن حمد حمدهللا389621

ى153598 142دبلومالبطحاء11863ذي قارذكراحمد جاسم حسير

ي399182 143دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحازم داخل عبدالنن 

144دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرغنام هايف فرحان390700

145دبلومالبطحاء11863ذي قارذكراسعد حسن فيصل90831

146دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرنارص تركي درويش389894

ي113760
147دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرطالب خليف بانى

148دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا سالم جمعة539458

149دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحسن عجيل عبد390552

150دبلومالبطحاء11863ذي قارذكراحمد عالوي مشكور113389

151دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرصفاء عبد خضير389252

152دبلومالبطحاء11863ذي قارذكركريم هادي لفته90784

ي539372
153دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحمود مخور بانى

ي جاسم389490 154دبلومالبطحاء11863ذي قارذكراحمد راج 

155دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي طالل حمد399143

156دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد رضا هادي بكوري91291

157دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد جي  محسن548260

ي خضير469826
158دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمؤيد مشنى

159دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحامد عبد شخير398308

160دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر عبدالرضا جبارة399170

161دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحمود كاظم كزار90394

162دبلومالبطحاء11863ذي قارذكركريم عذاب حميد389449

163دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمساعد عايد سالم113136

164دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرموس عبدالحسن عناد91005

165دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرابراهيم غالب فاضل389260

166دبلومالبطحاء11863ذي قارذكررشيد داخل طارش399206

167دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا عطية عواد153821

 علي عبد389667
ى 168دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرتحسير

169دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمهدي صالح حريز539473

170دبلومالبطحاء11863ذي قارذكراحسان فيصل جاسم390786

171دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحسن عبدهللا محسن390260

172دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرباسم جاسم جيجان451425

173دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلوان عودة كاطع390015

174دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا كريم لفته539436

175دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد جاسم جبار399081

176دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحسام جادر رواش390035

177دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمطر جخيور شاهر18261

178دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي خالد عباس539419

179دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا كامل بدر469667

180دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرخليل علي نادر17859

181دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحسن حيدر كاظم469819

182دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي مجيد صبار154270

183إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي خلف جبار146840

ي390401
184إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد حنظل راضى

185إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسن عبد جثير399084

186إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد حسن فيصل389043



187إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسن عطية عواد147817

188إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى لفته نذير390710

189إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرطارق زايد رزاق469865

190إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعيد فالح حسن17844

ي148736
191إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى محمد راضى

1ماجستيرالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد بدر جاسم390128

ى عطية حسن113699 2ماجستيرالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

 علي بدر398809
ى 3بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

ى حزام17976 4بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعيىس حسير

5بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسيف عبدالجليل نارص469694

ى رهيف حامد389311 6بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

7بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد فايز غالب390170

8بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد فرج علكم90446

9بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد رحيم خلف18545

10بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجاسم محمد عبدالحسن281601

11بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكررحمن حميد رحيم152505

12بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد حمود حسن113704

13بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرليث عبدالحكيم فيصل18049

14بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكربالل جواد نغيمش389527

ب محيسن113205 15بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكربدر دهير

ي398347
16بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالعزيز ازهر حسونى

17بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعيىس خلف سلمان17908

18بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرفيصل فهد كريم17848

19بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي كريم حسان389227

20بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرفراس حسام علي113676

21بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى خفيف لفته90375

22بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعمار سلطان حساوي152404

23بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكربدر سمير جخر147388

24بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركاظم جواد كامل91690

ي حافظ سباهي389359
25بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرهانى

26بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسامر علي عواد18265

27بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى جبار خصيب387462

28بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرخلف فاضل عمار146412

29بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرامير عماد لهوين90341

30بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعيىس جادر رواش153415

31بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر عبدالغفار كاظم113521

ى عبدهللا113358 ى عبدالحسير 32بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

ي خضير91239
33بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي مشن 

34بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعايد عزيز متعب91213

35بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر جبار مسير451517

36بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسن هادي دايخ18120

ى عليوي113368 37بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعزيز حسير

ى عايد ضعيف18455 38بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

39بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصباح حمود حسن113711

يف113075 40بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالهادي هادي رسر

41بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركريم جابر مدلول153331

ى محمد153489 42بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرخالد حسير

43بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد سالم بشير397708



44بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجاسم عناد لهواك91369

ف390345 45بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا خضير مرسر

46بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركريم يونس كريم91350

47بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسعد رعد عبدعلي398914

48بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكربشير غافل كطران113238

49بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا جازع جبار91059

50بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرباسم صاحب بالدي113131

ى عبدالرزاق عيدان153589 51بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمعي 

52بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركاظم عواد فنجان113354

ى داخل113242 53بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراسامة حسير

54بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد محمد رسول146540

55بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرطالل طالب خليف113530

56بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرماجد محسن حمود398905

ى كامل عواد389912 57بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسنير

58بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركميل محمد صبار441757

59بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعباس رزاق فرحان440868

يف398538 60بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكريعقوب محمد رسر

61بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجاسم محمد نعمة469791

ي جابر فلغوص113227
62بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرهانى

63بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمنصور هابس دحام18269

64بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعباس جبار جاسم389533

65بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرخلف هادي جابر113194

 علي طارش469752
ى 66بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

67بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي عبدالكاظم رميض113091

68بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد جواد شناوي390407

69بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد عبدالكريم متعب17970

70بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمرتضى حمد عبد91190

يف389821 ى رزاق رسر 71بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

72بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرباسم كاظم كزار113581

ى خلف عباس153180 73بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

ى90147 74بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي رسول حسير

75بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد عادل مطير90107

76بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمدالجواد محسن مكي18463

77بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكريحنر عالوي مشكور90384

78بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد عبد جبار113658

ي113105 79بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصابر شداد عبدالنن 

80بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرزين العابدين محمد عبيد539369

81بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرشجاع مهلي فليفل113638

ي91326
ى راضى 82بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي حسير

83بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكريحنر كريم رزاق113809

84بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي صادق علي154165

85بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي حيدر كريم90749

86بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرنواف جاسم محمد152971

ى بدر90279 87بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرالمهدي حسير

ي جاسم91603
88بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعيىس راضى

89بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد عايد عليوي152434

90بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصالح محمد شايع389367

91بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمهند نارص نعمة147349



92بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد يوسف حسن390852

93بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد محمد دايخ390027

94بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسمير عادل صبار146432

95بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركرار جبار ساجت440975

96بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا خالد نوري539476

97بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرخالد فرهود جديم148990

98بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحمدان علي حمدان398942

99بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسن سالم بشير389159

ى كامل محمد399154 100بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

101بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمدباقر رحيم جبار113619

ي113139  صالح عبدالنن 
102بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمرتضى

103بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجالل يوسف جي 90493

104بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرماجد زبن جراد18189

105بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد هلوس عودة469648

106بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي مهدي وثيج398790

ى كنش113625 107بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر حسير

108بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرتيسير احمد جاسم389552

109بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرنارص هايس دحام18113

110بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركاظم عكلة خليل389940

ى نزال عباس113422 111بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

112بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر نايف صالح390294

ي كامل خضير113410
113بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرهانى

114بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجراح صالح رسحان390746

ي90401 115بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا فرج وهان 

116بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر جبار كاظم397772

117بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراسماعيل طحيور عزارة389218

118بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحمود غدير جي 91643

119بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركريم حميد رحيم397759

120بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجاسم محمد محسن18389

121بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركاظم عطشان عودة153737

122بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرصالح هاشم عبعوب390871

123بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمسلم درعان لكطان469713

124بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد نوز جعفر18211

125بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد طريمه حاجم389339

126بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد صياح محمد469769

ي113108 127بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي خالد محنر

128بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرفايز فيصل ريسان113441

129بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسيف سعد لفته18536

ي389146
130بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمرتضى طعمة ردينى

131بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركرار خضى عبد389991

ى سعد سالم113729 132بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

133بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرضياء محسن خضير90676

ي18180
134بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسام احمد حسونى

135بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراكرم قاسم عذاب113716

136بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر عدنان درعان153548

137بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسعد عطية بالدي539448

138بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى رزاق بدر390433

139بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد عواد جاسم90195



140بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى رزاق بالدي390730

141بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراسماعيل ابراهيم حسن398690

142بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعماد طالل حمد113751

143بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرخالد علي كاظم113745

ف كاظم مطر113176 144بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرارسر

ي389967  فالح عبدالنن 
ى 145بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

ي389237
146بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعطاهللا ربيع راضى

147بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرانور علي مانع17871

148بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكركاظم عبدالغفار كاظم399297

149بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعمار يارس خشيش18526

150بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجعفر عواد جاسم18275

151بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرذياب جياد حمود398866

152بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرابراهيم لفته خليفة539371

ي153871
ى
يف عوف 153بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمنعم عبدالرسر

ى18041  كاظم حسير
154بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى

155بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرجميل عواد بالدي389119

156بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرخلف جواد نغيمش389504

157بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراحمد صاحب مصبح152456

158بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالرحمن نزال عباس113181

159بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرنبيل جاسم هاشم389269

160بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعالء ايدام جي 90478

ف390302 161بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر عامر مرسر

ى حزام398986 162بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعيد حسير

163بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراثير خليل مطر18494

164بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكراثير حميد محسن18198

ى153994 ى جاسم حسير 165بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

ى فالح فلغوص390419 166دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

167دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرفارس خضى مهوس18478

168دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد ريسان حمود113394

169دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرداود بدر داود389300

170دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي مصطقى محمد146493

171دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعباس فاضل غالي113214

ى علكم17890 172دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي حسير

173دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرفهد فايز ظاهر91172

174دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعباس عيدان محمد389245

ي بدوي جابر91047 175دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالنن 

176دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي مسير ريسان91447

177دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرجابر علي حسان113399

178دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعقيل عبدالحكيم فيصل18552

179دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحسن هاشم عبعوب539368

180دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي خضى مهوس18469

181دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد حسن علي152690

182دبلومالبطحاء11863ذي قارذكريوسف طنش كاظم154230

183دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرسعد خضير عبد113796

184دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد باسم نارص113586

185دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد عواد ضيدان152595

186دبلومالبطحاء11863ذي قارذكراحمد عباس ساجت18008

187دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد فاضل كاظم553229



188دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد عواد توية18332

189دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرفالح حسن عودة18449

190دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي زغير سالم154108

191دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرنعمة راشد نعمة154176

192دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرراسم جاسم جيجان146308

193دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي جبار لفته398656

194دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد اياد محمد154491

195دبلومالبطحاء11863ذي قارذكررياض ابراهيم حمادي389152

196دبلومالبطحاء11863ذي قارذكريوسف ماطر خنجر90763

197دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد مجيد صبار153787

198إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرضاري عبدالمنعم حمود281654

199إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر عيىس مكطوف441726

200إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمرتضى كريم شيشون152710

201إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرفاضل علي جريان146468

202إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسن علي سنيد441243

203إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكريارس رحيم مجيد90916

204إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمرتضى حبيب هاشم441875

205إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكريوسف غنام هايف154613

206إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد نزال ساجت390390

207إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكربدر فرج صالح152577

208إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكروسام محمد جايد398415

209إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرطاهر قاسم بحار152552

210إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد حمزة هداد152355

211إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرانور خالد صالح398237

212إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي سعد جالل18080

ف صبار خلف539686 213إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرارسر

214إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالكريم محمد كطان18001

215إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد حافظ عبد390811

ى مشاي400171 216إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر حسير

217إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرضايف عليوي عزارة390242

218إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسالم غافل كطران457320

219إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعامر عزيز محمد154555

 علي مطرسر113116
ى 220إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

221إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعباس كامل جبار539454

222إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكررائد احمد جاسم113766

223إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمزيد مبارك عالوي113255

224إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمهدي درعان لكطان469731

225إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد فيصل عبار153719

226إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرجعفر طالب خليف152480

227إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر زهير بايش154654

ي جاسم281656
228إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد راضى

229إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد حسن عكال548261

230إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسعد كاظم راشد148151

231إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمراد عبدالزهرة جبار153380

232إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد هاشم كاظم154125

233إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد سعد ساجت399562

234إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراكرم فايز دايخ469828

ى154239 ى مخيلف حسير 235إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير



ى جليل فهد89869 236إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

237إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرفهد جليل فهد398676

238إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي عزيز جاسم113167

239إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكررضا صالح حسن91282

240إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمهدي صالح محمد148382

241إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسن علي طحيور154364

242إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد تكليف خضير390738

243إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد عادل عبد147866

244إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد غنام هايف153752

245إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمنتظر كامل عواد389919

246إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكروسام يحنر طالب399350

247إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرخالد تركي فرحان389128

248إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد حميد غالي90514

249إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرطالل جي  راشد153294

ي نزال539428 250إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعقيل خير

251إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكربسام لطيف نصار154533

252إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكريارس عامر رسول451432

253إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد موس فهد399823

254إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرهاشم غافل نوري389601

255إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسالم عبدالواحد خشان18351

256إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرفالح عواد فليح147379

257إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي سعد كصاب147912

258إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكررائد وارد حسن390051

ى113740 259إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي احمد حسير

260إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد رشيد صبار147799

ى148013 261إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرصالح جمعة حسير

262إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكررامي علي خلف259499

263إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرباسم تركي اجياد539684

 عبدعلي18500
ى 264إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي حسير

ى صاحب بالدي441116 265إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

266إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسيف الدين ابراهيم كامل147698

267إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد رحيم جودة153541

ى محسن عيدان91650 268إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

ى علوان153364 269إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر حسير

ى90207 270إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكركرار رسول حسير

271إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي فرج ثجيل152886

ى نارص كصاب91205 272إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

273إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرهادي سعود خلف153810

274إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراكرم جاسم عباس259484

275إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا سعد كامل390884

ي17990
276إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي رزاق شمخى

277إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد شامخ فارس259464

278إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحمود فارس ساير390311

279إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكركرار عطشان عودة113662

ى442015 280إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكريوسف علي حسير

281إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد شهيد منصور147669

282إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي جابر واوي154069

283إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمسلم حافظ سباهي389325



284إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد فاضل عباس154507

285إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرادريس رزاق شحاتة18519

 علي90504
ى 286إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي حسير

287إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكروائل عبدالحكيم فيصل153898

288إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي احمد ميس113200

289إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد عامر كتاب389797

290إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرصادق موس خليبص153131

 علي89953
ى 291إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرهاشم حسير

292إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعبد عبدهللا جريان153957

ى جباري152731 293إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمهدي حسير

294إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسن راشد نعمة154063

295إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمحمد بهاء عبداالمير91502

296إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرساجد عطشان عودة147761

297إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراسعد محمد دايخ390078

298إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر كاظم مناحر152942

299إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد احمد عبد441267

300إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكركرار حيدر فالح113407

301إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعمار عباس علي153650

302إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمنتظر حبيب دخيل113415

ى469642 303إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر سالم حسير

304إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسن كريم امسير491537

305إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد ستار جابر390932

306إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرجمال خالد صكر113631

ى نارص علي469662 307إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

308إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكروليد خالد صالح399239

309إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعالء عطية هاشم398512

310إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسامي عباس درويش539689

311إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرنواف كاظم مناحر400114

312إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرامجد عيدان محمد154606

ى153315 ى رسول حسير 313إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

314إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراثير جاسم عزيز147539

يف153244 315إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرمهدي فاضل رسر

ى حيدر صبار539690 316إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

317إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد راجوج امناجي148881

318إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكررضا عذاب عبدهللا148475

ي90238 319إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكركمال الدين صالح عبدالنن 

320إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكركرار فاضل عمار91703

 علي113476
321إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد مرتظى

ي281650
322إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسن فاضل حسونى

 حميد غالي154655
ى 323إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحسير

 عبدعلي17881
ى 324إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد حسير

325إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالرزاق رحيم رزاق148233

326إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكروليد حميد بالدي400236

327إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرجعفر يوسف حسن440914

328إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراحمد خليل رسول17922

329إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعباس نارص علي476038

330إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكررعد حسن فرحان399684

ى399701 331إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالعزيز علي حسير



332إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرساجد حبيش زعال91588

333إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراسحاق عبدالزهرة حسن152899

334إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي صالح ريسان539381

335إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرسجاد محسن عبدعلي149045

يف398552 336إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالرحمن محمد رسر

337إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعبدالرحمن نعمة سلمان154312

338إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعبدهللا احمد فنجان389887

339إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكربراء غالي نغماش147206

ى درويش399157 340إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرعلي حسير

ي153456
341إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحامد فاضل حسونى

ى داخل441996 342إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكراثير حسير

343إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرانور عبد شخير148710

344بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمصطقى جادر رواش154141

345بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرمبارك يوسف عودة442181

346بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارذكرعلي فهد فنفون90808

347دبلومالبطحاء11863ذي قارذكروليد عبدالشهيد محمد390320

348دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعلي مطرسر عالوي113111

ى18032 349دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرابراهيم كاظم حسير

350دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرعزيز عدنان منهل539437

351دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر كاظم عبدالزهرة89983

ى عباس17948 352دبلومالبطحاء11863ذي قارذكرحيدر حسير

353إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحافظ سعد خريبط152619

354إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرجواد علي مزهر397668

ي زياد153980
355إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرحميد راضى

356إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرجاسم محمد سلمان147612

357إعداديةالبطحاء11863ذي قارذكرضيف هللا رخيص محمد154212

1ماجستيرالبطحاء11863ذي قارأننىايمان عبدهللا محسن152526

2بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرباب غناوي عطية148361

3بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهديل رزاق جبار390182

4بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىوداد مانع حمدان17814

5بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىابتسام نغماش جايد390158

6بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمة محمد مكطوف113233

7بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء حسن عجيل399103

ى ريسان هدهود18222 8بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىبرسر

9بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىاسيل حمزة جي 389196

10بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىحياة يارس سالم539445

11بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمة عصيد كمر389584

12بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىنور عبدالكاظم صبار389723

ى داخل398730 13بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىتبارك حسير

ايمان مكي مطرود389465
14بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

يف لفته389835 15بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىندى رسر

ى عليوي146241 16بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىبتول حسير

17بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزهرة محمد كطان469682

18بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزينب سمير حريز399027

19بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزينب جبار لفته441146

20بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرنا عبدالكاظم صبار149216

 علي469807
21بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىنريمان خضى

22بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرسل حسن هادي17831



23بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزينب محمد كطان550417

24بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىسهام محمد عبد550429

25بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىاستقالل خضير صالح441828

26بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىسحر حمزة هداد399131

27بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىايمان حميد رزي    ج18303

28بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىايمان جاسم خنفوس148859

29دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىمليحه عودة ساجت17931

يف442332 30دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىمنال هادي رسر

31دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىجنان بدر جبار389426

32دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىسارة عباس كامل113467

علياء عبدالرضا والي17838
33دبلومالبطحاء11863ذي قارأننى

ى389570 سحر علي حسير
34دبلومالبطحاء11863ذي قارأننى

35دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىانتصار عبد جثير441902

36دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىهدية خليوي سعود398292

ي سوادي فرحان539417
37دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىتهانى

38دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىوسمية فداوي فليفل398639

39دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىيرسى زياد حمد113681

ايمان علي محمد113404
40دبلومالبطحاء11863ذي قارأننى

41إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىمنتىه محمد عبد149357

42إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىرجاء رحيم مدلل113271

ى منكر حسن89820 43إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىبرسر

44إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىعتاب ضايف داخل539385

45إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىامال عباس ادهيم113262

ة نعيم شايع17835 46إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىامير

47إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىامل خضى خلف469764

ي153929
48إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىنهلة ربيع راضى

49إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىابتسام فالح خلف91255

1ماجستيرالبطحاء11863ذي قارأننىنور هاشم كاظم18069

ى398703 2بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىسارة مخيلف حسير

3بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىايات عبود ثجيل397580

4بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهيفاء نعيم بغدادي389017

شيماء عبدالرضا والي154584
5بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

مروة حمد علي539430
6بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

7بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزينب مزهر علي113101

ى جواد كاظم389167 8بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىبنير

9بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرحاب صبار خلف539366

ي113151
10بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهديل جابر ماضى

11بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىمها حيدر صبار539669

12بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىتمارا مؤيد خليوي17955

13بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىغفران بهاء عبداالمير90069

14بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىعذراء جليل عبد91519

15بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزينب كامل عواد389929

 فاضل غالي113209
ى 16بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىام البنير

17بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىمريم نايف محسن152672

18بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرباب عناد لهواك153668

19بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزمن جادر رواش390199

ي17964 انور محمد وهان 
20بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

21بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىايمان جاسم عباس17875



22بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىشيماء محسن مطر89851

23بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىغفران خضير جاسب90021

ابرار علي عواد90431
24بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

ي390575 ي عبد النن 
25بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهديل راضى

26بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرنا نايف ظاهر113084

27بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىمروة صالح مهدي90876

28بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىازهار عايز سلمان113757

29بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىريام لطيف عباس17897

30بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهاجر ثائر رسول113696

31بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىمنى اياد محمد18052

32بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمة خضى عبد389478

ي نارص17913 33بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىوالء صي 

34بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىنور محمد درويش89968

35بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىابرار سمير عرفج17886

يف89877 36بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىايمان فاضل رسر

37بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزينب عبدالعظيم زليف113143

نور بنوان علي399060
38بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

39بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىامال لفته نذير491444

40بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىحنان جاسم محمد90089

41بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىوسن محمد خميس390477

42بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىغيداء طنش كاظم18237

43بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىحنان كاطع عبيد390516

44بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىايناس عباس عودة398489

45بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهبة حيدر حيال89859

46بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىاجيال عايد ضعيف113153

47بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىنسيم عالوي مشكور113123

ي147896
48بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىخلدة ربيع راضى

ى399094 49بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىايمان نارص حسير

50بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىسهارى فاضل عباس90662

51بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىختام طوين حنون91308

52بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزهرة محسن عيدان91681

بلسم علي حمد113789
53بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

54بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىشموس عواد محل153634

55بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء جاسم حسون399108

56بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهبه جاسم عزيز390901

57بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىبيداء حميد عبود399073

58بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىكوثر حسن هادي17829

مريم علي سعود18086
59بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

60بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىارساء حسن ستار89926

61بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىابتسام عالوي مشكور113127

62بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىانسام حسن جهاد18428

63بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىارساء سبهان روي    ح152378

64بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهدى عبداالمير عبدالصاحب18316

ى18439 65بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىجمانة احمد حسير

ى442193 66بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىصفا نارص حسير

67بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهبه رحيم عبود441662

ي كاطع عبيد390503
68بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىتهانى

69بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىايات مهدي طاهر451635



70بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىشيماء جي  جديد154595

71بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهدى مطاري كواك389374

72بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىوسن عناد شندي154466

73بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرغد محمد حسن389542

74بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرغد عبدالكاظم صبار389716

75بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء فاضل جبار18195

76بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىانوار حيدر خشلوك390118

ي153507 شيماء محسن وهان 
77بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

78بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىنورة كريم جبار154217

79بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىسارة كامل نارص152422

80بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىبشائر عبدهللا عواد113363

81بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىدعاء طنش كاظم113348

سارة حسن علي399120
82بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

يف281659 83بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىوجدان محمد رسر

84بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرغد رحيم عودة153852

85بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىوسن لطيف عباس17901

حنان محسن علي91385
86بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

87بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىانعام رحيم عودة153889

منار علي عواد113585
88بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

89بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىاسيل فاضل ميس113534

90بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىنور حميد محسن113732

ى خلف281620 91بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىتبارك حسير

92بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهبة مزعل جخيور398627

93بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىفادية حمزة جي 390770

94بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىوفاء محمد مطرسر91272

95بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىسارة محمد مطرسر147939

امل عبدالحسن علي17808
96بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

97بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمة جابر حاجم113541

98بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىصابرين محسن خضير389686

حوراء علي محمد399132
99بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

100بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىمروى خليبص مخيلف17985

101بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىجمانة سمير حريز399007

ذكرى علي جوغان90945
102بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننى

103بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىحنان خالد صالح399189

104بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهبة صالح يارس390393

105بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىافراح فهد مشيط91573

106بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىميعاد طاهر حسن89947

107بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىهبة حميد ثامر91633

يف لفته113493 108بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىضخ رسر

يف113593 109بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىريام محمد رسر

110بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىرحاب فرهود جديم469774

رواء حميد غالي152335
111دبلومالبطحاء11863ذي قارأننى

ى بستان18217 112دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىهيام حسير

113دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىمالك حيدر عبد389387

114دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىغدير مطرسر رجاء154452

زمن حسن علي91737
115دبلومالبطحاء11863ذي قارأننى

116دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىزينة جاسم محمد152651

117دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىاسماء يوسف حسن113217



118دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء صالح ريسان539376

119دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىاقبال جاسم خلف18293

120دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىسمر حمزة هداد154110

121دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىايمان يازع هوير18108

122دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىنادية جاسم محمد154029

123دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىمنتىه حسن دهلوز91437

124دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمة نعمة عيدان89815

125دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىسارة فاضل عباس89831

126دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىابرار عبود كوري469781

127دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىدموع خالد كاظم539373

128دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىغصون حميد تاية389111

129دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىمريم سلمان كاظم148564

ى89900 130دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىعذراء محمد عبدالحسير

131دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىهبة عطية حسن153780

132دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىمريم محسن عيدان89958

133دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىوجدان صادق كريم113663

134دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىارساء عايد سالم18247

135دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىسحر سعد كصاب18399

ى399087 136دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىبتول احمد حسير

137دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىمنار لطيف عباس390451

138دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىمروة موس فهد390277

139دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىمها عواد هباش89883

140دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىندى كاظم جبار539464

141دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىاسيل رحيم عبود441864

ى محيسن398841 142دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىوفاء حسير

143دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىعبير محمد نعمة90842

144دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىاسيل محسن جبار399196

145دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىزينب محمد صنيدح154475

146دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىكلثوم محمد شايع389318

147دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىخلود صباح عبد18409

148دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىهديل كامل محمد398724

يف113603 ى محمد رسر 149إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىحنير

 علي18510
ى ى حسير 150إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىحنير

جنان مكي مطرود389138
151إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننى

ى عبدالغفار كاظم281661 152إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىامالبنير

ي390963
ى حسونى 153إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمةالزهراء حسير

154إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزينب حبيب دخيل148019

155إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىجنات جليل حسن469704

156إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىرنا بهاء عبداالمير152955

157إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىمها اياد محمد148929

ى رزاق441788 ى حسير 158إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىبنير

وق محسن علي90412
159إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىرسر

160إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء كمال طعمة491542

161إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىشهد ساجت جادر18023

162إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىحوراء كمال زبيل18058

 محسن علي91219
163إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىمنى

164إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىامنة حسن ستار89890

ى ثامر عبدالحر399653 165إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىام البنير



166إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىهبة مؤيد خليوي153373

167إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزينب خضير جاسب89979

168إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء داخل عبدالحسن147531

169إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىهبة طالب فهد113224

ي113384
170إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزينب جاسم راضى

171إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىاسماء جابر مدلول281634

172إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىتبارك عناد شندي90329

173إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىعبير رعد رشيد281664

174إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىايناس قاسم علكم113643

175إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىسهام كاظم حميد91247

176إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىشهد جمعة حسن153687

177إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىرغد ابراهيم هداة154286

زينة فاضل غالي113222
178إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننى

179إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىسارة محمد حنظل149368

180إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىهديل فرج علكم90459

181إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىمالك حمود طحيور548262

182إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزينب مصطقى محمد153702

ي خزعل18485 183إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىسناء خير

184إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىروان يحنر حسن147289

ايات علي جريان152763
185إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننى

186إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىمالك عبدهللا جريان153804

ى389872 187إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمةالزها احمد حسير

188إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء جبار حسن153952

ى يارس سالم113669 189إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىياسمير

190إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزينب عبد جبار399774

ى مؤيد خليوي153407 191إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىام البنير

192إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىسارة حسن صاحب400202

ي صياد153256
 
193إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىنمارق عبدالباف

يف91097 194إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزينب محمد رسر

195إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىرواء حافظ عبد390826

196إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىابتسام مانع حمدان154003

197إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىمنار جاسم عبث539434

ى حسن جالل153529 198إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىبنير

199إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىحوراء تكليف خضير390949

ي صياد152749
 
200إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمة عبدالباف

201إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىانتكال سعد محسن146710

202إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء ضايف ظاهر469817

ى سنيد441192 203إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء حسير

204إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء عبدالغفار كاظم281676

205إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىعهود محمد مطرسر259466

ى رزاق113578 206إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىاسيل حسير

207إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىفرقان مجيد صبار148110

ى153495 208إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىنرجس داخل عبدالحسير

209إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزهراء كامل نارص154536

210إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىحوراء عيىس مكطوف441690

211إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمة علوان محمد247003

ي476062
ى حسونى 212إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىضخ حسير

213إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىايات خليل رسول152874



214إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىزينب شعالن فلغوص491520

215إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىفاطمة حسن صاحب399859

216إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىمنى عناد لهواك281669

217إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىوجدان خالد صالح441955

218إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىسعاد جادر رواش539384

219إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىدعاء جادر رواش539383

220بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىخديجة كاظم صيهود18419

ي نارص91108 221بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىازهار صي 

 علي389642
ى 222بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىمنى حسير

ى فرهود113674 223بكالوريوسالبطحاء11863ذي قارأننىسهام حسير

ى حنون فرج539387 224دبلومالبطحاء11863ذي قارأننىبرسر

225إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىتبارك خليل رسول152931

226إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىسعاد عبداالمير عبدالصاحب90316

زمزم علي نادر154516
227إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننى

ى زغير عبد539124 228إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىبرسر

ى عالوي89909 229إعداديةالبطحاء11863ذي قارأننىفرقد عبدالحسير

1دكتوراهسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي احمد عبدالكريم38864

ي391621 2ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفاضل شنشول عبدالنن 

3ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس محسن عباس453256

4ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر احمد هاشم320493

5ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحازم يوسف نارص117327

ى مجي 320195 6ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرزكي حسير

7ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبدالهادي حميد116485

8ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامير عدنان عبود393198

ى ثبيت536539 9ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

ي27731
10بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرستار جي  عان 

11بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرثامر شعالن عودة391729

12بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرزيارة كاظم زغير14929

هان ملكة392618 13بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسالم رسر

14بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر صالح موس15547

15بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنعيم نعيثل خليف393582

16بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجبار هادود سكر14911

ى391916 17بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعماد نزار ياسير

18بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرضياء حمادي عبدالحسن393296

19بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حيدر مهوس14947

ى116811 20بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروليد فالح حسير

21بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرميرسة حيدر طالب391381

22بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفاضل عباس جبار173579

ى كريم173593 23بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حسير

24بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرواثق عودة شاكر37388

25بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبدالكريم عبد39677

26بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد جاسم محمد117323

27بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررياض صي  حبيب174172

28بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرباهر ماجد عبد الكريم45341

29بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروجدي عبدالعزيز عبدالرزاق46027

30بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفؤاد مشلول نارص46244

31بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعماد عبدالكاظم حمد320291

32بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حسن رؤوف391607



ى46800 33بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرثامر جاسم حسير

34بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعدنان عرنوص بطاح394248

35بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد احزيم نارص320307

36بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجعفر عبدالرزاق ماجد320866

37بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي رزاق كاظم334132

38بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفؤاد سالم جي 47011

39بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرباسم جواد منصور174217

40بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراركان علوان مهنة41195

ي320564
41بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرغسان حسن هانى

42بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفؤاد كاظم فاخر391454

43بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحازم حسن ضيغم15100

44بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرايهاب محمد محسن320188

45بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمشتاق عيدي صاحب46110

46بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروسام هاشم جاسم536289

47بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنتظر عباس جبار27309

ى536503 48بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد يارس حسير

ى41206 49بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر نارص حسير

ي يارس47145 50بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد باج 

51بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعامر مالك مجيد116399

52بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي توفيق مزهر116438

53بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرظاهر حبيب نارص173288

ي394175
54بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرلؤي محسن راضى

55بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرناظم جالب نجم40807

56بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد صالح عبدهللا39474

57بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرماجد عويد وحش469858

58بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعامر عبدالكاظم جويد320296

 علي15362
ى 59بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررشا حسير

60بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفراس بدر جابر116914

61بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمود شاكر حسن27619

ى فرحان جابر116651 62بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

63بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفراس عبدالعظيم كوكز393206

64بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعزيز يوسف عزيز536546

65بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجالل غانم شهيب27749

ى عودة شاكر394155 66بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

67بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراركان نوري حبيب39201

ى هاشم116463 68بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

ى46054 69بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروسام حسن عبدحسنير

70بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخالد عبدالرزاق سعدون393761

71بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررزاق فارس حسن37985

شاب غليم320693 72بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي رسر

73بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار عبدالجبار خضير46288

74بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس تويلي حنون116544

75بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرقاسم حمود جابر46973

76بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد موحان حسن15394

77بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمقداد ثامر مكي37422

ى خلف محمد38817 78بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

79بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررسول حواس خيون454858

80بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروليد كاظم شالل45400



81بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد طالب محسن320209

82بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد جاسم محمد39457

83بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركاظم يوسف محسن214611

84بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرانور كاظم عودة393141

ى محمدجواد كاظم27547 85بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

86بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرازهر عبدالعظيم كوكز117181

شاب غليم393164 87بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس رسر

88بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراركان كاظم محمد45735

ي شبيب15306
89بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررعد هانى

90بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر علوان مهنة46480

91بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد كاظم عبدعلي116819

92بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفراس غانم سنيد320682

93بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرليث عباس حنيحن14835

94بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراياد عبدالكاظم حمد320983

95بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرثائر شاكر باقر320800

96بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي جوده عطيه230168

97بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبد الستار خيار393413

98بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنور عبدالكريم نوري116787

99بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر علي اسماعيل391326

100بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد كاظم عودة46231

101بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرغفران علي نهير536487

102بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرانور محمد حسن116603

103بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي محسن ارشيح392370

104بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرازهر باسم ابراهيم394055

105بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد حسن عباس247143

106بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر كريم جي 117027

ى علوان116586 107بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

ى38053 108بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عدنان حسير

109بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرصفا حميد خضير117236

110بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهند جاسم محمد26368

111بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبدالرضا كاظم320254

112بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبدهللا نارص391950

113بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد ناجح صالح27496

114بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسعد ابراهيم لفته97171

115بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي نارص عبد392338

116بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد علي عودة391461

117بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروسام عزيز محمد173114

118بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروسام عبدالكاظم جلود15154

119بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراثير مقدام عايد37481

120بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس فاضل عبد هللا15330

121بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسامر حمود عدنان36660

ى محمد37604 122بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

 عبدعلي117298
ى 123بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حسير

124بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار عباس حنيحن394590

ي456272
125بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر فوزي محمدتق 

126بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد كاظم عواد394555

127بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار طالب مكي392448

128بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار علي شنون116370



 علي قاسم455043
ى 129بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

130بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرصادق حافظ صبيح45957

131بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالء حواس خيون320357

132بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرابوالحسن عبدالعظيم جدوع117269

133بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي شناع عايد117217

134بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد مانع علي116743

135بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي احمد عتوي15006

136بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي كاظم عودة45496

ى سالم عطشان45751 137بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

138بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن صبار لفته392403

139بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجالل صاحب جي 394525

140بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرذوالفقار صبار لفته117249

ي حرب454928
ى
141بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرغزوان صاف

142بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبدالجبار عطشان394631

143بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عدنان احمد391941

144بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامير وحيد محيسن38098

145بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسن عباس116295

146بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد مراد كاظم392115

147بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالوي عودان حاتم36908

148بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى جبار نعيم394816

149بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى حسن مانشاف455249

 علي392132
ى 150بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالء حسير

151بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرميثم جبار هادود14812

152بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرايهاب عدنان لفته46708

ف لطيف دحام116891 153بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرارسر

ى14841 154بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد علي حسير

ى حبيب320269 155بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر حسير

156بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس رميض هاشم26305

157بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهند عبدالعالي عواد394263

158بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي مانع علي455413

159بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى عبدالكريم محمد15167

160بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي محمد نعيم37155

161بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفراس ناظم كاظم392606

162بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد جي  جنديل393686

ى محسن455000 163بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

 علي نزار27467
ى 164بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرتحسير

165بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعزمي ثائر احمد116866

ى فري    خ27297 166بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبدالحسير

167بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي مطر كاظم394336

ي كاظم454908 ى خير 168بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

ي مطر391836
169بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد شمخى

170بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر محسن عبد424562

171بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد توفيق مزهر391574

172بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروليد خالد ذياب393502

173بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد حميد شنشول393664

ى394182 174بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرضياء خلف حسير

ى درويش117119 175بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

176بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرلؤي يرس علي37673



ي46268 177بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبدالزهرة صي 

178بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد ماجد جعاز391567

179بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرابراهيم وفيق شاكر394575

180بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررافد عبدالرضا جوي  هل320202

ي كريم99711 181بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررافع ناج 

ى سلمان داود174081 182دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

183دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرزين العابدين كاظم شبيب46861

184دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد وسام جي 173658

185دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرداخل نعيمة ارصيف320145

186دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامجد مجدي ثامر15552

187دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد محسن عليوي15525

188دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالكاظم محمد مطير394561

ي حسن كاظم15356
 
189دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرشوف

هان14938 ي رسر
190دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكررياض بانى

191دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنهاد عوض مطرسر455493

192دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمعن حسن كريم39162

193دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعماد نعمه خشن116970

194دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي جبار عبدالواحد38885

ى46188 195دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن عبد علي حسير

196دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخالد نصيف جاسم548445

ى نارص39005 197دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسعد حسير

198دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي نجم عبدعلي41178

199دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرساغب عبدالجبار كعيد536310

200دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي كاظم براك454851

201دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراكرم جاسم خلف392910

202دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد جواد ظاهر394165

203دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالعباس غالب سباهي14917

204دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفالح حسن جالب46548

ى علوان117279 205دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنهاد حسير

206دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالمحسن ابراهيم فرج116747

ى ثبيت536615 207دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصدق عبدالحسير

208دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمروان طارق فاضل15358

209دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعادل محمد مطر174335

210دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد كاظم عواد46846

211دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكريحنر جاسم قاسم117142

212دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر طالب محسن536598

ى طاهر عباس46584 213دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

214دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنارص جبار عبدالواحد38905

215دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرايوب فارس نارص41218

216دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعقيل عبدهللا تاية14824

 علي394763
ى  حسير

217دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى

218دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمازن عبداالمير شيحان393043

219دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكربشار عبداللطيف عبدالرزاق45895

220دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار قاسم كامل116809

221دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمسلم عبدالجبار عودة26753

222دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس فاضل عوض391660

223دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرطارق خليل ابراهيم418799

224دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرصاحب شالكة نارص38787



225دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى فارس نارص394369

226دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكررواد صالح مهدي536463

227دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى شاكر حسن117156

228دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمالك داود نارص393746

229دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس والي صاحب46448

230دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالشفيع رزاق خيون455399

231دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرباقر جاسم محمد392099

232دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد فاخر طاهر394740

اس حسن نعيمة454992 233دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرني 

شاب116585 234دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرايهاب سمير رسر

235دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكررشدي عبدالعزيز عبدالرزاق37912

ي320845
ى حسن هانى 236دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

ى بديوي حسن116944 237دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالحسير

238دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد حسن ضيغم394653

239دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرباسم هاشم زغير174101

240دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكركريم عودة ساجت117233

ى38034 241دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراياد عدنان حسير

242دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد غالب عبد393426

243دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر مجيد شنيار45984

ي عبدالستار عبدالجبار455344
244دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكريمانى

245دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسعد شاكر عبدهللا39737

246دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد علي تركي117168

247دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرازهر كاظم عتوي116592

248دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمؤيد نجم عبد117287

249دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي سلمان داود455039

ى393158 250دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرميثم نارص حسير

251دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرطالل سليمان مهدي117203

252دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكريوسف يعقوب فاضل38416

253دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد مختار عطشان536519

254دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتخ  طالب حسن536530

255دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد اركان كاظم15096

ي535881
256دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد سليم راضى

257دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبد غانم38289

258دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخليل ابراهيم لفته39229

ى جواد117010 259دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرضياء حسير

 علي شبيب320590
ى 260دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

261دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس عودة عبود14925

262دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد يوسف عبداالمير536479

263دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبدالعالي جي 392221

264دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد هاشم عبد391762

265دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس فارس نارص14969

266دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراكرم كاظم عتوي116909

ي كاظم محمد392016
267دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرهانى

268دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكركاظم موحان حسن424583

269دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرميثم كاظم عبدهللا536592

270دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرواثق حافظ صبيح47168

271دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراثير باقر مانع394379

272دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي جويد نعيم536509



273دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي بشير موحان391719

ى عبيد116967 274دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكررافع عبدالحسير

هللا صبيح454880 275دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي خير

ى39128 276دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسام علي عبدالحسير

 علي مكي320376
ى 277دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

278دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر محسن رشيج392320

279دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراسامة رفيق عطشان15349

280دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد حازم محمد455101

ى حيدر عبداالمير455261 281دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

282دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبد غانم37463

283دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس محمد كامل46825

284دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن علي قاسم15498

285دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخلف مروي زعير320551

ي455278
286دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس نعيم راضى

287دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرهاشم محمد رسسوح15465

ى ضياء طالب455223 288دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

289دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي سلمان عبدالواحد397612

290دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد باسم سعدون39213

291دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفالح حسن نعيمة455145

292دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفراس كاظم فائز548374

 علي يعقوب246741
ى 293دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

ي مهدي391801 294دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكررضا راج 

ى جلود15377 295دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

ى536299 296دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن شاكر حسير

297دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجاسم محمد عناد246555

298دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبدالخضى كاظم117178

299دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرذوالفقار حسن جبارة37001

ي خلف15320
300دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخلف راضى

301دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد طالب مكطوف15408

302دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد مازن عبد40741

ى عيدي391306 303دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

304دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن عبدالمجيد فرج15658

ى40777 305دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحسان عالوي حسير

306دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرغزوان نعيم حمود391908

307دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسعد مالح سعدون320243

308دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد هاشم يارس15572

309دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد سالم معارج320199

310دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعدي عبدالكريم جابر15123

311دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحميد حسن خضير320184

312دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبود نارص394583

ي خضى37534
313إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكررشيد راضى

314إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفيصل جابر فيصل394240

315إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكررعد هادي خلف47155

ى38343 316إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكررائد علي حسير

317إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عودة ضايف36805

ى محمد ساجت117190 318إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

319إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن علي عبدهللا392945

320إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسهيل كاظم حمود454845



321إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالحسن عاجل نارص26330

322إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد صالح طاهر536606

323إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد جهاد حبيب116807

324إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد جاسم حسن116814

 علي455434
ى 325إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد حسير

326إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكروليد صاحب جايد116692

327إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرهيثم محمود سالم38392

328إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس خيون عباس455010

329إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرشاكر فرحان خليف391855

330إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسليم جي  خلف393099

ى عبود40726 331إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

332إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجواد كاظم علي394025

ى يعقوب محمد116733 333إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

يف548436 334إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرقيس هاشم رسر

335إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد ستار محسن440101

ى391683 336إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهند شناوة ياسير

337إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد محمد علي394617

ى فليح117042 338إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعقيل حسير

1ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد كاظم شنشول15110

2ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبداللطيف عبدالباري117319

3ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد وليد نوري536532

4ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكررائد فائق حسن320335

5ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي خالد نعيم536648

6ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمعد ظافر نعيم173150

ي عبدالجليل40507
7ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى لطقى

ى هاشم320422 8بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالء حسير

9بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرثامر حسن هادي116455

ي392784
10بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار سليم راضى

11بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر غانم محمد255995

12بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد صالح جباري117329

13بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراسماعيل خليل اسماعيل391295

14بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي صباح جابر173124

ي محمد536178
15بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسلمان ناسر

ى جواد14958 16بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفضاء حسير

17بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراسامة شاكر عبدالواحد36634

ي46391
18بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي صباح راضى

19بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسام زياد رسحان320906

20بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرضياء كامل خضير320250

21بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن يحنر محسن455430

ي46412 22بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى صاحب عرن 

23بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي احميد عليوي26360

24بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد كريم غنيم15143

25بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حاتم لوبيل116637

26بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروليد خالد جي 392930

27بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار يوسف عبدالزهرة456281

28بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعدي لطيف محمد27800

29بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخالد عبدالمهدي مكطوف391423

 علي حسن116629
ى 30بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير



هللا فاضل116995 31بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعدنان خير

ى عبدالمحسن خلف14804 32بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

33بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد نوري هنيد392229

ى عادل حمد116449 34بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

35بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرميثم محمد هاشم393338

36بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراسامة عامر نعيم394725

37بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرطارق فؤاد حمود39049

ى كاظم حمادي14815 38بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

ى عقيل طالب392584 39بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

40بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبدالجليل حمدان391448

ى كاطع455446 41بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

ي يونس39140
42بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عونى

43بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرغالب عبدالقاسم عبيد45592

44بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركاظم حكيم عبداالمير117332

45بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالء فائق حسن320339

46بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرقيض محمد كاظم392919

هللا عجيل392535 47بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفرزدق خير

48بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرطارق عامر محمد455387

49بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرازهر هاشم محمد116311

50بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عماد حمود394009

51بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي اسماعيل مشلول393173

52بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمروان عبدالحميد تعبان536308

ى116953 53بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررعد مزهر عبدالحسير

54بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر محسن خلف116990

55بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعدنان ذياب غانم536492

56بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد نارص محيسن26798

57بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنوار عبداللطيف عبدالرزاق26851

58بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمسلم عقيل جاسم27256

59بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عادل عبد394120

60بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد هاشم هندي117195

ي موس116863
61بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروجدان راضى

62بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبدالجليل حمدان391437

63بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسيف احمد بالسم116776

64بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبدالجبار مزهر536408

65بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد نجيب بدر422762

66بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفرقد مراد عبدالكاظم455060

67بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار عبدالكريم عبد علي246894

68بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبداالمير ظنون47073

69بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرهشام ستار محسن116546

70بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرازهر عباس يعقوب117196

71بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرضياء عبدالرحمن عبادي391349

72بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرابوالحسن مظفر محمد391691

 نعيم عبدعلي15030
ى 73بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

يف455192 74بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي كاظم رسر

75بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي نارص حبيب27802

ى116879 ي جمير
76بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجاسم ثوينى

77بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى عباس محمد320955

78بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد وجدي عبدالعزيز45312



79بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكربارق صاحب جي 394531

80بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهدي عبدالرضا عبدعلي117148

81بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفاضل خليل ابراهيم173614

82بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد صالح خزعل15162

83بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامجد جاسب كاظم392305

84بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن باقر عطشان320602

ي جناح394400 85بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى ناج 

86بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي لفته حمادي116641

87بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرازهر حبيب خلف46949

88بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسيف حمود عدنان117023

89بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار رحيم ثجيل116498

ي392122
90بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبدالمنعم شمخى

91بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي صادق جي 394390

92بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد جاسم عباس117221

ى117265 93بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن علي حسير

94بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس نعمان علي34579

95بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعوض مروي زعير320516

96بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرزهير باقر داخل392860

97بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنواف صالح سلمان14975

98بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر علي عبدوش536586

99بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخلف صالح عجيل117006

ى هاشم هندي15218 100بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهمير

101بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار فؤاد حمود39101

102بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عامر نعيم394839

103بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرصالح نارص خلف46989

104بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي المثنى طالب صخيل116948

105بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد مزهر فارس395436

106بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي كاظم عبدهللا174633

107بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرصفاء عبدالكريم عبدالجبار320921

ي نارص116896
108بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى عبد الغنى

109بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن يحنر طالب255999

110بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد صباح دردوح26396

111بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار صاحب جي 394546

شاب جويعد27248 112بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجعفر رسر

113بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهند عودة نعيم15080

114بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمسلم عقيل عطشان45460

115بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهند عماد نعمة394798

116بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى محمد خويط246427

117بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار حليو خزعل36722

118بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدهللا كريم هالل27567

119بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى شاكر عبد27759

120بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكروسام نارص كاظم41107

121بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي جاسم عبد47095

122بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمثنى باقر مانع394408

123بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر كاظم عبد394042

124بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد جليل شبيب45708

125بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرايهاب ستار غنيم116262

ى خضير14894 ى ياسير 126بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير



127بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرذوالفقار شاكر خضير391639

128بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرابوالحسن وليد خيون455465

129بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبدالرضا علي46686

130بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالحق اسماعيل علي423161

ي هاشم15372
ى راضى 131بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

132بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراركان كريم هاشم39812

ي مطر116558 133بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد ناج 

134بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي مالك عبدالجبار116494

135بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد سعدي محمد393978

136بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفاضل رحيم عكاب391359

137بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرماهر دريس بديوي27321

138بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخضى عباس سلمان117001

139بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد شاكر نجف47079

140بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عباس صنيحن116515

141بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكريوسف غسان محمد320824

142بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عقيل جبار117035

143بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسمير صالح عويد320218

144بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي ستار كريم455067

145بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنتظر فائق يونس116550

146بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي كاظم يي 15116

147بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر رحيم ثجيل391415

148بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعماد حليو خزعل36740

149بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى رياض نعيم39343

150بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحبيب سالم ذكر47180

151بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن غازي جي 391934

ي يونس320360
152بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنشوان عونى

153بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدهللا هاشم عبد394349

ى392983 154بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر كنعان عبدالحسير

ي صيوان هداد27272
155بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرهانى

156بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار ماجد شاكر37039

157بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكريارس حمزة علي116323

ى45668 158بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى نارص حسير

159بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي محمد جاسم26202

160بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهند كامل نارص392158

161بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي طالب صخيل116929

162بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد صبيح طالب548442

ى خلف117282 163بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركاظم امير

164بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمجتن  صالح غانم454944

165بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد شاكر محمد40755

166بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبدالكريم محمد15132

167بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر قيض خلف27451

168بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبدعلي عوض455393

169بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عناد عبد46532

170بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حيدر كريم393268

171بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد ستار عناد116540

172بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد نعيم عكاب40376

173بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد حسن علي38088

174بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر جاسم نجم392550



175بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرصالح محسن حاشوش116492

176بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن خضير فرحان391884

177بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبدالكريم محمد174159

178بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي رحيم ثجيل391388

ى شطنان كريم536470 179بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

180بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمسار صبيح حميدي116412

181بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمخلد هاشم هندي46709

182بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار مرتضى كريم116528

ى حبيب عبدالرضا15483 183بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامير

184بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار يارس ساجت15280

185بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمخلد جاسم عباس38019

186بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن كاظم مناجي454952

187بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد كاظم عجيمي320122

188بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرلفته عبدالهادي عبد36615

ى جاسم392186 189بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالء حسير

 علي391973
ى 190بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررضا حسير

ي392846
191بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبدالحسن راضى

192بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنتظر عبداالمير خلف37694

193بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرازاد عيال موس116382

194بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار محمد علي393285

ى ظاهر حبيب173165 195بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

196دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكررافد علي داخل15478

197دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكربالل رحيم خضير46600

198دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس عكاب علي46552

199دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار ميثم جواد391484

ي جناح397141 200دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس ناج 

201دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبد دلي27602

202دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد ظاهر حبيب15598

203دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار حسن جالب46564

204دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي خضير راشد117109

ى عبدهللا احزيم40964 205دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

206دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي طالب عزيز116798

207دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى عقيل مشلول173189

208دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي طالب شكاية548378

209دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد يونس خضير37204

210دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عويد عطية173369

211دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار علي عبدالجليل45918

212دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد رعد عبدالمنعم47115

ى جاسم عباس116700 213دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرتحسير

214دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكربهاء عبدالكريم عبدالجبار422569

215دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد قاسم هويش15129

216دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبدالرضا محمد394145

217دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي محمود حسن15424

218دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد جعفر جادر38922

219دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراسامة مهدي صالح47033

ى15520 220دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرليث عبد حسير

221دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخالد حسن محمد455176

ي قيس منصور117338
222دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكروصقى



223دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبداالمير محمد392005

224دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حيدر عبداالمير455254

225دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عدنان بري    ح37349

 علي حسن40683
ى 226دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

227دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد سعد كاظم40790

ى كريم عطية320297 228دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

229دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حكيم عبداالمير117341

230دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس عامر نعيم394824

231دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفالح بدر جواد15275

232دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد شاكر فرحان26311

233دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد ستار جواد393511

ي اسماعيل38149
234دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالء حق 

ى عبدالواحد مطر14865 235دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامير

236دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفالح صالح حسن116476

ان مكطوف392263 237دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حير

238دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد محمد خليفة46752

هللا شهيب41019 239دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرانور خير

240دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس عزيز محمد46316

241دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرصالح خليل اسماعيل392059

242دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر طالب علي391410

243دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكربهاء كريم انعيس392431

244دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي خليل ابراهيم116822

245دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسام محمد علوان37026

246دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد حسن رحيمة36933

ى خضير46209 247دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامجد ياسير

248دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد ستار جبار174640

249دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد طالب صخيل116928

250دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس عودان حاتم40919

251دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسام الدين رفيق عطشان117132

252دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي يعقوب محمد476966

253دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي طالب حنبوت116938

254دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد عادل عباس391556

ى45859 255دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدهللا فاخر حسير

256دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرزين العابدين حميد سالم15619

257دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عادل حمد116445

258دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر كاظم حمادي174205

259دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهيمن شاكر كريم40438

ى عيدي455336 260دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس حسير

261دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن نعيم عبدعلي15021

262دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار عبدالرضا سالم26351

263دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرماجد حميد خضير15564

264دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبد محمد46725

265دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكررائد علي كريم536391

ي خميس15509 266دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد ناج 

ي117138 267دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمسلم احمد عبدالنن 

268دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر علي حسن117193

269دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد سمير جي 174693

270دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد حسن زبيل116319



271دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد احمد هاشم320806

272دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجمال عادل مغامس174625

273دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد مجيد مبدر39026

274دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكروسام حمد جبار37091

ي خلف15038 275دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي راج 

يف394605 276دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر علي رسر

277دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنجاح حسن خزعل40399

ى محمد116965 278دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار حسير

279دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد مزهر فارس117223

ى عودة عبيد548448 280دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

281دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى يوسف محسن34593

282دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى شاكر نجف117158

283دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمشتاق هودان حسن15314

284دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد شعالن حسن15494

ى37713 285دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكركاظم يوسف محسير

286دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد سعدي خيون117306

287دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر جبار عالوي27792

288دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار احمد حسن117213

289دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حسن يحنر392899

290دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى ماجد حميد15189

291دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكراثير وحيد محيسن117174

292دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبداالله محمود شاكر46894

293دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكربالل محسن علي46654

294دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرتوفيق كاظم مزهر15577

295دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار علي تركي246843

296دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدهللا علي شناع116646

ان صباح جابر392830 297دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجي 

298دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد علي عودة36793

299دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن كريم عطية320302

300إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي دايم داخل320391

301إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنجد ماجد سالم39325

302إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي جبار حمود36713

303إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عماد شاكر116636

304إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنتظر عبد العظيم عبد456369

305إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار محمد مطر174060

ى456378 306إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد علي حسير

ى جميل شهيب393996 307إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

308إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي كريم غنيم247182

309إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار موس جعفر536482

310إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرانور توفيق محمد247073

311إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمدحسن نعيم محمد391315

312إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عودة علي256029

313إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار ميثم جواد117293

314إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد دايم داخل320452

315إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمخلد شاكر كريم393455

316إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار علي شبيب246606

317إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد علي احمد255599

318إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس محيسن هريد386880



319إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار خضير عيفان26829

320إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكررحيم جميل لفته255619

321إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار عماد فليح393949

ى عليوي174295 322إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد حسير

323إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس محمد خيون173133

324إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنورالدين نهار لوبيل247133

325إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار نعيم مجيد174597

 علي بري    ج46374
ى 326إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

327إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن علي كاظم397492

328إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار مالك عبدالجبار116490

329إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد عبدالخضى صبار535869

330إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد قاسم محمد116290

331إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمسلم عقيل عاكف320698

332إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعادل حليم فاخر27662

ي456343
ى
333إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى ريحان عوف

334إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراسعد قاسم نيشان395842

ى27377 335إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد زكي حسير

336إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عماد نعمة394291

هللا لفته477031 337إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمدجواد خير

338إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبدالمحسن عبد116666

339إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عباس محمد392037

340إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار محمد سعود116838

341إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار عبدالرضا علي391647

342إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن عادل عدنان320367

343إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد فالح كاووش173324

344إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرضيف عبدالرضا كريم320792

ى39112 ى سعد حسير 345إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

346إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن كاظم شنشول320519

347إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمجتن  نزار نعيمة40696

348إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمخلد مجيد مبدر38981

349إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكربدرالدار سعد حميد455488

350إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس رحيم ابوالهيل116428

هان116504 351إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي سالم رسر

352إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرذوالفقار جابر عبد173276

353إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي يارس ساجت14944

354إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد نبيل فاضل320771

ى حمد320471 355إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبدالحسير

356إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعمار عطية نيشان392477

ى حكيم عباس396990 357إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

358إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصعب حواس خيون255648

359إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي محمد كاظم392170

360إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبداالمير زويد320325

361إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالرحمن غالب محمد477015

362إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر توفيق محمد173235

ى عامر شاكر259051 363إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

ى عبدالكريم جليل116680 364إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكربنير

ى حميد455330 365إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

366إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي باسم مهدي174704



 علي محمد395653
ى 367إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

368إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكررضا رشيد اسماعيل97221

ى117201 369إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي نارص حسير

370إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر قاسم حمود46127

ي396970
371إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد نعيم راضى

372إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر علي نغيمش535839

373إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسلوان باسم عايز395293

374إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد كاظم يي 230220

ى فالح حسن230559 375إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

376إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبدالكاظم تركي548443

377إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد علي عبداالمير117192

378إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس نعيم ثجيل174685

ى394891 379إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعماد نجم عبدالحسير

ى246877 380إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمود كاظم حسير

381إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار عقيل عاكف320675

382إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار يوسف فاخر46381

383إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالعالي عبداالمير عايد457676

384إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي داخل نعيمة392596

385إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس عماد حسن396951

ي خفيف45722 386إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنتظر ناج 

387إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرزين العابدين سعد حنون45699

388إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحاتم محمد هنيد174228

389إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد مصطقى رياض395808

390إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عباس جي 455168

391إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرصادق علي حسن536564

392إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهند عبود نارص40460

393إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عطية نيشان117309

 علي حسن117254
ى 394إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

395إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى حسن عبيد246864

396إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس كاظم عطشان454868

ى246786 غام عادل عبدالحسير 397إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكررصى

398إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن كاظم عبدهللا455233

399إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد طالب نوري391563

400إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن نهار لوبيل246847

ى جعفر عبدالرزاق116403 401إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

402إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسيف علي سالم174245

403إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبدالرحمن ذياب15270

يف395674 404إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد محمود رسر

405إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسيف علي جبار15557

406إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد علي فهد117326

407إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد جواد كاظم456291

 علي15590
ى 408إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد حسير

409إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر مزهر فارس395510

410إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد محمد عنيد549226

411إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر علي عودة38323

412إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامير احمد بالسم173404

413إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرذوالفقار عادل عبد174664

414إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبدالهادي عبد455423



ى مراد116696  حسير
415إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى

 علي درويش174386
ى 416إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

417إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمؤمل علي عودة456355

ى117257 418إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد رشيد عبدالحسير

 محمدعلي397358
ى 419إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حسير

ى نعيم ابوالهيل27359 420إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

421إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار حسن عطشان337771

422إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي احمد فليح320158

423إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبدالجليل داود173295

424إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى عبدالرحيم محمد174607

425إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبدالرحمن نعيثل46921

426إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي خالد فاضل246918

427إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمؤمل علي محمد391979

428إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتخ  اياد خضير455093

429إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبد دلي46596

ى عودة عبود15326 430إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

 علي حمد26791
ى 431إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

432إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحسن ابراهيم مكطوف320903

433إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر علي بدر535789

434إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد كريم حسان396925

ى بديوي173392 435إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عبدالحسير

ى عبود27699 436إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرتاج الدين حسير

437إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالكريم خماط كريم174192

438إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد ايوب هاشم116481

439إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى كريم محمد15604

440إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى مشتاق كامل37841

ى حسن جبارة40426 441إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

442إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حيدر علي26376

443إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجسام محمد مطر455405

 علي37181
ى 444إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكروالء حسير

445إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدهللا عمر عبدالكريم320920

ى36549 ى وطن حسير 446إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

447إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر فوزي فارس173428

448إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي مجيد مبدر117129

449إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عدنان عبود391674

450إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد صالح شالل394640

451إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس فائق حسن247209

ى عودة320905 452إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدهللا حسير

453إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى صالح عويد320172

454إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسباهي عليان شياع40413

455إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمثنى احمد بالسم397269

456إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي باسم محمد392413

457إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد مالك اسماعيل395357

 نعمان علي116423
ى 458إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

ي36861
ى منذر شيفان  459إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

460إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد يعقوب كاظم395389

461إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار كريم مهدي173301

462إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكروائل محسن هاشم536440



463إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي غسان عدنان535914

 علي باهض174071
ى 464إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

465إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد علي قاسم15502

466إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسن عماد حسن255431

467إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس عبدالرضا نارص394341

468إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمدحيدر حيدر كريم397235

469إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس فاضل عبدعلي256048

 علي15594
ى 470إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

ى39550 ى عالوي عبدالحسير 471إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

472إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبدالرضا كريم246360

473إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى ستار جاسم246476

ى حرب36493 474إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

475إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرروق عبدالستار عبدالجبار455361

476إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرثائر خلف حيدر116922

477إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي داخل سدخان37896

ي خفيف45270 478إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهند ناج 

479إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمخلد سامي ذياب392358

480إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرذوالفقار سعد حميد393623

481إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرطه عماد رزي    ج26267

482إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرايهاب رياض كاظم117273

483إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس صالح مناجر255830

484إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمؤمل كريم طالب27575

485إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عبدالخالق فاضل34534

486إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد رياض عباس394095

487إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرطالب يعقوب كاظم395579

488إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركرار مرتضى كريم246067

ى صحو حميد174675 489إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

490إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي احمد صبير39568

491إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد علي موحان173361

492إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرايوب مرتضى عبدالرضا456267

493إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراسماعيل محمد راشد174309

494إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد سلمان صالح320838

495إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي فاضل كاظم536661

496إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنهل نضهللا نارص396897

يف536009 497إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد جبار رسر

ي عيال230318 498إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرفاضل ناج 

499إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعصام عادل جاسم173224

500إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامير كريم محسن117019

 عبدعلي15626
ى 501إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حسير

ى عبدالكريم لفته36529 502إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

503إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمسلم خليل ابراهيم173256

504إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهند محمد غازي27521

505إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعارف عبدالرضا عبدعلي536284

506إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد حسن نجم39415

ي320359
 علي راضى

ى 507إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

508إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمدرضا كريم داحس320939

ى مهند رشيد320409 509إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

ى فاخر عبدالرزاق535897 510إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير



511إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرابراهيم ميثم كاظم41129

 علي مكي174615
ى 512إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

513إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكريقضان عزيز شهيب320788

514إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكربسام حمد ريسان320812

515إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامير حازم عليوي173175

ى غانم فليفل255610 516إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

517إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي لطيف كاظم173436

518إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد خضى كريم40949

519إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد علي دوشان454972

520إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرضياء سعد قاسم26840

521إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد عيىس طعمة536025

ى مونس255771 522إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحسان حسير

ى قاسم455129 523إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي حسير

ى جايد246572 524إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرسجاد حسير

525إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عماد نعمة394284

يف14953 غام عباس عبدالرسر 526إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكررصى

527إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي محمد جي 26815

528إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعباس شاكر عبداالمير117289

529إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامير احمد غازي394436

530إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمدرضا حيدر كريم548376

ي255974
531إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد مصطقى محمدتق 

532إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرزياد مراد قاسم246147

ى حميد455321 533إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنتظر حسير

534إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد رحمن انعيس394688

535إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرغسان علي ضيدان255666

536إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر كاظم جهاد320832

537إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنتظر نعيم حسن320558

538إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرانمار حازم عليوي15630

539إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر عبدالجبار حمود174527

ى320464 ى جبار عبدالحسير 540إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسنير

541إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرضياء ماجد عطية394200

542إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي محمد رحيم117184

543إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد رياض كاظم117324

544إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد جيجان شالل456408

ي مهدي392000 545إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمهدي راج 

546إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد عبدالرضا سلمان320985

547إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدهللا عبد دلي41038

548إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمقداد نضهللا نارص395895

549إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرقيض فايز عبدالكاظم255916

550إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد اياد نعمة38962

551إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمصطقى عماد نزار116850

ي مرزوك15397 552بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكراحمد صي 

ي شطنان كويم536474
553بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرهانى

554بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالء قاسم عبيد38168

555بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامجد نارص عبدالرزاق116924

556بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرغادة صاحب حمدان116773

557بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرامجد شالكة حنيوي391368

558بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالء لفته خضير27335



559بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرتوفيق حنون عبد37298

560بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرغسان عبداالمير عبدالواحد46895

561بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى شاكر محمد26778

ي عبدالجليل40609
562بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي لطقى

563بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكررائد نارص محيسن39182

 ضيول جالي117162
ى 564بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

565دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعالء عبدالستار علوان174393

566دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمنتض نارص عبدالرزاق536457

567دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمراد شالل حويل320208

568دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرخالد قاسم عبد247170

ي جالب نجم27348 569دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرناج 

ي خميس26785 570دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر ناج 

571دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعادل وحيد كريم116602

ي طاهر فارس394856
572دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكروصقى

ي شنان47012
573دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعبدالخالق راضى

ى نوري محمد40709 574دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

575دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمد كريم نعيم117094

ى46635 576دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحازم نارص حسير

577دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عدنان خضير116596

578دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمحمود رحيم ريحان46154

579دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجوادين عادل عبدالكاظم117304

ى عباس36839 580دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرنصار حسير

581دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرماجد سالم عبد15535

582دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عجمي شلوجي46691

583دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعلي عدنان نارص394271

ى نجم عبدهللا14854 584دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسير

585دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرجعفر عبدالجبار خضير320760

ي كريم جاسم38002
586دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارذكرراضى

ى هيارة174093 587إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرمرتضى حسير

ف عبيد116769 588إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكركاظم مرسر

589إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكررحيم عودة عذاب174365

590إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر احمد عبدالكريم26337

591إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعقيل فاضل نعيمة393113

592إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرعودة سوادي نارص26341

593إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر مزيعل ضيغم36560

594إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحسام عبدالعزيز عبدالرزاق116977

595إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارذكرحيدر سالم يوسف397370

هللا45635 1ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور كاظم خير

2ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارأننىوالء حسن عاشور393482

3ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارأننىايالف شاكر زبيل116756

ى جايد174346 ى حسير 4بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنير

5بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىخنساء مراد عبدالكاظم174273

6بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب جويد نجم454984

7بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسعدية حمود جابر392152

8بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسارة عبداللطيف محمد320227

ى عودة393722 9بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب عبدالحسير

 علي39657
ى 10بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىصبيحة ياسير

ى عبد15468 11بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمنى حسير



12بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىانتصار طالب مدلول246758

13بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىوسن رشيد عبدالحسن392489

14بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء لطيف كاظم255458

15بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىوفاء عدنان كعيم38133

16بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىخولة ذياب صكر15198

ي حسن454896
17بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب ناسر

18بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىلمياء عبدالزهرة حامد548377

19بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىخولة ابراهيم جي 37578

20بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىوجدان جاسم محمد27630

حوراء علي ناشور117252
21بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

22بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمروة منعم عاجل392377

23بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىوقار صالح حسن117057

24بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينة حسن عبيد391807

ى27441 25بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسماح كريم حسير

ي46331 ابتسام حسن عبدالنن 
26بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

27بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىميس عودة جاسم455187

28بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور رحيم دودان117187

29بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسخ  وليد نوري393735

ى سعيد347747 30بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء حسير

ي116496 مياده مكي ناج 
31بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

32بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىابتهال سالم كريم320892

غفران علي رشيد536292
33بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

34بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدى عدوان حنون173482

35بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرقيه عبدالجبار عوده174150

36بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىابتهال عيال موس173570

اق طالب نوري391787 37بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىارسر

38بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاديان وليد عبدالرحمن46790

39بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىارساء خليل ابراهيم116831

40بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعنادل خضى خميس536660

41بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء رافل فاضل392071

42بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىغفران جالل هادي455307

43بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب لطيف كاظم116874

44بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسارة عايد ونان37330

45بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب نجم عبد15459

46بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور داخل انعيمة38255

47بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور عايد ونان37312

48بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء عبداالمير زويد536552

49بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرضاء نبيل موس455471

50بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء عبداالمير زويد320229

51بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدالل صالح نوري230300

52بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء جهاد مغامس320281

يدة27541 53بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىلمياء محسن رسر

54بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىايات رسول عبدالرضا536612

55دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنقلة سالم جي 174585

56دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدنيا ابراهيم لفته174087

57دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحمدية حمود كريدي15339

58دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىماجدة شهاب احمد15093

59دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة رشيد ساجت15442



60دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمضية شنيار حبيب27709

61دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىميسون حمود كريدي116388

62دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىانتظار وداعة صكر393753

63دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمنى نارص خلف116654

64دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعلية عبدالجبار عودة47055

65دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعقيلة طالب ثجيل117123

66دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحياة هادي عويد246857

67دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىتماظر يعقوب محمد45766

68دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىانعام كاظم جلود15439

69دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهناء شناوة جابر173313

70دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرشا موس محمد320264

71دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىيرسى محمد جاسم37510

ى كاظم عبدهللا14787 72دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبرسر

73دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىابتسام مراد داود26763

74دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبتول عبد نهير15252

اشواق علي عبد393543
75دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

76دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنديمة عدنان نارص428401

ى46272 77دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنداء ارحيم حسير

78دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىخولة عذيب كاظم14922

79دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاقبال بادع صكر15386

80دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىابتهال حسن عبدالهادي27670

81دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهالة باسم عطشان117276

ي نجم27684
82دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدى عبدالغنى

83دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعواطف يارس جبار15263

84دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىوالء سعد نعيم393007

85دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء عقيل طارش15420

روى علي عطشان536465
86دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

87دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنجالء ضنون عنيد116625

يف لفته26757 88دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىصبيحة رسر

89دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء يوسف رشاش45879

90دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرغدة عدنان حسون422511

91دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب عبدهللا خلف394466

92دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىميعاد حمود كريدي173545

93دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىليليان كريم صاحب539707

ى46775 94دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنبأ سعد حسير

95دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء شاكر صبيح116435

96دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىصفاء عبدالحسن محمد36889

97دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرشا عباس حسن38079

98دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىانعام كاظم وداعة395732

ي46406
99دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىود صباح راضى

100دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىابتهال طالب فليح173333

ى117207 101دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىانس محمد حسير

 علي320162
ى 102دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمكارم حسير

103دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرويدة وناس مصاول456253

104دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء عبدالكاظم حمد536455

105دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء طالب محمد116671

حنان عبدالرضا عبدعلي38184
106دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

107دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب جاسم محمد40934



زهراء علي عودة116418
108دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

109دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىريام يوسف هاشم455138

110دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء جليل موس40350

111دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبدايات كريم خضير116752

ى393127 112دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور يارس حسير

113إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرقية عبدالقادر عطية393366

114إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعائدة جويد نعيم393553

115إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنوال هاشم نوري45419

اق فيصل فرهود536416 116إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىارسر

117إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنورس حبيب هادي455025

118إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىكوثر عبداالمير طعمة39242

ى حسن551656 119إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنوال حسير

1ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرباب قاسم عيىس15430

2ماجستيرسوق الشيوخ41864ذي قارأننىذكرى حسن داحس36821

ى رحمن انعيس393056 3بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنير

4بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء غازي فليح39532

5بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب لفته حمادي116685

6بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدى عبدالرحمن حسن15402

7بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعذراء هادي كريم40311

8بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرنا طالب عبد46498

9بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب نجيب بدر65716

10بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزمن عواد حسن116608

ربيعة فائز علي116271
11بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

مريم علي كاظم173558
12بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

13بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرسل قاسم ابراهيم394086

14بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىابتهال كاظم خليفة321003

15بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء عبدالرضا محمد394136

16بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعلياء كاظم عودة39427

تغريد عبدالرضا علي391653
17بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

ي جابر37559
18بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبيداء عبدالغنى

ى41162 19بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعطاء سمير عبدالحسير

ى116852 زهراء علي حسير
20بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

21بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة حسن خضير27277

22بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفيحاء عودة خلف15087

ي عبدالجليل40491
23بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىطيبة لطقى

24بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسحر يحنر طالب116728

25بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء عبدالجليل محمد116856

26بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىشكران شاكر محمد39797

هللا صبيح393397 27بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعبير خير

ي مطر116553 28بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىميادة ناج 

29بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىثناء عبدالكريم عبيد320174

ى173447 30بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور رشيد حسير

ى فليح320613 31بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىريام حسير

32بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعذراء نارص محيسن26807

33بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسخ  رياض جمال40849

مروة علي زغير39516
34بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

35بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور وجدي عبدالعزيز45290

ى116473 36بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب علي حسير



ى وجدي حسن36645 37بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنير

وق سالم سعود394870 38بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرسر

39بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء جبار حمود37741

40بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة مطرود داخل116611

41بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبدور كاظم شنشول15105

42بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىغفران مراد عبدالكاظم454953

43بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور ضياء طالب423225

44بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىغزوان عودة احمد391778

45بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب عودة احمد36757

نادية عبدالعالي عزارة116889
46بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

47بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاساور عدنان عبدهللا15295

48بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدى عبدالسادة فارس26823

49بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاوراس باقر نواف391957

حنان علي رشيد39089
50بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

51بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسخ  محمود شاكر15206

ي فالح536588 52بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء راج 

االء صادق علي38206
53بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

54بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء كاظم علوان26319

55بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء جمال مهدي116509

56بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاخالص جمال عبد27237

57بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب علي خضير116460

58بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهاجر خليل ابراهيم116869

59بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىشهالء لطيف كاظم117061

شهالء عبد دلي46618
60بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

 علي320277
ى 61بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاالء حسير

62بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور صباح جابر40288

63بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب باقر داخل393216

64بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىانس اسماعيل مشلول320349

65بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىيمامة عبدالستار عبدالجبار116847

66بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرانية كريم شديد15562

ي سالم423116
67بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمروة راضى

68بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمشارق توفيق صالح394211

69بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىشيماء جعفر دياب40664

70بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمريم سعد نعيم320316

71بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنان هاشم نارص46868

ي جواد40890
72بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسحر راضى

73بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمروى باقر داخل393224

74بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمارينا عبدالزهرة مجبل27610

75بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعذراء نبيل فاضل117197

76بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىارساء عبداالمير عبدهللا15642

77بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدى صنير فرهود116934

78بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنان عدنان جواد320737

79بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاميمه يحنر علوان37365

80بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرفد ظافر نعيم173139

81بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىضخ رياض جمال40830

82بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىالهام عوض خضير15454

83بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمنال ثامر جاسم116762

84بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنرسين كاظم علي454962



85بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنرسين حمد صالح26387

غفران علي عودة392206
86بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

87بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاسماء كاظم عودة255962

88بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمرسه علي نجار536581

89بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء احمد خضير117157

90بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىضفاف طالب عزيز415719

 علي321016
ى 91بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنبأ حسير

92بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىوديان عبدالجليل عواد391523

زينة علي جعفر45437
93بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

94بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرند مؤيد عبدالخضى46572

95بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمروة عبداالمير محمد455032

96بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرندة محمد كاظم26860

97بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرواء احمد عيد391627

98بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحورائ كاظم علوان15069

99بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب عزيز محمد214588

وجدان علي عودة392216
100بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

101بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىود عبداللطيف عبدالرزاق26849

102بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمروة شاكر عبداالمير45610

103بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهرائ عبدالرضا كريم246895

ى مراد116844 104بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىصفاء حسير

105بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدى فالح جبار116907

106بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىجنان عدنان جواد320775

107بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنجالء جبار شاكر117180

ى14984 108بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرسور عباس حسير

هللا رهيف393591 109بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنهال خير

110بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنورا غسان عدنان391704

111بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعبير عادل عبد27475

112بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىوالء نارص خضير15416

113بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسحر فائق ذياب38214

ي116985 114بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور ناظم ناج 

115بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهاجر محمد يارس15214

116بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمريم رزاق سلمان247246

117بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسحر شاكر نجف47120

118بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء قاسم عبدالرضا320967

119بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهاجر عبداللطيف محمد26855

 علي39619
ى 120بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفرح حسير

121بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنباء نارص فهد26242

122بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء مالك حمود45524

ى322620 123بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور محمد عبدالحسير

 غالي انتيش391818
ى 124بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنير

125بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسماح ثائر عطية26768

126بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهبة يعقوب نعيم117000

ي46429
127بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىشمس صباح راضى

هللا صبيح320710 128بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدير خير

ريام عبدالرضا علي116960
129بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

130بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعلياء فرقد انعيس26844

131بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء عبود مزهر173351

132بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهرة فائق حسن320327



133بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىايمان طالب علي36697

 فالح جي 455077
134بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىتق 

135بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبتول عبدالرضا سلمان320977

ى هاشم عبدالرضا364408 136بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنير

ي116981 137بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىندى ناظم ناج 

138بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىجمان عبداللطيف عبدالرزاق320134

139بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىختام عباس هادي45623

مريم علي مهدي116657
140بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

141بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىايالف هاشم هندي15242

142بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسوالف جبار عبد39274

143بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىايمان خالد ذياب536356

144بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسخ  جبار عبد39254

145بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسارة كاظم عودة45552

146بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاالء مراد جي 116739

147بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىالزهراء رعد محسن37406

148بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء عبداالمير جاري455313

149بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعبير مرتضى اسماعيل37869

150بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىانعام عبدالرضا رزاق15506

151بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب جالل هادي455297

 علي39588
ى 152بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء حسير

153بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىغصون مرتضى كريم246869

154بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء نعيم ثجيل116957

155بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة عبدالقادر عطية392176

156بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىجنة رياض دوشان455085

ى هيول47183 157بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاالء حسير

158بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىارساء شالكة عبدالهادي117239

159بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرشا فالح جالب14872

160بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمسار ناظم كريم15291

161بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىميثم رزاق جاسم34569

ي مطرود116579 162بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسىه ناج 

163بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب علي جاسم536644

164بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمروة شاكر كريم536557

165بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب طالب عبود37443

 علي174112
ى 166بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىجمانة حسير

ي حسن455483
167بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىكاثرين ناسر

168بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب عماد نعمة394596

169بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء محمد عبدهللا393307

170دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسارة حميد نعيمة394297

171دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء عبدالكريم عبيد26835

172دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء جعفر حسن15488

173دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزمن شالكة عبدالهادي117244

ي46522 174دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينة عبدالزهرة صي 

175دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور نجم عبد46833

176دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور عباس سالم15634

177دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىروى محمد غازي27506

178دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىارساء علي عودة173496

179دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىندى عبدالهادي كريم39699

رساب علي تركي320541
180دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى



181دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىارساء جواد كاظم45575

يف455351 182دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء محمود رسر

183دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاخالص وداعة صكر62866

184دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىراوية عبد الرزاق شاتول391989

185دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء عبدالكاظم جبار451489

186دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء عبدالكريم جويد536420

187دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمنال كاظم جواد26225

188دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىامل مجيد جي 46915

رشا علي زغير230393
189دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

نورس علي ابري    ج45798
190دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

191دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرغد حليو خزعل37077

192دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحميدة جابر عودة173345

193دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهرائ محمد ذياب38121

اس خضير محمد173464 194دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىني 

195دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعلياء عبدالحسن محمد36876

م391965 196دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىابتسام عبدالكاظم شي 

197دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء طالب محسن117145

ى عبدالكريم جويد548449 198دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنير

199دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىغفران داخل منصور116564

200دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرقية نارص قاسم116834

201دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىشيماء حسن داحس36771

ى423035 202دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء عبداالمير حسير

203دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور عبدالكريم سلطان27406

204دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىختام حميد نارص36782

ى رزاق117230 205دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرحال حسير

نور علي نارص392570
206دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

207دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرؤى سالم شهيب116893

208دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسماح ساجت فالي392670

209دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىغفران رياض لطيف46012

210دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحذام رشيد حميد352091

211دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىماري سالم كاظم173378

معالي حامد يارس27646
212دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

213دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىشيماء مراد جي 455213

اساور علي هاشم46663
214دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

215دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء كاظم عودة45537

216دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاية فليح كريم246941

217دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء عباس حسن15075

218دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرؤى باسم كاظم117047

219دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسارة جخر جي 536476

220دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء زيارة كاظم173535

ى392129 221دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرانده كاظم حسير

يف38225 222دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنورالهدى كاظم رسر

223دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفقدان ملوح بصيو247236

224دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهبة صالح عبيد38069

سيناء علي بري    ج27537
225دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

226دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبيمان زهير حميد41066

227دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىايات جعفر حبيب386724

228دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرحاب عبدالزهرة وداعة455218



229دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىختام ابراهيم قاسم116910

ي فالح15051 230دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور ناج 

حنان اياد علي15368
231دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

232دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمروة شاكر عودة418016

233دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور كاظم سعدون116520

 علي41080
ى 234دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب حسير

235دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعذراء سعد نعيم116919

236دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة عامر شاكر45966

237دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهديل عودة هاشم26746

ى جالل حميد320872 238دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنير

239دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسمر شاكر نجف46747

240دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعلياء كطان محمد46772

241دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرشا طالب عبد46455

242دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء زيارة كاظم255785

243إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور اسماعيل مشلول397172

244إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسخ  علي عبد38835

245إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسخ  محمد غازي27530

246إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىغدير احمد ذياب37227

247إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاسماء جليل موس117113

غدير جبار علي456446
248إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

249إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىشكران احمد جاسم255898

ى حليم يوسغ392023 250إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبنير

ى39296 251إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدى احمد عبدالحسير

ي رعد كاظم334214
252إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىتهانى

253إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب عالء ضايف174198

254إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب حافظ صبيح391527

255إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىصابرين صادق حمد26773

256إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء فاضل داخل40864

ى عليوي116816 257إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمروة حسير

 علي320151
ى 258إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىايات حسير

ى مظفر برغش39403 259إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبنير

260إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحور هادي جخيور536058

261إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرفل رياض فاضل37810

262إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة ظاهر حبيب256006

263إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنبأ اركان رشيد15346

264إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة حيدر عباس116765

265إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرحمه طالب توري391590

266إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسارة جميل مكطوف39444

267إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور عبدالمحسن جساس392146

268إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدى جواد كاظم14901

269إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاثمار خليفة سالم37970

شهد علي خميس247105
270إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

271إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمسار طالب عبد46434

272إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنجاة سليم مزهر117044

273إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىانعام محمد كاظم116801

274إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىضخ رياض فاضل37062

275إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرانية صباح نسيم27388

276إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىميالد خميس علي246820



نورالهدى علي فرحان214597
277إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

ى جبار عبد37932 278إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنير

279إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمريم رزاق جاسم174556

ى391847 280إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء راشد حسير

نبأ علي جابر174508
281إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

282إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعذراء عبداالمير عبدهللا246679

هاجر علي حسن255714
283إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

ى فليح255405 284إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحنان حسير

ى جاسم محمد549670 285إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىيقير

286إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهديل عبدالقادر مصطقى255941

287إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاية قاسم حمود46996

288إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىتقى محمد عبدهللا27811

هللا فاضل255587 289إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىروان خير

290إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعائشة عبداللطيف محمد40264

291إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرملة كريم هلوس395405

رباب علي عبدالستار255470
292إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

ى15354 293إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىضخ كريم عبد الحسير

294إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء ماجد عبدالعباس392255

295إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة عبدالمحسن عبد116674

هللا صبيح397296 296إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمنى خير

297إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمالك موس عمران46633

298إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمروة طالب احمد315691

299إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىدعاء كاظم فاضل391584

300إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء عماد بهلول36949

301إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىايمان احسان محسن247121

302إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء عبدالهادي نعيم456300

303إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب مشتاق طالب397312

سيماء علي بري    ح46349
304إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

نور شنان غالي37630
305إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

306إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبيداء ريسان محمد320486

307إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدير صاحب نجم456261

فاطمة محمود علي36517
308إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

رساج علي دويخل320671
309إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

310إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاصالة عبدالجبار حمود174534

ي حسن455443
311إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمريم ناسر

ى548447 312إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىشذى كريم حسير

سارة علي عبدالستار246936
313إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

314إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمريم سالم مجيد255847

315إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنورالهدى حيدر صبخي38938

316إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىتق  حيدر صالح15539

317إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرقية جليل موس117116

اديان شنان غالي37652
318إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

ى536573 319إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسخ  محمود ياسير

320إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىضخ فالح جبار34556

321إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور عباس رهيف246873

ي نارص116904
322إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء عبدالغنى

323إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىضخ وجدي عبدالعزيز174184

324إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهبة مشتاق حسن45650



ى خضير173505 325إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعبير حسير

ى حرب36540 326إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة حسير

327إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىغدير عدي عبدالكريم174321

ى هداوي كاظم395257 328إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىماليير

329إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء شهيد عبد320468

يف صاجي26828 330إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء رسر

331إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبدور عماد نعمة117031

ي392196 طيبة طالل عبدالنن 
332إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

333إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة مشتاق طالب397195

334إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسارة صالح خزعل246519

335إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب احمد خضير536654

336إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمها عبدالمحسن خلف320761

هدير رائد علي38372
337إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

338إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب ثامر جاسم116570

زهراء مانع علي116661
339إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

ي246832 340إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب كاظم ناج 

ى مراد116931 341إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور حسير

342إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىايالف حيدر سالم536651

343إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء منذر عبدالمنعم37249

ى عامر320351 344إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة حسير

ي15449 345إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىجيهان رياض ناج 

346إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىتبارك توفيق صالح173471

347إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء عباس سلمان392953

348إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرؤى حسن فرحان454936

349إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنور حسن عليوي174375

350إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىارام كاظم حمادي247046

قمر علي سعود255440
351إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

352إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىصفا حيدر هالل15542

353إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة عبدالرضا سلمان320515

ي214577 354إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهدى ايوب صي 

355إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسارة حيدر ذياب46224

356إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعتاب مجيد جي 247220

357إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنورالهدى عبدالرحمن حسن246929

358إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىروان زهير حميد246768

359إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة عالء حسن174356

بيداء علي مراد45781
360إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

361إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىريام نجم عبد246854

ى داخل173385 362إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب حسير

363إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنورالهدى عواد حسن246102

364إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء يونس خضير246948

365إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىارساء شاكر داخل174643

 علي255928
ى 366إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنورالهدى ياسير

367إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمريم هاشم عبد391336

368إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب غانم سنيد320639

يدة27587 369إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهبة محسن رسر

370إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاية جميل مكطوف39493

371إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاخالص فياض حسون116561

372إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىحوراء رشيد اسماعيل174576



373إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىندى باهر ماجد117322

374إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرسور رياض عباس393021

صفا علي دويخل320605
375إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

ي397340
376إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىتبارك زين العابدين لطقى

يف صاجي255864 377إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء رسر

378إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىتبارك فاضل كاظم320182

ي ميثاق سعدون36677
379إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىضى

380إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىصابرين جابر عبد173267

ى عبد37948 381إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعلياء حسير

382إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهديل احمد خميس38197

383إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب فالح جالب14886

384إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىشهد عبدالكاظم كاطع456474

ي117127 انسام حسن عبدالنن 
385إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

386إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب عمران عجيمي541443

ى230252 387إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنمارق مشتاق حسير

388إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىعبير عبدالكاظم كاطع455267

389إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسحر صاحب نجم456433

390إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىبيادر فائق حسن320676

ي هادي395832 391إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزينب صي 

392إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء حيدر شالكة536609

393بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة عبيد طاهر45999

 علي117152
ى 394بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىساجدة ياسير

395بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىهالة شاكر محمد116882

396بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىخلود اسماعيل شنتاف536353

397بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىوسن شاكر يوسف27284

398بكالوريوسسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنجالء عطية مزعل246818

399دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنوال خزعل حمد174654

400دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاكتفاء خيون جواد454895

401دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىرجاء عبدالعزيز مهدي391535

402دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىانعام وحيد عودة46620

403دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىمنى سالم جياد247024

ابتسام علي بجاي541441
404دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننى

405دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىزهراء حاجم سلطان63420

ة فاضل نعيمة455200 406دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنظير

407دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسحر خلف عبيد45841

408دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىغيداء كاظم نجم321002

409دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىاخالص عبدهللا حنون392461

410دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىامنة جي  هادي26185

411دبلومسوق الشيوخ41864ذي قارأننىنوال رحيم محمد549238

412إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىسعاد لطيف محمد116466

413إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىفاطمة شبيب حسن116780

414إعداديةسوق الشيوخ41864ذي قارأننىازهار عبدالخضى مكطوف536396

1دكتوراهالفضلية11865ذي قارذكرعلي ماجد نارص457994

ي مالك عطشان386703
2ماجستيرالفضلية11865ذي قارذكرهانى

3ماجستيرالفضلية11865ذي قارذكرميثم مجيد عبد333009

4ماجستيرالفضلية11865ذي قارذكرمهند عبدالكريم جبار457643

5ماجستيرالفضلية11865ذي قارذكرسالم دعدع نايف457524

6ماجستيرالفضلية11865ذي قارذكرصفاء حبيب دحام386753



7ماجستيرالفضلية11865ذي قارذكرعبدالكريم مزيد عبدهللا455051

8بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحميد زعالن سعدون386764

9بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمشتاق مزعل بظي127455

10بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرفضاء حسن جاسم35495

ى386820 11بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعدي عبدهللا حسير

12بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد مطرود حريجة14294

ى127427 13بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي جاسب حسير

14بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرثائر عبدعلي عبد96640

ى35706 15بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكروميض عبدعلي عبدالحسير

يف204494 16بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرواثق سالم رسر

17بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحيدر عبدالحسن عبدعلي127210

ى386988 18بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكروسام عبدالكريم حسير

19بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرطالل مرشد عودة386979

20بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعدنان عبيد جاسم127486

21بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمناف علي محمد536112

22بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرهشام عبد حناج204486

23بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعبدالهادي رزاق حاتم337639

24بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد جاسم محمد386755

25بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعالء حسن يوسف34747

26بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرازهر طالب عطية127064

27بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكربشير شنيار وادي127460

28بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرامير عبدالحسن جاسم94684

29بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد هاشم عزيز457724

30بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعمار عزيز حسن457806

31بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحيدر فاضل عليوي440042

ي نعيمة14445
ى
32بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرقاسم صاف

33بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرصادق خسارة نارص335553

34بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكررقيب خلف مسير386574

35بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد جاسم محمد386757

36بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد جابر نايف127091

37بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمنتظر رضا حسن279908

38بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكربشير فاضل عبود386801

39بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي وارد مزعل127393

40بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحسان عبدالكاظم عبدالحسن539603

41بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمرتضى صالح ابراهيم279636

42بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد عباس جخير127645

43بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعالء عبدالكريم جبار539450

ي حسن131287
44بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعمار رضى

45بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرخالد سفاح ندى386710

ى386713 46بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرايمن ريسان حسير

47بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمظفر فاخر طاهر333874

48بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعبدالوهاب جاسم عبدالرزاق539516

ى386712 49بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرلؤي عبدهللا حسير

ي128030
50بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسعود كاظم هانى

51بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمصطقى حافظ عليوي96861

52بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد نعيم عبدالعزيز14686

53بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسامي طالب سامي14298

54بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرضياء فاضل حسن280024



55بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد نارص مطر94419

56بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراسعد عبدهللا حسون386672

57بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرشنان علي نارص548468

ي457928
58بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد سلطان شان 

59بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي فليح حسن127157

60بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعباس عزيز عبدالرضا35582

61بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحيدر جميل لفته386848

ى386845 62بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكروليد حسن حسير

ى386892 63بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد حليم مفي 

64بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرفيصل عزيز طلب127583

65بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد شاكر عبداالمير386832

66بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرثائر صالح حسن128005

67بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمنتظر طالب جخيور542347

68بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمرحب خالد ريحان279785

69بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكربدر عبدهللا حسون539503

70بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرميثاق طالب عطية127524

71بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسليم عبد الحسن جاسم386708

72بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمؤمن مهدي صالح126994

73بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعبدالغفور جبار مجبل386664

ى محيبس131241 74بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي حسير

75بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد عبد الحسن حميد127080

76بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكررائد منصور عبدالمجيد386922

77بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكركرار عايد مطر127637

78بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد حسن جاسم539438

ي127376
79بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمسلم كاظم هانى

80بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعمار جيجان مطر539453

81بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسالم عكلة عبدالحسن127068

82بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسن جبار عبدالعالي459291

83بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكربشار نارص محسن255041

اد439413 ى رسر 84بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرثائر عبدالحسير

85بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرفيصل عباس فيصل386525

86بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمازن حسن انديش440009

87بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد حبيب يارس386906

88بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي عمير ضاجي14261

89دبلومالفضلية11865ذي قارذكريقضان كاظم جاسم96961

ي حسن114764
90دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمحمد رضى

ي جبار254642
91دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسام شمخى

92دبلومالفضلية11865ذي قارذكرقاسم عبوده عليوي539524

93دبلومالفضلية11865ذي قارذكرغالب معود عذافة539444

94دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحازم فاخر طاهر335141

95دبلومالفضلية11865ذي قارذكراياد صبار عليوي127438

96دبلومالفضلية11865ذي قارذكرسعد عزيز علي386761

97دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي عبدالكاظم حبيب539480

98دبلومالفضلية11865ذي قارذكرنصير محمد عبدعلي457979

ى386805 99دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمالك حسن حسير

100دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعبدالرضا عطية عجيل386632

101دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعقيل فتاح فارس457800

102دبلومالفضلية11865ذي قارذكرخالد خشان حلو457835



103دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمحمد محسن مصيخ386695

104دبلومالفضلية11865ذي قارذكراحمد صالح خلف131462

105دبلومالفضلية11865ذي قارذكررائد عبدالسادة هاشم386949

ى عطية457742 106دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي حسير

107دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسن كاظم داخل34673

108دبلومالفضلية11865ذي قارذكرجعفر هاشم ساجت127084

109دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعباس اديب يحنر127952

110دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعواد مهلهل سابط439296

ى386835 111دبلومالفضلية11865ذي قارذكرقضي عبدهللا حسير

112دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعبدالمحسن عظيم غثيث386706

113دبلومالفضلية11865ذي قارذكرفؤاد شنيور ريكان386834

114دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمجيد مطير حميدي14233

ى386768 ى عبدالكريم حسير 115دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير

116دبلومالفضلية11865ذي قارذكرفراس خضير كريم458012

117دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحيدر خليل سلمان386699

118دبلومالفضلية11865ذي قارذكروليد لفته جاسم439280

ى386829 119دبلومالفضلية11865ذي قارذكرفراس كاظم عبدالحسير

120دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمنصور جعفر نارص127135

121دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمرتضى قطان روضان97267

122دبلومالفضلية11865ذي قارذكرواثق كريم عطية459238

123دبلومالفضلية11865ذي قارذكراسعد عبدالعال محمد114850

124دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمحمد جاسم عبدالرزاق34689

ى نارص459502 ي عبدالحسير 125دبلومالفضلية11865ذي قارذكرناج 

 علي14317
ى 126دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحيدر حسير

ى دخيل35656 127دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعباس حسير

ى127231 ي فاضل حسير
128دبلومالفضلية11865ذي قارذكرهانى

ى مهدي صالح439452 129دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير

130دبلومالفضلية11865ذي قارذكربراك نعيم حطاب131162

131دبلومالفضلية11865ذي قارذكرسجاد احسان عبود386701

132دبلومالفضلية11865ذي قارذكرصالح علي كاظم539517

133دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعادل مطرسر كتوب94324

134دبلومالفضلية11865ذي قارذكراحمد علي جاسم116885

135دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعالء توفيق خساره386847

136دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمحمد علي عبدالكاظم439592

137دبلومالفضلية11865ذي قارذكرامجد توفيق محسن35434

138دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحازم جواد كاظم439573

139دبلومالفضلية11865ذي قارذكرارشد حسن جاسم457627

140دبلومالفضلية11865ذي قارذكرناظر كاظم جابر539602

141إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرماجد خريبط عفات127033

ى عبدالحسن333043 142إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرنذير مفي 

143إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمجيد مجلي مشحون35565

144إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعباس عطية عجيل424835

145إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرجاسم عبودة عليوي14361

146إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرموفق خلف مسير127478

147إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسفيان منصور عبدالمجيد386781

ى116354 148إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعماد عودة عبدالحسير

ى معارج386689 149إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراسعد حسير

ي عبد333795 150إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرفوزي ناج 



ى عمار جاسم386547 1ماجستيرالفضلية11865ذي قارذكرحسير

 علي457522
ى 2ماجستيرالفضلية11865ذي قارذكركريم حسير

3دبلوم عاليالفضلية11865ذي قارذكرمهند ثامر علوان94511

4بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسمير صادق جواد127613

5بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكركاظم علي كاظم97157

6بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرجعفر حيدر سكندر35031

7بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرلؤي ويطان محمد35725

8بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد طالب هاشم127119

يف127050 9بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي سالم رسر

10بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرضياء محسن جبار280230

11بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكركرار جي  عناد114844

12بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد كاظم كريم126984

13بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسامر برزان فاضل97139

ى عدنان جاسم128067 14بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسير

15بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعقيل خلف مسير94469

16بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي قاسم عبوده94662

ي131505
17بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد عبدالهادي ردينى

ي كمر278957
18بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرفيصل موسر

ى114720 19بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسن حميد ياسير

20بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحارث اياد جبار94492

ى عودة337683 21بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعالء حسير

22بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسجاد حميد عبد387945

23بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد سامي كاظم14365

يف459216 24بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمسلم عبدالقادر رسر

ى127222 25بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعمار يارس حسير

26بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي عباس فارس96765

27بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرازهر جبار ذياب35557

28بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعباس جاسب ذياب34900

29بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعدي قاسم علي94233

30بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد لطيف محسن14251

ى35450 31بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد شاكر عبدالحسير

32بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرزياد زعالن سعدون127177

33بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعباس صالح دحام333101

34بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعبدالمحسن عبدالهادي يارس35716

35بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراسامة جليل كاظم35221

ى35483 36بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكروسام عباس حسير

37بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكريوسف علي مزعل35541

38بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسلمان طعمة جي 386722

39بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرضياءالدين شعبان حرمل127260

40بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم عناد386581

41بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرناطق ريحان خزعل34717

ى حميد كشيش14530 42بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسير

43بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسام عوده لفته94342

ى ثائر عطية439374 44بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسير

45بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرازهر طالب طاهر94440

46بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد عطية محمد386717

47بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمهدي عواد جاسم94627

48بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعالء رزاق نور114865



49بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرجالل فالح حسن440029

50بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرنشات عبدالرسول لفته259259

51بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسن مهدي صالح14346

52بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعداي مهدي حنون127604

53بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرطاهر جميل عبدهللا386676

54بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد يعقوب مري126954

55بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد جبار عبدهللا35254

غام عودة فليفل97397 56بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكررصى

57بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرهالل حسن ريال14245

58بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحيدر سعدون ساجت247415

59بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد عمير ضاجي35500

ى قاسم386721 60بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي حسير

61بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسن جاسم كاظم35737

62بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرصالح حسن جاسم94204

63بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرزين العابدن عبدالمنعم حمد539512

64بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرفراس حميد يوسف539497

 علي جهيد386644
ى 65بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسير

66بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرامجد عبدهللا نجم14242

67بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرصدام مطير راشد96939

68بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرساجد شاكر جاسم439316

ي يوسف35627
69بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرموس غنى

70بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمنتظر منذر كاظم439744

71بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرغفار فاضل عبود539573

يف رسول خشان279960 72بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكررسر

ى332255 73بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرامجد نارص عبدالحسير

 علي رشاش96828
ى 74بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسير

75بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكربسام احمد محمد97116

76بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد رياض كاظم127490

77بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعمار مشتاق حبيب386818

ي394442
78بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرجعفر جابر بانى

79بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكربسام عبدالحسن حميد128041

80بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرقيض احمد عبد14308

81بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرباقر علي حسن254556

82بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرامجد محمد علي96921

83بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمنير محمد حمد440036

84بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد يحنر حمد14417

85بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد شاكر عاجل386658

ي386752
86بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد حيدر غنى

87بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعباس فاضل جاسم127471

88بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكروليد عماد طاهر127238

89بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكررحمة احمد جاسم127131

90بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرجالل حميد عواد539685

91بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي طالب سعود332946

ى386651 92بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكريوسف عبدالكاظم معير

93بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرميثاق طالب سعود14585

ى386898  علي حسير
ى 94بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرتحسير

95بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسالم علي شنيشل227653

ى عبدهللا386604 96بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعباس حسير



97بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعباس كاظم ثجيل334569

98بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسلطان نعيم معاط97335

99بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرنبيل هادي مزبان386686

100بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسن عبدالكاظم شكاجي14412

101بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرنوفل صالح موحان386778

102بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرضياء عبدالرضا عوده94302

103بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسعد جبار علي393468

يف386661 104بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكركاظم عبدالقادر رسر

105بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعبدالمجيد منصور عبدالمجيد114762

106بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمنذر بشير يحنر457768

107بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسيف سعد عبداللة386838

108بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد عزيز يارس14267

109بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرايمن لطيف ويطان35052

110بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسامر رسحان ضاجي14248

هللا عبدالستار279455 111بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحيدر خير

112بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكركرار يوسف دوي    ج386679

ق جميل ضيول459200 113بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرارسر

114بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسجاد علي نجم279471

115بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكربدر محمد بعنون114742

116بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسن محمد جواد127380

117بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد عبدالخضى زامل386740

ي دابس14479 118بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد صي 

119بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكررياض لفته دحام386685

120بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعباس عادل طالل127365

121بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسجاد سعد عبدهللا114730

122بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد حبيب صكبان14508

ي97380
123بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكركرار سلطان شان 

124بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعبدالعزيز عبيد دحام14238

125بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكركاظم عبدهللا جي 127651

126بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرضياء وارد عودة97292

127بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد عبد محسن34631

128بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرجالل محمد مصيخ280039

 علي ذياب131045
ى 129بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسير

130بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسجاد علي جهيد333147

131بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسعد حاكم موس35696

132بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي كريم عليوي386787

133بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمرتضى جاسب حسن386815

134بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراركان نزار ويطان127631

ى لطيف محسن14255 135بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسير

ى يوسف نوري386902 136بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسير

137بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد كريم عضي386534

138بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي فاضل جاسم457608

139بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعبدهللا كريم عبدهللا34735

140بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحسن علي جهيد333287

141بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرانور سلطان دحام127398

142بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعقيل علي يوسف127413

143بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمود مشاوش مطلب539577

144بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكركرار جاسب نارص457541



145بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي رياض ذخر14257

146بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرخليل هالل جبار14325

ي حسن127568
147بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكروائل غنى

148بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي عادل عبدهللا332262

ى539571 149بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرجواد كاظم حسير

150بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد عبد هالل386779

151بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرجواد جبار حمد334193

152بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعالء محسن عباس393491

ي97008
153بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي عبدالهادي ردينى

154بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعباس ستار شايع35133

ى فهد14274 155بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد حسير

156بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرجعفر صادق عبدالرضا539386

157بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرانمار عودة كريم94221

158بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد جبار شايع34654

159بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحمد نجم عبدهللا127510

160بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكركرار علي نجم279437

161بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكررافد شاكر جاسم439700

يف محيسن539499 162بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمحسن رسر

163بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحمد جليل نارص94253

164بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرعلي فراس خضير458020

165بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسجاد عبدالزهرة منعيى439196

ى كريم كاطع387053 166بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحسير

ي458859 167بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمرتضى عماد راج 

ي114859
168بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرسالم سلطان شان 

169بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرمنصور صالح خلف96896

170بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرجعفر حميد محسن539469

171بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكراحمد محمد عبد14240

ى شهيد عودة332130 172دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير

173دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي رزاق حسن386839

174دبلومالفضلية11865ذي قارذكرفراس كامل صالح279478

175دبلومالفضلية11865ذي قارذكروسام عبدالحسن علي35171

 علي386821
176دبلومالفضلية11865ذي قارذكرهيثم مطرسر

177دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي ريسان يارس34812

178دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي حيدر عبدعلي337675

179دبلومالفضلية11865ذي قارذكراحمد مراد جخر539456

180دبلومالفضلية11865ذي قارذكريوسف وليد ماجد34981

181دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعبدالرحمن شعبان عجيل34681

182دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمحمد جاسم محيل114727

183دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحيدر ستار عليوي34742

184دبلومالفضلية11865ذي قارذكرايوب يوسف احمد14339

185دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي محمد زايد94390

186دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي حسن جاسم439539

ى عبد14671 187دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحيدر ياسير

188دبلومالفضلية11865ذي قارذكراباذر حميد كامل97462

189دبلومالفضلية11865ذي قارذكراسعد عزيز يارس279125

190دبلومالفضلية11865ذي قارذكربهاء الدين محمد عبيد34751

ى34663  محمد حسير
191دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمصطقى

192دبلومالفضلية11865ذي قارذكروليد حبشان عجيل94057



193دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسن شاكر حمود225974

194دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعقيل محمد خضى35622

195دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمحمد خضير عباس14349

شاب جاسم387279 196دبلومالفضلية11865ذي قارذكراحمد رسر

197دبلومالفضلية11865ذي قارذكرضياء توفيق خسارة128058

198دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي عادل علي259248

199دبلومالفضلية11865ذي قارذكرنصيف جاسم محمدعلي216471

ي96558
200دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي غالب حفينى

201دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحيدر كاظم موس332782

 علي رحيم386723
ى 202دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير

203دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعالء ريكان نارص254621

ى احمد يارس14440 204دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير

 علي131011
ى 205دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحيدر حسير

 حيدر علي331512
ى 206دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير

207دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمحمود عبد هالل386803

208دبلومالفضلية11865ذي قارذكراحمد حمود وادي254631

209دبلومالفضلية11865ذي قارذكريوسف مالك حسن126942

210دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمهند جواد كاظم94275

ى سالم طاهر386793 211دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمعي 

ى334442 212دبلومالفضلية11865ذي قارذكررضا علي حسير

213دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمحمد حسن يوسف94379

214دبلومالفضلية11865ذي قارذكرجهاد جبار علي539732

يف535332 215دبلومالفضلية11865ذي قارذكرسعود عبدهللا رسر

ى459078 216دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعباس كريم عبدالحسير

217دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعبدالرحمن عزيز مزهر539474

218دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسام عبدالطيف عباس332477

219دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعالء جليل نارص279989

220دبلومالفضلية11865ذي قارذكرسجاد سلمان سعدون386809

ى علوان35205 221دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي حسير

222دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمهدي كريم حمد35509

223دبلومالفضلية11865ذي قارذكراسعد كاظم جابر391547

224دبلومالفضلية11865ذي قارذكركرار فليح حسن34770

ى حسن جاسم14408 225دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير

226دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعبدهللا طالب رشاش332520

227دبلومالفضلية11865ذي قارذكرسالم مطرسر كتوب35269

228دبلومالفضلية11865ذي قارذكركريم صدام منصور58103

ي94566 ي عبدالزهرة عبدالنن 
229دبلومالفضلية11865ذي قارذكرهانى

ى فاضل386889 230دبلومالفضلية11865ذي قارذكراسعد عبدالحسير

231دبلومالفضلية11865ذي قارذكرانور كريم صاحب35277

232دبلومالفضلية11865ذي قارذكررائد شاكر عاجل386601

233دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمنتظر محمد كاظم114873

ى توفيق محسن34818 234دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير

235دبلومالفضلية11865ذي قارذكرصبا عبدهللا حمد386765

ى386654 236دبلومالفضلية11865ذي قارذكرايوب عبدالكاظم معير

237دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسن عبدالهادي يارس96623

238دبلومالفضلية11865ذي قارذكرثامر محيسن خضير14376

239دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمنتظر حيدر غازي35588

ى هادي حيدر216521 240دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير



241دبلومالفضلية11865ذي قارذكركرار يارس جهيد279165

شاب نبيت386734 ى رسر 242دبلومالفضلية11865ذي قارذكرحسير

243دبلومالفضلية11865ذي قارذكرسيف علي رحيم114745

ي14382
244إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعباس جابر بانى

245إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي حميد كشيش386612

246إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحيدر فارس مطر97485

ي عباس439556
247إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي هانى

ي عزيز386512 248إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمهدي ناج 

249إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسن طالب عبد127253

ى جي 458976 250إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعبد اللة حسير

251إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعباس جواد حسن279038

252إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد عبدالكريم رسكال35156

ى فهد35009  حسير
253إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمصطقى

254إعداديةالفضلية11865ذي قارذكركرار سجاد صبيح279304

255إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحيدر عادل جحيل279827

256إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمهند قضي عبدهللا386636

257إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسيف علي غافل457754

258إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد غازي كاظم539579

259إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي اياد شنيور127518

260إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرموس منتجب هادي392090

ى ثجيل280111 261إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعقيل حسير

262إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي رائد نارص458730

263إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعبدهللا صالح عبد255016

264إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمرتضى شاكر عبداالمير386877

265إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي طالب منشد536140

266إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعباس يحنر جخيور439655

267إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعادل معمر يحنر539673

ى جبار عبدهللا34844 268إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرياسمير

269إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي لؤي هشام331669

270إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي ستار جي 539520

ى457688  علي حسير
ى 271إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسير

272إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسن قاسم بدر127574

273إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرنذير منذر كاظم386867

274إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمصعب خضير عباس14311

275إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمروان محمد سالم539514

276إعداديةالفضلية11865ذي قارذكركاظم نعيم عليوي131096

277إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمد جبار عبدالعالي94402

278إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي عبدالستار متعب94175

279إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمسلم طاهر جاسم386773

ى داخل34792 280إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد عبدالحسير

281إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد محمد عبدهللا279394

282إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرامجد جبار علي397002

283إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي حميد فاخر114624

ى هاشم127168 284إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعباس حسير

285إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرابراهيم سعد ابراهيم227599

ى فهد226027 286إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمود حسير

ي جهيد14429 287إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعماد راج 

يف279283 ى رسر 288إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي حسير



289إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمد رزاق بهلود127597

290إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرانور عادل عبدهللا279191

291إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمسلم عقيل عبدالزهرة127974

ي عزيز14302 292إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمد ناج 

ى114754 293إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسجاد حميد ياسير

يف فاضل97246 ى رسر 294إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسير

ى ريكان34870  حسير
295إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمصطقى

ى حمد439823 296إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي عبدالحسير

297إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد ايوب نارص96698

ى ابراهيم لفته386619 298إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسير

299إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي محمد عواد279597

300إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسعد محمد عودة279979

301إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمد كريم محسن459254

ى35608 ي عبدالحسير 302إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرازهر ناج 

303إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرنائل حسن عبد386519

ي ذرب280213 304إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحمزة ناج 

ى386968 305إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراسعد عبدالكاظم معير

ي صادق127186
306إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد هانى

ى هاشم127019 307إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي حسير

308إعداديةالفضلية11865ذي قارذكربركات خليل سلمان114713

309إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحيدر مناجي رجب35523

310إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسجاد يحنر هادي96679

311إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمنتظر جبار خلف539446

312إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمؤمل عباس مكطوف439480

313إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرايمن هاشم محمد548276

314إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعقيل جميل ضمد425006

315إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرايهاب احمد حريم439523

316إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي فاضل قاسم279585

317إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعبدهللا عمير ضاجي35368

318إعداديةالفضلية11865ذي قارذكركاظم سمير محمد386634

319إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرانور صباح عبد114725

ى458825 320إعداديةالفضلية11865ذي قارذكربسام علي حسير

ى شاكر جاسم387026 321إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرياسير

ى حمد439790 322إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرفاضل عبدالحسير

323إعداديةالفضلية11865ذي قارذكروسام خلف مهلهل279807

324إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد كامل خشان539631

325إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعبدالكريم منصور عبدالمحسن279049

326إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسعدون صباح سعدون14636

327إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد بدر كاطع457709

328إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي مالك حسن127624

329إعداديةالفضلية11865ذي قارذكررياض نعيم مريود279841

330إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرظالل عزيز علي549919

331إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعالء احسان ذياب34884

ي هاشم539646 332إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحيدر راج 

333إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسن حيدر عبدعلي35014

334إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمسلم عقيل عبدالرزاق337690

335إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعبدالرحمن عبدالواحد جي 279253

336إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسلوان احمد عبدعلي457788



337إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمنتظر خليل حسن459104

338إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي مطر موس387834

339إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسن يحنر يارس14650

ى محمد280170 340إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي حسير

ى دخيل131183 341إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراكرم حسير

342إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرهشام عوده لفته279892

343إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمد قاسم محمد332339

344إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرخلدون سعدي مدلول114750

345إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرايهاب غالب معود539529

ي131139 346إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمنصور طالب عرن 

ى387777 347إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمد قاسم حسير

348إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمد شنان علي14270

349إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمد قاسم علي279328

يف279943 ف محمود عبدالرسر 350إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرارسر

351إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرامجد كريم عضي439135

352إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمود حميد عبد387956

 علي114847
ى 353إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمظاهر حسير

 علي هاشم14622
ى 354إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسير

355إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحيدر خالد خشان96727

356إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمد عدي عبدهللا387005

357إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي كاظم جابر35298

ى جبار458036 358إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعالء عبد الحسير

359إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي خالد ريحان35186

360إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسجاد ستار ذرب539495

361إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسجاد عدنان عزيز35669

362إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسجاد نعيم عبد386554

363إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسجاد رائد نارص458739

364إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمنتظر سعد لطيف280195

365إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحمود ستار ذرب539624

366إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد محمد علي457776

ي عباس94112
367إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسجاد هانى

368إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد علي بندر386822

369إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسجاد جبار ذياب539483

370إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي عقيل علي273893

371إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسن سعيد عجيمي96806

ى فهد130921 ى حسير
372إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمعي 

373إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرهاشم مريود هاشم278988

ى محمد عودة259241 374إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسير

375إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد رحيم غافل35235

ى علوان97198 376إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي حسير

ي386749
377إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرازهر حيدر غنى

378إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسن علي مكي386720

ى جاسم فرج279270 379إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسير

380إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرايوب عبدالجليل عويلي273897

381إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسن اسماعيل شناوة127218

382إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد جواد كاظم127536

383إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعباس بحر فياض279172

384إعداديةالفضلية11865ذي قارذكريوسف محمد سفاح127100



385إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحميد مسلم عبد386769

386إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي رسول مطر279230

387إعداديةالفضلية11865ذي قارذكراحمد محمد فاضل459300

388إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمصطقى ويطان محمد386714

389إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرجاسم وليد ماجد255125

ي386543
390إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرجعفر شامل غنى

391إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمخلد جليل عبدعلي280087

392إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحيدر سامي نجم539460

393إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمحسن خضير محسن216459

ي حريم386667
394إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمهند غنى

395إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعلي كريم كاظم279689

396إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرقاسم فرحان سميهر536122

397إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعيىس طالب طاهر279179

398إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعبدهللا حميد عطية127547

يف254530 399إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعباس محمود عبدالرسر

400إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمرتضى يعقوب فزي    ع453110

401إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحيدر حازم فرعون14277

402إعداديةالفضلية11865ذي قارذكريوسف غازي فيصل35398

403إعداديةالفضلية11865ذي قارذكريحنر بدر كاطع457720

404إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرجعفر حيدر زايد114735

405إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعباس غانم محسن14663

ى حمد439849 406إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسن عبدالحسير

407إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعدنان هالل مري386739

408إعداديةالفضلية11865ذي قارذكركرار احسان عبود386784

409إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرسجاد حبيب عيدان539534

410إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرمهند جويد هويدي94739

411بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرطارق عزيز طلب35465

412بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكرحيدر محمد حسن حمد114787

413بكالوريوسالفضلية11865ذي قارذكريعقوب يوسف احمد97437

ى طارق نايم35344 414دبلومالفضلية11865ذي قارذكرياسير

415دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعماد سباح محسن320170

ى97178 416دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعباس مزبان حسير

ى94149 417دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعبدالرحمن زامل حسير

418دبلومالفضلية11865ذي قارذكراحمد مطرود حريجه386944

419دبلومالفضلية11865ذي قارذكرجواد كاظم علي386843

420دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمشتاق ويطان محمد386588

421دبلومالفضلية11865ذي قارذكرعلي جميل جلود386866

422دبلومالفضلية11865ذي قارذكرضياء حبيب عباس386592

423دبلومالفضلية11865ذي قارذكرمازن عبدالعظيم جاسم386910

424دبلومالفضلية11865ذي قارذكرسعود عزيز رشيد539584

425إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرحسن جواد كاظم127465

426إعداديةالفضلية11865ذي قارذكرعيىس طالب طاهر126966

1ماجستيرالفضلية11865ذي قارأننىنجوان عبدالكاظم جبار128020

2بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسميعة علوان عبيد34801

3بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىرقية رشيد اسماعيل127057

4بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهيام محمد شالكة94543

5بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىلميعة علوان عبيد94641

6بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىايمان سالم عباس14387



7بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىزهرة حبيب نور459311

8بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىمريم جبار خلف457781

9بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهنادي نارص خشان94076

ى334091 10بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىغفران حيدر عبدالحسير

11بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىابتهال كريم عطية539588

12بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىوداد محمد عودة549933

13بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىرشا فيصل محمد549897

مياسة علي هنيدي222026
14بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

15بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسناء جاسم حمزة539637

16بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىاخالص جمعة وحيد14333

ى96988 17دبلومالفضلية11865ذي قارأننىعذراء خلف حسير

18دبلومالفضلية11865ذي قارأننىازهار وارش يحنر458721

19دبلومالفضلية11865ذي قارأننىرحاب شنيور ريكان94579

20دبلومالفضلية11865ذي قارأننىحوراء محمد عبد الحسن457669

21دبلومالفضلية11865ذي قارأننىزينب لفته حواس114791

22دبلومالفضلية11865ذي قارأننىاثمار مظفر جابر539591

23دبلومالفضلية11865ذي قارأننىسارة فاضل قاسم96661

ى386938 24دبلومالفضلية11865ذي قارأننىميس عادل حسير

25دبلومالفضلية11865ذي قارأننىنضال نجم عبدهللا454838

26دبلومالفضلية11865ذي قارأننىنجاب احمد مهلهل14335

27دبلومالفضلية11865ذي قارأننىنورس خليل سلمان14492

28إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىاحالم محمد شالكة279292

1بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىنورس يحنر عناد114828

ى هاشم35745 2بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىايات حسير

3بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىمنال جاسب معود539701

4بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهديل حمود وادي335196

5بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىايمان كريم عطية14436

6بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىتغريد مظلوم كاظم35230

7بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىرسل رسول مطر14546

منار علي عودة333919
8بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

9بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىزهور عبيد دحام459303

10بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىقمر شاكر حمود127108

11بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىنهيل جاسب محمد386760

12بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىتبارك نعيم عبد35517

13بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىنور محمد قاسم386671

14بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىامنه قاسم هليل34965

جنان علي يوسف127388
15بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

16بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهاجر فاضل قاسم114835

ى عكلة14618 17بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىرغد حسير

ال عادل علي14330
ُ
18بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىع

19بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىعذراء صالح دحام539559

20بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىبيادر شعبان عجيل34913

رباب علي محمدحسن457550
21بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

22بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىجنان محمد حسن حمد35177

23بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىرواسي رسول مطر14554

ى127403 24بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىغدير عالء عبدالحسير

25بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىرقية عبدالواحد جيجان94096

ى127433 26بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىاساور جاسب حسير



27بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىاسيد حليم جاسم14321

28بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىزهراء كاظم فري    ج386647

29بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىزينب عبدالهادي ردينى333727

30بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهتون وليد ماجد34860

31بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىريام خلف ريكان440032

ى114737 ى حسير 32بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىارساء عبدالحسير

33بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىوفاء قاسم مهدي386677

ى محمد عبدهللا131256 34بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىيقير

ى عبد14358 35بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىحوراء عبدالحسير

وسن رزاق علي35310
36بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

37بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىاسيل جهاد مشكور14292

38بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىحوراء لفته فرحان14569

ى علوان35330 39بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىندى حسير

40بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهند يوسف حمود127619

41بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىزينب كريم مرعيد114793

42بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىفاطمة ثجيل صكر539546

43بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىارساء عواد فليح127025

44بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهاجر جميل لفته387804

ي عطية387334
45بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسخ  راضى

46بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسجاد رحيم غافل334019

47بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىجيهان عبدالكريم طالب35686

زهراء علي نارص114782
48بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

اصالة علي مطر97421
49بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

50بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىزهراء جميل عبدهللا386929

51بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسحر يوسف علي337630

نورس علي نارص127193
52بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

ى227646 ى حسير 53بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىفاطمة عبدالحسير

54بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىاسيل نعيم عليوي35592

55بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىحوراء كاظم فري    ج386759

روى ماجد عبدعلي395351
56بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

57بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىجيهان عطية مونس255097

58بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسلر عادل ورد539506

59بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىرواء عبدالحسن عبد127246

ايام علي هنيدي14287
60بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

61بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىاعياد نعيم خضير96880

62بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهبة ثجيل صكر539554

63بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىنور حسن مكطوف337627

64بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىميعاد غالب شاطي389309

ى طلب386872 65بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىدعاء حسير

66بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهبة خلف محمد14280

ى14426 67بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىجنان كاظم حسير

68بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىازهار لفته جاسم227606

69بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىبدور يعقوب جبار96578

ابتسام علي نارص333650
70بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

71بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىعبير رحيم مزهر131334

72بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىشميم شعبان عجيل35379

73بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهند عادل عبد34823

ى كريم94045 74بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىزهراء حسير



75بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسمر يحنر عناد35414

ى127423 76بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىهدير جاسب حسير

ان45551 77بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىنور عبدالستار حير

78بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىنجوان جواد كاظم35490

79بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىدعاء محمد عبدالحسن459318

ى477333 رحيق عبدالعالي حسير
80بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

ى جاسم محمد94613 81بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىيقير

ي كاظم279770 82بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسحاب راج 

ي14228 83بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىريام مانع صي 

84بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىفرقان عبدالكريم رسكال35197

ى جواد كاظم386776 85بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىحنير

ى عبد386641 86بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىبيداء حسير

87بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىحوراء سعد عباس34764

88بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىزهراء صالح خلف14563

89بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىاثار ريحان عجيل127008

 علي127401
ى 90بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىانوار حسير

91بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىدعاء خليل عبد14344

92بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىرؤى جويد هويدي94727

93بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسخ  ثجيل صكر539537

94بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىنور معن نايف394908

95بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىامال فاضل جهاد114778

96بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىسكنة جبار حسن14401

ى علوان97224 97بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىدعاء حسير

دعاء ستار عبدالعالي94354
98بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

غادة علي عبدالكاظم127505
99بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

رشا علي داخل542351
100بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننى

101دبلومالفضلية11865ذي قارأننىبشائر جودة بعنون130983

102دبلومالفضلية11865ذي قارأننىارساء احسان هنيدي332583

103دبلومالفضلية11865ذي قارأننىضمياء حبيب عجة332724

ي سالم كريدي127555
104دبلومالفضلية11865ذي قارأننىتهانى

105دبلومالفضلية11865ذي قارأننىزينب فاضل سالم279344

106دبلومالفضلية11865ذي قارأننىسحر محمد حسن280005

ى عبد279350 107دبلومالفضلية11865ذي قارأننىدعاء عبدالحسير

108دبلومالفضلية11865ذي قارأننىزهراء لطيف بدر548277

109دبلومالفضلية11865ذي قارأننىعبير خضى عطية127656

اشواق حسن علي333314
110دبلومالفضلية11865ذي قارأننى

111دبلومالفضلية11865ذي قارأننىاالء فالح كاظم14600

زهراء جبار عبدالعالي96600
112دبلومالفضلية11865ذي قارأننى

113دبلومالفضلية11865ذي قارأننىابتهال محمد مصيخ14750

لقاء سامي سعدون131400
114دبلومالفضلية11865ذي قارأننى

ى96540 115دبلومالفضلية11865ذي قارأننىمروة نعيم حسير

ى99644 116دبلومالفضلية11865ذي قارأننىايناس عبدالكريم عبدالحسير

117دبلومالفضلية11865ذي قارأننىنرجس مجيد يوسف128064

118دبلومالفضلية11865ذي قارأننىسهام سلطان فرحان114759

ى337650 119دبلومالفضلية11865ذي قارأننىزهراء نعيم حسير

120دبلومالفضلية11865ذي قارأننىزهراء وليد ظاهر94521

121دبلومالفضلية11865ذي قارأننىغصون رعد جاسم35472

122دبلومالفضلية11865ذي قارأننىنمارق نعيم عبد35354



123دبلومالفضلية11865ذي قارأننىدنيا رحيم محسن34725

124دبلومالفضلية11865ذي قارأننىمريم نجم ثجيل337605

ي كاظم415058 125دبلومالفضلية11865ذي قارأننىنورس راج 

ى رؤوف35406 126دبلومالفضلية11865ذي قارأننىفاطمة حسير

127دبلومالفضلية11865ذي قارأننىبراء حميد مطير114818

128دبلومالفضلية11865ذي قارأننىسارة محمد قاسم439351

129دبلومالفضلية11865ذي قارأننىوالء حافظ حزام14237

130دبلومالفضلية11865ذي قارأننىايناس كاظم قاسم279975

131دبلومالفضلية11865ذي قارأننىزينب ماجد نارص14517

132دبلومالفضلية11865ذي قارأننىزهراء حيدر عبدالزهرة457659

133دبلومالفضلية11865ذي قارأننىسحر سعد عباس35678

ى فاضل386961 134دبلومالفضلية11865ذي قارأننىنور عبدالحسير

ى دخيل34728 135دبلومالفضلية11865ذي قارأننىمنى حسير

136دبلومالفضلية11865ذي قارأننىبراء حميد ظاهر127125

137إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىحنان كامل ضيول279371

138إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىحنان شاكر هويدي131080

139إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىذلفاء عبدالوهاب عبداالمير127150

140إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىدعاء ريسان صالح386772

ى عبد14353 141إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىزينب عبدالحسير

وجد علي مكي386786
142إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

زهراء سامي كاظم280078
143إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

ي333409
144إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىفاطمة عبدالهادي ردينى

145إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىنورالهدى اسعد فليح273933

146إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىزينب سالم سعدون247400

147إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىنجالء قاسم بدر127562

148إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىارساء حميد علي96746

149إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىبتول وليد ماجد34969

150إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىاية رياض كاظم127447

151إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىبراء لفته فرحان14285

ى332755 152إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىجنان حيدر عبدالحسير

153إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىنادية داخل نزال128048

تبارك علي عودة459163
154إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

155إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىرسل اسماعيل هاشم254637

زينة حافظ علي35637
156إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

157إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىمروة سمير ضاجي279078

158إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىمنار كريم عبد386868

159إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىوسن قاسم بدر225904

زهراء حميد علي35504
160إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

161إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىسما احسان ذياب35028

ايمان شنان علي34713
162إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

163إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىباريس ستار عليوي279221

ى457697 اكرام علي حسير
164إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

165إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىنهاد محمد عودة280069

ى94753 166إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىديانا حميد ياسير

167إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىفاطمة سعيد عبد279087

168إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىنور عادل ناعم279650

ى386528 169إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىاالء نارص حسير

ى439610 ي عبدالحسير 170إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىنورس ناج 



171إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىزهراء مطرسر كتوب227546

ى جاسب محمد458766 172إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىحنير

173إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىايالف رعد جاسم279414

174إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىمربم خالد عبيد387037

175إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىتسنيم رساقة ماجد35023

176إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىمها عالء فليح14393

ان177941 177إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىتمارة عبدالستار حير

ى رؤوف114872 178إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىزينب حسير

 علي279541
ى 179إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىعذراء حسير

180إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىفاطمة كريم محسن458848

181إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىسهام كريم ثامر346971

182إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىصفاء مالح انغيمش216478

183إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىنوال كريم كاظم278918

184إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىنورالهدى عبدالستار متعب279424

185إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىزهراء ادريس عيىس227742

186إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىرنا مشتاق عبدهللا333064

187إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىزينب محمد عبدهللا94455

188إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىرواء مشتاق جاسم386668

ق شعبان عجيل35226 189إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىاستي 

ي كاظم14260 190إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىفاطمة راج 

لقاء علي هنيدي173418
191إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

 سامي كاظم222031
ى 192إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىحسير

سارة شهيد علي279723
193إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

194إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىرواء ابراهيم انغيمش35755

195إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىاالء ابراهيم نغيمش35767

196إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىفاطمة رياض شلش539501

ى عليوي14371 197إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىحنان حسير

ى114842 198إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىزينب جاسب حسير

199إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىثناء جاسم ثجيل386692

ي علي35599
200إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىوجدان غنى

201إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىهدير رشيد عدنان453222

202بكالوريوسالفضلية11865ذي قارأننىزينب كاظم كاطع97032

ى14314 نضال علي حسير
203دبلومالفضلية11865ذي قارأننى

ى دخيل35573 204دبلومالفضلية11865ذي قارأننىايمان حسير

كريمه هداد علي548281
205إعداديةالفضلية11865ذي قارأننى

206إعداديةالفضلية11865ذي قارأننىمجيده شوي    ع هليل279124

1ماجستيرالعكيكة41866ذي قارذكرقحطان غالب عواد323351

ى420707 2ماجستيرالعكيكة41866ذي قارذكرشهاب حاتم حسير

ى534515 يف حسير 3ماجستيرالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد عبدالرسر

4ماجستيرالعكيكة41866ذي قارذكرحمزة صباح كاظم20691

5ماجستيرالعكيكة41866ذي قارذكرمرتخ  هاشم باقر155597

6ماجستيرالعكيكة41866ذي قارذكرمهند صاحب درويش323311

7بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرفائز علي سعدون491076

8بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد مطلك هميم155567

ى محمد491233 9بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسير

10بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكركاظم خنيفر حمود114453

11بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد هاشم مختاض261492

ي154947 12بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحليم عبيد ملخ 



13بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرفاضل ابراهيم محمد154982

14بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكريوسف عطشان فارس420843

15بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي جاسم محمد154998

16بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعماد دخيل نعيمة261700

17بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعمار عدنان خماط25965

ى شطنان محمود491070 18بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

19بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر محمد عزيز155151

20بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرانمار عزيز مجيد20696

21بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسالم حامد عطشان25887

22بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرامجد طالب علي154905

23بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي جخيور جي 421266

24بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعقيل حسن عبد548439

25بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرثائر جبار كاظم420768

26بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرطالب كاظم محمد154923

27بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرجابر محمد علي548433

28بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر منصور حسن25899

29بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرجميل شعيبت علي155707

30بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمهدي حسب عبود323412

31بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمؤيد عودة حبيب154887

ى25727 32بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحسن علي حسير

33بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعماد محسن عجيل323294

34بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد عبدالسادة وداعة534489

35بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرطاهر عطشان فارس25859

36بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى عبدالمجيد خشم155226

ى154930 37بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعمار يارس حسير

ي534568
38بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي جلود رويضى

39بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد كاطع جويد421199

40بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن فليح حسن26142

41بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرجبار شعالن كريم155177

ى عبد114511 42بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرخالد ياسير

43بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرغسان منشد فرهود155506

44بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكروسام علي كاظم20306

45بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي داخل علي155489

46بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكررعد رحيم جخيور155522

ى كريم491162 47بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحبيب عبدا لحسير

48بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكروائل جابر خنيفر438832

ي منحوش25624 49بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرقاسم عبدالنن 

50بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسن علي491191

51بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعقيل هادي حاتم534494

52بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحميد جاسم محمد114412

53بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمقداد محمد حيال155521

54بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعكلة محمد ضيول25179

ي323470
55بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعدي عبداللطيف دوجى

56بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكروليد بهلول عاشور155497

57بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمهند رشيد فليفل155650

58بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرازهر شياع ريسان155592

59بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمالك نارص كنيش155235

ى خضير سفيح20541 60بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير



61بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرانور عباس فاضل155112

ى كاطع ديوان114440 62بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

63بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرصادق طالب جوالن420828

64بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكررسول جاسم محمد155220

65بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعصام كامل سلمان20302

66بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر حسون فري491150

67بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد هادي ريسان114484

68بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد فاضل جبار323339

ى كاظم155589 69بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراكرم امير

70بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرفاضل صادق فاضل114463

71بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمنتض عويد سلمان155438

72بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد حميد عبدهللا154955

73بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعباس يحنر عبدالرضا323383

74بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد مجيد مطر323517

75بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرنعيم عطيفة مري323323

76بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد داخل علي20196

77بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكركمال محمد فارس491136

ى مسعد534558 78بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عبدالحسير

79بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرزين العابدين كاظم جيجان155175

يف سفيح25272 80بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراسعد رسر

81بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعباس فليح حسن25613

ي محمد421158 82بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكروسام صي 

83بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرناطق نعمة شعالن154945

84بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر فاضل شيال155025

85بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد طاهر عبدالرضا155584

ى420637 86بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد محمد حسير

ى قاسم الزم155140 87بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرتحسير

88بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي احمد جاسم155775

ون كاظم155067 89بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرفرقد زغير

ي لعيوس منجور155119
90بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرهانى

ى عبدالحسن محمد114474 91بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

 حسن علي25107
92بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى

ى جابر420853 93بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكركرار عبدالحسير

ى يونس عطشان421010 94بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

95بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمهند رجب جي 155232

96بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن نارص عبدالعالي261935

 علي طالب155134
ى 97بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

98بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد حسن حنون155146

99بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر ابراهيم صبار20201

100بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعقيل عبدالمجيد كوين421107

ى20504 101بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد جاسب حسير

غام عبد خفيف154965 102بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكررصى

103بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحبيب عبدالرضا عبدهللا20377

ي هاشم261664 104بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراسامة ناج 

105بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرنبيل فاضل ضيول421104

106بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعقيل يونس عطشان155244

 علي كاظم25677
ى 107بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

108بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر محمدعلي عبدالرضا421222



109بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراثير فاضل خضير421067

110بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي مالك عبدالجبار491115

111بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعبداالمير كريم شناع438667

112بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى سالم جاسم420968

113بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكررافد نافع عدنان155764

114بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد رحيم حويل155086

115بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرصفاء محمد نزال420876

ى سعود موس420800 116بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

ي مونس20230
117بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرنذير هانى

ي421117
ى
118بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرانمار خضير عوف

119بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرغيث فاضل ابراهيم25068

120بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي محيبس مطر491138

121بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي سهل عبد الصاحب155241

ى155092 122بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حاتم مفي 

123بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد ستار جخيور114568

124بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد جبار مطلك420620

125بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراياد دخيل نعمة155305

126بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرذنون داخل نعمة154908

127بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرجمال جابر يارس155069

128بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر مالح صايل421026

129بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكريحنر محسن صباح155116

 علي جواد114495
ى 130دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

131دبلومالعكيكة41866ذي قارذكركريم جبار عمر26048

132دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي جميل خشم421375

133دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعادل بندر خضير155203

134دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي زغير علوان20485

135دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعادل كامل عودة114551

136دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعباس عايد شدود421091

137دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراسحاق حسن منىهي155282

ي درويش154891
138دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحليم راضى

139دبلومالعكيكة41866ذي قارذكركرار محمد ثجيل452978

140دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسعد حميد عبدهللا491059

141دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعباس عجيل مدلول260619

ى عبد114524 142دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرماجد ياسير

143دبلومالعكيكة41866ذي قارذكركريم جي  سالم114509

144دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرباسم يرس جابر26015

145دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسعيد جعفر علي25878

146دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراياد برزان مطرسر154897

147دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمشتاق طالب خزعل155001

ون كاظم114498 148دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد زغير

149دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرانور طالب طاهر155669

150دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرخالد جاسم محمد155249

ي كيطان155072
151دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرجبار شان 

152دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرصفاء رشيد عودة155429

153دبلومالعكيكة41866ذي قارذكروليد محسن جخيور323365

154دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررسول عطشان فارس534553

155دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحازم ماجد عباس491221

156دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرصادق صاحب سعدون491056



ى عليوي فضيل155174 157دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرتحسير

158دبلومالعكيكة41866ذي قارذكربشير صادق فاضل155530

159دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرداود جرمد فهد155377

160دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحميد عطشان دخيل393530

161دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد فاضل عباس421035

ون كاظم420992 162دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد زغير

163دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعامر حميد تركي421054

ى جميل سالم114505 164دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

165دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعبداالمير حسن عويد155242

166دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعقيل علي خيون20461

ي114575
167دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد كاظم راضى

168دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحازم لفته مظلوم155055

169دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمؤيد كاظم عبدالرضا421357

170دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررعد عبدالحسن سعيد548431

171دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرضياء معن فشيل114389

172دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرجاسب عباس عبد155205

173دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرستار عبد هاشم421147

174دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرامجد مكي فزي    ع25126

175دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر خليف حالوب20256

176دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرازهر جميل شعيبت154933

177دبلومالعكيكة41866ذي قارذكركرار جاسب عطية421152

178دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعماد كاظم غنيص260876

179دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي نعمة نارص323243

180دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسام ثامر سلمان491072

181دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعالء محسن جاسم20188

182دبلومالعكيكة41866ذي قارذكركريم محمود داود25008

183دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرلؤي رحيم كاظم155566

184دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرايوب خلف طاهر155514

185دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر مهدي حسن155703

186دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعباس كامل جابر155508

ى معيجل20457 187دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرصباح حسير

188دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحسان عطشان محمود155015

189دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرتوفيق يارس صكر154926

190دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرواثق نعمة شعالن155321

191دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحميد رشيد عودة155532

192دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسن جباري عذافة323368

ي534633
ى حسن ثوينى 193دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرتحسير

194دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حنظل عباس155222

195دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسيف سعد حسن25599

ي جخيور114448
196دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعباس شمخى

197دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحكيم علي نارص260644

 علي طالب155596
198دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى

ى محسن حنون155212 199دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

200دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد كريم عبدهللا155670

201دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى يونس خيون20330

202دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر حليم حواس534486

ي20507
203دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرجعفر كاظم راضى

204دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرفالح حسن طه155317



205دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد يعقوب يوسف26150

ى491140 206دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرنبيل حليم ياسير

207دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمهند طالب جوالن491087

208دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسيف كامل محسن155111

 علي موحان534490
209دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى

210دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعادل كاظم عبد25669

211دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسالم علي جواد24525

212دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد علي عبد154938

ى155347 213دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسن حسير

ى جعيوان20494 214دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عبدالحسير

215دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرغزوان روضان بشارة20381

216دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرطالب عبدالهادي مخيلف155420

217دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرفائز علي خلف420978

218دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراسير عبدالكريم هويدي24557

219دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررشيد نعيم هالل534602

220دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرميثاق عبدالرضا هويدي154949

221دبلومالعكيكة41866ذي قارذكريونس ريكان عبدالهادي420809

يف احمد155007 222دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررياض رسر

223دبلومالعكيكة41866ذي قارذكركرار سامي عزيز420893

224دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحرب جبار مكطوف421046

225دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي سعود موس323337

226دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر حمودي مبدر420950

ي491112
ى

227دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد بدر تاغ

228دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد فدعم حطاب20669

ى26069 229دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرصالح علي حسير

ى نعيم طاهر154944 230دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعبدالحسير

231دبلومالعكيكة41866ذي قارذكروسام وارد عباس114430

ى155169 232دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررائد سنان حسير

233دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرقاسم محمد رهيف24514

234دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحسن غضبان بشارة24528

235دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرنائل نارص عكاب534525

ى جعفر طالب421135 236دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

237دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمنير رياض مونس420781

238دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسام وارد عباس491110

239دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى ابراهيم طعمه155813

240دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسن كامل مطر421140

241دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عبدهللا خنيفر25329

242دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد قاسم فرعون455286

243دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسن كبسون155445

244دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد قاسم عوض491063

245دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي محمد شيال20535

246دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرباسم جبار مكطوف491143

247دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسام حنظل عبدعلي534592

248دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعباس جواد عرنوص420883

ي يرس هاشم323256
249دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمتق 

250دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر عبدهللا غضبان20443

251دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد عدنان حسن25589

252دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر سالم محمد25580



253دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي محسن حنون114395

254دبلومالعكيكة41866ذي قارذكربارق مطر علي155531

255دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرنبيل حالوب جاسم491250

256دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعارف محسن هادي25309

257دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى صبار سعدون420909

258دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرطالب جوالن ماجد155017

يف لفته549287 259دبلومالعكيكة41866ذي قارذكركامل رسر

ى راسم حسب534528 260دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

261إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي جالب مال هللا421084

262إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمهند شمران شعالن534636

263إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرميثاق كاظم نارص323350

264إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسعيد شاتول صبار260484

265إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرموس غانم محسن420701

266إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرهدار حسب حسون438958

ى323229 267إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعبداالمير مبدر ياسير

يف شيال323361 268إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرجليل رسر

ى491065 269إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعقيل حمادي عبدالحسير

270إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي مطر شدود154959

271إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمشتاق طالب مطعم261427

272إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرلطيف عباس خفيف534555

273إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعقيل مزهر كحامي421338

274إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعمار عبداالمير مبدر491229

275إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكربشير عبدالمجيد كوين548440

276إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعالء مردان عبدهللا261642

ى عبدهللا سدخان491088 1ماجستيرالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

2ماجستيرالعكيكة41866ذي قارذكرفالح عودة حبيب421125

3دبلوم عاليالعكيكة41866ذي قارذكرهادي صباح كاظم20413

4بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعماد يحنر طاهر114521

5بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرتميم خافور ابراهيم261754

6بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكررافد رائد وحيد155216

7بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرنارص عباس عبد25871

8بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرنجاح جايد علي155600

ى نعيم طاهر155346 9بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرتحسير

10بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد مطر كاظم25300

11بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمرتخ  فاخر خلف114419

12بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد علي قاسم155585

13بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر احمد جاسم155705

14بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرالحسن نزار مجيد491119

15بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد داخل يارس155058

16بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعالء محمد عبد155130

17بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي وداد داحس491098

ى جاسم محمد114543 18بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

19بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر صالح كاظم155057

20بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرقضي عبداالمير حسن155793

21بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرجعفر يونس خيون279237

22بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي محسن علي20680

23بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى وداد داحس491147

24بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسن خشان25259



25بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى جاسم هادي114479

26بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى موس عبد155456

27بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرفاقد مهدي شايع491166

غام ساير هاشم260136 28بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكررصى

29بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد صبار حمود20450

30بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعباس سالم ثجيل155757

31بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عمران فرهود155675

32بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد مرتضى جابر260732

33بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرخالد يحنر طاهر114527

ى25290 34بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد رزاق حسير

35بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن ريسان محمد25034

36بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد ابراهيم عبداالمير155541

37بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمظاهر صادق دوي    ج155324

ى شهاب احمد260622 38بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكربنير

39بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمود هادي حاتم323322

40بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرفاضل عبدالمجيد خشم491126

ي حافظ عبد155254
41بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرهانى

ى جي 155155 42بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعمار عبدالحسير

43بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن عطشان شنيور260318

44بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرزين العابدين علي سمير155327

45بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسالم محمد هويش20184

46بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر علي ضنون114537

47بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكررزاق علي ضنون260246

48بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد كاظم مطلك421350

49بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرايهاب فاضل ابراهيم260764

50بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد رياض عبدالرزاق155332

51بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكررائد مطر عزيز155154

ي155476
52بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمؤيد عبداللطيف دوجى

53بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي فيصل كاظم114457

54بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرجمال كامل لفته155562

55بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد ظاهر نارص261484

ى25297 ى سالم عبدالحسير 56بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

57بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحكيم يارس نعمة155063

ى صابر محمد155053 58بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

59بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرفراس مجيد جواد25049

60بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى عبدالكاظم نزال260984

61بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي محسن حنا323349

62بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعباس رزاق عبدهللا421319

63بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن علي ابوهنيك261368

64بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر ابراهيم عبداالمير323290

65بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكررحمن محمد شيال25086

66بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعباس جبار مخيلف25367

67بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرذوالفقار عبدالعالي مسعد260373

68بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد يحنر نعيم114481

69بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرغازي فيصل خماط155384

ى محمد عويد476380 70بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

71بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرزينالعابدن سالم يدوش491169

72بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرطارق حمودي مبدر323568



73بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد عماد داخل20577

74بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر فيصل حسن323530

 علي عبد25929
ى 75بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

ى20432 76بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمسلم رشيح حسير

77بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرفالح حسن علي155505

78بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي هاشم محمد114425

79بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد موس عبد155448

80بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرخالد فاضل ضيول155213

81بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرجالل عكاب ضيول155101

82بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد شاكر عبدالواحد114554

ى323467 83بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرانور جواد حسير

84بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد هادي ريسان323285

85بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرامجد ابراهيم جرمد491094

ي534611
86بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراوراد مراد راضى

87بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعباس خليل خيون20280

88بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر جميل شعيبت421346

ى نعيم عمران259537 89بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمبير

90بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراسامة خافور ابراهيم261548

 عبدعلي114466
ى 91بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عبدالحسير

92بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن جليل مجاور323299

93بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراسعد هادي ريسان323293

ي491202
ى نعمة ماضى 94بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

95بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى قيس نعيم323373

96بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن كامل جابر155688

97بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعبدالحسن علي خلف155372

98بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمروان يحنر منصور155371

99بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد فاضل بدر114490

100بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر جبار طعيمة155732

101بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد سالم هليل25372

102بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعباس ابراهيم عكاب260350

103بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعمران موس عبد260653

104بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراسعد علي عبدهللا323215

105بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعباس عبدالعالي قاسم261254

 علي25234
ى 106بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكركريم حسير

107بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعالء جاسم هادي20687

108بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن عامر سلمان155715

109بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرانور كريم عبدالحسن420748

110بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسن محمد20299

ي114400
ي غنى 111بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر ناج 

112بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعالء نوفل سعدون154920

113بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعالء فليح حسن155012

114بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسالم محمد رضا جابر155382

115بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعظيم مجبل لطيف155498

ى فاضل عبد323308 116بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

117بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعالء حمدي صابر548438

118بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرامجد علي قاسم155437

119بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن كريم مكطوف20263

ى مهاوش155045 120بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن ياسير



121بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرجعفر صباح كاظم20383

122بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد عبدالهادي عايد20500

123بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحازم عبداالمير عنيد491109

124بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن شعالن كريم155726

125بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمؤيد خافور ابراهيم155782

126بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعالء عبد صوي    ح155211

127بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرزيد نصار حمود155678

ى491077 128بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرقحطان عدنان حسير

 علي26001
ى 129بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرضياء حسير

130بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمضى نزار مجيد420716

131بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرانور شاكر عودة260371

132بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد فرهود يرس420625

133بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرميثم عبداالمير حاجم323379

134بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكروليد جميل صاحب261634

ى نعيم155304 135بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسير

ى رهيف261691 136بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرابراهيم حسير

137بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرانور محمد صاحب155103

138بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرايهاب جالل طاهر260586

139بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرامير وشاح مطر24495

140بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن ابراهيم عكاب260825

141بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكربشير فالح كاظم155628

ى جبار مطر534593 142بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمعي 

ى وهيب20324 143بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمود حسير

ى155160 144بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكربهاء خلف حسير

145بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى هادي جويد155359

146بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد عطشان شنيور114584

147بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد علي عبدهللا323591

148بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد لفته محسن155107

149بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر قاسم عوض260486

150بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد رشيد مدلول154961

151بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكريارس عامر موس421284

152بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرباسم حرجان صكبان114561

ى155575 153بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد خالد ياسير

154بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسالم عبدهللا عطشان24981

155بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد عباس عبيد114428

ى421327 156بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعالء عباس امير

157بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي احمد يارس114522

158بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد حاتم حيال20345

159بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرارشد شهيد نارص20309

160بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعلي نارص كاظم155658

161بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرعمار جبار الزم154890

ى نعيم24503 162بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد حسير

ى421048 163بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرجعفر شلواح حسير

164بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد فاضل عبدالزهرة260519

165بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرواثق صالح عبد323228

ى هادي طالب25136 166بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

167بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحسن قاسم عباس155583

168بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكركرار مهدي صالح155539



169بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمهند عدنان عبدعلي155443

170بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراحمد كاظم مطوس155010

171بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكراكرم حسن محمد155660

172بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحامد محمد نعيم261694

173بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرميمون كاظم جيجان155720

174بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرمحمدمهدي مطلك هميم420760

175دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررحمن شاكر محمد261813

176دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمروان روضان بشارة25265

177دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمؤمل سالم هليل25428

178دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد كاظم موازى491090

179دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي لفته محسن261820

180دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعالء كريم جي 155309

181دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي هادي ريسان155292

182دبلومالعكيكة41866ذي قارذكربهاء رحيم عبد20531

183دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرضياء كاظم مهدي20525

ى يوسف يونس491053 184دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

185دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرموس صادق فاضل114468

186دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرانور رياض مزبان20427

187دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد محسن علي548441

188دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعباس سعيد غضبان420995

189دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحمد مبدر فاضل20417

ى عناد155056 190دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد ياسير

191دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسن جعفر خلف155370

192دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسمير بجاي حمد260454

ى يارس24498 193دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرضياء حسير

194دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي طاهر زرار261894

195دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررسحان كامل لفته421186

196دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرالعباس فاضل لفته548437

ى534670 197دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد حسن حسير

 علي نارص114556
ى 198دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

199دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحمزه وداد داحس491127

200دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسن هاشم شالكة491148

201دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرهاشم محمد ضيول491101

202دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرماهر جبار كاظم491199

203دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرانور مطر عزيز323261

204دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعالء كشيش ثعبان20545

205دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعالء صبار جاسب114386

206دبلومالعكيكة41866ذي قارذكركرار عبدالجليل عباس491145

207دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرابراهيم محمد مطر20474

208دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرانور جبار مطلك421305

209دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى شجر ابديوي259505

ي سعد عدنان154903
210دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرهانى

211دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عبدهللا غضبان20682

ى شاكر صبار155297 212دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسنير

213دبلومالعكيكة41866ذي قارذكربسام عباس ريسان491164

214دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمخلص فؤاد علي25716

ى386697 215دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررحمن جابر مفي 

216دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرجاسم محمد جابر261378



 علي حرب20213
ى 217دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

218دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي جبار قاسم261176

219دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر محمد عبدالجليل26061

220دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرفالح حسن حاتم155577

ى260634 221دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد مراد حسير

222دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسيف قاسم عوض421313

223دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعالء حمزة شالكة24565

224دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر سالم محمد155725

225دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد علي زامل260168

226دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر وحيد جويد25913

227دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد نعيم طالب20548

228دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي ستار عودة260761

ى25313 229دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمهدي رزاق حسير

230دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرالمرتخ  شهيد علي491124

ى هداوي155610 231دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد حسير

232دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرفاقد عطشان محمود114426

233دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد عبدالهادي عويد25240

ى عناد155051 234دبلومالعكيكة41866ذي قارذكربيداء ياسير

ي323305
ى
235دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد عكاب عوف

236دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد جبار عباس155626

237دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عبد نجم491104

يف155337 238دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعباس كاظم رسر

239دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر محمد عبدالرضا114420

240دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرطعمه نعيم جساب155551

241دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمسلم ريكان عبدالهادي155413

242دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد طالب صباح155381

243دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمود محسن عبد114494

 علي نارص20219
ى 244دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

245دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرنوفل ماجد سالم25652

246دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر سعدون محمد323302

ي114507
ى راضى 247دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرطه حسير

248دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عماد صالح155666

ى كريم491049 249دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

250دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد نعيم بدر323514

ى جي 114415 251دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعامر عبدالحسير

هللا حبيب323291 252دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد خير

253دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد عادل فليح491064

ى شاكر طعمة537182 254دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

255دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسن صبار ذخر155335

256دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسن كاظم عطب114424

257دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرهادي محمد رحيم421213

ى احمد جاسم155453 258دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

259دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرجبار صبار حمود20293

260دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرضياء مشتاق عبدالواحد261515

261دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرليث جاسب عطية155544

262دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسن محمد عبد114492

263دبلومالعكيكة41866ذي قارذكربشار كاظم اعميتة25318

264دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد معن جابر491144



265دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى ناظم حسن154990

266دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى عمران نعمة25037

267دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرظافر رحيم صاحب323217

268دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى حسن حيال25435

ى كريم491159 269دبلومالعكيكة41866ذي قارذكروليد عبدالحسير

270دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسن فاضل شيال421095

271دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرامير عباس حمود438929

 علي حاجم261433
272إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرخضى

273إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس هرون عيىس25693

274إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد كاظم عطب261077

275إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرانور محسن شاكر261136

276إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمعاذ عبدهللا حسن261522

277إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرصادق حسن سالم155752

278إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي صادق مسير491163

ى فاضل مطر439044 279إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

280إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمهدي عبداالمير مبدر260511

ى155014 281إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي محسن حسير

282إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس احمد كشيش261258

283إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرظافر صباح كاظم261972

284إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد باسم محمد261508

285إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمؤمل مهدي طالب24975

286إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرازهر حمزة مزعل260451

287إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرضياء علي طالب260569

288إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد رائد وحيد534624

ى رياض علي323401 289إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

290إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عبدالواحد جحيل25277

291إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد مبدر فاضل534500

292إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد وارد خزعل155624

293إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر نارص فرعون491314

294إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمجتن  حيدر خلف114565

295إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرازهر عباس فاضل260892

296إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عادل شاكر491055

يف لفته491128 297إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرصباح رسر

298إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرارشد مزهر غضبان261717

299إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسن ستار جخيور421016

ى كاظم شنان491193 300إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

301إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحارث احمد هاشم260282

302إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرموس الزم حاوي491257

303إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرجاسم محمد جاسم260402

304إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراسحاق عبدهللا حسن438900

ي260327
305إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار سليم راضى

306إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس ستار عودة155144

ى معاون فرهود260924 307إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

308إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرامير فاضل خضير491351

309إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي كاظم مطلك491043

310إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد مرتضى احمد261005

311إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد عباس جيجان534650

312إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار سالم محمد491120



313إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد يونس عطشان438641

ى عودة خصاف114442 314إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

هللا جواد كاظم491118 315إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرخير

ي261448
316إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرانور سليم راضى

317إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد رزاق سالم491093

318إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسن رافع مغامس491196

319إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعبدالحسن عبدالرزاق لغط155097

320إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرانور عويلي سمير155568

321إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد ستار حسن261325

322إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد كريم صاحب155262

 رحيم علي260524
ى 323إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

324إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد جبار عودة154912

ي درويش261086
325إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد راضى

ى مكطوف260654 326إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عبدالحسير

ي محمد114491
327إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكررضوان هانى

328إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد لطيف حسن439152

329إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرازهر محسن شاكر261050

330إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد فياض نغماش438848

331إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد نايف كريم438649

332إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى وارد عباس491142

333إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد طالب شجر114617

334إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس مزهر نجم534648

ى فرعون534666 335إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحسن حسير

336إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد رحيم صاحب260702

337إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس غضبان بشارة261399

338إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي صاحب عنيد491217

339إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرابوالحسن علي سمير261380

ى عادل بندر20492 340إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

341إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر سالم جاسم491083

342إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعوض عبدالزهرة كريم260779

غام علي صالح323477
343إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكررصى

344إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد مطرسر زغير114592

345إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار محمد شيال24931

346إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرجعفر فالح نعيم260221

347إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد رحيم جخيور114410

ى كريم491373 348إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحمزة عبدالحسير

349إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى ستار طعمة155165

350إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمؤمل يحنر مصيت155636

351إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس شعالن غميس323398

352إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد نارص كنيش491342

353إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمهدي داخل فاضل491106

354إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد جبار قاسم155625

355إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى نارص زبالة491123

356إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار حيدر نجم261858

357إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرصالح حسن طه534475

ى خليل بندر25014 358إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمعي 

359إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد هشام خيون260411

360إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي محمد ضيول491241



361إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد رسول عبدالحسن438796

ى خابط260529 362إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمود حسير

363إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراسامة برهان خماط155272

ى نارص عكاب491122 364إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

365إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسن جاسم عباس260235

366إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار عبدالهادي مخيلف155547

367إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي سعيد خليل491095

ى عبد534509 368إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسير

369إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي يحنر محمد114545

 ثائر علي114451
370إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى

371إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمسلم غازي رحيم491276

372إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر صاحب درويش491099

373إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحسان رحيم صاحب260690

374إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرهيثم عبدالمهدي جاسم491107

ى نعيم534705 375إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسن حسير

376إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرزيد علي هداوي114393

377إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى كاظم اعميته155459

ى261871 378إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر عبدالرزاق مفي 

379إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس خافور ابراهيم491084

380إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرهشام ازهر سالم20424

381إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي سعد عودة20454

382إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد علي داخل155634

383إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمهند ضايف كاصد114487

384إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركمال برهان خماط491061

385إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرفالح حسن هندي155620

386إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد عبدهللا حسن261520

387إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسامر موس علي154970

388إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار كامل لفته154915

389إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي صالح هادي25115

390إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرولي عبدالقادر كسار323262

391إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار محمد عبدالرضا114459

392إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى عادل شاكر260875

393إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسن جواد كاظم260566

ى421207 394إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار علي حسير

395إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعزيز هادي جليل25937

396إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس عودة خصاف438873

397إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد جميل جالب20558

398إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركاظم فاضل عباس114578

399إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسيف الدين كاظم شنان491222

400إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار حيدر زامل261157

ى عبد155135 401إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرامير حسير

ى261810 402إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمؤمل عبدالمحسن مفي 

403إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرستار نعيم صبار534608

404إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرقاسم جبار شكارة261565

405إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرضياء غضبان يوسف261338

ف260996 406إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحسن عدنان مرسر

ى114530 407إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمالك عبدالزهره حسير

408إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرماجد يونس جنيع421354



409إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد جواد عباس491062

410إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد وداد داحس491175

411إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكربارق جبار عبد421042

ى وشاح مطر114407 412إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرامير

ى نعيم عمران421364 413إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمعي 

414إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرخضير عباس عالل261222

415إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمثنى عبدالواحد جاسم261740

416إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى جاسم كاظم534625

417إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرليث حسن نارص25080

418إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرغزوان رافع مغامس491154

ي عمار مزهر491157
419إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرتق 

420إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار محسن جاسم323584

421إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعقيل حنظل عباس114470

422إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركاظم طالب خزعل323301

423إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركاظم جميل عبدالرضا155771

424إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار اسعد عبدالواحد323251

425إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد حمود ضيول114532

ى صبير20342 426إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعامر عبدالحسير

427إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرزين العابدين رياض نارص259183

428إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد ريكان عبدالهادي261358

429إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس صالح علي260919

430إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى محمد نعيم261320

ي261743
431إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرضياء هادي غنى

432إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكروسام راسم محمد20354

ى421112 433إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرزين العابدين رشيخ حسير

434إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسن مجيد مطر260425

435إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد حميد احمد260778

436إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر مطر عايد20314

437إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمسلم محمد عبدالرضا155711

 علي20259
ى 438إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرذوالفقار حسير

439إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرشكران جاسم محمد261776

440إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكريارس علي رحيم438916

ى مكطوف261473 441إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد عبدالحسير

442إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد شهاب حامد261633

443إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد عباس محمد155713

ى114464 444إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد هادي ياسير

445إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار جبار قاسم155556

ى421195 446إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد علي حسير

447إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار حامد خيون261587

448إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد وليد احمد155033

ي155355
ى
ى عكاب عوف 449إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسنير

450إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمشتن  عبد مكطوف155526

451إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمؤمل سامي عبدالهادي261591

ي155126
452إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد عبداللطيف دوجى

453إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمرتضى حيدر زبيل491078

ي155462 454إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرانور عماد عرين 

455إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسن سعيد غضبان421059

ى261727 456إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرباسم سالم عبدالحسير



457إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي فاضل عباس114497

ى24544 458إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر ماجد ياسير

ى ستار عودة438940 459إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

460إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكروليد خالد شعيبث260668

461إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس فاضل عباس25053

462إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عبداالمير حاجم323230

463إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد عودة نعمه438860

464إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرامجد هادي علي421023

ى خشن491235 465إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر حسير

ي114594
ى راضى 466إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرفايز حسير

467إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر داخل غضبان534599

ى جواد رشيد491135 468إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

469إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكررافد كريم جخيور155199

ى وهيب155722 470إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد حسير

471إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي فارس خيون155803

472إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد زيارة ارزي    ج155192

473إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد كاظم ثجيل534639

474إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمجتن  خماط عبدالصاحب491225

475إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراسامة صباح احمد155436

476إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكريارس عبد يارس25342

477إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد جبار خلف20318

478إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرثائر زيارة ارزي    ج260807

479إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرليث عادل عبدالعالي438817

480إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد محسن حنون260135

481إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس عدنان مهدي261295

482إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرصادق داخل رحمة491368

ى فيصل حسن261581 483إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

484إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحبيب احمد هاشم114564

485إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر حاكم ريسان323328

486إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد صاحب عنيد155680

487إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار مجيد مطر323316

488إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر رزاق عباس534672

489إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد حسب مانة260874

490إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحبيب علي سعدون491360

491إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عدنان جيجان155100

ى عبدالرزاق323547 492إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار حسير

493إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرنائل قيس عايد491171

ى438892 494إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي عامر ياسير

ي بدر155076 495إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد حضير

ى261665 496إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر علي حسير

ى محسن حنا323218 497إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

498إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسن عودة خصاف114587

499إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحسان سعود ضيول114483

 علي261118
ى 500إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعالء حسير

يف155470 501إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد مراد رسر

502إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي كاظم ثجيل25072

ي323370
503إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعالء محمد راضى

504إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد عبدالهادي شعيوط438780



ى155020 505إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمفتدى ورد حسير

506إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس حمزة ذخر534657

ى155480 507إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرولي جاسب حسير

508إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد علي ساجت155047

ى كاظم20360 509إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمود عبدالحسير

510إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراكرم عطية جبار260197

511إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد حاتم حيال261159

ى خالد رزاق534630 512إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

513إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرجعفر صادق صاحب420632

514إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي اكي  حيدر احمد20350

515إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحمد عالء جعفر421292

516إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحيدر علي جخيور421275

517إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرزكريا يحنر محمد114538

518إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى حيال مخي155747

519إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكررحمن مطر عزيز491332

520إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرفضل محمدعلي عواد491300

521إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس حميد شالكة155162

522إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر مشتاق طالب155030

 زهير شنان261256
523إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى

524إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار روضان بشارة260179

525إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرنعيم هادي بدر491295

526إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكركرار حامد داخل154881

ى ستار155104 527إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسير

528إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسن عبدالحسن محمد261616

529إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكراحسان نعيم خضير155651

530إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي كاظم سالم261996

 صالح عبدعلي155797
ى 531إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

ي491068
532إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي صادق سبن 

533إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمصطقى صادق فاضل20209

534إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكررعد خليل فري155114

ي155617 535إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعباس عماد عرن 

536إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر حيدر خلف260641

537إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرصالح هادي يارس420938

538إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي خالد هادي114444

539إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرسجاد مطر شتوي534709

يف25059 ى غالب رسر 540إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرحسير

541إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمنتظر وارد عباس491073

542إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعلي شاكر احمد491048

543إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعماد عبيد صالح491091

544إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرمقتدى مشتاق عبدالواحد155087

545بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرانيس محمدرضا جابر20586

546بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارذكرحبيب غضبان حمود114381

547دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعقيل فيصل ضيول20446

ي114502
ى راضى 548دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي حسير

549دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرمحمد عبدالجليل مطلك26071

550دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرحسن نارص جاسم25074

ي موعد ناطور25662 551دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرناج 

552دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرقضي عليوي فضيل155185



هللا491134 553دبلومالعكيكة41866ذي قارذكراحمد نارص خير

554دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرخالد رزاق شايع155026

555دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرعلي كاظم عليوي114432

556دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررائد برزان مطرسر155042

557دبلومالعكيكة41866ذي قارذكررسول محسن عبد114518

558دبلومالعكيكة41866ذي قارذكرهداد عدنان خماط20468

559إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرهادي علي جاسم421229

560إعداديةالعكيكة41866ذي قارذكرعدنان محمد دخيل548592

1ماجستيرالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء حسن حنون155189

2بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىفاطمة مراد صكر24937

3بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىحوراء جبار داخل155000

ي491080
ى
4بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىسخ  عكاب عوف

5بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىحنان عباس فالح154976

6بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىرونق طالب طاهر421009

7بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىليل محسن حنون20370

8بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىسها داخل جخيور114447

9بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىعدويه عبدالرضا صيهود387551

10بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىفاطمة كاطع ديوان549151

ة عبود نارص534518 11بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىامير

ى عطية549192 12بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىحوراء حسير

13بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىوفاء عليوي فضيل421180

14بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء صبيح صايل550071

ى سدخان421175 15بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىسهروان حسير

ى جازع155418 16بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىعلياء حسير

17دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىنوال كاظم عايد259203

18دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىرقية جياد كاظم20511

19دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىبتول حسن موس20174

20دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىوداد سالم ضيغم155571

21دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىحمدية كاظم عبيد323358

ى24508 22دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىجباره جابر حسير

23دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىامال شالكة عويد26025

24دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىرضية هادي محمد25848

25دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىنضال سالم ضيغم155574

يف خيون260384 26دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىارساء رسر

ى حسن420647 27دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىخنساء عبدالحسير

ى155425 28دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىامنعيم مجبل ياسير

ى مهدي491129 29دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىنورالهدى حسير

30إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىنغم عبداللطيف احمد114477

ى24959 31إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىليل مشكور حسير

ى451449 32إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىابتسام مجبل ياسير

يف شيال20221 33إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىسهام رسر

34إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىابتسام حسن فرهود261287

ي فاخر عودة114595
35إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىتهانى

36إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىجليلة جاسم عبد534628

37إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىحوراء موس عبدعلي491057

1بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىامنة حمزة مزعل534663

2بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىاثمار سعد جابر491075

3بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىارساء عبدالعالي مطرود469853



4بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىروعة رشيد فليفل491160

5بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنور نارص كاظم323336

ى نارص مراد20552 6بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىحنير

7بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنجوى عظيم طالب421238

ى محمد حيال534600 8بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىحنير

9بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىسارة محسن حنون155197

ى سالم حامد323266 10بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىبنير

11بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىسمية صالح خليف114541

12بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىزينب مالك ضيغم491071

13بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىسوسن عباس جلود260700

يف لفته26039 14بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىفاطمة رسر

15بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىزينب طالب علي155426

ى عليوي155036 16بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىدعاء حسير

17بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىرحاب طاهر عطشان25833

18بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهند عماد صالح155253

ى جي 114535 19بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىعبير عبدالحسير

20بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىرقية رحيم كاظم421121

21بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىفاطمة ابرهيم نارص438981

22بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنورس حمدان طاهر155023

23بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهند فارس خيون20204

ى سلمان260544 24بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىرواء عبدالحسير

25بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنجالء نجم عبد323385

26بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنورة خلف كاظم25024

رواء رحيم علي261798
27بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننى

28بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىضخ موس علي155759

29بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىايات فاضل مونس25094

30بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىلمياء كاظم صي 491153

31بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهدير غالب محمد25283

32بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىايناس شهاب حامد114582

33بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىشكران عجيل خفيف155349

34بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىلمياء جاسب عودة20285

ى داخل حنون439087 35بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىحنير

36بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهبة فاضل ابراهيم155558

37بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىضخ محسن حنون20326

 علي25639
ى 38بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهبة حسير

39بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىايناس كوة جخيور534524

40بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىازهار مبدر فاضل20393

41بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىعلياء ماجد كاظم421129

ى هاشم114398 42بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىكريمة عبدالحسير

ي491151 43بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهاجر عبدالرضا رسر

يف155555 44بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنرسين مراد رسر

45بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىرنا يوسف يونس491214

46بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىمكارم عيال نعمة20288

47بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهالة جاسم محمد20375

48بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىسخ  مراد عبدالعال155333

49بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء سالم محمد421078

50بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىانوار عبدالهادي عايد20495

51بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىالزهراء خضير مزهر117343



52بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىزينب علي كاظم114443

53بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىسهام محمد ضيول534521

ى260309 54بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىافراح عبدالزهره حسير

55بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهجران مشتاق طالب323278

يف20159 56بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنور احمد رسر

ي مسعد155479
57بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىمها راضى

58بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهدير رياض مونس155240

59بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىحنان مليح حسن155387

60بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهبة جبار عباس155618

61بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء يحنر الزم155270

62بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىابتهال فاضل خضير421072

يف جخيور20169 63بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنجاح رسر

64بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىهدى طالب حسن491268

65بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىصابرين مليح حسن332819

66بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىارساء قاسم جحيل25333

67بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء كاظم نعمة25252

68بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىانتظار كاظم عويد420740

69بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىريام رشيد فليفل323341

70بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىخديجة كاطع ديوان114383

71بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىبدور شاكر ريسان20514

ى سلمان260555 72بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىامنة عبدالحسير

ي عبدالرضا154934 73بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىمروة ناج 

74بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىمنى فزي    ع صلبوخ155743

75بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنهلة بشارة حايل26056

76بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىزينب الزم كاظم114597

77بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىخولة جاسم محمد534504

78بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىعفاف حردان جادر261111

79بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىنبا صاحب عبدالرحيم20582

80بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىرباب طاهر عطشان25843

هناء علي عباس20554
81بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننى

82دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىسماء عبدالحسن كشيش323277

83دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىساندي عقيل كامل25043

84دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىوالء الزم كاظم260757

85دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىايات خليل حنون24533

ى كريم عبادي114558 86دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىحنير

87دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىغفران عقيل صبار155661

88دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىمها قيس رحيم155509

89دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىايناس عبدالمحسن جبار534480

90دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىامال عبدالرسول عبدالواحد20388

91دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىحنان ستار عباس260793

92دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىامال رحيم عزيز491079

93دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىرواء طالب مشكل155178

94دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىدعاء جبار حمود155513

95دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىانوار ابراهيم عبد الرضا155028

رنا علي محسن420928
96دبلومالعكيكة41866ذي قارأننى

ي عبد155329 97دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىزمن ناج 

غفران علي نارص323563
98دبلومالعكيكة41866ذي قارأننى

99دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىشهالء فاضل ابراهيم154985



ي155402
ى
100دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىرسى عكاب عوف

101دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىمروة عبدالجليل عباس491133

102دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىنور سعد قاسم155427

103دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىاواس حمودي بندر323275

104دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىزينب حمودي مبدر323248

105دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىمروة هرون عيىس25948

106دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىضخ عباس محمد114529

107دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىاسيل نعيم حسن25463

108دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىغفران حردان جادر114455

109دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىزينب عبدالمحسن جبار534644

110دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىبيادر عبدالحسن كشيش323286

111إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىبنت الزهراء هادي بدر154877

112إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزينب كاظم مونس534641

113إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىنور عباس كاظم261688

114إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء محسن عبدالرزاق420729

115إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء كريم جبار261534

116إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىريام ازهر سالم20435

117إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزينب كاظم جواد260617

زهراء حسن علي20366
118إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

زهراء علي سمير155077
119إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

120إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىهديل خالد خليف261997

121إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىبدور سعد عودة261970

122إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء شهاب حامد260966

غفران علي يحنر20519
123إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

ى114513 124إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىبتول خالد ياسير

125إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزينب باسم مطرسر438616

126إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىحوراء سالم سلطان439127

زهراء علي زغير20692
127إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

128إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىرواء حمود عزيز173517

129إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىضمائر عبدالعظيم رشيح491308

130إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىنور عيال نعمة20530

131إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزينب فاضل عايد261909

ازل سالم مكي24954
132إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

ي261060
133إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىليل صابر غنى

134إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىاية محسن حنون261715

135إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىنور يوسف يونس491226

ى كريم260577 136إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىهديل حسير

137إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىطوعة فاضل جبار323389

138إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىهدى فارس خيون24536

139إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىهيام هادي جويد155348

ي محمد114431 140إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزينب راج 

141إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىازل جبار عبد155491

142إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىنور ميثم فالح155364

ى260459 143إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىنبأ ماجد ياسير

144إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء زهير شنان155537

145إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىفاطمة فاضل عبد438660

ي عبد25458 ى ناج  146إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىحنير

ى عادل مزهر260792 147إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىبنير



148إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىدعاء سالم عبود534654

149إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزينب هرون عيىس25993

150إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء عماد رحيم155118

ي114441
151إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىافراح عبداالمير ردينى

152إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىبيادر ريسان محمد323315

153إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىسخ  كريم جي 534588

ي154929
ي غنى 154إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىكوثر راج 

155إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىنور حمزة شالكة24570

156إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىبراء يحنر كامل261849

ي20339 صفاء كريم عرين 
157إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

ى كاطع154978 158إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىابتسام عبدالحسير

حوراء علي جخيور421280
159إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

160إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزينب علي جاسم154993

161إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىرقية كريم جابر260971

162إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىغسق سالم كاظم20269

ى سالم حامد261859 163إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىحنير

164إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء خافور ابراهيم261789

165إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىندى عبدهللا عيىس25470

رفل سالم مكي24945
166إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

ازل زكي جعفر155040
167إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

ى438595 168إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىسارة خالد ياسير

169إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء عبدالجليل عباس155787

نورالهدى علي زغير20481
170إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننى

171إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىحوراء حسن حنون260844

172إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىطيبة فاضل جبار323270

173إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىاالم جاسم كاظم20334

174إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء ستار جخيور534483

175إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىضخ كريم جي 534570

ي155469
ى
176إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىاوراس خضير عوف

177إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزينب حيدر حليم20228

178إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىالرة عالوي محمد323347

179إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىتبارك سلوان موس20439

180إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىنورالهدى مهدي صالح25920

181إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىايات صالح هادي261778

يف155465 182إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىانغام مراد رسر

183إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىفاطمة باسم مطرسر420864

184إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىرملة شاكر حواس261598

ي155464
ى
اس خضير عوف 185إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىني 

186إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزينب حميد يونس491051

187إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىمها عودة كاظم261890

188إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىرسور محمد عبدالجليل491242

189إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىسخ  يوسف مكطوف491149

190إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىايمان يعقوب حبيب323240

ى كاظم456363 191إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىزهراء حسير

192إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىاطياف حليم عبيد154939

وق عبداللطيف احمد20272 193بكالوريوسالعكيكة41866ذي قارأننىرسر

194دبلومالعكيكة41866ذي قارأننىوجدان كاظم طاهر154910

195إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىكاظمية حسن فيصل421259



ي421246
196إعداديةالعكيكة41866ذي قارأننىندوة حسن ثوينى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتخ  داود سلمان75614
1ماجستيركرمة بنى

ى كاظم366285 ي سعيد41867ذي قارذكرعالء عبدالحسير
2ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار يحنر مشلول387533
3ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررحيم عجيمي عوده452667
4بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عبد ضهد20095
5بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس حسن عبيد20907
6بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالمنعم جاسم محمد491597
7بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالواحد مجيد جابر491609
8بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرقاسم جي  خلف115700
9بكالوريوسكرمة بنى

ى محمد23540 ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر حسير
10بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمسلم محمد عبود532531
11بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرميثم كاظم رزي    ج491603
12بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسامة حبيب طاهر532575
13بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عبدالكاظم عجيمي365992
14بكالوريوسكرمة بنى

 علي كرم20927
ى ي سعيد41867ذي قارذكرحسير

15بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجابر هاشم جابر115915
16بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرازهر مسلم خيون75747
17بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررائد عودة غلطة366614
18بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر علي فرج19958
19بكالوريوسكرمة بنى

ى19589 ي سعيد41867ذي قارذكرعالء لقمان حسير
20بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمهند نارص عباس387322
21بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي سعدون ثامر454881
22بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عبدالحسن جعفر115973
23بكالوريوسكرمة بنى

ى داخل خلف75804 ي سعيد41867ذي قارذكرتحسير
24بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمقداد عايد شناوة387508
25بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسامه سالم محمدعلي453100
26بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحسان فرج عبدالصاحب532611
27بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدهللا عبدالحسن حنيش387388
28بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحميد عبدالرضا نصار454672
29بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرطارق كاظم نعمة19675
30بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمهند عبدالرضا علي491589
31بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعوده عبدالرضا نصار454092
32بكالوريوسكرمة بنى

 علي491561
ى ي سعيد41867ذي قارذكرصفاء حسير

33بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي روضان مكي115606
34بكالوريوسكرمة بنى

 سالم محمدعلي454866
ى ي سعيد41867ذي قارذكرحسنير

35بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن مكي شناوة387328
36بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمهدي عبدالعباس صي 453119
37بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد خشن حمودة23492
38بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراثير جبار كاظم115656
39بكالوريوسكرمة بنى

ى387561 ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد علي حسير
40بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكردريد داود سلمان176461
41بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد مهدي كاظم174429
42بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرميثاق رزاق مكي491637
43بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور رمضان هديه365818
44بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكربهاء موحان نارص23389
45بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد كاظم نصار423231
46بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمازن ماجد مليس387292
47بكالوريوسكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرامجاد لويس عبود115560
48بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى مراد محسن19614
49بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عبدالكاظم جبار387701
50بكالوريوسكرمة بنى

ى داخل فهد532539 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
51بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفؤاد كاظم علي491577
52بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر محمدعلي محمد23452
53بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرميسم عدنان فرهود454800
54بكالوريوسكرمة بنى

ى532537 ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد قاسم حسير
55بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبدعلي عريان19901
56بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى فاضل جالب223369
57بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس علي كرم115982
58بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبدالكريم خلف115769
59بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد شعالن دليف19707
60بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرهمام جميل خيون532586
61بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرخضير عاشور عبد365968
62بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجواد كاظم مكلل19849
63بكالوريوسكرمة بنى

ي محمد536145
ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد غنى

64بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد غالب ثجيل453195
65بكالوريوسكرمة بنى

ى نصيف حمد491604 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
66بكالوريوسكرمة بنى

ى19668 ي سعيد41867ذي قارذكرازهر علي عبدالحسير
67بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور مجيد كاطع19660
68بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررائد ناظم لفته115997
69بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكربالسم محمد جاسم452809
70بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد سالم محمدعلي453061
71بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد اياد حسن115512
72بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد وحيد تاية115615
73بكالوريوسكرمة بنى

ى454888 ي سعيد41867ذي قارذكربهاء لقمان حسير
74بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمهند كاظم جارهللا115838
75بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسيف وحيد عبدالحسن75489
76بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكريوسف محمد عوض365850
77بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد حميد مخور127481
78بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزين العابدين علي عبد387776
79بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد حيدر علوان115929
80بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عبد خلف115510
81بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد كريم علي532564
82بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسامر عبدالمحسن هادي75565
83بكالوريوسكرمة بنى

ي عبدالرضا393148 ف ناج  ي سعيد41867ذي قارذكرارسر
84بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجبار حامد فزع491572
85بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصفاء خصاف عباس388425
86بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد محمد حنتوش217502
87بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار احمد عالوي366170
88بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس فاضل كاظم452838
89بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل مالك كاظم75979
90بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن عماد محسن418996
91بكالوريوسكرمة بنى

ى452930 ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد محمد حسير
92بكالوريوسكرمة بنى

ي ريسان115643 ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد ناج 
93بكالوريوسكرمة بنى

 حميد علي454822
ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى

94بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عبدالخضى عطشان388283
95بكالوريوسكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرحازم نعيم جابر549147
96بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد ابراهيم وارد388268
97بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسام علي حسب76212
98بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي خالد حافظ20752
99بكالوريوسكرمة بنى

ى387755 ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر سعدي عبدالحسير
100بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجمال عبدالمحسن مجيد550486
101بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى خالد عبدهللا549188
102بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد صادق عبدالرضا550491
103بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرقاسم شاكر نارص452612
104بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرامجد محمد حسن454788
105بكالوريوسكرمة بنى

ى كاظم عبيد549217 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
106بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزيدون حاجم كريم550858
107بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد عبداالمير طاهر550875
108بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرقيض سالم عبد387840
109بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور مزعل عبد549206
110بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرليث نعيم جابر549172
111بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد عبدالجليل سدخان549158
112بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمثنى عبدالحسن سكران218036
113بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجعفر كاظم اتعيب458569
114بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد علي مطرسر529779
115بكالوريوسكرمة بنى

ى عدنان115983 ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد حسير
116بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررامي عقيل جاسم19922
117بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكروائل نارص عباس452624
118بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجعفر صادق عبدالرضا491584
119بكالوريوسكرمة بنى

ي شاطي جابر455103 ي سعيد41867ذي قارذكرراج 
120دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزاهد كاظم حمادي115753
121دبلومكرمة بنى

ى دخيل174076 ي سعيد41867ذي قارذكرعدنان عبدالحسير
122دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرطالب عبداالمير عبدالرضا19745
123دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرهاشم محمد جازع454961
124دبلومكرمة بنى

ى366370 ي عبدالحسير
ى غنى ي سعيد41867ذي قارذكرحسير

125دبلومكرمة بنى

ى115505 ي سعيد41867ذي قارذكرخليل ابراهيم حسير
126دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبداالمير جابر كطامي76051
127دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفاضل شنان فياض388020
128دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررعد سلمان جاسم19593
129دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعودة زلغف حافظ75664
130دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرطالب زيدان عطيش451423
131دبلومكرمة بنى

ي75499 ي سعيد41867ذي قارذكرطالب كنيهر زويخ 
132دبلومكرمة بنى

ي76188
ي سعيد41867ذي قارذكرميثم رسكال ثوينى

133دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي جواد كاظم115833
134دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى مزهر محسن105502
135دبلومكرمة بنى

ى فرحان فايت491621 ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالحسير
136دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرغسان مسلم خيون452983
137دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرامجد خضير طاووس387906
138دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسعد عبدالكاظم عجيمي23440
139دبلومكرمة بنى

هللا عباس217828 ي سعيد41867ذي قارذكرجهاد خير
140دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرباسم مزعل عبد115990
141دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكربشير شاكر عبدالصاحب532541
142دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالحسن الزم عبدالكريم75894
143دبلومكرمة بنى



ي115917
ي سعيد41867ذي قارذكرنعيم لفته هبين 

144دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمشتاق جاسب ضايف21021
145دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررياض ديوان حسن75482
146دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفائز رشيد داحس19586
147دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسعد وحيد تاية491579
148دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالكاظم عزيز عيىس115812
149دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكروسام يحنر حسن23405
150دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي وحيد تايه532578
151دبلومكرمة بنى

ى دخيل491648 ي سعيد41867ذي قارذكرخالد عبدالحسير
152دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعادل عبد ابهير23442
153دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي احمد خلف492626
154دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعيىس عزيز عيىس19892
155دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبدالحمزة هادي23407
156دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمود مطرسر عبد366661
157دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفاضل عبدالرضا هاشم454429
158دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي نارص محمد387380
159دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمهند مهدي يارس532574
160دبلومكرمة بنى

ى طاهر جهاد491677 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
161دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرضياء خلف نعمة366026
162دبلومكرمة بنى

غام عادل شعالن115546 ي سعيد41867ذي قارذكررصى
163دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفؤاد سالم كاظم453088
164دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي رشيد كامل532534
165دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي مسعد نايف388139
166دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكريقضان جبار جويد115932
167دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرطالب ضيدان غافل388298
168دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكروسام خليف جثير366550
169دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكردانيال ثعبان عجيمي115537
170دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى محمد درسر365840
171دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرغسان عدنان جبار23410
172دبلومكرمة بنى

ى115936 ي سعيد41867ذي قارذكرترتيل داخل جعير
173دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجواد مراد كاظم23478
174دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحمزة شنان حسن20932
175دبلومكرمة بنى

ى عباس نض491670 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
176دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي كاظم علي387300
177دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالكريم صي  شليج175198
178دبلومكرمة بنى

غام محمد نعيم532536 ي سعيد41867ذي قارذكررصى
179دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرامجد عبدالقادر رسول453044
180دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد علي عبد366260
181دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي فاخر شليج75852
182دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرارشد عبود حسن19683
183دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد علوان رحم388134
184دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس محمد حنون491567
185دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد احمد عزيز20028
186دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكروضاح اسماعيل جبار115796
187دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرغزوان مالك كاظم116054
188دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمخلص خشن حمود19704
189دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر عايد شناوة115974
190دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصادق شاطر وادي21062
191دبلومكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرعلي هاشم محمد115967
192دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرميثم اسماعيل عيدالرضا532529
193دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد سهيل عبدالرضا532530
194دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراكرم طاهر جهاد451544
195دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسام لفته ضايف532556
196دبلومكرمة بنى

يف عطار19967 ي سعيد41867ذي قارذكرعباس رسر
197دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمقداد محمد داخل388405
198دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد يوسف يعقوب388030
199دبلومكرمة بنى

ى جليل عطية453243 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
200دبلومكرمة بنى

يف115780 ي سعيد41867ذي قارذكرعباس علي رسر
201دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكروالء عبدالكريم سعدون365384
202دبلومكرمة بنى

ى سويد454498 ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد حسير
203دبلومكرمة بنى

ى كاظم454712 ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر حسير
204دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى مؤيد مهدي542197
205دبلومكرمة بنى

ى115691 ي سعيد41867ذي قارذكرغالب نارص حسير
206دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالرحيم محمد حنون387359
207دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنتظر فاضل حسن453130
208دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحسان علوان محيبس532560
209دبلومكرمة بنى

 علي صعبان387347
ى ي سعيد41867ذي قارذكرحسير

210دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد طالب شهيب217790
211دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس يوسف ضايف532565
212دبلومكرمة بنى

ى عبدالحليم عبدالجبار532562 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
213دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن راغب فضل451547
214دبلومكرمة بنى

ي491658
ي سعيد41867ذي قارذكرناظم لفته هبين 

215دبلومكرمة بنى

ى549037 ي حسير ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد راج 
216دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى كامل ضاجي388310
217دبلومكرمة بنى

ى بشير388347 ي سعيد41867ذي قارذكرغزوان حسير
218دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجبار مكطوف حسن75825
219إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرماجد فاخر خيون387790
220إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررساء خلف نعمة76194
221إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررحيم محمد منيور174203
222إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرموحان حسن عذافة20981
223إعداديةكرمة بنى

ى365226 ي سعيد41867ذي قارذكررائد صباح ياسير
224إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرامجد صبار عودة387337
225إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعودة حميد طعمة75659
226إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرنجم عبدالرضا جهاد387411
227إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عبدالوهاب عبدعلي116005
228إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد عبدالرضا عني 452819
229إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنذر عبد مخرب23461
230إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصادق جاسم حسن388208
231إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررحيم وداي غياض388198
232إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراياد جبار دعبول19542
233إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد جايد بدر532525
234إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي ريحان عطية116044
235إعداديةكرمة بنى

ي19961
ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبدالكريم راضى

236إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور عبدالحسن عطيه19555
1ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار فاضل خلف491686
2ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي سامي عيىس75752
3بكالوريوسكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكررائد باسم سالم176388
4بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس فالح شاطي19600
5بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد ماجد فاخر115763
6بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرميثم فايز خلف388177
7بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرايمن جواد كاظم23520
8بكالوريوسكرمة بنى

ى حميد شياع387853 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
9بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرقيض عبدالرزاق هدي217966
10بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد احمد جاسم387325
11بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي زامل صايم387582
12بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد سعدون ثامر532544
13بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد خليل ابراهيم365778
14بكالوريوسكرمة بنى

ى عبدالكريم فاخر23395 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
15بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنتظر يوسف صالح115809
16بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالرحمن خلف علي20783
17بكالوريوسكرمة بنى

ى لطيف كاظم115957 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
18بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبداللطيف محسن115513
19بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركاظم عبدالزهرة كاظم532566
20بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرضياء خصاف عباس19727
21بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن مكطوف غالب348070
22بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسمير عبدالواحد عوج21004
23بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي حامي عويد491486
24بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل حامد غضبان387718
25بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس فاضل شنان76158
26بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عبدالغفار مصاول452633
27بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى عبدالمحسن عبدالرضا452962
28بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد جبار خضير115886
29بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصادق رزاق مكي491596
30بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد طالب مشلول19817
31بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانمار كريم كاظم75898
32بكالوريوسكرمة بنى

ى424880 ي سعيد41867ذي قارذكرنجم يارس حسير
33بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد كاظم عبيد173523
34بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس فاضل عيدان76080
35بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالخالق يارس فرعون75673
36بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرماجد حميد كاظم20033
37بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور رشيد جخيم387487
38بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعالء غالب ثجيل115961
39بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمثنى شياع كاظم388063
40بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرازهر محسن عاجل19769
41بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد رياض سند23484
42بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالجبار جواد كاظم115953
43بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى عباس نارص115897
44بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررعد عبدالرضا محسن21091
45بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر يحنر مشلول454645
46بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد محمد نعيم174927
47بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرهادي مصطقى كاظم491715
48بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرموس ماجد مصبح217333
49بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد رياض محمد423218
50بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمزهر سلمان مزهر115810
51بكالوريوسكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل عبدالرضا حمد388077
52بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي خالد علوان23498
53بكالوريوسكرمة بنى

ي حريز115749  عبدالنن 
ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى

54بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار صباح عبدهللا454727
55بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمود نبيل نعمة75883
56بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرماهر عيدان حنون454544
57بكالوريوسكرمة بنى

ى مكطوف75974 ي سعيد41867ذي قارذكرخلف حسير
58بكالوريوسكرمة بنى

غام طالب ثجيل75640 ي سعيد41867ذي قارذكررصى
59بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عبدهللا كاظم115629
60بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجهاد حسن هاشم20074
61بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرشاكر حميد فهد491720
62بكالوريوسكرمة بنى

ى عبداالمير علوان115924 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
63بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرقضي عبدالخالق حسن75674
64بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجعفر بهلول فهد454476
65بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد عودة عبدهللا387319
66بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي شاكر حنون365280
67بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعماد جي  وحيد23503
68بكالوريوسكرمة بنى

ى محمد خلف75814 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
69بكالوريوسكرمة بنى

ى ماجد كاظم20005 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
70بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس لطيف عودة115587
71بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجالل جابر نارص365799
72بكالوريوسكرمة بنى

ى رحيم كاظم115854 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
73بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر لفته ديوان175930
74بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد صاحب ريسان19643
75بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد شياع خلف452800
76بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررشاد عبدالحميد مجيد75790
77بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفالح حسن مطرسر115971
78بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل اياد جميل173667
79بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي برهان سعدون20974
80بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى رياض جميل116049
81بكالوريوسكرمة بنى

ي115949
ى حسونى ى امير ي سعيد41867ذي قارذكرحسير

82بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى احمد حنيحن20773
83بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى صكبان نارص115766
84بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى حسن عباس454515
85بكالوريوسكرمة بنى

ى عودة20102 ي سعيد41867ذي قارذكرليث حسير
86بكالوريوسكرمة بنى

ى452917 ي سعيد41867ذي قارذكرمنقذ محمد حسير
87بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررافد حسام حقيق217855
88بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عودة حميد23456
89بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمسلم قاسم محمد365630
90بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمقداد عزيز نعيم76218
91بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمجتن  كريم مدلول452575
92بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى جواد كاظم542229
93بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسالم خالد دريول491646
94بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرهاشم جواد كاظم115926
95بكالوريوسكرمة بنى

ي عبدالرضا532543 ى راج  ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
96بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزكي رجب محمد20846
97بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى صي  شليج75525
98بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرلقمان حسن ابراهيم21137
99بكالوريوسكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالمنعم شعالن خريبة75925
100بكالوريوسكرمة بنى

ي453272
ي سعيد41867ذي قارذكرعلي صالح جوينى

101بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد جاسب عبد115803
102بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد سلمان صالح23573
103بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبداالله فاضل شنان174173
104بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد قاسم حنون75688
105بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد يحنر بستان452786
106بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل قاسم كطاقة23543
107بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر حسن عوده454813
108بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن طارق جاسم76018
109بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى عباس نارص115563
110بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجاسم علي حسن175766
111بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسامة فؤاد سالم115881
112بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي كريم كاظم366497
113بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي رزاق خلف19975
114بكالوريوسكرمة بنى

ى23564 ى حسير ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد عبدالحسير
115بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر وحيد ثعبان20037
116بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد يارس صعبان19691
117بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكروائل عبدالرحمن هادي387469
118بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرلطيف عبدالحليم عبدالجبار19809
119بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي بهلول فهد453022
120بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراكرم عزيز رشيد387710
121بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررافد باسم سالم175949
122بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرميثم فاضل عبدالسادة366071
123بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصفاء رحمن تركي115554
124بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزيد صباح موتان115756
125بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد صالح عزيز115771
126بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرابراهيم كريم دوي    ج387987
127بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفراس فاضل ارزي    ج174583
128بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن عباس حسن23481
129بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى صباح موس19582
130بكالوريوسكرمة بنى

ي جبار387746
ي سعيد41867ذي قارذكرعباس شمخى

131بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنتظر محمد كاظم75448
132بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل جاسم اليذ348214
133بكالوريوسكرمة بنى

يف388038 ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر عماد رسر
134بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفؤاد طارق محمد115667
135بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحسان جبار جويد175823
136بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمسلم رياض نعيم115783
137بكالوريوسكرمة بنى

ى365510 ي سعيد41867ذي قارذكروليد كامل حسير
138بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالعباس باسم غانم23424
139بكالوريوسكرمة بنى

ى حامد رجب19719 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
140بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد حسن علي115999
141بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عكاب مديخل452583
142بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار قاسم شطب453004
143بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركاظم قاسم محمد365610
144بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرطارق فاضل عويد452686
145بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرباسم قاسم عبدالهادي347279
146بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي جاسم حسن20900
147بكالوريوسكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرضياء اياد حسن115581
148بكالوريوسكرمة بنى

ى محمد كامل365578 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
149بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس جواد كاظم75419
150بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمؤيد محسن وهيب532549
151بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد رشيد حامد452777
152بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصادق صالح علوان115912
153بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي جميل رحيم115520
154بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد فاضل شنان23549
155بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي سالم رضا532547
156بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر علي صي 532542
157بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرارشد جهاد خلف491625
158بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسامان محمد مطرسر491595
159بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي كريم كاظم21000
160بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرخالد محمد شناوة21011
161بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدهللا عبدعلي عبيد115584
162بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنيب احمد حنيحن175998
163بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد طالب محسن176212
164بكالوريوسكرمة بنى

شاب كامل19735 ي سعيد41867ذي قارذكراحمد رسر
165بكالوريوسكرمة بنى

ى رشيد كامل388291 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
166بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبدالرضا حمد176420
167بكالوريوسكرمة بنى

ي365672 ي عرين  ي سعيد41867ذي قارذكرعلي ناج 
168بكالوريوسكرمة بنى

ى كريم كاظم452756 ي سعيد41867ذي قارذكرتحسير
169بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد فاضل حمد99584
170بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد خضير عاشور365877
171بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسالم حسن علي23409
172بكالوريوسكرمة بنى

ي دنوف115483 ي سعيد41867ذي قارذكرليث زاج 
173بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصعب حردان شمران116029
174بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرماجد حسام حقيق175016
175بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسام باسم جي 281684
176بكالوريوسكرمة بنى

ي حميد علي75652
ي سعيد41867ذي قارذكرمتق 

177بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى صادق كاظم116045
178بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنير سهيل عبدالرضا458521
179بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر عبدالمهدي زويد19654
180بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمثنى حاجم سلطان76046
181بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرقاسم غانم عبد115805
182بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد حاجم كريم176367
183بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى غالب جخيور176162
184بكالوريوسكرمة بنى

ى115841 ي سعيد41867ذي قارذكرميثم عباس عبدالحسير
185بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمهدي صالح ثجيل366219
186بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد سعيد عبد115979
187بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزيدون طارق جاسم76184
188بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركاظم جواد كاظم75801
189بكالوريوسكرمة بنى

ى19538 ي سعيد41867ذي قارذكرمحسن عباس عبدالحسير
190بكالوريوسكرمة بنى

ي حريز115474  عبدالنن 
ي سعيد41867ذي قارذكرمثنى

191بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد باسم عدنان19886
192بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرايهاب حميد نعيم365201
193بكالوريوسكرمة بنى

ى صاحب19844  عبدالحسير
ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى

194بكالوريوسكرمة بنى

ى115671 ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر سعد مفي 
195بكالوريوسكرمة بنى



ى388222 ي سعيد41867ذي قارذكراحمد صدام عبدالحسير
196بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد لطيف كاظم491618
197بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسالم علي نارص115815
198بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار حيدر نهير75513
199بكالوريوسكرمة بنى

ى جاسم محمد75547 ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالحسير
200بكالوريوسكرمة بنى

 علي حمد23555
ى ي سعيد41867ذي قارذكرحسير

201بكالوريوسكرمة بنى

ى115610 ي سعيد41867ذي قارذكرايمن مشكور حسير
202بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعمار حبيب مكطوف75684
203بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى احمد حنيحن175809
204بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحمزة مشتاق طالب115823
205بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجاسم محمد لفته454768
206بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد مهدي حميدي75910
207بكالوريوسكرمة بنى

ف طالب سعدون388161 ي سعيد41867ذي قارذكرارسر
208بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفاضل نارص طعيمة20943
209بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى عواد رداد453254
210بكالوريوسكرمة بنى

يف75903 ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد ثعبان رسر
211بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد جبار سوادي75350
212بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد مراد رسكال532604
213بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصاحب فالح صاحب75859
214بكالوريوسكرمة بنى

ي خضير217909 ي سعيد41867ذي قارذكرموس ناج 
215دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى صباح جاسم173868
216دبلومكرمة بنى

ى491616 ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر قيض ياسير
217دبلومكرمة بنى

ى كريم454656 ي سعيد41867ذي قارذكرعلي حسير
218دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور عبدالرحيم عبد23419
219دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي صاحب موزان75665
220دبلومكرمة بنى

ي جبار سلمان75599
ي سعيد41867ذي قارذكرهانى

221دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرليث ذياب احمد23466
222دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحازم ماجد جماغ23469
223دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل عذاب فرهود388240
224دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجبار ابراهيم جبار23524
225دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرايوب سامي عيىس19608
226دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار كريم كاظم115884
227دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر عدنان كاظم115846
228دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصفاء عباس يوسف115980
229دبلومكرمة بنى

ى388257 ي سعيد41867ذي قارذكركرار علي عبدالحسير
230دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور عبدهللا حواس454940
231دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل طالب فارس173495
232دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد جاسم حميد75647
233دبلومكرمة بنى

ي عودة491614 ي سعيد41867ذي قارذكرحمزة صي 
234دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمسلم قاسم حنون75714
235دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل حبيب هليل217614
236دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى جبار كاظم452700
237دبلومكرمة بنى

هللا217684 ي سعيد41867ذي قارذكرنزار عباس خير
238دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عالوي حمد458554
239دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى عبود خفاف19786
240دبلومكرمة بنى

ي19984 ي سعيد41867ذي قارذكرسيف حسن عبدالنن 
241دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرقادر كامل جحيل115516
242دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى جبار حمدان19529
243دبلومكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكركرار هادي فياض76024
244دبلومكرمة بنى

ى صبار سوادي75624 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
245دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد جعفر سلمان366111
246دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرماهر سمي  خلف20769
247دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد عباس نض19739
248دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراياد محمد عالج20078
249دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عدنان كاظم115865
250دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي حازم مؤنس174634
251دبلومكرمة بنى

ى جبار حمدان19520 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
252دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمدحت عبدالخالق جويد175377
253دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي احمد عبدالواحد19696
254دبلومكرمة بنى

ى راغب فضل452714 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
255دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل عبدالحسن غلطة23416
256دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمازن شناوة داخل76099
257دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرقيس عبدالواحد خلف19835
258دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعالء كريم جبار174940
259دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد رب  ح عيىس20961
260دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسهر مجيد جادر532554
261دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمود عبداالمير جعفر217072
262دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكريعقوب يوسف مغشغش75456
263دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعالء كاظم جمعة175890
264دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمهدي نعيم كاظم115819
265دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس غانم عبد75606
266دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عباس خلف23500
267دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي نارص طعيمة23391
268دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن عودة فليح75591
269دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي ساجد عبدهللا20759
270دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار عبدالكاظم عبدالرسول454577
271دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار عيىس سلمان175671
272دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد وليد محسن491665
273دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبداالمير عبدالحسن19998
274دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر حميد رحمة75680
275دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسماعيل محيسن علي174711
276دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى جعفر سلمان366094
277دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرايمن عدنان عتيوي20787
278دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزين العابدين عباس عبود115790
279دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنذر عباس حميد115970
280دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد محسن فضل532563
281دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن محمد مزبان23445
282دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد واثق سامي75962
283دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررحمن موس كاظم76092
284دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسيف احمد جي 388111
285دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس حميد مطرسر491569
286دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمدصادق عبدالسالم طالب532608
287دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد صالح حسن19981
288دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرساجد حسام حقيق223318
289دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحمادي صالح عزيز115497
290دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركاظم جواد كاظم20000
291دبلومكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرمحمود علي خضير223175
292دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجعفر صادق عباس21070
293دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبدالمهدي زويد19647
294دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعمار كاظم حميد75866
295دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكربشير مهدي كاظم23438
296دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرنبيل كاظم جمعة175908
297دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررسول جاسم دودان176026
298دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسعد حاجم كريم23453
299دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفؤاد كاظم جخير20987
300دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرازهر عباس عطية115858
301دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبدالكاظم عبدالرسول454526
302إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس حازم حمبد19464
303إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحبيب يارس راشد175121
304إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار شهاب حامد175242
305إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنتظر حازم رزاق175090
306إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد خليل نعيم176117
307إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى عودة عبدالرضا458342
308إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسامة عباس كاظم175417
309إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم سلطان116026
310إعداديةكرمة بنى

ى رشيد عذافة115556 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
311إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد رزاق نارص21046
312إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد عقيل محسن217489
313إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد جبار سوادي115940
314إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد مهدي رسول175167
315إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار محمد عبدهللا75929
316إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن عباس عبدالمحسن454848
317إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عباس حسن175351
318إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنتظر طالب علي19986
319إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسعد عبدالواحد خلف19839
320إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد خالد عبدالرضا454126
321إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور كامل عبد532591
322إعداديةكرمة بنى

ي223629
ى غنى ي سعيد41867ذي قارذكرعلي حسير

323إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن عباس كامل532597
324إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد عايد هناوي20891
325إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد باقر قاسم348311
326إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمؤمل سالم محمد23552
327إعداديةكرمة بنى

ى115550 ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل مسلم حسير
328إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالعزيز عماد عبد174222
329إعداديةكرمة بنى

ي لطيف جبار23526 ي سعيد41867ذي قارذكرناج 
330إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنتىه مشط علي365445
331إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراكرم صبار عوده387331
332إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد موكر دايش115695
333إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرازهر كامل عبد532593
334إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسامة عبدالواحد محنون365647
335إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد محمد عبدالواحد458729
336إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمسلم حميد مخور388215
337إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزينلعابدين عبداللطيف مرشوش223246
338إعداديةكرمة بنى

ى مالك عبد454375 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
339إعداديةكرمة بنى



ي محمد532535 ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عبدالنن 
340إعداديةكرمة بنى

ي عباس174363
ي سعيد41867ذي قارذكرعلي غنى

341إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد طالب زيدان366199
342إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد مصطقى جاسم217898
343إعداديةكرمة بنى

ى برزان جحيل176077 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
344إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد جبار طلب173766
345إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن جاسب عبدالرضا453295
346إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر طارق عليوي365131
347إعداديةكرمة بنى

ى علوان75644 ي سعيد41867ذي قارذكرعباس حسير
348إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمروان عادل شعالن387452
349إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمشتاق عبدالرضا عالوي365169
350إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس يعقوب يوسف19715
351إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد جاسم محمد175306
352إعداديةكرمة بنى

ي شاطي348248 ى راج  ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
353إعداديةكرمة بنى

ى458725 ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عبدالخضى حسير
354إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرباقر عبدالكاظم سلطان116011
355إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمؤمل علي عبد173959
356إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد جبار شنون491639
357إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي احمد عزيز23412
358إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس رحيم محمد174541
359إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي هادي ورد223278
360إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن عبدالعظيم صي 23562
361إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمشعل ميجر خيون174398
362إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار صادق كاظم20792
363إعداديةكرمة بنى

يف454120 ى عون رسر ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
364إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عباس زيدان454780
365إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمخلد عادل كريم365325
366إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصادق عبدالحكيم عبداالمير174381
367إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد حسن مكي175730
368إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررياض يحنر بستان75608
369إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد غازي عجيمي173816
370إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد علي مكطوف458309
371إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن سعد شنور366511
372إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عمار محمد75578
373إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمؤمل محمد مطر532612
374إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد طالب مهوس387199
375إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرقيض عبدهللا قيض217933
376إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد جبار سلمان217847
377إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن شاكر طلب454924
378إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد عيىس صبار223688
379إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرابراهيم حسن نعمة21037
380إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسعد حميد سلمان548461
381إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرامجد خضير عاشور365893
382إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي محمد محسن452643
383إعداديةكرمة بنى

ى548452 ي سعيد41867ذي قارذكرعلي جاسب حسير
384إعداديةكرمة بنى

ى موحان حسن458689 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
385إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي جيجان مجخر173314
386إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنتظر ثجيل عيىس19776
387إعداديةكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرامير قيض جبار173971
388إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور عباس عطية174349
389إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد رحيم كاظم458464
390إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعقيل عبدالعباس طالب532527
391إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن كريم نارص217956
392إعداديةكرمة بنى

ى عبدالخضى عطشان387784 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
393إعداديةكرمة بنى

ى217465 ى عبدالحسير ي سعيد41867ذي قارذكرليث حسير
394إعداديةكرمة بنى

يف217480 ي سعيد41867ذي قارذكراكرم ميثم رسر
395إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عودة حميد217870
396إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحسن غانم عبد174688
397إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركامل جميل مشط217751
398إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن حيدر شنون554310
399إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد علي محمد491599
400إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجاسم محمد نعمة174254
401إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر احمد جاسم454148
402إعداديةكرمة بنى

ي173713
ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد عباس حوينى

403إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر طالب ضايف223194
404إعداديةكرمة بنى

ى علوان23545 ي سعيد41867ذي قارذكراحمد حسير
405إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار حيدر مزهر75968
406إعداديةكرمة بنى

ى غانم محمد76061 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
407إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدهللا عبدالفتاح عبدالجبار19619
408إعداديةكرمة بنى

ى فاضل نعيم174601 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
409إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد ماجد عبدهللا174467
410إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرطه حليم جيجان223334
411إعداديةكرمة بنى

ى فاضل عيدان116052 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
412إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد عالء فاضل173028
413إعداديةكرمة بنى

ى عدنان115904 ي سعيد41867ذي قارذكراحمد حسير
414إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد حبيب طاهر366455
415إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصعب عودة صالح365302
416إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى نبيل عبدالواحد19964
417إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكريقضان عدنان جاسم388090
418إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتخ  مالح حسن115986
419إعداديةكرمة بنى

ى سويد365097 ي سعيد41867ذي قارذكرعباس حسير
420إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمفيد برزان جحيل76166
421إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي غافل حمد491680
422إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمود عبدهللا حنيحن458697
423إعداديةكرمة بنى

ي115543 ي سعيد41867ذي قارذكرحسن محمد خير
424إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار عماد رزاق19752
425إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس برهان سعدون451745
426إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي سلمان لفته217003
427إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركاظم محمد جبار172869
428إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد جاسم محمد388232
429إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزين العابدين داخل كريم116024
430إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد كريم جبار173690
431إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحسان سمير يوسف172975
432إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد محمد مزبان23448
433إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد حامد غضبان532577
434إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرباسم محمد نكاب172791
435إعداديةكرمة بنى



ى491629 ى عبدالحسير ي سعيد41867ذي قارذكرنجم حسير
436إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمهدي عبدالباري مهدي176404
437إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد رزاق نارص21052
438إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر عالء حسن491598
439إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد محمد عبدالصاحب75533
440إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرصفاء كريم جبار174145
441إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي خليل مهدي176436
442إعداديةكرمة بنى

ى176476 ي سعيد41867ذي قارذكرعباس محمد عبدالحسير
443إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس نارص ادوي    ح491602
444إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمسلم هاشم حمادي223348
445إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عادل شعالن458733
446إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي رائد مهدي115964
447إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرهمام حيدر علي217585
448إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرزين العابدين عماد يارس366428
449إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي اياد حسن532598
450إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر محمد غازي454099
451إعداديةكرمة بنى

ى454411 ي سعيد41867ذي قارذكراحمد قاسم عبدالحسير
452إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد عباس عبد387516
453إعداديةكرمة بنى

ي115459 ي سعيد41867ذي قارذكرنارص عدنان ناج 
454إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد جايد عبداالمير454141
455إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسيف علي برزان176061
456إعداديةكرمة بنى

ى عودة532610 ي سعيد41867ذي قارذكرمنتظر حسير
457إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرباقر جمعة احمد452951
458إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد فزع دودان223329
459إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمقتدي عبدالجبار مكطوف19632
460إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرثامر عبدالرضا عليان175487
461إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد باسم محمد173238
462إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمازن مهدي شناوي115686
463إعداديةكرمة بنى

ى كامل عبد532594 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
464إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي هادي جبار75637
465إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسامة عبداالمير مظلوم176350
466إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحمدي عبدالرحمن مجيد175144
467إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدهللا محسن جارهللا217884
468إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى فاضل كاظم452878
469إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمفيد مهدي شناوة115861
470إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمود جبير طاووس532569
471إعداديةكرمة بنى

ى75942 ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر محمدعلي حسير
472إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد حسن علي532606
473إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد علي غافل115504
474إعداديةكرمة بنى

ى عبداالمير عبدالحسن174100 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
475إعداديةكرمة بنى

ى454637 ى عكلو فتير ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
476إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر عذاب فرهود491541
477إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد طارق جاسم174956
478إعداديةكرمة بنى

ي عبد387571
ي سعيد41867ذي قارذكريحنر غنى

479إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد جالل ضايف23450
480إعداديةكرمة بنى

ى173221 ي سعيد41867ذي قارذكرعلي حيدر عبدالحسير
481إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرموس محمد عبيد223266
482إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسلوان هشام صالح532585
483إعداديةكرمة بنى



ى مالك388417 ي سعيد41867ذي قارذكرعلي حسير
484إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن عبدالباري حامد553347
485إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتضى صالح ثجيل348232
486إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد موس فرهود20767
487إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعامر عبدالرضا عليان175468
488إعداديةكرمة بنى

ى حليم جيجان223339 ي سعيد41867ذي قارذكرياسير
489إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس موحان حسن217112
490إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرباقر محمد جبار173988
491إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعرفات عبدالرحمن هادي115678
492إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسعد صبار هادي217721
493إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد وليد برزان75916
494إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد جاسم بسيبس175616
495إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسالم جميل علوان23495
496إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس عبدالكريم فاخر23427
497إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنتظر فاضل كاظم452855
498إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي مرتضى محسن532581
499إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدالكريم باقر جابر76173
500إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي هاشم محمد454980
501إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار كاظم حميد223572
502إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر جاسب فضل174983
503إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد حبيب ابراهيم532588
504إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي فالح حسن21025
505إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي نوري حمدان173379
506إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمود عبدالجليل حنون491650
507إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد جميل مشط217758
508إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن عمار يارس75775
509إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد فالح شاطي532583
510إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن احمد رزي    ج175876
511إعداديةكرمة بنى

ى458370 ي سعيد41867ذي قارذكرحيدر محمد عبدالحسير
512إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسامة عباس ذياب548451
513إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد رعد ثامر387401
514إعداديةكرمة بنى

ى عبداالمير مظلوم176252 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
515إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمرتخ  مراد فرهود173117
516إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرغزوان رغاد عبد115959
517إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعبدهللا ذياب احمد174327
518إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي باسم غانم19547
519إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد كليب مكلل458172
520إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس سعد هبوب75632
521إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس محمد خلف458492
522إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمصطقى احمد هاشم387969
523إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار حيدر شنون173845
524إعداديةكرمة بنى

يف454113 ي سعيد41867ذي قارذكرعلي رسول رسر
525إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكركرار ساجد رحمة23535
526إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد عبداللطيف محسن174443
527إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسعد عبدالباري حامد20014
528إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس غالب محسن175598
529إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد داخل فهد532602
530إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس رشيد عذافة115464
531إعداديةكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرحسن ادريس ماهود365556
532إعداديةكرمة بنى

 علي محمد174123
ى ي سعيد41867ذي قارذكرحسير

533إعداديةكرمة بنى

ي453169
ي سعيد41867ذي قارذكرعلي حبيب راضى

534إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراسامة ميثم منصور176302
535إعداديةكرمة بنى

ى محمد عبدالواحد387362 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
536إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحامد يقضان مجيد174655
537إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عباس زيدان455050
538إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمنذر سالم ثجيل115948
539إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن مسعد نايف76205
540إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي حسن كاظم223201
541إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرباقر عبداالمير نعمة23421
542إعداديةكرمة بنى

ى جبار شنيار366478 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
543إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانور لطيف عودة217731
544إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد رحيم مدلول387724
545إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد عباس محمد23436
546إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عماد يارس366399
547إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد سهيل عبدالرضا458357
548إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد رياض ريسان75658
549إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد ماجد يونس217811
550إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرماهر عبدالكاظم عجيمي23472
551إعداديةكرمة بنى

ى محمد جابر176180 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
552إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرابراهيم خزعل حمودة365364
553إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرسجاد جاسم لفته365742
554إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكروسام مراد يعقوب458331
555إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرظالل عدنان كاظم115849
556إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرولي يعقوب زغير115827
557إعداديةكرمة بنى

ى عباس عبدالمحسن458290 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
558إعداديةكرمة بنى

ي366525 ي عرين  ي سعيد41867ذي قارذكركرار ناج 
559إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي طارق جاسم115898
560إعداديةكرمة بنى

ى كريم كاظم491573 ي سعيد41867ذي قارذكرحسير
561إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس سلمان خزعل23426
562إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكراحمد جاسب حسب548455
563إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن موكر دايش388372
564إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرمحمد مصطقى جاسم116016
565إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي محمد عبدهللا173733
566إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عارف جحيل115761
567إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرانمار رياض صي 491676
568إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعباس فالح خنجر387223
569إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكربرير جميل حنون116002
570إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي عبدالخالق علوان116040
571بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحاكم عبدالجليل حنون491718
572بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعلي كاظم نعمة76123
573بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرموفق مزهر مكطوف491552
574دبلومكرمة بنى

 مكي20950
ى ي سعيد41867ذي قارذكرنوفل عبدالحسير

575دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرميثاق جيجان مجخر223326
576دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرطارق حسن مجيد388150
577دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرجاسب فضل كشاش20967
578دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرحسن علوان صي 115650
579دبلومكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارذكرحسن محمد علي20092
580دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكروسام عبدالكاظم سعدون454588
581دبلومكرمة بنى

ى هاشم حمادي23432 ي سعيد41867ذي قارذكرتحسير
582دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرضياء محمد كامل491610
583دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرنصير عبدالكاظم عجيمي217160
584دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكررائد محمد عنيد76107
585دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرميثاق عبد ادريس75520
586إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرفاضل طالب عبد365491
587إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرثامر سويلم كاظم365404
588إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارذكرعالء فارس سعدون175432
589إعداديةكرمة بنى

يس452733 ي سعيد41867ذي قارأننىوداد خلف رصى
1ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمناهل جاسب عباس532559
2بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىشبعاد حمود كريدي115480
3بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىجنان عبدالحسن عليوي115540
4بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىلميس هاشم جابر532528
5بكالوريوسكرمة بنى

نضال مكي خضير388389
ي سعيد41867ذي قارأننى

6بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسمية احمد جاسم532571
7بكالوريوسكرمة بنى

ى365345 ي سعيد41867ذي قارأننىحمزية داخل جعير
8بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرويدة احمد جاسم532552
9بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىازل زويد عكموش19929
10بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىناهد مراد كاظم365713
11بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىايات نجم عبدالرضا387430
12بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسوسن عبدالرحيم عويد76036
13بكالوريوسكرمة بنى

ي مطلك75873 ي سعيد41867ذي قارأننىوسام صي 
14بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهدى سلمان صالح532545
15بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهبة جاسم كاظم532570
16بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىدعاء قيض جبار491630
17بكالوريوسكرمة بنى

ي387802 رباب علي خير
ي سعيد41867ذي قارأننى

18بكالوريوسكرمة بنى

ى سويد452896 ي سعيد41867ذي قارأننىهدير حسير
19بكالوريوسكرمة بنى

ي387825 ميعاد علي خير
ي سعيد41867ذي قارأننى

20بكالوريوسكرمة بنى

اق طالب كلك532532 ي سعيد41867ذي قارأننىارسر
21بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاسماء محمد عبدالرزاق115787
22بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىميعاد ماجد عجيل115489
23بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهبة سالم كاظم491608
24بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىبتول كريم محيسن549168
25بكالوريوسكرمة بنى

وق كاظم زايد217999 ي سعيد41867ذي قارأننىرسر
26بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىنغم جاسب كاظم387315
27بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىتيسير فالح حسن217806
28بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمنتىه قحطان عبدالكاظم116041
29بكالوريوسكرمة بنى

ي محمد532533 ي سعيد41867ذي قارأننىضخ عبدالنن 
30بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاسماء احمد رزي    ج21079
31بكالوريوسكرمة بنى

ى75837 ي سعيد41867ذي قارأننىعلياء عبدالكاظم حسير
32بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينب ريحان عني 223401
33بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىدعاء عبداالمير طاهر550500
34بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىفراق حميد مهوس453283
35بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىصابرين اسعد محمد532573
36بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىبيداء عدنان جاسم549211
37بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسماح يارس عبد216594
38بكالوريوسكرمة بنى



يف255051 تغريد علي رسر
ي سعيد41867ذي قارأننى

39بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىساجدة فارس حثال387439
40بكالوريوسكرمة بنى

ي366565 رضية بستان عبدالنن 
ي سعيد41867ذي قارأننى

41دبلومكرمة بنى

ى جعفر75888 ي سعيد41867ذي قارأننىوداد عبدالحسير
42دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىعميدة حمدي جيجان223259
43دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىضمياء رزاق نارص76073
44دبلومكرمة بنى

ى عبيد454689 ي سعيد41867ذي قارأننىالتفات عبدالحسير
45دبلومكرمة بنى

فريال سامي هداوي100993
ي سعيد41867ذي قارأننى

46دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرشا جبار خلف455074
47دبلومكرمة بنى

ي366153
ي سعيد41867ذي قارأننىايفان عباس هانى

48دبلومكرمة بنى

ى عبد172993 ي سعيد41867ذي قارأننىفاطمة حسير
49دبلومكرمة بنى

يف387356 ي سعيد41867ذي قارأننىايهاب رسول رسر
50دبلومكرمة بنى

وق كاظم سالم76030 ي سعيد41867ذي قارأننىرسر
51دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىفرح عادل عبد175846
52دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاسيل ورد شنتة75364
53دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىحوراء عبدالرحمن مجيد452593
54دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسوزان ورد شنتة75541
55دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىوالء حيال جادر454650
56دبلومكرمة بنى

ي387541 سعاد علي خير
ي سعيد41867ذي قارأننى

57دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىنور نجم عبدالرضا387422
58دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىبراء كاظم زايد387480
59دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىروان محمد علوان388363
60دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىدالل ماجد عجيل75842
61دبلومكرمة بنى

ين كاظم جابر455007 ي سعيد41867ذي قارأننىشير
62دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىخلود حسن عودة451491
63دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرمزية مهلهل حمودة19679
64إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىارساء عبد شهد115746
65إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىشيماء احمد ثامر173060
66إعداديةكرمة بنى

يف454106 ي سعيد41867ذي قارأننىهضاب رسول رسر
1ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرشا جبار سلمان75600
2ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء طالب مشلول491634
3ماجستيركرمة بنى

افراح عزيز علي20079
ي سعيد41867ذي قارأننى

4ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىدعاء جبار عودة115942
5ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء جميل مشط20785
6ماجستيركرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينة عباس محمد387875
7بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىتبارك عبدالكاظم مزهر76178
8بكالوريوسكرمة بنى

زمان علي منشد387304
ي سعيد41867ذي قارأننى

9بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسحاب عبدالصادق مسعود491575
10بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىبيارق جواد كاظم217597
11بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىعلياء مرحب صنكور491683
12بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىابتهال لطيف عودة75769
13بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىانصاف مطر جعفر19871
14بكالوريوسكرمة بنى

ى470299 ي سعيد41867ذي قارأننىجيهان مزهر شنير
15بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرنا عزيز سعدون20112
16بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهدى مجيد رحمة75559
17بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمروة غانم محمد116053
18بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىارساء حسن مطرسر365946
19بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسجا رحيم مدلول387732
20بكالوريوسكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارأننىسخ  حيدر عبدالعالي454738
21بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىغروب قاسم كريم19899
22بكالوريوسكرمة بنى

يف532567 ي سعيد41867ذي قارأننىرساب رسول رسر
23بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاالء قحطان عبدالكاظم23558
24بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمروة رياض عبدالكاظم115988
25بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىعلياء عبدالوهاب عبدالرزاق21018
26بكالوريوسكرمة بنى

يف455022 انوار علي رسر
ي سعيد41867ذي قارأننى

27بكالوريوسكرمة بنى

حوراء جميل علي174515
ي سعيد41867ذي قارأننى

28بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمريم احمد حنيحن175977
29بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىنادية عبداللطيف جبار174496
30بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىحوراء عباس عبود115868
31بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىعلياء عبدالكاظم طلب115844
32بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينب درويش محسن115487
33بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىنورة جمال عجيمي479933
34بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاطياف جبار طلب76197
35بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرجاء غانم خضير76185
36بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمىه جاسم محمد366137
37بكالوريوسكرمة بنى

ى115659 ي سعيد41867ذي قارأننىمروة سعد مفي 
38بكالوريوسكرمة بنى

ى فهد23397 ي سعيد41867ذي قارأننىهدير حسير
39بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىحجاب عباس كامل491643
40بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىايات يحنر مشلول440952
41بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزالل صفاء غازي365422
42بكالوريوسكرمة بنى

ى115977 ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء لقمان حسير
43بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىعبير عالج عبود116007
44بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىشهد سعد محمد532572
45بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىوسن ورد شنتة204701
46بكالوريوسكرمة بنى

ي115449
 
ي سعيد41867ذي قارأننىهديل محمد صدف

47بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمأب ستار جي 217522
48بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىحوراء خالد دريول491653
49بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىريا رحيم داغر19724
50بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسخ  حميد ريسان454393
51بكالوريوسكرمة بنى

يف115469 ي سعيد41867ذي قارأننىزينب علي رسر
52بكالوريوسكرمة بنى

 علي387494
ى ي سعيد41867ذي قارأننىضخ حسير

53بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزمن قحطان عبدالكاظم454463
54بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىارساء جبار خلف20068
55بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىنىه فالح حسن259094
56بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىبتول احسان عبد75335
57بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىغصون عقيل شعالن75468
58بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىدعاء عودة زلغف23400
59بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىفاطمة يارس باسم491674
60بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينب ذياب كريم115908
61بكالوريوسكرمة بنى

ى عودة387500 ي سعيد41867ذي قارأننىسخ  حسير
62بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمواهب رزاق مكي387404
63بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرسل جميل محمد115637
64بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرباب عباس محمد75574
65بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاطياف رياض شنان75781
66بكالوريوسكرمة بنى

ان زويد عكموش388100 ي سعيد41867ذي قارأننىسير
67بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىماب جواد كاظم532553
68بكالوريوسكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارأننىنبا دفاع حمد19604
69بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىندى رعد ثامر387394
70بكالوريوسكرمة بنى

زهراء سالم محمدعلي115634
ي سعيد41867ذي قارأننى

71بكالوريوسكرمة بنى

ى115628 ي سعيد41867ذي قارأننىزينب مشكور حسير
72بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىفاطمة عبدالكاظم مزهر388005
73بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىنور حميد زويد115493
74بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسخ  عبدالمحسن هادي20083
75بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىعبير عبدالكريم خلف23459
76بكالوريوسكرمة بنى

سهير علي فرحان75741
ي سعيد41867ذي قارأننى

77بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىابتهال جاسب عباس532557
78بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمروة عدنان مطرود20023
79بكالوريوسكرمة بنى

لينا محمد علي19758
ي سعيد41867ذي قارأننى

80بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهيفاء روضان نارص115743
81بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىانعام كاظم عبود548459
82بكالوريوسكرمة بنى

ي115737
ي سعيد41867ذي قارأننىصابرين عباس راضى

83بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهيام ابراهيم وارد115567
84بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىخولة شاكر مصاول175331
85دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسحر راغب فضل453141
86دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىابرار اياد مطر453210
87دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهدى قحطان عبدالكاظم115739
88دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىنور عبداللطيف محسن19638
89دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزمن صبار عودة75401
90دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىايمان جاسم محمد75440
91دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينه عدنان فرج75476
92دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىغفران فاضل خلف491688
93دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرملة عباس كامل491592
94دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىغفران زاهد كاظم19510
95دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاديان فالح جاسم19908
96دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزاهده صاحب موزان23523
97دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينب راغب فضل454096
98دبلومكرمة بنى

زهراء علي محمد223236
ي سعيد41867ذي قارأننى

99دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىغصون فالح جاسم20104
100دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينب منير كاظم75936
101دبلومكرمة بنى

ى عبدالرحمن مجيد115873 ي سعيد41867ذي قارأننىحنير
102دبلومكرمة بنى

ى454629 ي سعيد41867ذي قارأننىنور عكلو فتير
103دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء عبدالوهاب عبدالرزاق491689
104دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهبة حسن عجيل23463
105دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىدعاء عباس كامل491590
106دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمالك مراد كاظم532526
107دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىافراح كاظم عبود548462
108دبلومكرمة بنى

ى سلمان صالح23568 ي سعيد41867ذي قارأننىحنير
109دبلومكرمة بنى

ق ذياب احمد217185 ي سعيد41867ذي قارأننىاستي 
110دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىندى صبار عودة76076
111دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىبدور عيىس سلمان23415
112دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاصالة صباح موس19573
113دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىريام بشير كاظم75956
114دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهيام مراد كاظم365761
115دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرفاء عبدالواحد مجيد491581
116دبلومكرمة بنى



ي سعيد41867ذي قارأننىسهاد جواد كاظم452676
117دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء يارس علي75618
118دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىنور عيىس سلمان532538
119دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىساره حردان شمران116039
120دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىعطاء غانم محمد115455
121دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمنال خضير طاووس454699
122دبلومكرمة بنى

ى387342 ي سعيد41867ذي قارأننىنجالء كامل حسير
123دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء سعد وحيد491583
124إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىفاطمة محسن حمدان23475
125إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاديان خالد عبدهللا553348
126إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينب عادل تركي365249
127إعداديةكرمة بنى

يف23423 ي سعيد41867ذي قارأننىحوراء جميل عبدالرسر
128إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمنار جاسب جبارة388149
129إعداديةكرمة بنى

ى174271 ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء عدنان عبدالحسير
130إعداديةكرمة بنى

ى115462 ي سعيد41867ذي قارأننىايناس مهدي عبدالحسير
131إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىطيبة ضياء مراد19994
132إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىختام هاشم اليذ115993
133إعداديةكرمة بنى

ي شاطي348261 ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء راج 
134إعداديةكرمة بنى

ى جواد كاظم452603 ي سعيد41867ذي قارأننىيقير
135إعداديةكرمة بنى

ي175063 ايالف فاضل عرين 
ي سعيد41867ذي قارأننى

136إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىضخ قحطان عبدالكاظم20997
137إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاسيل ماجد عبدهللا20780
138إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرغد زيد خلف458710
139إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىتمارة سمير نارص21056
140إعداديةكرمة بنى

ي75412
ي سعيد41867ذي قارأننىبتول حيدر غنى

141إعداديةكرمة بنى

 علي محمد176194
ى ي سعيد41867ذي قارأننىيقير

142إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزمن فؤاد عبدهللا217670
143إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىجوان خالد عبدهللا554122
144إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينب طارق محمد217422
145إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىدموع كاظم زايد20956
146إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرساج صفاء غازي348102
147إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسلوى حاتم بري  ىهي175039
148إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىهبة عبدالكاظم مزهر173167
149إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرسل جبار مكطوف173906
150إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاالء جواد كاظم177641
151إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىحوراء مصطقى جاسم172852
152إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاديان غانم محمد366586
153إعداديةكرمة بنى

ى سعد محمد532584 ي سعيد41867ذي قارأننىبنير
154إعداديةكرمة بنى

ي387812 حوراء علي خير
ي سعيد41867ذي قارأننى

155إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىميالد عبدالواحد مجيد491613
156إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىوفاء حيدر بهلول455148
157إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىفاتن حميد حيدر223211
158إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء يارس حمادي115935
159إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء محمد علوان388010
160إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىخولة بهلول فهد453307
161إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىنور خميس وداعة223421
162إعداديةكرمة بنى

ى جمعة217637 ي سعيد41867ذي قارأننىزينب حسير
163إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسخ  طالب مشلول491619
164إعداديةكرمة بنى



رسل علي منشد458471
ي سعيد41867ذي قارأننى

165إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء جميل محمد217443
166إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاسماء حسن مطرسر348163
167إعداديةكرمة بنى

ى ذياب احمد175000 ي سعيد41867ذي قارأننىبنير
168إعداديةكرمة بنى

ى فرحان174908 ي سعيد41867ذي قارأننىنورالهدى حسير
169إعداديةكرمة بنى

ماب حسن مكي76009
ي سعيد41867ذي قارأننى

170إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرباب ثامر ذخر217259
171إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىمريم حسن علوان175575
172إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىغفران حبيب غياض21088
173إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىضخ علي محمد491652
174إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىايات عايد هناوي20763
175إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىايمان محمد زعيبل116013
176إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاية جبار خلف348333
177إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء اسماعيل عبدالرضا387213
178إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىطيبة محسن فضل453156
179إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىغفران عودة زلغف23403
180إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاساور مجيد كاطع174026
181إعداديةكرمة بنى

سارة علي مالك428469
ي سعيد41867ذي قارأننى

182إعداديةكرمة بنى

زهراء علي حسب20086
ي سعيد41867ذي قارأننى

183إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىخمائل جاسب عباس19569
184إعداديةكرمة بنى

ي عبدالكريم173337
ي سعيد41867ذي قارأننىرقية راضى

185إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىود جاسب جبارة99790
186إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء علوان كاظم387982
187إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىحنان حيدر بهلول455199
188إعداديةكرمة بنى

ى174297 ي سعيد41867ذي قارأننىعذراء عدنان عبدالحسير
189إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزهراء ماجد عجيل174563
190إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرقية حيدر بهلول455274
191إعداديةكرمة بنى

ي173145 ي سعيد41867ذي قارأننىنبأ حسن خير
192إعداديةكرمة بنى

ي365695 ي عرين  ي سعيد41867ذي قارأننىريام ناج 
193إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسلوى ثامر خيون76116
194بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىسحر مطرود كاصد20879
195بكالوريوسكرمة بنى

ى366690 ي سعيد41867ذي قارأننىايمان عكلو فتير
196بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىاسمهان صباح عني 115878
197بكالوريوسكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىليل محسن خيون23530
198دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىرنا عذاب فرهود388188
199دبلومكرمة بنى

ى115664 ي سعيد41867ذي قارأننىنضال سعد مفي 
200دبلومكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىزينب جواد كاظم366234
201إعداديةكرمة بنى

ي سعيد41867ذي قارأننىبهجت عبدالواحد علي20979
202إعداديةكرمة بنى

ى يارس سعيد16037 1ماجستيراور21868ذي قارذكرحسير

2ماجستيراور21868ذي قارذكرعباس جمعة جايد553538

ى عودة441400 3بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسن عبدالحسير

4بكالوريوساور21868ذي قارذكرسامي حسن مهلهل537112

5بكالوريوساور21868ذي قارذكررزاق مزهر جي 113510

6بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد عبدالكريم نارص328375

ي حنون15984
7بكالوريوساور21868ذي قارذكرعقيل غنى

8بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدر طالب حميد451772

ي دركال441424 9بكالوريوساور21868ذي قارذكرمؤيد راج 

10بكالوريوساور21868ذي قارذكرازهر جاسم طاهر16087



11بكالوريوساور21868ذي قارذكرجاسم طارش عويد470347

12بكالوريوساور21868ذي قارذكرقاسم دويش كاظم97104

13بكالوريوساور21868ذي قارذكرخالد جليل محسن441433

14بكالوريوساور21868ذي قارذكراحسان محمد نعمة222312

15بكالوريوساور21868ذي قارذكرثائر شنان بديوي98062

16بكالوريوساور21868ذي قارذكرماهر جميل حسن17033

17بكالوريوساور21868ذي قارذكرضياء عبدالحسن عداي222319

18بكالوريوساور21868ذي قارذكرعبدالخالق كاظم محمد553541

19بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسن سالم عبدالحسن98052

20بكالوريوساور21868ذي قارذكرغسان هادي عبدهللا536253

21بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد عدنان عليوي113485

ى99166 22بكالوريوساور21868ذي قارذكرجالل جارهللا حسير

 عبدعلي سمير537051
ى 23بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسير

24بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي عدنان عليوي96892

25بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدر شاكر محمد470433

ي حنون222387
26بكالوريوساور21868ذي قارذكرعباس غنى

27بكالوريوساور21868ذي قارذكرمصطقى زعيبل سعيد98151

28بكالوريوساور21868ذي قارذكرسعد مكي فرهود418730

29بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد جميل ضهد97572

30بكالوريوساور21868ذي قارذكررزاق حمود عداي222336

 علي حطاب96696
ى 31بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسير

32بكالوريوساور21868ذي قارذكرصالح عمران عليوي97562

ى انعيمه472173 33بكالوريوساور21868ذي قارذكرنض عبدالحسير

34بكالوريوساور21868ذي قارذكرصباح هادي كاظم113600

ي حنون97272
35بكالوريوساور21868ذي قارذكرازهر غنى

36بكالوريوساور21868ذي قارذكرسامر عبدالكريم خريبط398747

37بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي محمد سعدون222266

38بكالوريوساور21868ذي قارذكراسيا عدنان محمد328419

ى جاسم451538 39بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد حسير

40بكالوريوساور21868ذي قارذكرمالك هادي كاطع472090

41بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد عباس كريم470247

ى459094 42بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسن عالء عبدالحسير

43بكالوريوساور21868ذي قارذكرابراهيم خضير كريم222173

44بكالوريوساور21868ذي قارذكرمصطقى جاسم محمد470503

45بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسام عقيل حبيب441274

46بكالوريوساور21868ذي قارذكررعد حسن محمد113558

47بكالوريوساور21868ذي قارذكركاظم عادل كاظم328410

48بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد علي جميل387843

49بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد عبدالرضا حميد476334

50بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي كريم جي 348717

51بكالوريوساور21868ذي قارذكرقاسم جبار طبيج96749

52بكالوريوساور21868ذي قارذكرانور عباس فاضل536841

ى97099 53بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدر علي حسير

ى عباس محسن470488 54بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسير

55بكالوريوساور21868ذي قارذكركرار كامل حسن16780

56بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمود جليل علي97486

شاب ارشيج347741 57بكالوريوساور21868ذي قارذكرعبدالحسن رسر

58بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد عبدالعالي محمد97777



هللا صكبان441326 59بكالوريوساور21868ذي قارذكرغسان خير

ي صابر440946 60بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد ناج 

61بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد كامل حسن470335

62بكالوريوساور21868ذي قارذكراكرم رياض صاحب536978

63بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي جمال عباس97520

ي مطرسر416122 64بكالوريوساور21868ذي قارذكرجالل ناج 

65بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي عبدهللا كاظم279433

66بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد علي صكبان116172

67بكالوريوساور21868ذي قارذكرسعد اسماعيل خالطي551585

68بكالوريوساور21868ذي قارذكرغسان مكي فرهود470137

ى441226 69بكالوريوساور21868ذي قارذكرصادق علي حسير

70دبلوماور21868ذي قارذكرعباس يارس سعيد246735

ى كريم طعيمة537030 71دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

72دبلوماور21868ذي قارذكرطالب هادي هليل441699

73دبلوماور21868ذي قارذكرسعد رعد حامد537151

ى441266  علي حسير
ى 74دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

75دبلوماور21868ذي قارذكرخالد عبداالمير حاجم16808

76دبلوماور21868ذي قارذكراحمد عبدهللا عودة97548

77دبلوماور21868ذي قارذكرصادق جليل عطية113550

78دبلوماور21868ذي قارذكرمجيد محمد سعيد113688

ي خضير441360
79دبلوماور21868ذي قارذكرزهير راضى

80دبلوماور21868ذي قارذكرعبير قاسم محمد472295

81دبلوماور21868ذي قارذكركاظم زغير صويخي441201

ي عبداالمير113705 82دبلوماور21868ذي قارذكرخالد صي 

83دبلوماور21868ذي قارذكرفالح مزكان حاجم470383

84دبلوماور21868ذي قارذكرحيدر جواد عبدهللا98191

ى حبيب113691 85دبلوماور21868ذي قارذكرجهاد ياسير

86دبلوماور21868ذي قارذكرمرتضى حاتم عبد222227

ي صبير222203
87دبلوماور21868ذي قارذكرباسم راضى

ى470243 88دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد نزار عبدالحسير

ى محمد موكر537119 89دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

90دبلوماور21868ذي قارذكرميثاق اسماعيل خالطي113587

91دبلوماور21868ذي قارذكرعلي ناهي هاشم96688

92دبلوماور21868ذي قارذكراحمد زعيبل سعيد97444

93دبلوماور21868ذي قارذكرعزة صبار صويخي98389

94دبلوماور21868ذي قارذكررحمن جبار صويخي113660

ي كاطع470426 95دبلوماور21868ذي قارذكرفالح صي 

96دبلوماور21868ذي قارذكرمنصور هادي عليوي16883

97دبلوماور21868ذي قارذكررافع ابراهيم بحيوس476401

98دبلوماور21868ذي قارذكروسام هادي مزهر225753

99دبلوماور21868ذي قارذكرسالم صاحب عبدهللا16392

ى غركان مسير98518 100دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

101دبلوماور21868ذي قارذكرنصير شهيد عبدهللا113714

ى عليوي113719  حسير
102دبلوماور21868ذي قارذكرمصطقى

ى مهدي475927 103دبلوماور21868ذي قارذكرعلي حسير

ى مزهر عجة440136 104دبلوماور21868ذي قارذكرعبدالحسير

105دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد مصطقى كاظم113560

106دبلوماور21868ذي قارذكرليث حسن فليح441152



107دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد احمد داخل113607

108دبلوماور21868ذي قارذكرامجد رحيم دايخ348669

ى صبار هاشم97782 109دبلوماور21868ذي قارذكرحسنير

110دبلوماور21868ذي قارذكررحمن جبار هليل222111

111دبلوماور21868ذي قارذكرعقيل محسن غفوري536939

112دبلوماور21868ذي قارذكرحيدر محمد دحام353218

 علي مزهر539657
113دبلوماور21868ذي قارذكرمرتضى

ى97691 114دبلوماور21868ذي قارذكراحمد عبدهللا حسير

ى حيدر يارس470485 115دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

116دبلوماور21868ذي قارذكرحيدر نعيم نارص441763

ى470387 117دبلوماور21868ذي قارذكرسعد فيصل عبدالحسير

ى جاسم537147 118دبلوماور21868ذي قارذكرمالك عبدالحسير

119دبلوماور21868ذي قارذكرمصطقى عبدالحميد يونس389512

120دبلوماور21868ذي قارذكرعلي يحنر عادل441364

121دبلوماور21868ذي قارذكرنصير سمير خضير217917

122دبلوماور21868ذي قارذكرغسان ناهي مطرسر534407

123دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد علي حطاب98217

124دبلوماور21868ذي قارذكرقاسم كاطع رجة113556

125دبلوماور21868ذي قارذكرعلي محمد دحام328266

ى537009 126دبلوماور21868ذي قارذكرهيثم يارس حسير

127دبلوماور21868ذي قارذكرعلي حيدر جبار470499

128دبلوماور21868ذي قارذكرباقر نارص محمد258553

ى مزكان حاجم470081 129دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

130دبلوماور21868ذي قارذكرعبدالرضا محمد ردام472384

ى موس كريم551743 131دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

132دبلوماور21868ذي قارذكرعلي جاسم صي 16094

133دبلوماور21868ذي قارذكرزياد خلف ضباب218712

134دبلوماور21868ذي قارذكرحسام قاسم محمد97902

 سامي حسن536974
135دبلوماور21868ذي قارذكرمصطقى

ى16946 136دبلوماور21868ذي قارذكرايوب يوسف حسير

137دبلوماور21868ذي قارذكرستار جبار حاجم113583

138دبلوماور21868ذي قارذكراحمد علي يارس558669

139دبلوماور21868ذي قارذكرعباس علي موس536996

140دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد طالب كاظم388166

 علي موس16792
ى 141دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

142إعداديةاور21868ذي قارذكرخلف عبدالكريم صالح98200

143إعداديةاور21868ذي قارذكرانمار جليل خضير16873

144إعداديةاور21868ذي قارذكرعدنان هاشم عبداليمة15954

145إعداديةاور21868ذي قارذكرعبدالرحمن هادي عليوي97724

146إعداديةاور21868ذي قارذكررزاق نعيم لطيف98069

147إعداديةاور21868ذي قارذكرحسن جميل حسن113483

148إعداديةاور21868ذي قارذكراحمد جميل حسون548423

149إعداديةاور21868ذي قارذكرجواد عبدالكاظم طراد536931

150إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي عدنان محمد537167

151إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي عباس زبالة470439

152إعداديةاور21868ذي قارذكرنجاح صبار احمد542210

153إعداديةاور21868ذي قارذكرعبد طالب حاجم15866

154إعداديةاور21868ذي قارذكركرار نجم عبدالحسن441295



155إعداديةاور21868ذي قارذكرميثاق طالب محمد470415

ى مهدي جبار428062 156إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

1ماجستيراور21868ذي قارذكروليد هيالن سعدون470320

ى222350 2ماجستيراور21868ذي قارذكرحسام علي حسير

3ماجستيراور21868ذي قارذكرعلي عبدالصاحب عبدالحسن472484

4ماجستيراور21868ذي قارذكرحسام صبار زبالة441235

5ماجستيراور21868ذي قارذكراحمد جميل زغير98374

6بكالوريوساور21868ذي قارذكرماهر شاكر حسن475395

7بكالوريوساور21868ذي قارذكرانور احمد برزان470120

8بكالوريوساور21868ذي قارذكروسام سالم داود15888

9بكالوريوساور21868ذي قارذكرامير حسن عبدعلي97280

ى طاهر97368 10بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي حسير

11بكالوريوساور21868ذي قارذكركرار حميد خلف388514

12بكالوريوساور21868ذي قارذكرعالء رياض طاهر534241

13بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدر جاسم زبالة470489

ى472223 14بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد كاظم حسير

15بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي عبدالواحد عطية113686

16بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد عاشور طالق17018

17بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسام صادق حبيب537037

18بكالوريوساور21868ذي قارذكربدر يارس بدر539691

19بكالوريوساور21868ذي قارذكرايهاب ناظم كريم99195

20بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي جي  دعيدع347734

21بكالوريوساور21868ذي قارذكرهشام سالم داود98573

ى388399 22بكالوريوساور21868ذي قارذكرمهند عبدالكريم عبدالحسير

23بكالوريوساور21868ذي قارذكرصالح مهدي هاشم441168

24بكالوريوساور21868ذي قارذكروهاب رزاق شنون470512

25بكالوريوساور21868ذي قارذكرعباس عبدالجبار ادريس16848

26بكالوريوساور21868ذي قارذكرمالك محمد علي127590

ى محمد534229 27بكالوريوساور21868ذي قارذكرمنذر عبدالحسير

 علي جميل389190
ى 28بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسير

29بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد جاسم نتيش470362

30بكالوريوساور21868ذي قارذكراكرم نجم عبدهللا113518

31بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسن حيال عبدالرضا537045

32بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدر صبار هاشم551589

يف طاهر347880 33بكالوريوساور21868ذي قارذكرسعد رسر

34بكالوريوساور21868ذي قارذكرعبدالهادي خلدون عبدالهادي477282

35بكالوريوساور21868ذي قارذكرامجد رشيد محمد536890

36بكالوريوساور21868ذي قارذكروسام خماط شناوة246656

37بكالوريوساور21868ذي قارذكرامير علي جودة388795

38بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد داود سالم16278

39بكالوريوساور21868ذي قارذكربالل عقيل حبيب470529

40بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسن فاروق خضير217936

41بكالوريوساور21868ذي قارذكراسامة فيصل خميس16911

42بكالوريوساور21868ذي قارذكراياد رحيم عطية328441

ى كاطع نعمة101607 43بكالوريوساور21868ذي قارذكرامير

ى222244  حسير
44بكالوريوساور21868ذي قارذكرامجد مصطقى

45بكالوريوساور21868ذي قارذكرمرتضى خالد محيبس16905

46بكالوريوساور21868ذي قارذكراسماعيل عباس نارص328415



47بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي باسم غازي97152

48بكالوريوساور21868ذي قارذكرمصطقى خزعل عاجل470088

49بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي جواد عطية470329

50بكالوريوساور21868ذي قارذكرسلمان محسن عبدالرضا475375

51بكالوريوساور21868ذي قارذكربسام جميل علي113659

52بكالوريوساور21868ذي قارذكرنصير عودة سلمان16878

53بكالوريوساور21868ذي قارذكرسجاد جاسم عبدالرضا113618

ى99216 54بكالوريوساور21868ذي قارذكرفائق عاصف حسير

55بكالوريوساور21868ذي قارذكرمصطقى شهيد كريم113708

56بكالوريوساور21868ذي قارذكرعباس خالد اسدخان472412

57بكالوريوساور21868ذي قارذكركرار كريم هاشم98438

58بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد جبار كاظم551556

يف16825 ى جبار رسر 59بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسير

60بكالوريوساور21868ذي قارذكراكرم عواد كاظم101544

61بكالوريوساور21868ذي قارذكرمهند ناظم كريم97599

62بكالوريوساور21868ذي قارذكرعباس مالك محسن470170

63بكالوريوساور21868ذي قارذكرجمال فيصل داخل98209

64بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد عبداالمير عطاهللا96953

ي470509 65بكالوريوساور21868ذي قارذكرحمزة داخل زاج 

66بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد جبار طبيج99285

67بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد حميد جميل98487

68بكالوريوساور21868ذي قارذكرزين العابدين عبدالحسن عبدالرضا96762

69بكالوريوساور21868ذي قارذكرسيف سعد عباس96605

70بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسن محمد يارس16770

71بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد جميل عودة97892

72بكالوريوساور21868ذي قارذكراسعد كاظم علي470541

73بكالوريوساور21868ذي قارذكرماجد جبار كاظم363151

74بكالوريوساور21868ذي قارذكرنورس احمد سلمان470377

75بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد فارس كامل537169

76بكالوريوساور21868ذي قارذكرايثار محمد غركان16788

77بكالوريوساور21868ذي قارذكرمنقذ مصطقى كاظم97302

78بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد ريسان حمد537048

 علي حطاب113569
79بكالوريوساور21868ذي قارذكرمصطقى

80بكالوريوساور21868ذي قارذكرميثم كامل كاظم456587

ى شبيب418939 81بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد حسير

82بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدر سعدون عودة535135

83بكالوريوساور21868ذي قارذكرعباس عبدهللا جهاد17006

84بكالوريوساور21868ذي قارذكرعباس غفار جابر97422

85بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدر حيال عبدالرضا537178

86بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي كاظم جابر222626

ي113665 87بكالوريوساور21868ذي قارذكرمصطقى مالك ناج 

88بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد كريم هاشم97238

89بكالوريوساور21868ذي قارذكرالعباس كاظم عزيز102578

 علي نجم15963
ى 90بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسير

91بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسن محمد كريم113642

92بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد فالح محمد534262

93بكالوريوساور21868ذي قارذكركرار حمادي شنون96967

94بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد صباح كريم347833



95بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد فاخر كاظم96827

96بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدره طالب كاظم222215

97بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي محمد كريم113645

98بكالوريوساور21868ذي قارذكرعالء محمد خركان470395

99بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي كريم خضير470134

100بكالوريوساور21868ذي قارذكرمصطقى ابراهيم حسن97216

101بكالوريوساور21868ذي قارذكرعباس عبد موكر218754

ى441285 102بكالوريوساور21868ذي قارذكرنعمة حامد حسير

103بكالوريوساور21868ذي قارذكرعبدالكاظم قاسم حاكم246406

104بكالوريوساور21868ذي قارذكرمهند كريم عباس390532

105بكالوريوساور21868ذي قارذكرعصام حسن دخيل279510

106بكالوريوساور21868ذي قارذكرميثاق شاكر جخيور98125

107بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد مجيد خليل97001

108بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد قاسم طفيح130249

109بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدر عادل كاظم537173

ى محسن شحم113492 110بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسير

111بكالوريوساور21868ذي قارذكرلؤي طالب زغير97118

112بكالوريوساور21868ذي قارذكرذوالفقار رحيم صالح472186

113بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد عبداالمير كحيط328407

114بكالوريوساور21868ذي قارذكررياض صبيح رحيل475426

115بكالوريوساور21868ذي قارذكرايمن حامد طالب98003

116بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسن سليم كامل96974

117بكالوريوساور21868ذي قارذكرحسن علي مهدي472082

118بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد عدنان محمد16458

119بكالوريوساور21868ذي قارذكركرار عبدهللا سويف536926

120بكالوريوساور21868ذي قارذكرسيف الدين محمد جميل470146

121بكالوريوساور21868ذي قارذكرشهاب احمد كامل470342

122بكالوريوساور21868ذي قارذكرشهاب احمد عبدهللا222367

123بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد طالب جابر441317

124بكالوريوساور21868ذي قارذكرسيف عبدالهادي صالح222183

125بكالوريوساور21868ذي قارذكربهاء داخل هاشم470128

126بكالوريوساور21868ذي قارذكرعلي محمد عطية16660

127بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد جاسم عزيز97021

128بكالوريوساور21868ذي قارذكرحيدر عدنان محمد16440

129بكالوريوساور21868ذي قارذكرجهاد سالم عباس16074

130بكالوريوساور21868ذي قارذكرعالء جمعة جايد441353

هللا صكبان441332 131بكالوريوساور21868ذي قارذكرمهند خير

132دبلوماور21868ذي قارذكروليد خركان كاطع113724

133دبلوماور21868ذي قارذكرانمار خزعل جميل98171

134دبلوماور21868ذي قارذكرخضى جميل سعد222375

135دبلوماور21868ذي قارذكرعالء جاسم عبدالرضا113639

136دبلوماور21868ذي قارذكروسام علي عباس96795

 علي حاتم536662
137دبلوماور21868ذي قارذكرمصطقى

 علي جواد96826
ى 138دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

139دبلوماور21868ذي قارذكرمصطقى ابراهيم خالطي472063

140دبلوماور21868ذي قارذكرسيف طالب عبد246374

141دبلوماور21868ذي قارذكرنور عدنان محمد97927

142دبلوماور21868ذي قارذكرعبدهللا عطية حسن16417



143دبلوماور21868ذي قارذكرفاضل نعمة مسعد470366

144دبلوماور21868ذي قارذكرسجاد سامي عطية222193

145دبلوماور21868ذي قارذكرحسام علي حطاب96780

ى محمد فزع97877 146دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

147دبلوماور21868ذي قارذكرغسان عدنان محمد16448

148دبلوماور21868ذي قارذكرغسان احمد نعمة16434

149دبلوماور21868ذي قارذكرعقيل ستار جبار97764

150دبلوماور21868ذي قارذكرقاسم سعيد رهيف97189

151دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد عدنان عليوي222381

ى470494 152دبلوماور21868ذي قارذكرعلي فيصل عبدالحسير

153دبلوماور21868ذي قارذكرعالء كامل جميل470157

154دبلوماور21868ذي قارذكرحسن علي عباس96814

155دبلوماور21868ذي قارذكرسيف نعيم نارص441798

156دبلوماور21868ذي قارذكركاظم جواد عطيه441249

157دبلوماور21868ذي قارذكرحيدر عباس علي114141

 علي صكبان217910
ى 158دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

159دبلوماور21868ذي قارذكريحنر جخيور كشاش113499

160دبلوماور21868ذي قارذكرصالح كامل عبداالمير16049

161دبلوماور21868ذي قارذكرمؤيد عبداللطيف حاجم97467

162دبلوماور21868ذي قارذكرفؤاد ستار جبار97816

163دبلوماور21868ذي قارذكرمهند محسن غفوري97459

164دبلوماور21868ذي قارذكرعلي عبدالرضا جلوب440566

165دبلوماور21868ذي قارذكرضياء صبار هاشم16802

166دبلوماور21868ذي قارذكرعمار عبدعون بشارة16665

167دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد اكرم طالب130612

168دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد جاسم حالوب98461

169دبلوماور21868ذي قارذكرمرتضى جاسم محمد96773

170دبلوماور21868ذي قارذكرحيدر محمد عويص222416

171دبلوماور21868ذي قارذكرميثاق جميل زغير98018

ى222422 ى عبدهللا عبدالحسير 172دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

173دبلوماور21868ذي قارذكرسجاد محمد صبيح388489

174دبلوماور21868ذي قارذكروسام عبدالرضا زغير421948

175دبلوماور21868ذي قارذكرغسان عبدعلي كاظم97964

176دبلوماور21868ذي قارذكرحيدر طالب حاجم98079

177دبلوماور21868ذي قارذكرعلي نزار عزيز472116

178دبلوماور21868ذي قارذكرسيف مدين فالح441289

179دبلوماور21868ذي قارذكرحسن عمران عليوي16058

180دبلوماور21868ذي قارذكراحمد مهدي هاشم218731

181دبلوماور21868ذي قارذكرسجاد سعد بجاي16932

182دبلوماور21868ذي قارذكرانور قاسم محمد470099

183دبلوماور21868ذي قارذكروليد حميد مجيد174397

184دبلوماور21868ذي قارذكرعلي عارف عبد97158

ي130515 185دبلوماور21868ذي قارذكراسعد رياض صي 

186دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد جبار كاظم217901

187دبلوماور21868ذي قارذكرزيد علي عطية217911

188دبلوماور21868ذي قارذكرعالء امير كريم15948

189دبلوماور21868ذي قارذكرمرتضى عبدالشهيد فرج441177

190دبلوماور21868ذي قارذكرعلي فالح مزكان113677



191دبلوماور21868ذي قارذكرظاهر حبيب عباس470101

 شاكر علي536037
ى 192دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

ى241443  حسير
193دبلوماور21868ذي قارذكرسيف مصطقى

194دبلوماور21868ذي قارذكرسجاد وهاب كريم97525

195دبلوماور21868ذي قارذكرازهر فاضل عبدالرضا16640

196دبلوماور21868ذي قارذكرحسن عبدهللا جهاد98112

197دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد عزيز معيلو470524

198دبلوماور21868ذي قارذكرمصطقى عبدالرضا مزعل441256

199دبلوماور21868ذي قارذكراحمد جودة طعيمة470515

ى فيصل كاظم178324 200دبلوماور21868ذي قارذكرحسير

201دبلوماور21868ذي قارذكرعباس محمد عطية536993

ى زغير97409 202دبلوماور21868ذي قارذكرعالء حسير

203دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد طالب زغير97831

ي عبدالعالي دخل222164
204دبلوماور21868ذي قارذكرمحمدتق 

ي222324 205دبلوماور21868ذي قارذكركرار علي عرن 

ى محيبس صالح113672 206إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

207إعداديةاور21868ذي قارذكرحيدر مصطقى كاظم97210

208إعداديةاور21868ذي قارذكرعباس باسم غازي16547

209إعداديةاور21868ذي قارذكرمنتظر فاضل عبدالرضا113735

210إعداديةاور21868ذي قارذكراسامة عدنان حمدان16820

211إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد فائق فرج222331

212إعداديةاور21868ذي قارذكرقاسم حيدر جواد222409

213إعداديةاور21868ذي قارذكرحيدر عالء نارص113654

ى هويدي عبيد113728 214إعداديةاور21868ذي قارذكرتحسير

215إعداديةاور21868ذي قارذكراحمد داود طالب113738

ى غفار جبار241853 216إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

ى عادل طاهر537100 217إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

218إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد عدنان مطرسر470131

219إعداديةاور21868ذي قارذكراحمد عبد محيسن441409

220إعداديةاور21868ذي قارذكرعباس علي محسن16833

221إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد علي هادي98178

222إعداديةاور21868ذي قارذكرزاهر حبيب عباس441245

 علي97998
ى 223إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي حسير

224إعداديةاور21868ذي قارذكرامجد قاسم عبدالرضا441668

225إعداديةاور21868ذي قارذكرعباس ذياب جميل97377

226إعداديةاور21868ذي قارذكرمرتضى ضياء نعيم246670

227إعداديةاور21868ذي قارذكرحمزة طالب كاظم246699

ى441190 228إعداديةاور21868ذي قارذكرعبدهللا حامد حسير

229إعداديةاور21868ذي قارذكرحسام جليل حسن96524

230إعداديةاور21868ذي قارذكرحسن حيدر عبدهللا328393

231إعداديةاور21868ذي قارذكرعباس فاضل عبدالرضا98875

232إعداديةاور21868ذي قارذكرجعفر صادق بدر96852

 علي جواد475344
ى 233إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

234إعداديةاور21868ذي قارذكرزين العابدين عباس عبدالحسن451691

235إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد كامل وحيد113651

236إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد قاسم موشان475389

ى هادي347656 237إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي حسير

238إعداديةاور21868ذي قارذكررسول جواد كاظم222161



239إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد حيدر رزاق113667

240إعداديةاور21868ذي قارذكراحمد عبدالعظيم كريم97341

241إعداديةاور21868ذي قارذكرسالم محمد هاشم347964

ى ريسان451609 242إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي حسير

243إعداديةاور21868ذي قارذكرهشام كاظم عودة113525

ى شبيب475136  حسير
244إعداديةاور21868ذي قارذكرمصطقى

ي خضير452132
245إعداديةاور21868ذي قارذكركريم راضى

246إعداديةاور21868ذي قارذكرحمزة عبدالرحمن عبدالحسن222278

247إعداديةاور21868ذي قارذكركاظم سمير كاظم475327

248إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي سالم بدر217839

249إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد ميثم موس246632

250إعداديةاور21868ذي قارذكرسيف احمد سلمان471749

251إعداديةاور21868ذي قارذكرمصطقى حسن نارص246341

252إعداديةاور21868ذي قارذكراحمد مهدي سلطان15991

 قادر جي 246658
253إعداديةاور21868ذي قارذكرمصطقى

254إعداديةاور21868ذي قارذكربهجت صبار صويخي218749

ى مهدي475301  حسير
255إعداديةاور21868ذي قارذكرمصطقى

256إعداديةاور21868ذي قارذكرمصطقى عبدالرسول حنون348287

257إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي راشد محمد218704

ى15906  محمد حسير
258إعداديةاور21868ذي قارذكرمصطقى

259إعداديةاور21868ذي قارذكرضياء عبدالشهيد فرح537034

260إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد باقر زغير96796

261إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد جبار محمد113475

262إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد مطير علي246336

263إعداديةاور21868ذي قارذكرسجاد باسم منشد99141

264إعداديةاور21868ذي قارذكرسجاد جاسم محمد470406

265إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي هادي كامل113528

266إعداديةاور21868ذي قارذكرجاسم عبدالخالق جاسم537007

267إعداديةاور21868ذي قارذكرسجاد طالب عبد470112

268إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي هاشم ناظم245915

269إعداديةاور21868ذي قارذكرخالد وليد مزعل246148

270إعداديةاور21868ذي قارذكرعبدهللا حميد طالب222129

271إعداديةاور21868ذي قارذكررضا هادي كريم98165

272إعداديةاور21868ذي قارذكرعالء كريم عطية539704

273إعداديةاور21868ذي قارذكرصباح حسن سابط441382

274إعداديةاور21868ذي قارذكراثير كريم جايد470266

275إعداديةاور21868ذي قارذكرعمار عبدهللا سويف539682

ي222146 276إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد مالك ناج 

277إعداديةاور21868ذي قارذكركاظم قاسم كاظم17045

278إعداديةاور21868ذي قارذكرفالح حسن رمضان113661

279إعداديةاور21868ذي قارذكرحيدر علي يارس102036

ى غالب كاظم98345 280إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

281إعداديةاور21868ذي قارذكرمنتظر ابراهيم موس245944

ى222188 ى سجاد عبدالحسير 282إعداديةاور21868ذي قارذكرحسنير

ي113670 283إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي مالك ناج 

284إعداديةاور21868ذي قارذكرسيف كاطع كاظم328355

285إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي فالح هادي241547

286إعداديةاور21868ذي قارذكرمنتظر رزاق كريم222209



ي مطرسر416267 287إعداديةاور21868ذي قارذكركاظم ناج 

288إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي مجيد محمد328360

289إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمدعلي سامي حسن537116

290إعداديةاور21868ذي قارذكرحسن كامل حسن16467

291إعداديةاور21868ذي قارذكررضا طالب نارص555231

292إعداديةاور21868ذي قارذكرمظاهر سمير كاظم457338

293إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي عبدالكريم عبدهللا475306

294إعداديةاور21868ذي قارذكرعباس عزيز مجيد551568

295إعداديةاور21868ذي قارذكرمنتض عالء نارص279460

ى وحيد98625 296إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي عبدالحسير

297إعداديةاور21868ذي قارذكريونس اسعد ريحان246730

298إعداديةاور21868ذي قارذكراكرم قاسم عودة471729

299إعداديةاور21868ذي قارذكرحيدر محمد شحم441373

300إعداديةاور21868ذي قارذكرمرتضى عبداللطيف حاجم16410

301إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي داود طالب113712

302إعداديةاور21868ذي قارذكرحسن فالح سلمان113656

303إعداديةاور21868ذي قارذكرنائل احمد كامل98331

ي246708 304إعداديةاور21868ذي قارذكرعلم الهدى مالك ناج 

 علي كريدي15999
ى 305إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

306إعداديةاور21868ذي قارذكرمؤمل كريم جايد470272

 علي عباس113611
ى 307إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

308إعداديةاور21868ذي قارذكررضوان فتيان خضير217932

ى عبدالصاحب عبدالحسن551594 309إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

ى97389 310إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي عاصف حسير

311إعداديةاور21868ذي قارذكرسيف ستار جعفر470518

312إعداديةاور21868ذي قارذكرضياء صباح فاضل441649

313إعداديةاور21868ذي قارذكرسجاد سالم محمد16589

314إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد صادق حيدر عبدهللا347810

315إعداديةاور21868ذي قارذكريوسف عادل طاهر537107

316إعداديةاور21868ذي قارذكراحمد حيدر عيدان113743

317إعداديةاور21868ذي قارذكرمحمد هاشم علي441809

318إعداديةاور21868ذي قارذكرمهدي كاظم جي 471712

ى451574 319إعداديةاور21868ذي قارذكرحيدر جي  حسير

320إعداديةاور21868ذي قارذكرابراهيم خليل ابراهيم222131

321إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي جاسم سوادي222159

322إعداديةاور21868ذي قارذكرعباس علي جواد472341

ي130366 ى مالك ناج  323إعداديةاور21868ذي قارذكرحسير

324إعداديةاور21868ذي قارذكرمرتضى جليل جيجان246681

325إعداديةاور21868ذي قارذكراحمد فالح مزكان246740

326إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي مجيد عبد537128

327إعداديةاور21868ذي قارذكرمراد هادي عبدهللا113664

328إعداديةاور21868ذي قارذكرمنتظر اصعب عبدالجليل441743

329إعداديةاور21868ذي قارذكرمصطقى احمد كاظم96915

330إعداديةاور21868ذي قارذكرحمزة محمد صبيح388936

331إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي الرضا حيدر حمادي536908

332إعداديةاور21868ذي قارذكرخضير هاشم جبار246120

333إعداديةاور21868ذي قارذكراحمد كريم ذباح470072

334إعداديةاور21868ذي قارذكرعلي مراد كاظم16925



335بكالوريوساور21868ذي قارذكرفراس خضير نارص16797

336بكالوريوساور21868ذي قارذكراحمد علي خليل551552

337بكالوريوساور21868ذي قارذكررعد خضير نارص16475

338بكالوريوساور21868ذي قارذكرجليل رزاق عزيز16778

339بكالوريوساور21868ذي قارذكرمحمد كريم سوادي98133

340دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد خلف كاطع113678

ى97626 341دبلوماور21868ذي قارذكرمحمد جاسم ياسير

342دبلوماور21868ذي قارذكررائد جبار مهدي553309

343دبلوماور21868ذي قارذكرسعد كوين صويخي470404

344إعداديةاور21868ذي قارذكراسعد فارس عطشان16496

345إعداديةاور21868ذي قارذكراحمد ريسان جواد475369

حميدة مكي فرهود347701
1ماجستيراور21868ذي قارأننى

2ماجستيراور21868ذي قارأننىنور حيدر داخل537135

ى قاسم شنان97921 3ماجستيراور21868ذي قارأننىحنير

ى476714 4بكالوريوساور21868ذي قارأننىاسماء عدنان حسير

5بكالوريوساور21868ذي قارأننىرجاء محمد مالح16899

6بكالوريوساور21868ذي قارأننىزهراء عباس محمد96844

ين جمال عباس470108 7بكالوريوساور21868ذي قارأننىشير

8بكالوريوساور21868ذي قارأننىنهاد نعمة جابر470150

هدى علي صبيح172820
9بكالوريوساور21868ذي قارأننى

10بكالوريوساور21868ذي قارأننىاسيل محمد صالح388461

ى16855 اس صبار مفي  11بكالوريوساور21868ذي قارأننىني 

12بكالوريوساور21868ذي قارأننىساجدة نعيم نضهللا97484

13بكالوريوساور21868ذي قارأننىرغد حمزة مهدي323033

14بكالوريوساور21868ذي قارأننىشكران جواد حسان16526

ى113564 15بكالوريوساور21868ذي قارأننىغدير عاصف حسير

16بكالوريوساور21868ذي قارأننىسماء سعيد عكال472095

17بكالوريوساور21868ذي قارأننىضخ جميل عطية98288

18بكالوريوساور21868ذي قارأننىهدى جميل عطيه98246

19بكالوريوساور21868ذي قارأننىزينب عطية حسن217919

ى كاظم منشد217924 20بكالوريوساور21868ذي قارأننىالير

21بكالوريوساور21868ذي قارأننىزينب فاروق خضير113553

عبير علي موس15821
22بكالوريوساور21868ذي قارأننى

مريم علي موس16400
23بكالوريوساور21868ذي قارأننى

24بكالوريوساور21868ذي قارأننىزهراء عواد حسن551598

25دبلوماور21868ذي قارأننىنهاد مطرود موشان222261

26دبلوماور21868ذي قارأننىسومر جبار ماجد16958

27دبلوماور21868ذي قارأننىاحالم شنان بديوي97667

28دبلوماور21868ذي قارأننىسناء عبدهللا هاشم537025

29دبلوماور21868ذي قارأننىجنان صبار خليل97858

30دبلوماور21868ذي قارأننىحنينة صي  شياع428639

لمياء علي حداد113567
31دبلوماور21868ذي قارأننى

32دبلوماور21868ذي قارأننىزينب فاخر كامل441220

اية علي محسن389654
33دبلوماور21868ذي قارأننى

34دبلوماور21868ذي قارأننىايمان فتيان خضير97470

35دبلوماور21868ذي قارأننىوجدان جواد حسان16887

ى113703 36دبلوماور21868ذي قارأننىزهراء محمد حسير

ى16511 37دبلوماور21868ذي قارأننىسعاد محمد حسير



38إعداديةاور21868ذي قارأننىفهيمة سلمان محمد388767

39إعداديةاور21868ذي قارأننىريام جاسم حميد97706

40إعداديةاور21868ذي قارأننىزمن محمد عبد246402

حنان مكي فرهود470325
41إعداديةاور21868ذي قارأننى

ي15789
1ماجستيراور21868ذي قارأننىرند عباس عبدالغنى

2بكالوريوساور21868ذي قارأننىايناس عبدالرضا حميد476315

3بكالوريوساور21868ذي قارأننىنور بدر شنيور98665

4بكالوريوساور21868ذي قارأننىفاطمة عبدالواحد عطية113683

5بكالوريوساور21868ذي قارأننىزهراء هادي كامل113539

6بكالوريوساور21868ذي قارأننىود عكار وند97881

ى470189 7بكالوريوساور21868ذي قارأننىوالء يارس حسير

ي470291
8بكالوريوساور21868ذي قارأننىرقية حيدر غنى

9بكالوريوساور21868ذي قارأننىسوسن منعيى نارص98476

ى طالب رميض97428 10بكالوريوساور21868ذي قارأننىياسمير

11بكالوريوساور21868ذي قارأننىرسى فاخر كامل470391

12بكالوريوساور21868ذي قارأننىعال محسن فرهود113591

ى فاخر472502 ى حسير 13بكالوريوساور21868ذي قارأننىحنير

ي470373 ى محسن ناج  14بكالوريوساور21868ذي قارأننىحنير

ى364666 15بكالوريوساور21868ذي قارأننىهاجر عزيز حسير

16بكالوريوساور21868ذي قارأننىنور عبدالرحمن عبدالحسن15882

هللا صكبان441281 17بكالوريوساور21868ذي قارأننىايمان خير

ي16484
18بكالوريوساور21868ذي قارأننىازل محمد راضى

19بكالوريوساور21868ذي قارأننىدعاء شهيد صالح222237

20بكالوريوساور21868ذي قارأننىهناء عدنان عليوي222400

 علي16978
ى 21بكالوريوساور21868ذي قارأننىهبة حسير

22بكالوريوساور21868ذي قارأننىاسيل جابر دبيب16839

ى محمد97958 23بكالوريوساور21868ذي قارأننىزينة حسير

ي534557
 
24بكالوريوساور21868ذي قارأننىهدى خالد عبدالباف

25بكالوريوساور21868ذي قارأننىوفاء قاسم ثامر222252

يف419707 26بكالوريوساور21868ذي قارأننىلمياء ساجت رسر

27بكالوريوساور21868ذي قارأننىازهار شالل معارج98995

28بكالوريوساور21868ذي قارأننىزينب ماهر جميل317151

29بكالوريوساور21868ذي قارأننىحوراء عبدهللا كاظم16965

30بكالوريوساور21868ذي قارأننىكوثر حبيب عبد471793

31بكالوريوساور21868ذي قارأننىسلوى خلف جواد98360

32بكالوريوساور21868ذي قارأننىغفران صبار خليل96878

33بكالوريوساور21868ذي قارأننىضفاف كريم صي 97587

34بكالوريوساور21868ذي قارأننىندى مصطقى كاظم475436

ي16570
35بكالوريوساور21868ذي قارأننىحوراء عباس عبدالغنى

ى99237 36بكالوريوساور21868ذي قارأننىغصن عاصف حسير

37بكالوريوساور21868ذي قارأننىصفاء مصطقى كاظم471872

38بكالوريوساور21868ذي قارأننىذكرى عارف عبد97087

39بكالوريوساور21868ذي قارأننىايات نجاح صبار472274

40بكالوريوساور21868ذي قارأننىاسماء حيدر عبدهللا98795

ى محسن عبدالرضا537004 41بكالوريوساور21868ذي قارأننىحنير

ي هاشم99024
42بكالوريوساور21868ذي قارأننىزينة راضى

43بكالوريوساور21868ذي قارأننىفاتن طالب عبدالرحمن98120

ى قاسم شنان472151 44بكالوريوساور21868ذي قارأننىرنير



ى470352 ى شنير 45بكالوريوساور21868ذي قارأننىنرسين صحير

46بكالوريوساور21868ذي قارأننىنور عطية يارس99259

سالي امجد شهاب536983
47بكالوريوساور21868ذي قارأننى

ى441338  رسول ياسير
48بكالوريوساور21868ذي قارأننىتق 

49بكالوريوساور21868ذي قارأننىزهراء هيالن سعدون470315

50بكالوريوساور21868ذي قارأننىهبة حيدر داخل537023

51بكالوريوساور21868ذي قارأننىسارة جاسم عبدالرضا16068

52بكالوريوساور21868ذي قارأننىهدى كامل وحيد113695

53بكالوريوساور21868ذي قارأننىصابرين مهدي هاشم15939

54بكالوريوساور21868ذي قارأننىسحر نجاح صبار475311

55بكالوريوساور21868ذي قارأننىرواء عدنان حمدان16812

56بكالوريوساور21868ذي قارأننىسماح مهدي هاشم16582

57بكالوريوساور21868ذي قارأننىبيداء جميل عبود97136

ى جواد348585 58بكالوريوساور21868ذي قارأننىانتهاء حسير

59بكالوريوساور21868ذي قارأننىايات وليد عادل470306

60بكالوريوساور21868ذي قارأننىعلياء عبدهللا كاظم246320

61بكالوريوساور21868ذي قارأننىزينب محسن حسن101699

كوثر حمدي علي96670
62بكالوريوساور21868ذي قارأننى

63بكالوريوساور21868ذي قارأننىزهراء فيصل جميل97719

64بكالوريوساور21868ذي قارأننىلينا سعد بجاي16936

65بكالوريوساور21868ذي قارأننىنور احمد كامل17039

66بكالوريوساور21868ذي قارأننىشذى شهيد عبدهللا536896

67بكالوريوساور21868ذي قارأننىنبا كاظم محيبس98597

68بكالوريوساور21868ذي قارأننىوئام محسن فرهود113595

69بكالوريوساور21868ذي قارأننىنور موس نعمة130425

70بكالوريوساور21868ذي قارأننىتغريد عبدهللا سويف472220

71بكالوريوساور21868ذي قارأننىندى هالل منعيى222102

72بكالوريوساور21868ذي قارأننىنور صالح هادي470504

73بكالوريوساور21868ذي قارأننىرند عدنان كاظم470535

74بكالوريوساور21868ذي قارأننىدعاء عدنان علوان97813

75بكالوريوساور21868ذي قارأننىهبة محمد حمود96653

76بكالوريوساور21868ذي قارأننىاحالم جليل حسن130682

ى امجد شهاب536970 77بكالوريوساور21868ذي قارأننىحنير

78بكالوريوساور21868ذي قارأننىزهراء رضا صالح537016

ى470495 79بكالوريوساور21868ذي قارأننىزهراء جليل ياسير

80بكالوريوساور21868ذي قارأننىبيداء عبدهللا سويف98904

81بكالوريوساور21868ذي قارأننىرغد داود سالم97078

82بكالوريوساور21868ذي قارأننىنور فاضل كريم349794

83بكالوريوساور21868ذي قارأننىاطياب فيصل جحيل113522

84بكالوريوساور21868ذي قارأننىعهود قاسم جي 388994

85بكالوريوساور21868ذي قارأننىجيهان عدنان محمد16863

86بكالوريوساور21868ذي قارأننىحسناء عبدالهادي مكطوف98942

87بكالوريوساور21868ذي قارأننىفاطمة جاسم صي 14162

88بكالوريوساور21868ذي قارأننىارساء جبار محمد98464

ى475418 89بكالوريوساور21868ذي قارأننىمنار عطشان كبير

بيداء علي كاظم222395
90بكالوريوساور21868ذي قارأننى

91بكالوريوساور21868ذي قارأننىعبير قاسم محمد470239

92بكالوريوساور21868ذي قارأننىسوزان فتيان خضير97842



93بكالوريوساور21868ذي قارأننىبتول كاظم نعيمه113546

ى هاشم عبداليمة475341 94بكالوريوساور21868ذي قارأننىحنير

نورس علي حداد15895
95بكالوريوساور21868ذي قارأننى

96بكالوريوساور21868ذي قارأننىحوراء نزار عزيز470442

97بكالوريوساور21868ذي قارأننىرباب طالب خيون15922

هديل علي محسن387799
98بكالوريوساور21868ذي قارأننى

هند عبدعلي كاظم472025
99بكالوريوساور21868ذي قارأننى

100بكالوريوساور21868ذي قارأننىزهراء جواد كاظم534226

هللا صكبان16763 101بكالوريوساور21868ذي قارأننىغفران خير

102بكالوريوساور21868ذي قارأننىهبة محمد جميل441347

103بكالوريوساور21868ذي قارأننىنور عالء جاسم97870

104بكالوريوساور21868ذي قارأننىاسيل حيدر رزاق113573

105بكالوريوساور21868ذي قارأننىانسام عبدالكريم عبود102959

106بكالوريوساور21868ذي قارأننىمنال محسن غفوري222197

107بكالوريوساور21868ذي قارأننىزمن كاظم جواد113477

108بكالوريوساور21868ذي قارأننىدعاء مجيد عبدالشهيد441173

109بكالوريوساور21868ذي قارأننىرواء لطيف كاظم218723

110بكالوريوساور21868ذي قارأننىايات صادق جليل113513

111بكالوريوساور21868ذي قارأننىهيفاء قاسم عبدالرضا470211

112بكالوريوساور21868ذي قارأننىسخ  حميد طالب98279

113دبلوماور21868ذي قارأننىهديل قاسم محمد97020

114دبلوماور21868ذي قارأننىحنان عدنان كاظم96707

115دبلوماور21868ذي قارأننىندى جاسم زبالة98102

116دبلوماور21868ذي قارأننىسارة مراد كاظم16984

117دبلوماور21868ذي قارأننىزهراء عالء جاسم537142

118دبلوماور21868ذي قارأننىسخ  محمد نايف97208

119دبلوماور21868ذي قارأننىعهد طالب زغير98229

120دبلوماور21868ذي قارأننىماسي قاسم حواس98420

121دبلوماور21868ذي قارأننىافراح كاظم زبالة113723

122دبلوماور21868ذي قارأننىحنان محمد صالح537018

123دبلوماور21868ذي قارأننىمروة طالب عطار535409

124دبلوماور21868ذي قارأننىزينب عبد محسن15836

125دبلوماور21868ذي قارأننىزينب عاشور طالق17031

126دبلوماور21868ذي قارأننىايات خلدون عبدالهادي102015

127دبلوماور21868ذي قارأننىهديل كاظم نارص98339

يف512075 128دبلوماور21868ذي قارأننىديار حسن رسر

129دبلوماور21868ذي قارأننىميعاد جبار سعيد328370

130دبلوماور21868ذي قارأننىنور رزاق انعيمة16892

131دبلوماور21868ذي قارأننىصبا عبدالزهرة جلوة97918

زهراء علي عبدالرضا328260
132دبلوماور21868ذي قارأننى

133دبلوماور21868ذي قارأننىاسيل قاسم محمد451905

ى98198 134دبلوماور21868ذي قارأننىافراح عادل حسير

135دبلوماور21868ذي قارأننىمنى كريم كاظم113698

136دبلوماور21868ذي قارأننىزينب نعيم مهلهل471762

137دبلوماور21868ذي قارأننىزينب عصام خليل16426

138دبلوماور21868ذي قارأننىارساء مهدي سلطان99063

139دبلوماور21868ذي قارأننىهبة جميل ضهد113726

140دبلوماور21868ذي قارأننىفاطمة ابراهيم حسن97731



141دبلوماور21868ذي قارأننىرند عالء محمد97943

142دبلوماور21868ذي قارأننىهدى كريم نارص15875

143دبلوماور21868ذي قارأننىانمار احمد كامل451640

144دبلوماور21868ذي قارأننىانسام حسن محمد97055

145دبلوماور21868ذي قارأننىمروة عباس محمد534242

146دبلوماور21868ذي قارأننىمسار عباس مري113679

147دبلوماور21868ذي قارأننىزينة فليح هاشم98451

ى246692 علياء علي حسير
148إعداديةاور21868ذي قارأننى

149إعداديةاور21868ذي قارأننىضخ عبدالعظيم كريم222118

150إعداديةاور21868ذي قارأننىمنتىه حمادي موشان245109

151إعداديةاور21868ذي قارأننىنورالزهراء رحمن شيال103136

152إعداديةاور21868ذي قارأننىنور شاكر جواد347773

153إعداديةاور21868ذي قارأننىزينب منصور هاشم222304

154إعداديةاور21868ذي قارأننىزينب سالم داود348028

155إعداديةاور21868ذي قارأننىمسار اسماعيل مطر476982

156إعداديةاور21868ذي قارأننىفاطمة مجيد فرج536963

157إعداديةاور21868ذي قارأننىمروة محمد عبيد470092

صابرين نعيم مطيلي113480
158إعداديةاور21868ذي قارأننى

ى حسن وهيب226970 159إعداديةاور21868ذي قارأننىحنير

160إعداديةاور21868ذي قارأننىزهراء حسن جابر222151

161إعداديةاور21868ذي قارأننىاية فيصل جحيل245267

ى سالم داود347686 162إعداديةاور21868ذي قارأننىحنير

ى15901 163إعداديةاور21868ذي قارأننىحوراء محمد حسير

164إعداديةاور21868ذي قارأننىسخ  منعيى نارص452032

165إعداديةاور21868ذي قارأننىريام عبد طالب99091

166إعداديةاور21868ذي قارأننىصفاء حيدر عبود245300

167إعداديةاور21868ذي قارأننىهاجر عبدالرحمن هادي97660

168إعداديةاور21868ذي قارأننىبراء احمد جبار470182

اية علي فزع113580
169إعداديةاور21868ذي قارأننى

170إعداديةاور21868ذي قارأننىحنان صبار خليل96867

171إعداديةاور21868ذي قارأننىايات رياض كامل441781

172إعداديةاور21868ذي قارأننىاطياف ستار داخل475317

173إعداديةاور21868ذي قارأننىرسل انور عبدالحسن98410

174إعداديةاور21868ذي قارأننىزينب عدنان عليوي246165

175إعداديةاور21868ذي قارأننىمها جاسم زبالة476848

176إعداديةاور21868ذي قارأننىسخ  جبار موس476794

177إعداديةاور21868ذي قارأننىرسل جاسم سوادي97978

ى محمد536953 178إعداديةاور21868ذي قارأننىميالد حسير

179إعداديةاور21868ذي قارأننىعذراء عباس رستم472204

180إعداديةاور21868ذي قارأننىسماح جميل سعد451532

181إعداديةاور21868ذي قارأننىزهراء صادق جليل98075

ى470542 182إعداديةاور21868ذي قارأننىمروة فيصل عبدالحسير

183إعداديةاور21868ذي قارأننىميالد عبدهللا هاشم470235

184إعداديةاور21868ذي قارأننىانتظار محمد عبدالرضا226179

ي كاصد16673
185إعداديةاور21868ذي قارأننىمارب سبن 

186إعداديةاور21868ذي قارأننىاساور مجيد عبد537123

187إعداديةاور21868ذي قارأننىنباء اكرم طالب246626

188إعداديةاور21868ذي قارأننىزينب قاسم زغير16359



189إعداديةاور21868ذي قارأننىتبارك سالم بدر113598

190إعداديةاور21868ذي قارأننىمريم كامل عبداالمير246214

ى98486 191إعداديةاور21868ذي قارأننىزهراء عالء عبدالحسير

192إعداديةاور21868ذي قارأننىاسيا فالح هادي451829

193إعداديةاور21868ذي قارأننىغسق محمد فزع222123

احرار عبدالكريم علي475402
194إعداديةاور21868ذي قارأننى

هللا صكبان246666 195إعداديةاور21868ذي قارأننىنور خير

ى441792 ورود علي حسير
196إعداديةاور21868ذي قارأننى

ليل علي صالح222430
197إعداديةاور21868ذي قارأننى

براء احمد علي470223
198إعداديةاور21868ذي قارأننى

199إعداديةاور21868ذي قارأننىبركات ماهر جميل16918

200إعداديةاور21868ذي قارأننىافياء هادي صالح96991

201إعداديةاور21868ذي قارأننىاخالص خضير ساجت246299

202إعداديةاور21868ذي قارأننىاسيل عادل عبداالمير246703

زهراء طه علي451998
203إعداديةاور21868ذي قارأننى

204إعداديةاور21868ذي قارأننىزينب كاظم دخيل246635

205إعداديةاور21868ذي قارأننىمروة هادي صالح537160

سارة عبدالعالي عبدالحسن470262
206إعداديةاور21868ذي قارأننى

ي102524
207إعداديةاور21868ذي قارأننىحوراء صبار سبن 

208إعداديةاور21868ذي قارأننىحوراء رضا صالح472197

209إعداديةاور21868ذي قارأننىزينب عبدالرحمن هادي97590

210إعداديةاور21868ذي قارأننىرند احمد جميل477199

211بكالوريوساور21868ذي قارأننىسعدية كاطع جخم16012

212بكالوريوساور21868ذي قارأننىاخالص طالب جهاد16322

ى222219 213دبلوماور21868ذي قارأننىرشا عطيوي طعير

214دبلوماور21868ذي قارأننىماجده حميد عسكر470194

215إعداديةاور21868ذي قارأننىذكرى عطشان كاظم452070

1ماجستيرسيد دخيل21869ذي قارذكرمجيد وهيب رحم469530

2ماجستيرسيد دخيل21869ذي قارذكرصادق عبيد رضيوي364487

3ماجستيرسيد دخيل21869ذي قارذكررعد هاشم عسكر535274

4ماجستيرسيد دخيل21869ذي قارذكرصادق نعمة هنيدي362504

5بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي حميد حمود20248

6بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررياض عطشان نعمة535230

7بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا طالب فليح46501

8بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفاضل جبار جمعة56587

9بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجاسم محمد حسون362412

10بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد سعد مهوس56563

هللا مري354065 11بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالحسن خير

12بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد زاهي ثجيل364454

13بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي سعدون محيسن295085

14بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالرحيم كاظم نتيش19890

15بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرثائر فالح فاخر20770

ى مطلك رحم294201 16بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالحسير

17بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرهادي حسن جابر363282

ى جبير355179 18بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجي  عبدالحسير

19بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس يارس علي124175

20بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعجيل مزهر صيوان46235

21بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعمار محمد رحم364877



22بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكروليد محسن نزل535417

ى عالوي20479 23بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركاظم حسير

24بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكريارس جواد كاظم363403

 عبدالعالي خافور535469
25بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى

26بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي شاكر رزاق46940

27بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد كاظم رحيم364553

28بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسالم خليل ابراهيم469634

29بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد خلف عبيد355525

30بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحكيم عامر شالكة47350

31بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرخالد داود صيهود47351

ى293963 32بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد داود حسير

ي20210 33بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرهيثم صباح عرين 

34بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرهاشم خلف رحم20322

35بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرنبيل خليف محيسن56600

36بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرابراهيم خليل ابراهيم361550

37بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفاضل خليل عطية123860

38بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررعد سالم تمل469482

39بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن علي صيهود56443

ي361994 40بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعماد وهيب منخ 

41بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرشاكر يوسف محيسن363616

42بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرخلف عجيل عبدعلي361224

43بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرقاسم عارف غالي535233

ى46813  جري عبد الحسير
44بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى

ى غيالن56487 45بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالعالي عبدالحسير

46بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكريونس حمد شهد19957

47بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي مران بطاح363460

48بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركامل ثجيل عبدعلي56549

49بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن غالي شعيبث469431

ى535198 50بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس يارس حسير

51بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا عمران عليوي56526

52بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفالح حسن حنظل363261

53بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررزاق مهوس كردي56693

54بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعمار عذاب علي361175

55بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفاهم عبد عبدهللا363205

56بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررياض خلف عبيد47066

57بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعقيل هديد زاير364683

58بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالحميد خلف عباس363103

59بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكربدر شاكر عزيز355610

60بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمثنى عبدالكاظم سعدون361163

61بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد جاسم خلف364596

62بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد تويلي جي 46819

63بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفاضل هاشم محمد363386

64بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرنبيل طامي جابر361513

65بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرخالد ظاهر حداد56620

ي زغير364202
66بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكروهاب غنى

67بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عبدالعالي عبيد46421

يف عبد جابر47308 68بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررسر

69بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحاكم عبدالعالي عبيد460692



70بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراسماعيل كريم ورد552858

71بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعادل عجيل عبدعلي124551

72بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس كامل رحيم19243

73بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحمود لفلوف عبد460690

74بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء بدر جعفر56459

 جابر يالي125344
ى 75بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

76بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعادل حميد خليف363300

ى سلمان469448 77بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجبار حسير

78بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي رحيم عطية469558

79بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرامجد عبدالرزاق سدخان363753

80بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء عبدهللا نارص460683

81بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكريعقوب يوسف محيسن469904

82بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرصالح حسن حنظل355837

83بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرقحطان عدنان عليوي469422

84بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرابراهيم ساهي فليح355895

85بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عزيز عبيد56511

ي كاظم19567 86بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عرن 

87بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي مهدي ثامر361837

88بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعمار جبار زويد294188

89بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر محمد مرزوك535226

90بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحامد شاكر دراي362785

91بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى صالح مطلك123804

ي123996 ى مالج  92بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد حسير

93بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي رحمن صالح124304

94بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى عباس كريم20087

ى عداي124476 95بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرستار عبدالحسير

96بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد مطرسر هادي124963

97بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرخالد حنون خلف124057

98بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعدنان محيسن عناد364067

99بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمالك محسن جبارة363670

100بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركوثر زعيبل بلبول361423

101بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجاسم محمد حنش293480

102بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس جواد كاظم361433

103بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكريونس كامل مزيعل294054

ى مطلك294246 104بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عبدالحسير

ى361791 105بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرغزوان علي حسير

106بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسالم جي  شالكة19821

107بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى صكبان خلف56659

108بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسالم عبدالحسن حلو19770

109بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراسعد طاهر محمد294621

110بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررافد نمر معتوك362869

هللا124462 111بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرزيد عبدالحسن خير

ي361630 ى مالج  112بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد حسير

113بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرشهاب الدين حميد جليل124839

114بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرهادي احمد عبدالجليل355640

اد364866 115بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراركان حسن رسر

116بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا ابراهيم خلف363975

117بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررحيم يوهان داخل47273



 علي عواية56665
ى 118بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرتحسير

119بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعقيل عبدالخضى صعيع294918

ى حرب جلو124466 120بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

121بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى طالب فليح46458

122بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعدنان جبار طاهر124988

ى مراد عنيد361955 123بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

124بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالكريم عامر شالكة47378

125بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد فيصل كاظم355664

126بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى رائد خلف364564

127بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسامي شاكر ساهي124513

128بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعقيل ساهي فليح295312

129بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجاسم محمد كريم19365

ي عبد363777 130بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد ناج 

131بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكروائل هادي عودة56687

132بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرابرهيم جابر بريي 361921

133بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرازهر سعدون عودة361478

134بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس حميد خليف56596

135بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركاظم مري منشد294453

136بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد حميد عبد361486

137بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحسان عامر شالكة46758

138بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرادور سلطان ذجر548251

 علي294235
ى 139بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر حسير

140بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرثائر علي يارس56592

141بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفاضل بوهان داخل47261

142بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفؤاد غازي عذيب355266

143بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى فيصل محيسن19455

144بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عطشان منشد364573

ى46301 145بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرطارق جي  عبدالحسير

ى ضياء كريم47162 146بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

147بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عبدهللا وحيد364000

148بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفالح عذاب علي364288

149دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد غافل ذياب362585

150دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن مزبان كريم535150

151دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرقاسم يازع دهش355398

152دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرميثاق محسن بدر294107

153دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرسلمان احمد حمود362047

154دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرنارص عبود عبد124230

ي535391
155دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرجاسم ميس منخى

156دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد جودة والي362465

157دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكررياض مطرسر يارس353884

158دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد طالب محمد355937

159دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى فيصل عذيب362855

160دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرماجد زياد عطية364772

161دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء فيصل عذيب362478

162دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد نجيب فالح56622

163دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرواثق جبارة عبود124505

164دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد محمد علي355311

165دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكررحيم ابراهيم خلف469472



166دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرجمال محمد خليف362843

167دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرطارق صدام حمد124492

ى جبار460676 168دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرجبار عبدالحسير

ى عناد125006 169دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا حسير

170دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرفائق صبار خلف534627

171دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عناد ميس20376

172دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرخالد ثامر كريم364232

173دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرهاشم طالب جابر363163

ى ساجت363126 174دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعذاب عبدالحسير

175دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد قاسم مهدي535396

176دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرريسان طاهر عباس124936

177دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرسعد عزيز عبيد19307

178دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى جبار كريم460687

179دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرناظم هادي معيوف460839

180دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرنوفل يارس سدخان363545

181دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي فيصل محيسن19545

182دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمنذر رزاق بشير535265

183دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن عبيد رضيوي362389

ى عبد عودة19478 184دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

ى364419 185دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا نارص عبدالحسير

186دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعطية عبدهللا نارص295011

187دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد جواد كاظم469974

188دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرسلمان معيوف حثال364445

189دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن عبدالخضى جابر363138

190دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد غازي عذيب124048

191دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحازم عبدعلي عجيل361903

 علي295336
ى 192دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمؤيد عبدالحسير

193دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكريوسف يعكوب يوسف355551

194دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرسعد جواد كاظم294583

195دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد رزاق شمال469596

196دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد رياض لطيف361821

ى شاكر عزيز362728 197دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرامير

198دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد قاسم نارص535207

199دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى عمران موس362252

200دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكربدر شياع لفته124713

201دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي مهدي شبيب469651

ى عيىس شالكة56500 202دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

203دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرصدام موحان رميض20369

204دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرضياء جاسم محمد362139

205دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد نمر معتوك362795

206دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي ركب ظاهر364614

207دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكررافد سعد حاتم535210

208دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرفؤاد عاشور رحيم469456

209دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى وليد خليف47469

210دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى جري عبدالحسن551705

ى عوض294101 211دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي حسير

ى عبد الرزاق حميد365639 212دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

213دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرجمال نارص حميد293605



214دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعبد هللا سعود بجاي20307

215دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى جبار ترف362296

ى حنون294064 216دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكريارس حسير

217دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحازم كشيش حمود469630

218دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى جواد كاظم469619

219دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرفاضل مهدي عبد46699

220دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس فاضل داود124525

221دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكركريم قاسم عطية124796

ى460811 222دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمسلم جابر عبدالحسير

ى يوسف469603 223دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي حسير

224دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد جبار كاظم535426

225دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد ناظم ضهد20460

226دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد رحيم شالكة362675

ي293744
227إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعويز حمود جونى

228إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرصالح مهدي سلمان20337

229إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عبد جابر355995

يف موزان535278 230إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عبدالرسر

231إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي محسن عجيل361016

ي360992
232إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي جاسم راضى

233إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعماد عامر فلفل19903

234إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمازن داود صيهود124214

235إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عبدعلي جحيل47306

236إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس عبد غزيل20041

 علي محسن469581
ى 237إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

238إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد نعمة مطلك535254

239إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكربدر كامل عباس364818

1بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى عمار ساهي363610

2بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحبيب شاكر جبار124107

ى هالل خضير46905 3بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

4بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحمزة سعدون شياع124207

 عبدالعالي خافور47509
ى 5بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

6بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء فاضل جودة125376

7بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى يعقوب معيوف469396

ى124239 8بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر عامر عبدالحسير

9بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحبيب غالي شعيبث56604

10بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس فاضل شالكة56521

11بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرهشام مهدي جابر56611

12بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرميثم غالي شعيبث56663

13بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر تويله نجم470075

ى ثامر460855 14بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد حسير

15بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرضياء جبار طعمة294239

16بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد ريشان شمبار364306

17بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعمار خلف عيىس293466

18بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالرضا جري عبدالحسن19612

ى جويد كاظم361287 19بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالحسير

20بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكربدر نارص جواد20301

21بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عبد جابر364789

ى محمد مرزوك362151 22بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير



23بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرطارق هادي جابر365766

24بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرناظم مري منشد19389

25بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسالم عبد جاسم19231

26بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكريحنر خلف عبيد20431

27بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي ظاهر حنون535240

28بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرناظم جواد كاظم47420

29بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرغفار فهد ثامر361940

30بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجبار خضير هاشم125369

31بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد كامل وسيل124998

32بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي محسن زغير124072

33بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعقيل عبدالواحد منشد20754

34بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي جميل صاجي364177

35بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرضياء كاظم خلف363323

36بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرصالح وحيد راشد19537

37بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي كاظم خماط20185

38بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكريعقوب يوسف محسن125212

39بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمهدي جويد تعبان365521

40بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد لطيف محسن355349

41بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن علي عبداالمير123977

42بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمراد غافل ذياب361661

43بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرميثاق محمد تويو294372

44بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد جواد كاظم46550

45بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرابراهيم مالك عبدالزهرة46430

46بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد خضى سعد123989

47بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر شعالن زغير361367

48بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسالم حمدان معيوف295032

49بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررياض ناظم طالب535286

يف46773 50بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد شعالن رسر

51بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي هالل خضير46885

52بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عدنان روي    ح56491

53بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعادل نارص عبد362086

54بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراركان عمران عليوي124451

55بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء جبار طعيمة124538

ى46799 56بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركمال فيصل حسير

57بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس شاكر جبار363375

ى362349 58بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحسن حميد حسير

59بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركرار احمد عبد20004

60بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرامجد شعيبث عجيل20254

61بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرامجد شاكر عزيز364481

62بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمهند جاسب رزاق363805

63بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد جواد كاظم460844

64بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسعد حافظ نعيمه363363

65بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعزيز محمد حاجم363229

66بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد قاسم كشيش361139

67بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرطارق كاظم طاهر469571

68بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكربدر هاشم جبير365256

ى ظاهر حنون535237 69بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

70بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا محسن عبد20352



ي بدر365606
71بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكربدر راضى

72بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرستار وحيد رحيم293984

73بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي كامل حاجم20150

74بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرايمن جاسب رزاق355330

ى جليل فليح364835 75بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

76بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عطية حنضل361312

77بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمدين ماجد عودة361047

ي اسماعيل56647 78بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراكرم عبدالنن 

79بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن رحمة نايف47037

ى ثامر كريم295347 80بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

ي احمد خلف19885 81بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرناج 

82بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى رزاق جبار20418

83بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركرار كاظم عبد294699

84بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد كامل حاجم20340

85بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكروليد شعيبث عوض47285

86بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرساري دعدوش عبدالرضا362311

87بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالخالق شهد ثامر469907

88بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجواد عبدالكاظم حمود295090

89بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتظى صادق زغير294293

90بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء ضيدان صكر19131

91بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد صبيح صالح362219

92بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر كريم صبار124574

93بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحميد هاشم نعيم19508

ى نعيم سلمان476843 94بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

95بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرنارص محمد عبدالرضا47010

96بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمازن كامل هيهات124702

97بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء كاظم ظاهر19395

98بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالرضا كاظم ثجيل124455

99بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمهدي عدنان خلف469568

ى19896 ى دهلير 100بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا حسير

101بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمهدي عبداللطيف زغير363886

102بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرقيض ماجد داود535429

ى460865 ى جبار حسير 103بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

ي124191 104بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراكرم مراد امير

105بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراثير علي محريث124498

106بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعادل يوسف محيسن355299

107بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررافت شدود حمد19990

108بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس محمد عكلو460661

ى مهدي ثامر535459 109بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

110بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمهند مظفر عبادي535407

111بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمؤيد عبيد رضيوي20425

112بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرصالح رسحان هدادس469638

113بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرنارص رزاق محمد294672

114بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عباس عبدالرضا364795

115بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركرار كاظم غالي292969

116بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد ماجد عودة46386

117بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا غانم عطشان19720

118بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرارشد عنيد مايد46328



119بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحسان طالب داخل19291

120بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرصالح حسن مزبان123910

121بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرانور صباح خلف19223

ى سعد جي 20120 122بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

123بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عدنان خلف361452

124بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكريعقوب رشيد كامل20499

125بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفؤاد حمدان كاظم361055

126بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراكرم جسام صبيح124040

127بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراسعد عنيد مايد46338

ى كاظم خماط20176 128بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

129بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرقيض عودة قنطار19880

130بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي قاسم مهدي20578

131بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررحيم كامل حاجم469486

132بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر عزيز سلمان19640

133بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرنور كمال سمير56638

ى زغير355285 134بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسام عبدالحسير

135بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي محمد ندى123967

136بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركاظم حميد حسن56470

137بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفهد جاسم خلف47500

138بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجالل فرج ميس124950

139بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسام بادع شدود535182

140بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي رحيم خلف535280

ى لفتة هويدي356902 141بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

142بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر خلف حسن46405

143بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس عنيد تعبان20347

144بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجواد ساهي فليح20472

145بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد نارص رزاق47584

146بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي ناظم نمنم20235

147بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي ناظم غالي20106

148بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد جبار حسن19249

149بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحسان صاحب حويس355070

ي عودة19592 150بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكروليد عبدالنن 

ى جبار فليح19160 151بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

152بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر عاجل هالل19562

153بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعابد عودة محسن361593

ى حنون124858 154بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن حسير

155بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عماد وهيب460853

156بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عاضي عبدعلي47228

157بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس علي لعيوس469591

158بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمنصور جويد نعمة364091

159بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسعد ابراهيم خلف20363

ى عبد19661 160بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا حسير

161بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررحمن رحيم خلف535284

162بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعمار يارس حاتم46741

163بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى عدنان عزيز20493

ى جي 19531 164بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس حسير

165بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى صكبان خلف20021

166بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكروليد نعيم حسب125154



ى فرهود460735 167بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

168بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرباسم محمد كريم361129

169بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرانور ظاهر بطل356554

170بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن ضياء كريم20482

ى نارص124416 171بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد حسير

ى20409 172بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرصالح هداوي حسير

173بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عبدالعالي عبيد47631

174بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرموس عجيل شايع364805

175بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركرار جواد شيال56570

176بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبداالمير حاتم حسن362024

177بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرصالح فارس محيسن535164

ى خليف46309 178بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعدنان حسير

179بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرفاضل موس عبد47253

180بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرسعد عبدهللا شاهر123940

181بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي كامل طعيمة361704

182بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجاسم جمعة عبدالحسن364330

183بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراياد جاسم محمد56482

184بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرامجد حميد فزع56678

185بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرانور صباح طالب361501

186بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عزيز نعمه124248

187بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراكرم فاضل كامل361253

188بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس حمد يعقوب535132

 بري خضير125357
189بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى

ى294558 190بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحسن باقر حسير

191بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركاظم قاسم كريم47555

ى سعدون حسبان20517 192بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

ى فدعم294569 193بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عبدالحسير

194بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركاظم عبدالحسن مهيدي46282

195بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالكاظم عبد الرضا حنون56467

196بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرقاسم محيل عواد19759

197بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركرار شعالن زغير124220

ى124484 198بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرضياء ستار عبدالحسير

199بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء عبدالحسن اغزيل124380

200بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر حيال راشد361187

201بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكركاظم طالب ابراهيم56536

202بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس جواد كاظم294037

203بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عباس مري47241

204بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى فريد ضيدان294010

205بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكررحمن ركب ظاهر124556

206بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عليوي دوي    خ19031

207بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي محسن عجيل125113

يف125279 208بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء عدنان رسر

ى محمد19144 209بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس عبدالحسير

210بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجواد كاظم نعيم19463

211بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراباذر هاتف جليل124738

212بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجاسم محمد حاجم20268

213بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرقاسم مهدي فهيد361394

ى46649 214بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرتوفيق عبدالمير مفي 



215بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي احمد سعدون364110

216بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرباقر حمود عجيل125094

217بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عبدالرضا زغير123763

218بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجعفر صادق عبدالحسن19471

219بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسام كاظم محسن47248

220بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن علي لعيوس460724

221بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي شاكر دراي47538

222دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرانور خشان سعيد535179

ى جبار دويش20055 223دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

224دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي طالب داخل19281

225دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس صكبان صكر19154

226دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي صاحب مكطوف19751

ى شعيبث عجيل47439 227دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرامير

ي20512
228دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرفيصل محمد راضى

ى هاشم وشك19736 229دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

230دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالرحمن جابر بريي 355591

231دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمود شاكر جبار124118

ى لطيف محسن362693 232دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

233دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمهند حامد عبدالهادي124887

ي جاسم355105
234دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد راضى

235دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرامجد ماجد خليف460892

236دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراسامة سعود بجاي20050

237دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عودة محسن535298

238دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس سدخان شنان56461

239دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد محمد عبدالرضا56504

240دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمنتظر طعمة هنيدي20503

241دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمالك سهيل محسن469649

242دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد كريم خلف535486

ى19269 243دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكروليد خلف عبدالحسير

244دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرقاسم سالم غافل355435

245دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن محمد كريم19523

246دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمهند محسن شنيذر535485

247دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمثنى محسن شنيذر19996

248دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسام حميد فاخر355871

249دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء خضير هاشم56582

250دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء محمد حاجم535394

251دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر عويد كلف355376

ى19928 ى دهلير 252دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد حسير

253دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكريارس عاجل نارص56606

254دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكربشير خنجر ثجيل364212

255دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكربهاءالدين احمد عبدالجليل19324

256دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرفاضل حسن هويل20100

257دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي كاظم مطير295170

ي حريز294397 258دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرربيع عرن 

259دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحسن بدر جعفر46246

260دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالجبار عبدالكريم عامر47414

261دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي ماجد كاظم124317

262دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكروائل سالم عطشان19917



263دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكركاظم حامد عبدالهادي363586

264دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحاتم سهيل محسن362360

265دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي جبار حسن19255

ي رهيف295065
ى
266دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرهادي شاف

267دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد مالك عبدالزهرة469399

268دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكريارس شعيوط جابر535174

269دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد مطير مطرسر363348

270دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكركاظم كريم محيل469615

271دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعمار عبدالكريم شنشول125086

272دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن فالح حسن124585

ى علوان جازع364350 273دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

274دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراكرم حليم نعيم361862

275دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عبدالحسن حطيحط295392

276دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرخليل محمد جي 361263

277دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس كاظم رضيوي19933

278دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس محيل عواد355486

279دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرواثق عاجل نارص20132

ى منشد كاظم125106 280دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

281دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد علي حمود20094

ى ثجيل469406 282دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرثجيل عبدالحسير

283دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرغانم محسن صكب361526

284دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرماجد رشاك حريجة294391

285دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكركرار علي عبد535420

286إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا مرد سعدون469428

287إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعقيل كاظم عجيل19944

288إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عزيز حامد20030

ى293587  علي حسير
ى 289إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرتحسير

290إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد مسير ذياب20260

ي عبد361353 291إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرامجد ناج 

ى363485 292إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي جي  عبدالحسير

293إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرخالد نارص زغير469578

ى294041 294إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى حامد مفي 

295إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد زامل جادر476834

296إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرابراهيم معيوف عبد125137

297إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررسول رشاك حريجة460667

298إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجعفر حسن هادي293636

299إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا جاسم محمد363196

ي منشد20436
300إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحسن غنى

301إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عويز حمود362753

302إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسالم هاشم جبير362182

303إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراسامة داخل حاتم123848

304إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عبد كاصد548249

305إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراياد رشاك حريجة363333

306إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعامر سعدون سلمان124085

يف عبدالصاحب362433 307إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا رسر

308إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكركرار صباح نارص125186

309إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرازهر عبداالمير اركان361681

ي مالك469462 310إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعقيل ناج 



311إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس عطيه عبدهللا355412

ى عبدالصاحب363873 312إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرصالح حسير

313إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد رمضان عبدالرضا294878

314إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمؤمل باسم جليل295121

315إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد فاضل كامل365824

316إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرغانم عبدهللا حاجم362403

317إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي كريم حرجان361878

ى بلبول نارص46442 318إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرامير

319إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررسول داخل شطب363731

غام حسن عزيز363310 320إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررصى

ى خالد ثامر124772 321إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

ى363561 322إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجالل حيدر حسير

323إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمنتظر مهدي حسن535466

324إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمود شاكر وحيد19999

ى293648 325إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجعفر رافد عبدالحسير

326إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمود كاظم مطير535189

327إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمهدي هادي صالح469623

328إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمنتظر عبدهللا مهدي362037

329إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحسن ضياء كريم20486

330إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد كاظم نعمة356838

331إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرضياء صالح مهيدي294160

ي سنيبل124395
332إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراسعد راضى

333إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد ريسان طاهر123926

334إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجعفر ثامر عجيل19789

ي56683 335إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرازهر موس عرن 

336إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي صالح مطلك293762

337إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد حسن مزبان123883

338إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكركرار خضير هاشم294413

339إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمقتدى عبدالعالي محسن47448

340إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي نارص نصيف364248

341إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرستار خضير هاشم295152

342إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدالجبار عبد عواد56671

343إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد جاسم محمد294275

344إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرنضهللا عبدالواحد سعدون294146

345إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعامر محمد فيصل20557

ي موازي363658 346إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد صلين 

347إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرباقر محمد فيصل19985

348إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد حنون علوان19976

ى عذيب295487 349إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي حسير

350إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد جاسم حميد19061

ى طاهر شاهر56494 351إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

ى مطلك294176 352إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرامجد عبدالحسير

353إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمهدي عبدهللا هاشم19870

354إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكروليد علي ورد46831

355إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عبدهللا فاضل365732

356إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عباس زغير293507

ى361466 357إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمالك علي حسير

هللا جعفر ضمد535476 358إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرخير



359إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن زكي يارس56518

ى كاظم زويد293852 360إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

361إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراكرم احمد شاهر361117

362إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمنتظر سعدون عودة535194

 علي عواية123858
ى 363إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرامير

364إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمسلم مهدي يوسف362378

365إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى بوهان داخل46722

366إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر نارص جاسم363598

ي19208 367إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرغزوان ناظم درن 

368إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرنارص عاجل نارص46841

369إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد جاسم ميس355458

ى عيىس56433 370إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي حسير

371إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد شاكر رزاق535342

ى رياض ليث362704 372إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

373إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى محسن زغير535586

374إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمهدي سعد عويد293868

375إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي ستار نجم535310

ى46873 376إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد فاضل عبدالحسير

377إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عشير صيوان20010

378إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى عبدالكاظم وداعة20056

379إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي جاسم محمد365496

ى نعيم موشان19202 380إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

ى مهدي سلمان469541 381إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

382إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى ناظم ضهد56684

383إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى كريم قاسم353867

384إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمنتظر جابر ناهي19784

385إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرايمن احمد خليف47612

386إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن محمد مرزوك362279

ي363687
387إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى عبدالحسن شمخى

388إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمهدي ضياء حبيب361379

389إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمنتظر اياد كاظم535393

390إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكركاظم عبدهللا حطيحط362685

391إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعمار حسن عبد364189

ي اسماعيل46715 392إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرامجد عبدالنن 

393إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا شاكر دراي469301

394إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن سلمان عطية535328

 علي صليل355507
ى 395إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

396إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكربرير مهدي جويد364405

ى46662 397إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عبداالمير مفي 

398إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى عبدالكاظم حنون47593

ى356796 399إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسامي رزاق عبدالحسير

400إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس مدلول عايز20528

401إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراسامة عبدالكريم شنشول460751

402إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجعفر صادق زغير361805

403إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي خشان سعيد20747

404إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرميثم عامر حمد363815

405إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى ناظم ضهد20475

ى20279 406إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن علي حسير



407إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمرتضى حميد فاخر363721

408إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمهند ستار ساهي363705

409إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرفالح حسن فالح56681

410إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمقداد احمد مدلول124591

411إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجبار جاسم محمد365448

ى عبود46290 412إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا حسير

413إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعقيل فاخر رزاق535258

414إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرهيثم علي عواية56667

ى ثجيل535249 415إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرفائز عبدالحسير

416إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد رافد مراد363646

417إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد شهيد وهيب295356

418إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررباح محمد حنون364317

419إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحمزة خلف عبدالعالي294035

420إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر علي عنيد535204

421إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس جبار طعمة548253

422إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعمار جبار حسن19260

423إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرفهد جاسب فهد469491

424إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكريونس احمد عطشان20331

ى جي 293493 425إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي حسير

اد365715 426إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحمد حسن رسر

427إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرضياء عبود يارس20524

ى294074 ى فيصل حسير 428إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

429إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرخالد مصطقى طالب20509

430إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا هاشم جبير364166

431إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكريارس جعيول مهوس535580

ى محمد تويو294045 432إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

433إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسعد محمد طعيمة20532

ي جابر125172 434إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا راج 

435إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي رشيد وهيب47402

436إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسيف شليبان عبدهللا123983

437إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد شاكر عطية293623

ى عبدالصاحب124257 438إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجبار حسير

439إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي مالك مزبان295247

440إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعودة قاسم عني 535158

441إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد حسن بدر46260

442إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحمد كاظم مطرسر535574

ي20543  حميد عبدالنن 
ى 443إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

444إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد ريسان طاهر124922

ى جبار مهوس124827 445إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

446إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرزهير كاظم ريسان294127

447إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد حميد كاظم362906

448إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعالوي عباس محسن335403

ى عالء نعيم295327 449إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

450إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرصفاء صاحب مهدي125065

451إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمود عشير صيوان20015

452إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرفاضل برزان جابر355971

453إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرنارص محسن عبد365282

ي20744
454إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسامي علي ماضى



455إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر سعدون حسبان363042

456إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد مجيد ملذوع124686

457إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكركرار علي سهيل19316

ى124600  علي حسير
ى 458إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

ى كامل295061 459إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء حسير

460إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكريوسف مارد حمدان46858

461إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي جواد كاظم20125

462إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عادل جبار46784

ى469402 463إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عبد حسير

464إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي جبار دويش47130

ى حيال راشد123919 465إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

ى295376 466إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر عجيل حسير

467إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراسماعيل شاكر عجيل56559

468إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس عبدالهادي نغيمش124331

469إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكركرار نواف مطلك294656

ى364651 470إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد عذاب عبدالحسير

471إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجاسم جواد كاظم124980

ى364528 472إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررسول حيدر حسير

ى295563 473إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكريعفوب باقر حسير

474إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمنتظر صباح فاضل294871

ى مالح رسن294090 475إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

476إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحمود كريم محيل476830

ي47362 477إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجعفر محمد عرين 

478إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر فيصل طالب294259

479إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد حنون علوان19971

480إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكريوسف محمد طالب355961

481إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي صيهود غزال293663

482إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عادل جبار19276

483إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي خالد عزيز294434

484إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عودة عبدهللا124580

485إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراسعد جاسم محمد469503

486إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد منشد خلف362746

487إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عباس جي 46317

ي355853 488إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد علي ناج 

489إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى رائد مراد363631

490إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى نعيم هندي20496

ي20273 491إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمود كاظم عرين 

492إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر عبد كاصد19081

493إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعدنان ضيدان صكر548287

ى محمد كريم294224 494إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

495إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي مراد عواد365589

496إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس ذياب بردان361850

 علي363505
ى 497إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي حسير

498إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد قاسم محمد293710

499إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكربرير علي يعقوب56427

500إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي طاهر شاهر46357

501إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررسول جاسب خلوف356691

502إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررسول شاكر هادي535186



503إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد محمود كريم19830

504إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد نعيم نارص364892

505إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراسعد كريم عمير294095

506إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسعد عزيز عاكول124694

507إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجعفر سعدون عودة361650

508إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد فيصل كاظم362207

ى364854 509إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن علي حسير

 عبدالخالق علي361714
ى 510إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

511إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى طالب محسن46471

512إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحسن سعد فرج294902

513إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس صاحب مكطوف19743

514إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي محسن حمد47215

515إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا جبار حسن19726

516إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراسعد حميد فزع20218

517إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررحيم زامل جادر476824

518إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس علي محيديث362600

519إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد يارس عطية356662

520إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس عبدالواحد منشد293545

521إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمقتدى مهدي صالح294679

ى469597 522إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عادل عبدالحسير

 كاظم خضير294549
523إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى

524إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا سعد عزيز56507

525إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس كشيش حمود19950

526إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحمزة عبدالرزاق علي362058

ى295108 527إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس احمد عبدالحسير

528إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي غازي عذيب294662

ى364432 529إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرجاسم محمد حسير

 علي356939
ى 530إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررياض حسير

531إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعكلة شاكر عجيل56557

532إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعادل جاسم محمد19053

533إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد حسن هاشم295273

534إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد قاسم كشيش361338

ى20168 535إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكركرار عالء عبدالحسير

536إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبدهللا زناد حمزة365540

537إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرصباح محمد حنون362936

538إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكريوسف عبدالرزاق كاظم124540

539إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عبدهللا وحيد293884

540إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرقيض صادق عبدالحسن294629

541إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن فالح عبدالحسن293454

ي جي 20327 542إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرطارق ناج 

543إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد جاسم عطية20080

544إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمنتظر ناظم جليل535474

545إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن جواد كاظم124387

546إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعبداالله ستار جبير356631

547إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكركرار مالك ريسان362072

548إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمؤمل عبدالعالي محسن460846

549إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن غازي عذيب294408

550إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي محسن صكر364634



551إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكريارس جي  موشان460743

ى125204 ى شنير 552إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد حسير

553إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن عبدالكاظم شكبان293422

554إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسالم جويد تعبان476840

555إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن علي كاصد294192

556إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد بادي عواد365572

557إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد عيىس جبير361242

558إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمسلم شاكر ساهي294027

559إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكركرار حيدر عريان124898

560إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرانور احمد شاهر56451

561إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد غازي فيصل535477

562إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد قاسم محمد295124

ى عاجل نارص125193 563إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

564إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرنعيم عليوي دوي    خ294793

565إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحميد عبد شايع295184

566إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس عبدالرزاق حميد362198

567إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرفاضل عباس صالح47603

568إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء رحيم مطرسر19588

569إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرهيثم زايد خزعل469901

ي19606
570إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرقاسم عباس راضى

571إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكربدر حميد جاسم353901

572إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسيف صبار طعمة124874

ى295337 573إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي نارص عبدالحسير

574إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراسماعيل معيوف عبد125269

575إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكركرار عالء قاسم469465

ى باسم كامل539737 576إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

577إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرشهاب احمد فالح469585

578إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرنارص نعيم نارص294206

579إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررحيم عليوي دوي    خ294964

ى293520 580إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد علي حسير

581إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر شنيشل فتاح460747

582إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى حاتم رميض20414

ى جليل460742 583إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرطالب حسير

584إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد طالب داخل56575

585إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد مظفر عبادي535166

586إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد عبدالحسن فاخر46371

ى عايز20757 587إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرناظم حسير

ى جليل شنيدر20392 588إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرتحسير

589إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي موس عبد56477

590إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعودة عبود عودة362326

591إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمازن سعود هالل355619

592إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراثير جاسم كريم19168

593إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد سالم تمل460852

594إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد زعيبل بلبول125126

595إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحميد سالم عطشان294055

596إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكريوسف عزيز عيىس19362

597إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد علي جاسم361083

598إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرليث كاظم نعمة356821



 علي تويلي294835
ى 599إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسير

600إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراكرم جميل مزعل20774

601إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرضياء حميد كاظم362916

602إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرامجد عيىس جبير20071

603إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعالء نعيم ساجت476833

604إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد طعمة شيحان19377

605إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحامد سهيل محسن469524

606إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي محمود مخور365381

607إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي صبار عطية362924

ى20449 608إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرسجاد عالء عبدالحسير

هللا جواد كاظم469610 609إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرخير

610إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي كاظم محسن535451

ي جبير460819
611إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمهند شمخى

ي جاسم535170
612إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى راضى

ى20466 613إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررسول كاظم حسير

614إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعقيل عبدالسادة غيالن364379

615إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن اياد سالم46273

616إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرصادق عاجل نارص294311

617إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرعباس عبدهللا مهدي294067

618إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمد سلطان ذجر124730

619إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراسعد مجيد مسير295498

620إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحسن جبار عطشان47174

621إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحمود عبدالهادي طاهر19180

622إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرحمزة ريسان عطية355784

623إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمصطقى عبد هالل20162

624إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمجتن  مجيد نعمة19123

ى عليوي19650 625بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي حسير

ي124278 ى مالج  626بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرحامد حسير

627بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد جابر نارص548248

ى كاظم شنوف363091 628بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرامير

ي عليه47366
629بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارذكرجوده شغى

630دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرحيدر عنيد مايد46346

631دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكراسامة ناظم ضهد20455

632دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرفائز هاشم مجيد56580

يف موزان362896 633دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرمنذر عبدالرسر

634دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرعلي عبد شايع125294

635دبلومسيد دخيل21869ذي قارذكرضياء فيصل عذيب19045

ى مسير كاظم124670 636إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرامير

637إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمجيد حمد حاشوش19186

638إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكراحمد رشيج عليوي56586

639إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكررياض وسيل دخيل294007

640إعداديةسيد دخيل21869ذي قارذكرمحسن حمد حاشوش47238

ي361574 ى مالج  1ماجستيرسيد دخيل21869ذي قارأننىامل حسير

2بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب جابر حريجة363571

3بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىرباب عبد فشاخ123958

4بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىنجالء كريم عطية362426

5بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىهبة عبدالكاظم سوادي355806

ى عبدعلي جحيل355203
6بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىبرسر



7بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىزمن صاحب سعدون123949

8بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىسوسن بريسم حبيب334630

9بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب رحيم عطية362520

10بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء كريم عطية46924

11بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىمكارم عبدالكريم شنشول362949

12بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىاسماء شاكر رزاق362715

ابتسام رحم علي124429
13بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننى

14بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىنوال فيصل محيسن20137

15بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء كريم عطية123936

رباب علي جابر125258
16بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننى

17بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىنور كريم حرجان47335

18بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىهبة عبدهللا وحيد363987

19دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىاقبال قاسم عجيل535427

20دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة كاظم غلوب362164

21دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب علي صليل46634

22دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىمريم طالب محسن363272

23دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة جاسب هاشم20386

24إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىهدى صالح مطلك361007

25إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىانعام جمعان كيطان294170

26إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىسعاد قاسم حمد353914

1بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىهند عبد كاصد295299

2بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىغصن البان عبدالرحيم كاظم535335

3بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة طالب محسن20296

ى مطرود19113 4بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىروى حسير

5بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىوسن قاسم محمد19215

6بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىابتهال سالم خليل124078

ان احمد علي20553 نير
7بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننى

ي125310
8بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىسحر طالب كوين 

9بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىبدور كريم حرجان124098

10بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىارساء صاحب سعدون56473

ى19907 11بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء رافد عبدالحسير

12بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىامال عبدالخضى صعيع295233

13بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىاسماء قاسم ضهد20536

14بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىابتهال غازي فيصل19962

15بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىاحزان طالب خزعل56565

16بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىصفية خيون هاشم361204

17بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة نعيم محمد355687

18بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىساره طالب محسن361146

19بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىامل احمد سالم362884

20بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىوفاء عبد هويش19338

21بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء حميد فاخر355916

22بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىانتصار شاكر رزاق548255

ى عبدالرضا زغير355115 23بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىياسمير

24بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىاحالم وهاب ثجيل294741

25بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء صبيح غزال124847

26بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىضخ خالد مهدي335370

27بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء مهدي يوسف20344

28بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء عادل عبدالمحسن293824



ى355189 29بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىهبة جي  عبدالحسير

30بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىغفران عبدالكاظم نجم124663

31بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىايثار عبدالكاظم وداعة20768

32بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىماجدة عدنان عليوي460649

33بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىسحر مهدي صالح125078

34بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء اسعد كاظم348144

35بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىصبا رحيم شبيب354103

36بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىعهود نجم عبدهللا293997

37بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىرنا قاسم نزال46733

ايمان احمد علي20549
38بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننى

39بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىخنساء عدنان عليوي460671

40بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة صبيح غزال20358

41بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىسارة مهدي عبد460705

وق عبدالكاظم سعدون125220 42بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىرسر

43بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىايات حسن عطية364763

44بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىبراء كريم عذافة535464

45بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىبراءه محمد جليل47051

46بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىرشا كاظم مهدي20762

47بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىشفاء حمزة خليف355745

ى مسير124623 48بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىضخ امير

49بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىازهار رحيم ماجد46525

50بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىهاجر عبدالكريم شنشول363081

51بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىايناس احمد سعد124563

52بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىهيام وحيد عذاب353841

53بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىصفا يعقوب معيوف363432

54بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىدالل عبدالكاظم شكبان124810

ى عبد47465 55بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىكوثر حسير

56بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىازهار محمد حاجم124612

57بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىنور كاظم منشد124519

ى سالم خليل469561 58بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىام البنير

59بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىايناس عبدالحسن اغزيل56524

60بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة فيصل كاظم363246

61بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب لطيف محسن469626

62بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىالهام جمعان كيطان20399

63بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىاسيل حنون علوان19966

64بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىاقبال حنون خلف124442

65بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىرحاب احمد سالم362229

66بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىعزيزة رحيم نعيم125147

67بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىسخ  خليل شبير362337

68بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىارساء وليد خليف56675

ى124422 كوثر علي حسير
69بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننى

70بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىوجدان شعيبث عجيل47460

ى294217  علي عبدالحسير
71بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىمنى

72بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىمريم سالم خليل469391

73بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىضخ محمد ندى123972

74بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء كريم عذافة535455

ى رياض مطرسر353790 75بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىيقير

76بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىنجوى نعيم راشد19356



77بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىاالء فيصل كاظم362535

78بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب فيصل عجيل364362

79بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىسخ  علي عنيد535422

80بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىمروة صادق رهيف125055

81بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىدعاء فيصل كاظم362616

82بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة جبار حسن19584

83بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب محيسن طاهر19710

84بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىارساء فيصل كاظم362125

85دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىبسعاد خيون هاشم361215

86دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىابتهاج رزاق عويز365658

87دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىهاجر نعيم مسير19798

ى كامل19501 88دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء حسير

89دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىامل عمران عليوي363173

90دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىنىه فهد صالح20284

91دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىغصون شاكر وحيد19859

92دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىامل جويد تعبان56544

ى رحيم عبدالسادة124293 93دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىلجير

ى56436 94دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىعلياء حامد مفي 

95دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىنور شاكر عجيل56553

96دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىعلياء عبود يارس20046

97دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىخديجة فاخر رزاق47575

98دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء كريم اعذافة535452

99دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىحنان كاظم ظاهر19429

100دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىغفران عبدالخالق مطر362009

101دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب جي  عليوي56531

102دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىمنال خنجر ثجيل20380

103دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة ركب ظاهر364133

104دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىحنان شعيبث عجيل46956

105دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء وليد محسن535431

106دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىكوثر كشيش عبدالرضا294422

107دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىعبير حسن عاكول19485

108إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىبلسم جاسم ميس355157

109إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىكوثر جارهللا جابر365683

110إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىغدير حسن عاكول294355

111إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة كاظم منشد125037

112إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىهدى الزم عبدالرضا535339

113إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب بدران تمل460863

114إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب علي كاصد294721

115إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء عبدالكريم شنشول460868

116إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىاسيل سمير حرز294384

ى365793 117إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىبتول حامد مفي 

118إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىعذراء محمد خليف460752

119إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىوجدان ثامر فلفل356364

120إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىاديان عبدالرسول غانم361769

121إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىنرجس احمد سعد295191

122إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىانعام جي  عليوي56540

123إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء عيدان حنون56481

124إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىكوثر سالم زايد47298



ى مسير294339 125إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىاديان امير

126إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىهاجر سلمان احمد364461

127إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىبتول صالح مهيدي293968

128إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزمن عبد عباس63369

129إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىدعاء قاسم عبيد294227

130إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزمن قاسم محمد20441

131إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىانوار محمد حاجم47374

132إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىايمان مجيد كريم355040

133إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىرقية احمد سهيل123954

134إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء ستار جابر294252

135إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىمكارم ثائر فالح20315

ى294458 136إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىعبير كاظم حسير

137إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىدعاء عبدالكريم شنشول362770

138إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىدعاء جاسم محمد294444

139إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء ستار عزيز294273

140إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىهبة كاظم منشد295295

141إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىمشاعل سعود بجاي294144

142إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة عمار عواد19553

143إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء عطيه عبدهللا355127

144إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب فالح عبدالحسن295434

145إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة خيون علوان20063

146إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزينة عبدالرزاق رشك125180

147إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىمريم جواد كاظم293719

148إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىرساب فليح حسن19197

149إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىمريم نعيم محمد355710

150إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىنوال كامل رحيم364587

151إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة نارص جليل19349

152إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىدعاء فهد صالح56454

153إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىتق  عطيه عبدهللا362099

154إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىغدير زعيبل بلبول124870

155إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىصفاء سالم عبدالسادة19633

156إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة ماجد كاظم294544

157إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىسارة خالد حسن56514

158إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىهدى قاسم محمد293906

159إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىنرسين عودة ليسان47548

سعاد توفيق عبدالعالي46537
160إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننى

161إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء فليح داود361442

ى361407 162إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىروى محمد عبدالحسير

163إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىنور حسن عزيز293680

164إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىرواسي عبدهللا مطرود361033

165إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىارساء عادل عبدالمحسن293828

166إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىاديان كريم عطية124634

167إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء فهد صالح20226

ى125318 ى كطير 168إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىغدير حسير

169إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء خالد مهدي470482

ي124005 ى مالج  170إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىايمان حسير

171إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىايات مجيد ملذوع124404

172إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىنرسين عبدالرضا زغير124435



ى سعد فرج47392 173إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىام البنير

حوراء محمد عبدعلي47316
174إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننى

175إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىرباب محيسن طاهر47396

176إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىرواء احمد سالم20490

زهراء علي حميد20242
177إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننى

178إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىنرجس فاضل جبار293465

179إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىبدور فاضل عبد295326

180إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىبتول رحيم ماجد46515

181إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىايات حميد خلف364154

ى كامل19492 182إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىعذراء حسير

شاب ريسان356856 183إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىهناء رسر

184إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب حميد جاسم535301

185إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىدعاء شهد وهيب548258

186إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىبيداء عبد هويش19334

187إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء يحنر عبدهللا19089

188إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىدعاء فاضل عباس356761

189إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىبراء فاضل جبار229703

االء محمد عبدعلي47327
190إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننى

191إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىنرجس خالد خضير354143

192إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىعذراء فاضل عباس356733

193إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىنور خالد مهدي535568

اسيا علي سعدون19070
194إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننى

195إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىهنادي محمد حاجم56546

196إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىحوراء فهد صالح20231

197إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىآيه حيدر خضى56445

وق يحنر حمادي20291 198إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىرسر

199إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب هادي علي295105

200إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء فاخر رزاق356276

201إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىرحاب فرج شالكة46488

ى294977 202إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىنور كاظم حسير

203إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىمريم جاسب هاشم19042

204إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزهراء حمدان طاهر294162

ي124014 ى مالج  205بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننىفاطمة حسير

سهام فاخر علي125331
206بكالوريوسسيد دخيل21869ذي قارأننى

207دبلومسيد دخيل21869ذي قارأننىانتصار كاظم نعيس125249

208إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىزينب سند شعيبث294132

209إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىدالل نواف مطلك294936

210إعداديةسيد دخيل21869ذي قارأننىمنتىه عزيز رزاق363183

1ماجستيراالصالح21870ذي قارذكرعبداالمير طعيمة بندر357938

2ماجستيراالصالح21870ذي قارذكرمحمد فاضل عذيب359667

3ماجستيراالصالح21870ذي قارذكرعباس علي جمعة317156

4ماجستيراالصالح21870ذي قارذكركاظم غميس يارس366560

5ماجستيراالصالح21870ذي قارذكراحمد عبدالهادي مجيد538888

6ماجستيراالصالح21870ذي قارذكرعماد سالم درسر360871

7ماجستيراالصالح21870ذي قارذكراحمد زامل حسن362608

8ماجستيراالصالح21870ذي قارذكراحمد نجم حسن364825

9دبلوم عالياالصالح21870ذي قارذكرجاسم محسن جثير125313

10بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى جابر طاهر360912



11بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدالواحد جسب361995

12بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعارف كاطع حمزة423785

ي يارس316502
13بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرهادي هانى

14بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكريوسف كردي بطاح364488

15بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد حنون سلمان125270

16بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرطارق هداب جواد538846

17بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبداالمير هاشم عسكر316578

ى نارص علي364449 18بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسير

ي حسن424487 19بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفالح عبدالنن 

20بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرابراهيم عكال مغامس365294

21بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي طراد معاون362417

22بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنعيم مزهر سليمان394225

 علي361694
23بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجاسب مصطقى

24بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصطقى نارص علي536655

ى362306 25بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكريحنر مجيد حسير

26بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعمار هادي عيىس361199

ى جعاز538902 27بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراسعد عبدالحسير

28بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالصاحب فيصل عنصور360227

29بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكروسام ثعبان جلوب125468

30بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعمار عبدالرحمن بندر536670

31بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمجيد بعنون كاصد259771

 علي صكبان423241
ى 32بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسير

ى خلف317097 33بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراكرم حسير

34بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرداود سلمان داخل361068

35بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد عجد سنيو423837

ي316932
 علي ثوينى

36بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى

37بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر حميد سليمان358540

38بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالفتاح غالب مكطوف316692

39بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرطارق لهمود جي 365335

40بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمهيب فاخر حميد423682

41بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمازن ثجيل جاسم364768

42بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي محسن عنيد535527

43بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي عابر فرعون317085

44بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكررمزي طاهر عبدالرضا361907

ى عباس جابر362045 45بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسير

46بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركاظم عبدالباري مزبان548224

47بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعالء كريم عبدهللا125194

ى جثير538789 48بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي حسير

49بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجمال رشيد عاكول126564

50بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركاظم فاضل رهيج359353

ى فالح واسل40989 51بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسير

52بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي جابر سمير361453

53بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراسعد رياض عجيمي365352

54بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحازم زوري شديد316483

55بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر جمال جعفر125245

56بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكربهاءالدين رمضان فليح125689

57بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحازم محمد زايركاطع365307

58بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجهاد سالم درسر362104



59بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدهللا رياض ثامر364743

60بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصطقى عبدهللا فالح536956

61بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرداود وداد داود317122

62بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعالء زبالة خضير364463

 علي مصطاح358231
ى 63بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسير

64بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرخاشع نعمة طاهر423273

65بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحاكم محمد محسن360924

66بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمالك علي حنون125240

67بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد كاظم عامر125236

68بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمهند محمد فهد365157

ي عبدالقادر جعاز316504
 
69بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرشوف

70بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسالم سعد حران424435

71بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركامل مشكور صي 359426

72بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسام وليد عبدالعالي359339

73بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالرحمن نعمة طاهر40642

74بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمسلم مصطقى نمر316326

75بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصطقى كمال عبيد473232

76بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكريحنر غالب مكطوف361076

77بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمناف نعمة طاهر365327

78بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرخالد محسن حران362130

79بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركاظم عكلة عبد40589

ي عبيد364556
80بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرانمار هانى

81بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمراد تمر رشاك126151

82بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرربيع عكش جبارة317033

83بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى صائب بدر361958

84بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد رشك بتور365788

85بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصعب كاظم ابراهيم358684

86بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى هادي عيىس360083

87بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراركان فاخر حميد423666

88بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحسان جواد كاظم359455

89بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسجاد عبدالكاظم جالب365675

90بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد عبداالمير غضبان360419

91بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد جواد خلف364765

92بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكررياض لفته جاسم317283

93بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرشاكر علي غانم472411

94بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعدنان مهلهل حبي 317065

95بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرقاسم يعرب قحطان316447

96بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرقضي جباري جويل361720

97بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالرحمن محمد زاير كاطع360445

98بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكريوسف كاظم مهدي125610

99بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنبا نارص حسون364398

100بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجليل محمد غضبان360067

101بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعدنان حاجم داخل365248

102بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالجليل طعيمة بندر359117

103بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحكيم لهمود نوار360579

ى361469 104بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجالل مسلم مفي 

105بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكربدر جميل سعدون424474

106بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرموس جابر موس361840



ى عليوي361700 107بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي حسير

108بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكربارق عبدالزهرة نعناع316631

109بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركاظم صابر دخيل126695

110بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعمار محمد شندوخ423755

ى محسن كاظم125190 111بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسير

112بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالرزاق طعيس عنيد360062

ي125447 113بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسامي لطيف امير

ى360030 ى تي  114بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

115بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسجاد دفي  عباس538890

116بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصطقى هادي عيىس364910

117بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعالء رديس وادي362670

118بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد حميد محمد423860

119بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد نعيم محمد362101

ى423543 120بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنجم عبدالحسن حسير

121بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرضياء هادي ميسور472733

122بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعالء عبدالهادي علوان316408

ى360009 ى تي  123بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركرار عبدالحسير

124بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجعفر فيصل غازي423711

125بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفضاء شتيل داود361975

126بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي صبيح نايف364160

127بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكريعقوب كاظم مهدي125514

128بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد حبيب الزم423738

129بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعصام محمد كشيش365317

130بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر جبار عباس548231

131بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفاضل عبدالهادي علوان316996

132بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراسامة ماجد هاشم316543

ى362622 133بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد سعد عبدالحسير

134بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر عقيد جلود362394

يف423881 135بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس عبدالكاظم رسر

136بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى غميس يارس423625

137بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركريم ستار بجاي473327

138بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس عبدالحسن عبدعلي472939

139بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد حميد جابر361810

140بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر علي فاضل362586

141بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفاضل هارون عيىس536569

142بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكريارس نارص يارس423529

143بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس كاظم كشاش364602

144بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرصباح زبيل كاطع362500

145بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركاظم كطف كاظم361247

146بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنائل رياض غضبان361749

147بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي نوري عاضي364359

148بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد اياد هاشم364784

149بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي عامر مزبان423473

150بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرباسم صعيب عويد361013

151بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي عبدالجليل جاري423578

152بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد مصطقى فليح316619

153بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمهند ابراهيم الزم317046

154بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصطقى راغب بدر365560



155بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي مثنى حميد361586

ي360638
156بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد عذوف راضى

157بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرامجد رشيد مشاي472896

158بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس مصطقى نمر364323

159بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعقيل عبدالعالي غنام364523

160بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرقاسم علي حنون361137

ى محمد536674 161بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد عبدالحسير

162بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس فاضل رهيج316374

163بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرايمن حاكم فالح365276

164بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر عبداالمير جعاز126712

165بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراثير طريم غنام423948

166بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركرار عبدالحسن عبدهللا364534

167بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد عبدالصاحب علي316309

168بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعقيل سمير سكر364722

169بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفالح عبدالحسن حمود360684

170بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنزار علي حسن536614

171بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراكرم ماجد هاشم126461

172بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراسعد كامل درسر365819

173بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفراس رياض حمد365229

174بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرصالح جعفر محمد423163

ى317095 175بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمثنى عباس حسير

غام حميد حاجم362656 176بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكررصى

177بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركرار علي جابر365951

178بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرخالد هيثم صابر364208

179بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد غالب مصطقى536626

180بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركرار عزيز عبود536720

ف مجيد حسن472955 181بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرارسر

182بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسعد عبدهللا علوان536669

183بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكررعد ليث محمد366934

184بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفارس جلود حمزة362123

185دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمكطوف خلف دحيلس365373

186دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعالوي محمد علي364711

ي عبدالكريم مكطوف316897 187دبلوماالصالح21870ذي قارذكرتاج 

188دبلوماالصالح21870ذي قارذكررياض ثامر شبيب360180

189دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعصام حميد رحيل424673

190دبلوماالصالح21870ذي قارذكركريم شنبار دخيل359762

191دبلوماالصالح21870ذي قارذكربهجت مزهر سليمان258262

192دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدالهادي علوان دخيل539145

193دبلوماالصالح21870ذي قارذكرسليم حسن جياد125307

194دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي زعيبل حبيب424349

195دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمنار جبار شديد126600

196دبلوماالصالح21870ذي قارذكرصادق طعمة عبيد126536

197دبلوماالصالح21870ذي قارذكرفاضل عبد وادي125185

198دبلوماالصالح21870ذي قارذكررحيم حميد جي 548234

199دبلوماالصالح21870ذي قارذكرفالح حسن كريم365965

200دبلوماالصالح21870ذي قارذكرانور فالح حسن365751

هللا ثجيل126705 201دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد خير

202دبلوماالصالح21870ذي قارذكرفؤاد بدر جلوب366786



203دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد جاسم عبيد125261

ى جابر360570 ى تي  204دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدالحسير

ي يارس365395
205دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمهدي هانى

206دبلوماالصالح21870ذي قارذكرصابر علي كحامي126721

207دبلوماالصالح21870ذي قارذكرسعد موحان زهيان125811

208دبلوماالصالح21870ذي قارذكررسحان يوير حايف316676

209دبلوماالصالح21870ذي قارذكرطاهر هاشم لطيف536580

210دبلوماالصالح21870ذي قارذكركاظم صيهود شدود125372

ى126438 211دبلوماالصالح21870ذي قارذكرخليل ابراهيم ياسير

212دبلوماالصالح21870ذي قارذكرصدام عبد عنيد536528

213دبلوماالصالح21870ذي قارذكرصباح جاسم ذياب125364

214دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمنير حميد سليمان472375

215دبلوماالصالح21870ذي قارذكرسلمان دحام جخيور316691

216دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد كاظم عبدهللا40940

217دبلوماالصالح21870ذي قارذكرجاسم حنون عبد359942

218دبلوماالصالح21870ذي قارذكركاظم راشد نعيمة473362

219دبلوماالصالح21870ذي قارذكررحمن كريم سفيح125297

220دبلوماالصالح21870ذي قارذكراسعد تمر رشاك317120

221دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمهدي حصيل خلف559666

ى فهد424706 222دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي حسير

223دبلوماالصالح21870ذي قارذكرموفق طعيمه بندر359359

224دبلوماالصالح21870ذي قارذكرميثاق لكن مهوس358252

ي126068
225دبلوماالصالح21870ذي قارذكرسمير بجاي راضى

226دبلوماالصالح21870ذي قارذكرموفق سالم عنصور365274

227دبلوماالصالح21870ذي قارذكرقضي محمد جابر473414

228دبلوماالصالح21870ذي قارذكرخضير عباس جابر360096

229دبلوماالصالح21870ذي قارذكرطالب فيصل عنصور364065

230دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي نارص علي317060

231دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر مكطوف خلف473393

ي كاظم365382
232دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي وصقى

233دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي كامل درسر365774

234دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد سعدون خماط536951

235دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدالعظيم صفر عليخ125375

236دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد هالل طارش469743

ى جابر موس316620 237دبلوماالصالح21870ذي قارذكرامير

ى424653 238دبلوماالصالح21870ذي قارذكرخالد جابر عبدالحسير

239دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي عباس جابر358548

240دبلوماالصالح21870ذي قارذكرناظم شاكر عزيز359212

241دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد جاسم يارس358160

242دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحميد غالي سحيب125250

243دبلوماالصالح21870ذي قارذكرضياء عبدالهادي علوان364296

ي مزعل316659
ى
244دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي عوف

245دبلوماالصالح21870ذي قارذكرنور عباس شندوخ469693

246دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر حنون حنش125454

247دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحافظ جلوب جاسم548147

248دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر محمد خيون316506

 عبدعلي جي 424603
249دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمرتضى

250دبلوماالصالح21870ذي قارذكريونس كاظم موس125894



251دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمامون جابر طاهر364387

252دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمجيد جابر جودة472749

253دبلوماالصالح21870ذي قارذكرصفاء يونس جعفر548233

254دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي رشيد عبدعلي126458

ي361091
255دبلوماالصالح21870ذي قارذكرجاسب بجاي راضى

256دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد هادي عيىس361171

257دبلوماالصالح21870ذي قارذكرسعيد غالي سحيب126088

ى جابر536658 258دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعباس تي 

ى362446 259دبلوماالصالح21870ذي قارذكركاظم سفير حسير

ى423604 260دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعالء صبيح حسير

 علي316618
261دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد مصطقى

262دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد نعمة غضبان469711

263دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمؤيد رحيم عكال364517

264دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد عقيد جلود364479

265دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي حميد كاظم539142

266دبلوماالصالح21870ذي قارذكرداود جاسم محمد360789

267دبلوماالصالح21870ذي قارذكرهارون محسن حران365221

268دبلوماالصالح21870ذي قارذكرضياء دهيم داود538796

ى خلوهن مديخيل361042 269دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسير

270دبلوماالصالح21870ذي قارذكررعد حنظل نارص364927

ي469720 271دبلوماالصالح21870ذي قارذكرهشام عبدالعباس زبير

ى غالب مكطوف472479 272دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسير

273دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي محمد عبدالسادة364088

274دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبد منهيد362994

275دبلوماالصالح21870ذي قارذكرجعفر يونس جعفر362251

ى مخيلف360441 276دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمود حسير

ي423417 277دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعقيل لطيف امير

278دبلوماالصالح21870ذي قارذكربارق جاسم مكطوف423648

279دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد صادق كاظم538926

280دبلوماالصالح21870ذي قارذكرابراهيم سلمان داخل361551

281دبلوماالصالح21870ذي قارذكرابراهيم صادق كاظم536724

ي423808
ى
282دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمسلم حمزة عوف

283دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر جليل جدران360283

284دبلوماالصالح21870ذي قارذكرانور دحام جخيور126502

285دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد خالد عبدالعالي548208

286دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحاتم عبدالكريم خليف472966

ى عبدالسادة فزي    ع360166 287دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسير

288دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحكيم ستار بجاي125395

289دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر رمضان زبون317028

290دبلوماالصالح21870ذي قارذكرسجاد عزيز نغش366081

291دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعضيد رياض غضبان536678

292دبلوماالصالح21870ذي قارذكرغيث مرتضى جابر361034

293دبلوماالصالح21870ذي قارذكرجاسب سالم لهمود473245

294دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمنير عكش جبارة317075

ى عبداالمير غضبان365055 295دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسير

296دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدالرحمن عبد عنيد359322

297دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمشير فاخر حميد472284

298دبلوماالصالح21870ذي قارذكرهيثم يارس جاسم365996



299دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي حافظ حميد359894

ى عبدالباري مزبان536595 300دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسير

301دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدالباسط رياض حمد472543

ي عبدالقادر جعاز424627
302دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحفظى

303دبلوماالصالح21870ذي قارذكراوس جابر فليح126197

304دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر فالح حسن364676

305دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعقيل عبدهللا فالح360113

ي362935 306دبلوماالصالح21870ذي قارذكروسام عبدالعباس زبير

ى عماد كاظم316974 307دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسير

308دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدهللا مزهر سليمان362038

309دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر بهلول جلوب361220

310دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسن عبدالكاظم جدران316594

ى حمد حيدر125938 311دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسير

312دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعظيم حميد رحيل126632

313دبلوماالصالح21870ذي قارذكركاظم عبد كاظم473311

314دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسن مكطوف خلف365333

315دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعدي محمد جابر424579

ى خليف317241 316دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد حسير

317دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي عباس شندوخ538793

318دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد رب  ح ذياب359962

319دبلوماالصالح21870ذي قارذكرخالد كامل درسر364786

ف باسم محمد362191 320دبلوماالصالح21870ذي قارذكرارسر

321دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحازم محسن جثير361755

322دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسام عماد مهلهل316590

323دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي عبدعلي حمود538877

324دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد كاظم عطوان360601

325دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمرتخ  عبدهللا فالح125944

ي316552
326دبلوماالصالح21870ذي قارذكرايمن ظاهر راضى

327دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعذاب ميسور لفته469746

328دبلوماالصالح21870ذي قارذكرجعفر عكش جبارة317063

329دبلوماالصالح21870ذي قارذكرستار عكلة عبد358521

ي يارس316363
330دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعادل هانى

هللا لفته317000 331دبلوماالصالح21870ذي قارذكروليد خير

332دبلوماالصالح21870ذي قارذكرصباح طعيس عنيد126048

333دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد لطيف كاظم536697

334دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي سالم عنصور423100

335دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد سعد كاطع316549

336دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد مهلهل حبي 316879

337دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي بهلول جلوب360517

338دبلوماالصالح21870ذي قارذكراكرم ذياب موس358365

339دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي نصير ثجيل358583

340دبلوماالصالح21870ذي قارذكركرار علي حنون361111

341دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر محمد كاظم358623

342دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعقيل مجيد جاسم469736

343دبلوماالصالح21870ذي قارذكرثائر عبدهللا نجم361106

344دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعقيل عبدهللا نجم538795

ى360449 ى تي  345دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد عبدالحسير

ي364175 ي جاسب صي  346دبلوماالصالح21870ذي قارذكرصي 



ى538840 347دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد عبدعلي حسير

348إعداديةاالصالح21870ذي قارذكروافق كاطع حمزة364754

ى خلف536645 349إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي حسير

350إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرناظم حيال صبار423393

351إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعادل سالم نايف548232

352إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبدالكاظم حصيل خلف548228

353إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبد حسن نارص361154

354إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر نعيم رهيف364817

355إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد حسن كاطع473343

356إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحمد كاطع حريجة362639

357إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر كاظم جثير125206

358إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبدالرضا اجباري عبيد362005

359إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن عبدهللا فالح550217

360إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنقذ جابر فليح359792

ى بظي عويد316634 361إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

ى جودة550227 362إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرواثق شاهير

363إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرفاخر نعمة بندر550561

364إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي سعدون شويغي316496

365إعداديةاالصالح21870ذي قارذكررعد رياض شهاب561186

366إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرصادق فيصل جاسم423296

ى خضير362177 1ماجستيراالصالح21870ذي قارذكراحمد حسير

2ماجستيراالصالح21870ذي قارذكرمالك احمد سدخان359806

3ماجستيراالصالح21870ذي قارذكرصفاء فؤاد كاطع548219

ى طعيمة بندر358821 4ماجستيراالصالح21870ذي قارذكرحسير

ي حمد316450
5بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد راضى

6بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسجاد نعمة عطوان365292

ي نعيم365103
7بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعواد ماضى

8بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي رشيد خلف361823

9بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد اكعيد مطرسر316987

10بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفؤاد عبدالعالي سالم316538

11بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمزهر صباح مزهر365617

12بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس رعد عباس316529

13بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحميد دهش سعدون125902

14بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكربدر صائب بدر361399

15بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسعد نارص عزيز536589

16بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرميعاد دفي  عباس476796

ى316373 17بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفاضل جبار حسير

18بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرصالح مهدل عطوان316551

19بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرامير عبدالكاظم حمادي538950

20بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنجاح لؤي جواد472720

21بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركرار وداد داود126057

22بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصطقى ستار مزبان316625

23بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركريم ناظل زاير126365

24بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراسعد عيال شيحان365613

ى حميد نعيم40729 25بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسير

26بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجعفر عبدالعالي حمادي365482

27بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعماد رحمن طاهر260038

28بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى كريم حمد317001



ى خلف472652 29بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالرحمن امير

30بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرايمن مصعب جابر362384

31بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفاضل عباس جويعد360226

 عبدالعالي حمادي364874
32بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصطقى

33بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى عبدالرزاق دايش358450

34بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرزين العابدين كيلو جاسم125518

35بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد صابر دخيل125676

36بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالرسول محمود نارص472862

37بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراركان سمير بجاي126572

38بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرروكان طه كاظم316511

39بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفاضل ناظم حيال126000

40بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحاتم كريم شنبار359715

41بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفضاء طالب هاشم317132

42بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد ابراهيم الزم126096

43بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد سمير حسن360317

44بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر عبدالصاحب علي473444

45بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكريونس عبدربه نايف358326

46بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرازهر علي محسن362087

47بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس مناجي خزعل364496

48بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسن رحيم عبدربه364452

49بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمهند سمير حنون362310

50بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر نجيب صياح126110

51بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي طعمة محمد317149

52بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرصفاء هيثم عباس40458

53بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي رضا رشيد عاكول364653

54بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنايف جثير حاتم125415

55بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالسميع مزهر سليمان125916

56بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى شعالن طه359727

57بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد يارس جاسم361570

58بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرخالد عبدالرزاق غضبان40500

59بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد مجيد سعد362146

ي مكي كاطع125681
60بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمدتق 

61بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي مرتضى جابر536618

62بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفرقد عبدهللا جعفر365796

63بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى ظاهر هاشم361605

ى عليوي362359 64بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد حسير

65بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصطقى عبدالرزاق دايش364224

66بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمنير عبدالهادي كاظم361926

67بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمسلم شاكر مرهج125349

68بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرزهير محمد بوهان360084

69بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد سعد مري536602

70بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجودت كاظم زورة126664

71بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركرار خليف صبيح360296

72بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنزار عبدالجليل عبدهللا538862

73بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفؤاد عزيز نغش63776

74بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنشوان سعد شاووش125265

75بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمصطقى شلج سنيو40831

76بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنجاح محمد عبدالسادة317169



77بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفارس محسن علي63916

78بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرانمار عمران موس362287

79بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي ستار مزبان316603

80بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعقيل يوسف بندر365086

81بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد كريدي فرحان362027

82بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي رعد عباس316535

ي362222
83بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد هادي هانى

84بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركلثوم محمود نارص472808

85بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي كريم عبيد548235

86بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعادل محمود نارص471646

87بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد خماط ثامر427270

88بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد راغب بدر364848

89بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد جباري جويد364295

90بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر علي شهد125967

91بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى كريم ثامر317193

ى جابر358502 92بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعقيل حسير

93بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر صائب بدر359920

94بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسجاد محمد بظي316646

ى حسن364440 95بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي حسير

96بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرفاهم علي مصطاح359861

97بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرباسم مالح منور365170

98بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس هيثم عباس125746

99بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد ابراهيم عكال125855

100بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرزيدون عبدالباري دايش364584

101بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرباسم عطشان صالح472949

102بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد ستار مزبان125328

ى نجم بري    ح358062 103بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسير

ى عجد359392 104بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي حسير

105بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالوهاب عبدالرزاق دايش358476

106بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسن شهيب داود362196

107بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم حمادي126661

ي360947 ى جاسب صي  108بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسير

109بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسن يحنر سفيح361886

ى360039 110بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد حازم مفي 

111بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر سالم كاظم364965

112بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي حسن حايف358406

113بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرنورالدين علي حاتم536642

114بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمهدي عبدالمير غضبان364796

115بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرزعيم مثنى حميد360946

116بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد طالب فيصل316916

117بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرهشام سعد حران125484

ي316541
118بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد عناد شغى

اس سامي محسن366501 119بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرني 

120بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد عبدهللا فالح316580

121بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرقيس محمد بوهان125234

122بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد سلمان داخل365397

123بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراياد فالح حسن365542

124بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدالرضا سبيع364550



125بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمفيد عيىس عبيد126433

ى كحط473274 126بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجبار ياسير

127بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحمزة مهدي فليح472757

128بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرصادق عبدالعزيز موس125760

129بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحسن هادي عيىس361866

130بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرسارة وليد عبدالعالي359018

131بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرجاسم محمد دهيم317161

132بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرامجد موهان مزعل126412

133بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد نعمة جليل536922

134بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد سمير سكر364787

135بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي كريم ثامر316498

136بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراثير عبداالمير يارس415947

137بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرهيثم مثنى حميد361425

138بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي فرات كامل469755

139بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي صبيح هاشم360763

140بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكربدر ستار جبار126671

141بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحسن علي جمعة364760

142بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكربركات حاكم فالح365312

143بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمنذر علوان كاطع126715

144بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد فالح موحان364896

145بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس كامل قحطان365043

146بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكريوسف هارون عيىس361802

147بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرهيثم عكلة عويد125256

148بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر دفي  حاتم360487

ى359991 149بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعباس خالد ياسير

150بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمرتضى سعيد حاجم472739

151بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرميثم غالب منيور365118

شاب548225 152بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرزكريا يحنر رسر

153بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكررشيد عيىس عبيد359256

154بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي حميد حنون361308

155بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراسعد مجيد بعنون125994

156بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكراحمد علي بدري102216

157بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركاظم كريم كاظم126476

158بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرشبيب وليد عبدالعالي538872

159بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعالء حسب خضير364884

160بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدالسادة فزي    ع364632

161بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرقيس محسن يارس361725

162بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي يحنر سفيح361917

ي125390
ى حميد صخى 163بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرامير

164بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد حسن حايف126306

165بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركرار خالد عبدالعالي364619

ى حسن40757 166بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكروسام عبدالحسير

يف317016 167بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرقضي سعدي رسر

168بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحمد معوبد غفله359409

169بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرغفران هيثم صابر472819

170بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكركرار نذير جمعة259919

171بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرحيدر مهدي فليح472775

172بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرمحسن حميد محسن63306



173بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعلي خليف جابر41030

174بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكررضا موحان دويان125773

175بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرهاتف حبيب خليف126376

176دبلوماالصالح21870ذي قارذكرنزار خليل عبدهللا316568

177دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمهند رشيد عبدعلي125650

178دبلوماالصالح21870ذي قارذكرستار عكاب نتيشون522995

179دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد سمير حسن360136

اس عبدالرزاق عبدهللا552077 180دبلوماالصالح21870ذي قارذكرني 

181دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد سليمان كامل125178

182دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي عباس عبد317073

183دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمرتضى عودة محمد472609

184دبلوماالصالح21870ذي قارذكركرار فاضل ثامر365132

185دبلوماالصالح21870ذي قارذكرجعفر عمران عاقول317240

186دبلوماالصالح21870ذي قارذكرهيثم كاظم زورة361664

ى360161 187دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمنصور حازم مفي 

188دبلوماالصالح21870ذي قارذكررشيد حميد نصار423363

189دبلوماالصالح21870ذي قارذكرخلف جابر خلف359247

190دبلوماالصالح21870ذي قارذكركرار طالب جميل316656

191دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر ريسان سنيم364857

192دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحسن زبون اسماعيل40670

193دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي حاجم خلف474578

194دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد طالب سنيم358011

ي359034
195دبلوماالصالح21870ذي قارذكرايوب مهدي هانى

196دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد احمد سدخان359624

197دبلوماالصالح21870ذي قارذكرسجاد زغير كريدي469714

198دبلوماالصالح21870ذي قارذكرانمار علي نافل260069

199دبلوماالصالح21870ذي قارذكرادريس محسن يارس361665

ى فؤاد داود125928 200دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحسير

201دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمؤيد جاسم يارس366220

202دبلوماالصالح21870ذي قارذكرقضي قاسم يارس358115

203دبلوماالصالح21870ذي قارذكرسيف سعد موحان63404

204دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمصطقى شاكر مهدي125906

205دبلوماالصالح21870ذي قارذكراحمد هيثم صابر358095

206دبلوماالصالح21870ذي قارذكرايوب يعرب قحطان125158

207دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر علي سدخان125506

ى علعل40892 208دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدالباري عبدالحسير

209دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدالستار عبدالرحمن بندر361396

ي نعيم472713
210دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمقداد ماضى

211دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد علي شهد126185

212دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعلي جبار عبدهللا316571

213دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد سالم حنظل365876

214دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمزهر كامل سليمان365472

215دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعباس غالب مبارك125441

ى فهد316476 216دبلوماالصالح21870ذي قارذكرحيدر حسير

217دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدالحميد مالح عباس360476

218دبلوماالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم عسكر359573

219دبلوماالصالح21870ذي قارذكراكرم كامل يوير125985

220دبلوماالصالح21870ذي قارذكركرار دحام جخيور364922



221إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس فالح طارش361334

222إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد صادق هادي317101

223إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي سليم كريم125925

224إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعمار احمد شندوخ126028

225إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرذوالفقار جابر فليح63894

226إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسجاد عبدالهادي مجيد359279

ي نذير جمعة362060
227إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمدتق 

228إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنتظر حكيم لهمود316667

229إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدالحسن شهد366113

ى محمد شندوخ125568 230إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

ى حيدر مايد536666 231إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

232إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسجاد سمير رحيم536625

233إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عزيز عبود358388

234إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسجاد جمهور مطرسر366403

235إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرربيع لكن مهوس472580

236إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرذوالفقار قاسم موحان365942

237إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرازهر عبدالرزاق خيون125421

238إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرخالد رحيم زوب  ع125725

239إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عجيل يوير361377

 علي ركاد125493
ى 240إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

241إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمصطقى جمعة معروف360540

 علي عناية125201
ى 242إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

243إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرغزوان نذير جمعة366351

244إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي منار جبار125222

245إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر دحام جخيور317012

ى125698 246إعداديةاالصالح21870ذي قارذكررعد سعدون شنير

247إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي نجيب صياح126112

248إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرطه عبداالمير غضبان357995

ي125595
249إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرازهر رزاق بانى

 علي نعمة359860
ى 250إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

251إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر طالب مكطوف364836

252إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراسحاق خليل ابراهيم361944

253إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد عماد جابر316430

ى عبود473376 254إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

255إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدهللا فاضل316655

256إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمسلم سمير بجاي126072

ى خليف366387 257إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنتظر حسير

258إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر جميل جاري364480

259إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد طعيمة عطوان559670

260إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي عبدهللا فاضل316649

261إعداديةاالصالح21870ذي قارذكركرار حامد مهلهل469716

262إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرجاسم طاهر جاسم316559

ي259832
263إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمرتضى حميد صخى

264إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمصطقى محمد جاسم360994

265إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرزينالعبدن علي جمعة317215

266إعداديةاالصالح21870ذي قارذكركرار خليف عيىس317077

267إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن رميل منيور364254

268إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرزهير قني  خنجر125225



يف317035 269إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد عبدالرضا رسر

270إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمؤمل فضاء جابر358276

271إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرلطيف حسن خطار316953

272إعداديةاالصالح21870ذي قارذكررائد عبدالرزاق هادي126699

273إعداديةاالصالح21870ذي قارذكريحنر حكيم لهمود316396

274إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد رحيم نارص474485

ى سعيد حاجم125668 275إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

276إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر صباح مزهر365590

ى472645 ى سعد عبدالحسير 277إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

ي317303 ى لطيف امير 278إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

279إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمهند صابر علي125218

280إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي عبداالمير يارس316384

281إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسجاد مطر محمد126013

ى رديس وادي472919 282إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

283إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرفضاء عبيد حايف359602

284إعداديةاالصالح21870ذي قارذكركرار عبد كاظم126215

ى احمد سدخان359967 285إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

286إعداديةاالصالح21870ذي قارذكروسام عبدالعظيم صفر317017

287إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي نعيم مزهر394404

288إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعالء نعمة عزيز316937

ى هالل523001 289إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي حسير

290إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرباقر حكيم لهمود316589

291إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبدهللا سعد كامل316522

292إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمقتدى وسام حميد126542

293إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عماد كاظم125950

ي طارش316630 294إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبدالهادي عبدالنن 

295إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرصالح عماد كاظم125954

ي316570 296إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسجاد لقمان زبير

297إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس كاظم عبدهللا361682

298إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد كاظم حالوي364336

299إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرستار خالد عبدالعالي360811

300إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي حبيب خلف259843

301إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرزياد دفي  عباس477349

302إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد ثامر مزبان474550

303إعداديةاالصالح21870ذي قارذكريوسف عصام حميد126546

304إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرباسم محسن جثير125873

305إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرالياس كاظم عبدهللا360467

306إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد رافد لطيف523005

307إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس لفته صيوان539009

308إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن عبدالرزاق نعناع360050

309إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد كاظم مهدي365359

ي عبدالكريم362066 310إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد تاج 

311إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنتظر ضياء جابر126567

ى365643 312إعداديةاالصالح21870ذي قارذكربالل مسلم مفي 

313إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمجيد دهش سعدون358952

314إعداديةاالصالح21870ذي قارذكركرار حيدر نعيم365668

315إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس سعيد محسن536639

316إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد حمود راشد358190



317إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرامجد خلوهن حسون316673

318إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي محمود زيدان316398

319إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد عبدهللا خلف364464

320إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمؤمل وليد كامل125401

321إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر عكاب نتيشون125547

322إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد محمد موس359707

323إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرزين العابدين عبدالزهرة نعناع316663

324إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرفرقد اسعد محمد548229

325إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمصطقى ضياء طعمة126380

326إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي هارون عيىس536687

327إعداديةاالصالح21870ذي قارذكربدر طالب سنيم538963

328إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي جاسب رسحان364474

329إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعقيل مكطوف خلف365349

330إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي عبدالكريم صغير125919

331إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد جابر موس316605

ى126161  علي حسير
ى 332إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

333إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر عارف كاطع126614

334إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي لطيف فهد365017

335إعداديةاالصالح21870ذي قارذكركرار كامل ثجيل126472

336إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرانور كشيش رميض125889

337إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرايهاب وليد عبدالعالي359000

ي361292 338إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد فالح عبدالنن 

339إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنتظر سعيد محسن536630

340إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي طاهر سليمان125424

341إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرصادق عبدالعالي غنام259955

342إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمسلم غميس يارس125965

343إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسجاد حجام الزم469705

344إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر رشيد مجيد473293

ى362342 345إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرزين العابدين علي حسير

346إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحكيم لفته جواد362323

ى260077 347إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسام علي حسير

348إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرباقر جبار كريم366410

349إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرهاشم ماجد هاشم538974

350إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد حسن نارص126022

351إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر رزاق احمد548140

352إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر عباس رشك317145

353إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرطه عبدهللا خلف359533

354إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر منقذ جابر360777

355إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمرتضى عباس رشك259856

356إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراسامة منار جبار126074

357إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبيد نمنم361213

358إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرقتيبة سليم كريم125587

359إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسيف جاسم هاشم316458

360إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس نعمة جليل536904

ي536636 361إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر جابر خاج 

362إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي احمد حسن361496

363إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي حسن نارص536686

364إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعمار يوسف كردي359414



365إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمهيمن راغب بدر364819

366إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرانور وضاح محسن125766

367إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنذر يونس جعفر316561

368إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس جواد كاظم358968

369إعداديةاالصالح21870ذي قارذكركرار غانم لفته360748

370إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد اسماعيل سعدون361633

ى جابر361855 371إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسامي حسير

ى بدن جبار536965 372إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسنير

373إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي عارف جابر364533

374إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرخالد رياض غضبان536633

375إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمهند عبد خليف125647

376إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد طالب محمدباقر126358

377إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن شاكر عبد469767

378إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرخالد سعد جلوب365653

379إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرهيثم عبد كاصد316684

380إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن جميل جابر359321

381إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمرتضى طعيم مدلول472595

382إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد حاكم فالح365244

383إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس سالم كاظم539017

 علي536638
ى 384إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمصدق حسير

ي علي طراد362208
385إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمدتق 

386إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبدالرحيم سليم عبدالرحيم365202

ي125385
387إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمدصادق ناظم سبن 

388إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمسلم حجام الزم472228

389إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرصادق يونس كاظم125406

390إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبدالكاظم غالي سحيب362441

391إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعمار عبدالصاحب كاظم362271

392إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر عبدالعالي غنام316563

393إعداديةاالصالح21870ذي قارذكروائل محمد موس125578

394إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي عباس رشك259785

395إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد موفق غازي364728

396إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحمزة مزيد عامر317008

 علي حسن359198
ى 397إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

ي عبدالكريم63279 398إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد ناج 

399إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر عبدالكاظم حصيل548230

400إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد عبدالرضا مصطاح126370

401إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبدالكريم غضبان عبدالكاظم548155

402إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدالباري دايش469691

ي كاظم126443
403إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر هانى

404إعداديةاالصالح21870ذي قارذكركرار جاسب يارس474448

ى كوسج364364 405إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد حسير

406إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد نافع فهد317009

407إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراياد سمير بجاي125315

408إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرانمار خليف عيىس317081

409إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر هارون عيىس359936

410إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرقضي باسم محمد366150

411إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرنزهان الدين احمد جاسم41009

412إعداديةاالصالح21870ذي قارذكريوسف كاظم صباح364680



413إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرصادق محمود نارص317128

414إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنتظر دحام جخيور63744

415إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمؤمل شاكر عوين125618

416إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرقاسم كريم علي259972

ى359822 ى حسير 417إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعصام عبدالحسير

418إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي حيدر سالم125229

419إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد لطيف فهد364982

420إعداديةاالصالح21870ذي قارذكركرار جاسب نجم259737

421إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي جابر كاظم364423

422إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرفاضل عواد كاظم366612

ى عالوي محمد364931 423إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

424إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمرتضى جميل جابر364259

425إعداديةاالصالح21870ذي قارذكريعقوب مطرسر هندي366309

426إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرخالد سنان موس473258

427إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي كريم حسن125629

428إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرتاج الدين عبدالرحمن مشكور126639

429إعداديةاالصالح21870ذي قارذكررسول جبار حميد126361

430إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد مهدي مهوس126587

431إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عامر مزبان125284

432إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد باسم حسن361266

433إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرناظم مالح منور361517

434إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنتظر يونس جي 259980

435إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس مجيد جاسم365535

436إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي جاسم صالح472436

437إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرستار مثنى حميد126339

 سامي هاشم125704
438إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمصطقى

439إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عباس بشارة364354

440إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد سفاح طارش366118

441إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنذر عبدالرزاق عبدهللا552073

442إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعمار ثامر نون126173

 علي يارس365723
ى 443إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

444إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد جاسم كامل559960

445إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد محسن جثير358349

446إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي محمد شندوخ125535

هللا539024 447إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد محمد خير

448إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن ماهر نعمة536623

449إعداديةاالصالح21870ذي قارذكررحيم عبود جوالن361770

450إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي عبدهللا موس126407

451إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرابراهيم حبيب خليف317271

452إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي خلوهن مديخيل360182

453إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي حكمت اركان469725

454إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراثار هيثم صابر363129

455إعداديةاالصالح21870ذي قارذكركرار عزيز كريم126569

456إعداديةاالصالح21870ذي قارذكربهاءالدين فيصل غازي317093

غام موس عمران259872 457إعداديةاالصالح21870ذي قارذكررصى

458إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن عبدالباري مزبان361835

459إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد حسن جاسم423695

460إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد جاسب عبدالعالي366379



461إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي يوسف كردي359430

ى سالم عنصور126039 462إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

463إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد باسم رسحان125563

464إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمظفر كريم محمد316391

465إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرفراس رشاك كاطع472187

466إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرنور محمدباقر عيىس126486

467إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن عبدالجبار ثجيل41058

468إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبدالعباس عذاب مطر423184

469إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرجعفر علي عنكود126562

470إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرلؤي قاسم يارس358138

ي عبدالكريم523011 ى تاج  471إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

472إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرجعفر صدام عبد539041

473إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرباقر عمران موس125164

474إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرزين العابدين حجام الزم469701

475إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسجاد صادق مكطوف260050

476إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد طعمة محمد316381

477إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسجاد حسب خضير364603

478إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحمود خالد خلوهن125826

ي نعيم364271
479إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمراد ماضى

480إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد بهجت مزهر535612

481إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرثائر محمد نعيم260123

ى360462 482إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمؤيد عالوي حسير

ى خليف360727 483إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس حسير

484إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمنتظر ثامر مزبان474532

ى عليوي126402 485إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس حسير

486إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرذوالفقار علي موحان548156

ى مهلهل حبي 548157 487إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

ى كاطع عجرش316474 488إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

489إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعبدالحسن عبدالرضا شباط359302

490إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد بادي حمد359401

491إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس خميس محمد126083

492إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد جاسم نارص472174

493إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد صادق فاضل316524

ى عصام حميد125910 494إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

495إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعباس رحيم حريجة472636

496إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراكرم ضياء عوين359371

497إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي كامل ثجيل317261

498إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد جميل جابر364273

ى محمد366689 499إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

500إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرسجاد فالح حسن365722

501إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرصالح عطشان صالح472786

ى364055 502إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرمصطقى قاسم مفي 

503إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن حبيب عويد126368

504إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسن يونس كاظم125408

ي كاظم365879
505إعداديةاالصالح21870ذي قارذكروليد وصقى

506إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرابراهيم داخل عليعل366188

507إعداديةاالصالح21870ذي قارذكراحمد حميد صباح361361

508إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرطاهر يارس جاسم362165



ى كامل عيىس472562 509إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحسير

510إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي جاسب عبدالعالي366231

يف مزعل548227 511بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرعبدالعظيم رسر

512بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكررب  ح ذياب فياض126489

513بكالوريوساالصالح21870ذي قارذكرماهر خليل عبدهللا316574

514دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعبدالقادر زبيل كاطع126045

ى125970 515دبلوماالصالح21870ذي قارذكرعادل صبيح حسير

516إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرقاسم حتات نعيمة126394

517إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرعلي فاضل عذيب126592

518إعداديةاالصالح21870ذي قارذكرحيدر كاظم شالكة126680

1ماجستيراالصالح21870ذي قارأننىغفران زامل حسن561125

ي364372
2دبلوم عالياالصالح21870ذي قارأننىانتظار فالح خشن 

3بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىشفاء عبدالكريم غالم423377

4بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىهدى رحيم عكال361736

5بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىايمان سعيد محسن361420

6بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزينب جاسب نجم125302

7بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىامنة عواد بنيد362268

8بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىرشا جاسب نجم423258

9بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىابتغاء ابراهيم عكال364114

ى كوسج359193 10بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىنور حسير

11بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىنور عبدالكاظم حمادي365451

12بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىفاطمة جاسم محمد548214

13بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىبثينة حمادي جاسم365500

14بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىنورس جايد هويدي548237

15بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىدعاء عبدالكريم مطر362152

16بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىدالل كامل درسر359495

17بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزينة شعالن طه424459

18بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىهديل عبدالجليل جاري361437

19بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىانعام خلف عباس360738

20بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىمنتىه مسلم حمزة536561

21بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىنرجس صبيح نايف317172

ى نعيم محمد317142 22بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىيقير

ى كريم469696 23بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزمن عبدالحسير

24بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىكلثوم مالك كشاش316642

25بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىسهام حنون سلمان316472

ي ثامر316492
26بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىسحر غنى

27بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىسارة جاسم محمد364490

28بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىكفاء عبدالواحد حمود360526

29بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىغفران وداد داود366770

30بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزينب قاسم غضيب538885

ايمان عبدعلي زغير359764
31بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننى

32بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىايمان عاجل شندوخ364639

33بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىعذراء كاظم محمد536628

34بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىرحاب غالب مصطقى536621

35دبلوماالصالح21870ذي قارأننىفاطمة موس مطلك359176

36دبلوماالصالح21870ذي قارأننىميسون حايل جابر316669

37دبلوماالصالح21870ذي قارأننىفيض جميل جابر536693

38دبلوماالصالح21870ذي قارأننىاوراس جابر فليح423122



39دبلوماالصالح21870ذي قارأننىابتهال ابراهيم عكال361236

40دبلوماالصالح21870ذي قارأننىاسماء حميد جعفر317117

41دبلوماالصالح21870ذي قارأننىتسير موس مطلك472216

42دبلوماالصالح21870ذي قارأننىالتفات سعد جلوب364318

43دبلوماالصالح21870ذي قارأننىنورالهدى عامر هويدي536729

44دبلوماالصالح21870ذي قارأننىرقية صالح محسن360397

45دبلوماالصالح21870ذي قارأننىريام جابر محسن363074

46دبلوماالصالح21870ذي قارأننىبتول ابراهيم عكال366710

47دبلوماالصالح21870ذي قارأننىفاطمة بلعوط جبار423196

48دبلوماالصالح21870ذي قارأننىسجا جميل جابر361131

49دبلوماالصالح21870ذي قارأننىنور جابر فليح424446

ق جميل سعدون126449 50دبلوماالصالح21870ذي قارأننىاستي 

51إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنجوم جابر طاهر366806

52إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاتن عيىس معيوف360015

53إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىسحاب سليم عبدالرحيم423722

1بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىريام بهجت مزهر469733

2بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىنور مالك عبد316443

3بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىابكار حمود عبيد360108

4بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىصابرين بلعوط جبار126032

5بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىرجاء وارد عبدالسادة561424

6بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزينب مصطقى محمدباقر126728

7بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىنورالهدى احمد شندوخ125352

8بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىارساء ابراهيم عكال125858

9بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىفيحاء نعيم مزهر394982

10بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىرملة يوسف علي126669

11بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىرقية مرحب جابر364514

غفران عبدعلي زغير316455
12بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننى

13بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىمها حيدر مايد126688

14بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىمريم نعمة طاهر536585

15بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىختام بلعوط جبار126579

16بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىرسى محمد كاظم362380

وق وسام حميد358946 17بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىرسر

ى حبيب469698 ى امير 18بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىام البنير

19بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزينب عبدعلي حمود365250

20بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىاسماء سعد موحان125823

نبا علي نجم126553
21بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننى

22بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىمروة سعيد محسن125879

23بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىدعاء مالك كشاش360626

24بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىفرح فاضل هاشم126397

25بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىمريم عبدهللا طارش126429

26بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىبتول اياد فضاله126262

27بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزينب جبار جارهللا125978

28بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزهراء حبيب محسن359268

29بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىريام عامر ثجيل362568

ى360907 نريمان علي حسير
30بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننى

31بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىشفاء كاظم الزم63867

32بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىمغارب فاضل ثامر360969

33بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىاسيل عبدالرضا مصطاح359827



ى357970 34بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىايمان سلمان حسير

35بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىغفران حامد باهض536643

يف317045 36بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىمروة عبدالرضا رسر

37بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزينب علي شهد126469

38بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزهراء نعيم مزهر395005

39بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىسخ  كاظم رشاك125633

40بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىغفران محمد فهد125708

41بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىسخ  كريم عطار365406

42بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىغدير رزاق احمد362321

43بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىاالء خليل ابراهيم40866

زهراء علي حسن364192
44بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننى

45بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىفاطمة صادق عزيز538790

46بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىسحر رحيم عبدربه364867

47بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىساجدين عاجل احمد451624

48بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىسخ  اسعد محمد536613

ي عبدالكريم125871 49بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىسخ  ناج 

50بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىغصون عبدالباري دايش365416

ي عباس538946
51بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىنورالهدى راضى

52بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىهبة جميل جاري473222

53بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزينب رشيد عاكول539003

رشا علي محسن362226
54بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننى

55بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىايات ضياء جابر40616

حنان عبدعلي زغير316678
56بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننى

57بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىكفاء حميد جاسم316963

58بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىالرا خليل ابراهيم40796

59بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزهور عكش جبارة316948

ي فاضل هاشم125274
60بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىامانى

61بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزهراء عباس عبد316681

يف317025 62بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىريام عبدالرضا رسر

63بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىسارة حبيب الزم364989

64بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىفاطمة محمد جاسم473433

65بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىفريال ثامر نخيل126655

66بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىمنتىه سعيد محسن364713

ى126558 67بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزهراء عالء عبدالحسير

68بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىدعاء خليل ابراهيم125525

69بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزهراء طاهر سليمان125475

ى فهد361368 70بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزينب حسير

71بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىزهراء عبدالحكيم نغماش469751

72بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىفاطمة حبيب محسن125693

73بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىنىه عامر ثجيل364151

74بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىرغد ليث محمد125504

75بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىازل عباس عبد316666

76بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىمشاعل ظافر حميد126330

ى كوسج365222 77دبلوماالصالح21870ذي قارأننىنبا حسير

يف40775 78دبلوماالصالح21870ذي قارأننىزينب جبار رسر

79دبلوماالصالح21870ذي قارأننىزينب بلعوط جبار126225

هان125413 80دبلوماالصالح21870ذي قارأننىنور عايد رسر

ى حبيب الزم365042 81دبلوماالصالح21870ذي قارأننىبرسر



82دبلوماالصالح21870ذي قارأننىحوراء عبدالكريم زغير538798

83دبلوماالصالح21870ذي قارأننىزينة كاظم محمد360363

84دبلوماالصالح21870ذي قارأننىزينب صالح مهدي365736

85دبلوماالصالح21870ذي قارأننىمروة عباس رشك126207

86دبلوماالصالح21870ذي قارأننىافراح كريم رسحان365756

87دبلوماالصالح21870ذي قارأننىحوراء ناظم ضهيد523025

88دبلوماالصالح21870ذي قارأننىغفران كاظم مطرسر63802

لمياء مالكي عبود365899
89دبلوماالصالح21870ذي قارأننى

90دبلوماالصالح21870ذي قارأننىمنتىه خلف جابر125713

91دبلوماالصالح21870ذي قارأننىخديجة عبدهللا طارش125457

92دبلوماالصالح21870ذي قارأننىنورة كريم حمد359517

93دبلوماالصالح21870ذي قارأننىنور طعيمة عطوان63838

ي قزموز316611 94دبلوماالصالح21870ذي قارأننىاري    ج ناج 

95دبلوماالصالح21870ذي قارأننىزهراء ابراهيم عكال125864

96دبلوماالصالح21870ذي قارأننىمنال ثامر ثجيل364944

97إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزهراء رزاق احمد365960

98إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىمروة صادق هادي317206

99إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنهاية حميد جاسم125574

100إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىهناء سمير جودة317099

101إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىمشارق ضياء عوين357905

102إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىمروة اياد عبدالكريم472335

103إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب عبد حسن317300

104إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب بجاي عبدربه316514

ي ثامر316572
105إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىرنا غنى

106إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىايناس طالب نجم472513

107إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىرساج كاظم مهدي125639

ى538869 108إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب علي حسير

109إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىايات جاسب نجم536887

110إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنورالهدى طارق هداب125605

111إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىانتظار نعيم محمد317289

112إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىانتظار طالب نارص316638

113إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىايالف عارف جابر472883

ى538984 114إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنرجس واثق شاهير

115إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب صبيح حمود260250

ى366674 رحاب علي حسير
116إعداديةاالصالح21870ذي قارأننى

117إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزهراء شليج عبد359338

118إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنور ؤرد محمد41089

119إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىمنار حبيب عويد469738

120إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىحياة ناظم ضهيد366087

121إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنور عبدالفتاح غالب316922

ي365581
122إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىاالء شنيو ثوينى

123إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىطفوف طالب نجم316461

124إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىاالء عبدالحكيم نغماش260159

125إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب قحطان شبيب317200

ي عباس260015
126إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزهراء راضى

127إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىدعاء عبدالعباس محمد472684

128إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىايمان كاظم مطرسر473470

نور علي ركاد126078
129إعداديةاالصالح21870ذي قارأننى



130إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىمريم عبدالستار حمادي424543

131إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىتماظر رزاق عوين125182

132إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنورالهدى احمد حسن360554

133إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاطمة زغير عيدان125737

134إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىانوار زبالة خضير316883

135إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىغفران حميد محمد316358

دعاء علي حسن359477
136إعداديةاالصالح21870ذي قارأننى

137إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىشيماء ارهيف حسن359290

138إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىارساء جابر هويدي548236

139إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب ابراهيم عبد125834

140إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاطمة محمد فهد260037

141إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىايناس عدنان ضباب364426

142إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىغيداء صائب بدر536877

143إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىرباب جميل جابر364243

144إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزهراء صباح ثامر125215

145إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب علي محسن126053

146إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاطمة عماد جابر316444

147إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىسخ  صابر مرهج536679

148إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىانتظار محمد كاظم472673

149إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاطمة صباح جاسم125379

150إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب ابراهيم عكال366256

151إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىسخ  مقداد عباس259935

152إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزهراء حسن جاسم125658

153إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىانعام محمد عبدالسادة317188

154إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىعذراء عكاب نتيشون125558

155إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنبا ابراهيم عبد125755

156إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىاالء نارص يارس316958

ي جبار259715
157إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىافراح منخى

158إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىهدى عبد كاظم125795

159إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزهراء صبيح حمود259943

ى469763 160إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاطمة عباس تي 

161إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىسمية فاضل ثامر360204

162إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىايهاب سليم عبدالرحيم474513

ى126019 زهراء علي لكير
163إعداديةاالصالح21870ذي قارأننى

164إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىاسماء ابراهيم الزم126064

165إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفرات كامل درسر364400

166إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىشيماء ساجت طعيمة469759

167إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىكلثوم عبدالرضا اجباري361967

168إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىصابرين طالب نارص366298

169إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىمنى كاظم كشاش364551

170إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىغزوه ريسان سنيم364377

ى خليف362080 171إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاطمة حسير

172إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىاخالص كريم حمد472499

173إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنادية رياض طعيمة361884

174إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزهراء كريم عطار125847

175إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىشيماء سمير الزم358425

176إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاطمة غسان يونس359226

177إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزهراء رسحان يوير360991



178إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب علي كيلو536650

179إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنورس ناظم حيال260022

180إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىايمان حسن ثامر260097

181إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىوالء زبالة خضير317109

182إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىهديل نوري غضبان536534

183إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىاريام رشيد فارس473457

184إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىسارة محمد فهد317152

185إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفجر ستار جبار469740

186إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينب عادل منىسي316586

187إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاطمة حامد زيدان126548

188إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنور عباس رشك126007

189إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزهراء موفق جعفر536895

190إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىفاطمة محمود زيدان358636

191إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىاالء زبالة خضير317116

192إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىارساء رياض غضبان361785

193إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىرسل باسم محسن359102

194إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىاشواق وسام حميد316525

195إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىزينة هادي عودة125171

196إعداديةاالصالح21870ذي قارأننىنبأ حسن محمد125280

197بكالوريوساالصالح21870ذي قارأننىهناء زغير عيدان125719

198دبلوماالصالح21870ذي قارأننىحنان جواد كاظم365711

1دكتوراهالفهود41871ذي قارذكرجهاد جعفر وهام117305

2دكتوراهالفهود41871ذي قارذكرمجيد عبدالزهرة علوان401799

3دكتوراهالفهود41871ذي قارذكرفؤاد وارد مزعل437697

4دكتوراهالفهود41871ذي قارذكرعالء عبد كطافة117228

5دكتوراهالفهود41871ذي قارذكرعلي جاري عليوي215986

6دكتوراهالفهود41871ذي قارذكرساجد صباح ميس348473

7ماجستيرالفهود41871ذي قارذكرمهند جابر مطير424883

8ماجستيرالفهود41871ذي قارذكرعمار غيثان صعيب61260

9ماجستيرالفهود41871ذي قارذكرعالء خلف بشير117237

10ماجستيرالفهود41871ذي قارذكرستار جليل عجيل451473

11ماجستيرالفهود41871ذي قارذكرحسام صكبان هويس39047

ي كريدي124114
12ماجستيرالفهود41871ذي قارذكراباذر راضى

13ماجستيرالفهود41871ذي قارذكرمحمد خليل عبيد401567

14ماجستيرالفهود41871ذي قارذكراحمد جاري عليوي179158

15ماجستيرالفهود41871ذي قارذكرحسن عبدعلي نعمه175448

16ماجستيرالفهود41871ذي قارذكريوسف يعقوب جابر39239

17ماجستيرالفهود41871ذي قارذكرعلي الزم عبد399659

18ماجستيرالفهود41871ذي قارذكرعلي عجيل وهيب60899

19ماجستيرالفهود41871ذي قارذكركنعان عبد كطافة401894

20ماجستيرالفهود41871ذي قارذكراكرم علي محمد348829

21ماجستيرالفهود41871ذي قارذكررياض رزاق سالم62059

22دبلوم عاليالفهود41871ذي قارذكرعدنان فارس جاري456018

23بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرصالح ثامر عني 179108

ى صيوان وادي437736 24بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

ى400712 25بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمجيد نارص سيدحسير

ى غضبان215534 26بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرنارص حسير

هان437755 27بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد شيحان رسر



28بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعمار كيطان صيهود35404

ي زغير محيسن403292
29بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسونى

هان436259 30بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحكيم ضايف رسر

31بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحسن عبود يعقوب178910

ى399985 32بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرخليل حيال عبدالحسير

33بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد قاسم عاشور349150

34بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرذياب عبادي عبود178901

35بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعيىس كاطع لفتة348792

36بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرستار كحامي محمد35264

37بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعدي حاتم فهد402817

ى36735 38بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسن علي حسير

ى ساجت206440 39بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالقادر حسير

ى349161 40بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرغالي اسيود حسير

41بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد سلمان عني 36241

42بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسماح محمد ساجت179029

يف محمد61517 43بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررائد رسر

44بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجابر داود عبود123863

ى59918 45بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرباسم جخيم ياسير

46بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي كاظم محمد61288

ى جيجان403557 47بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرقضي عبدالحسير

48بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمؤيد غياض بديوي451611

49بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراشتياق موحان ابراهيم400499

50بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد حاجم ملغوث402376

51بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررعد شالكة محمد60346

52بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي جمال يحنر402462

53بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالكاظم جابر فيصل40560

54بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرلؤي غضبان خواف35785

 علي123900
ى 55بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرقضي حسير

56بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد ريكان عطية61922

57بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررحيم زوري غيالن62110

58بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروليد مزيد جهلول403707

59بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر يحنر عبدالكريم348782

ى جيجان60733 60بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء عبدالحسير

61بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجيجان سهيل مذكور35757

62بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر شنيت جابر400736

63بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحامد ضيدان جابر348771

64بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسلمان حنون هاشم536777

ى فالح ضايف59989 65بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

ى جواد كاظم179474 66بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

67بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركريم زوري غيالن536536

68بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسالم قاسم جابر178895

69بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركامل كريدي عجيل38816

ي كاظم علي436110
 
70بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرشوف

71بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر رشيد جابر179450

72بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي ساهي فيصل62163

73بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبداالمير حميد حسن456056

ى348091 74بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررياض عزيز عبدالحسير

ى549811 75بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجمال عزيز عبدالحسير



76بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسالم يارس كريف60222

77بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرثائر اديب كوكز59980

78بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس داخل وهيب62090

79بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررائد كريم كاظم117216

80بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراشتياق كريم محيسن124076

81بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر اطعيمة رسحان61820

82بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراياد عبدالزهرة عبد215111

83بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسالم معارج فطر400761

84بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر عبادي عبود401832

85بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي جبار عبدالحسن178887

ي محمد439439
86بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرميثاق غنى

87بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر جابر فيصل123722

ي نارص اعبيد39221
88بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروصقى

89بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروارد فرج غيالن542344

ي عبيد40044 90بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي صي 

91بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد نعيم جابر41357

92بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفالح هليل عبيد178979

93بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسامة جبار هزل61228

94بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعدنان خصاف نعمة349206

95بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالحليم خميس عبدالسادة536428

ى348105 96بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرخالد غالب حسير

97بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرخالد غانم ثامر62098

98بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروسام جمعه عليخ38384

99بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروسام كاظم زويد35005

100بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد خشان غضبان61790

101بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعماد كاظم وهيب403259

102بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروسام قاسم محمد402765

103بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراثير ميازي جابر399351

104بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبدالرحمن جادر179347

ي35302  علي عرين 
ى 105بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

يف رسحان38568 106بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعدنان رسر

ى124139 107بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد نعمة حسير

108بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد كاطع ضيدان38632

109بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررافع قاسم ورك124219

110بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبداالمير كاظم طاهر123845

111بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكريارس جمعة عليخ402695

112بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعمادالدين قاسم كاطع38549

113بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي رحيم لفتة536562

114بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحكيم عابر محيسن401137

115بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجعفر خويط محمد403363

116بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرواثق معلك نعيمة402178

117بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء كامل عطية456582

ى553679 118بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلياء ريسان شنير

119بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروسام دخان محمد438563

120بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالفائز صيهود حميدي117214

 عبدعلي عبدالسادة348982
ى 121بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمعي 

122بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالفتاح حاجم شنيار400456

ى شبوط طريم215685 123بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير



124بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعدنان موس عمران179016

125بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرقضي موس عمران179085

126بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمؤيد حمود عجيل403827

127بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرشهاب احمد اليذ178964

128بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحكيم موزان رمضان551214

129بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرانور هاشم طاهر123730

130بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررياض ماجد جري117235

ى نايف348677 131بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

132بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرنافع عيدان كريدي123957

133بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمنير عبدالباسط عودة459000

ي35712 134بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسن علي عرين 

135بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرثائر رسن شندوخ38654

ى عبدالباري زويد35452 136بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

137بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد عبدهللا طاهر61972

138بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراركان رشاد شعالن123753

ى صباح ميس61093 139بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

140بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعقيل جادر عويد39727

141بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمرتضى فرج عبيد60097

142بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد رشيد نعمة38664

143بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمهند موحان هزل61609

144بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس كاظم قاسم401926

ى35386 145بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمثنى فرحان حسير

 علي صيوان179505
ى 146بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

147بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمقداد رشاد شعالن123762

148بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمهند حمادي ما ن هللا117240

149بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرغسان جبار هزل436081

150بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمود علوان سلطان37150

151بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس مالك عبد62080

ى455695 152بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد سلمان حسير

153بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد قاسم محمد536452

154بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعوسج محمد سعدون34683

يف محمد117248 155بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار رسر

156بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعمار غافل فندي403695

157بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمؤيد سامي خميس178931

158بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفرحان عبدالواحد مهلهل436319

159بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرقدوري عبد رسن399749

160بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرغزوان سهر داغر39744

161بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمود سعيد فهد456630

162بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمرتضى عباس نعيمة62563

ى123774 163بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرقيس علي حسير

ى348027 164بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفراس محسن حسير

 علي محمد35836
ى 165بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

166بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد عودة هادي456240

167بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي عادل جاسم424218

ي محمد348429
168بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراصيل غنى

169بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفؤاد حسن علي124106

170بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء رمضان جعفر38486

171بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرنوفل عابر محيسن437156



172بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركمال وليد خالد437013

173بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمهند نصيف جاسم62068

ى456287 174بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمجاهد ريسان شنير

175بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد حمد خشان35116

176بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمنتظر سلمان عودة39697

ى399372 177بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالرحمن عيدان حسير

178بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسامة محمود حسن38469

179بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحسان فائز شوشان403518

180بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرقحطان حميد بريو179055

181بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرماجد كاصد شناوة36136

ى عبد مزبان38508 182بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمعي 

183بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرنبيل محيسن رمضان349236

184بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر رسن شندوخ35097

185بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروسام عبدالعباس نارص401583

186بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمهند صبخه لهمود123968

187بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد حزام كوكز536404

188بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس عبد خواف39302

189بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد حامد جوده551788

190بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر طاهر هاشم61084

191بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي موحان ابراهيم61784

192بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد دوحان نعيم401614

193بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمصطقى عبد نعمة123709

194بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرصادق قاسم حنيش536577

195بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدهللا ابراهيم كاظم124127

196بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي نارص علي61192

197بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرغالب عبادي عبود35199

198بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر فرحان غيالن61405

199بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرخالد جلود مري124043

200بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدهللا جميل عودة61426

ى117284 201بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار عبداللطيف عبدالحسير

ى437105 202بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالغفور علوان حسير

203بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحازم عبدالواحد غانم61693

204بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجبار غانم ثامر179439

205بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحمزة زويد كاظم124200

ى40727 206بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد عباس حسير

207بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعادل مكي خنيطل61128

208بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركامل جبار حسن36681

209بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد رشاد شعالن403219

ى نايف402596 210بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركاظم عبدالحسير

ى خيون نعيس41150 211بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

212بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي صبخه لهمود403137

213بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد يعقوب جابر35216

214بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرازهر شامل عبيد36348

215بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد غالب محمد124213

216بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمالك علي حسن436812

217بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحسن نعمة بخور61534

218بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء رياض عبيد117274

219بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرشهيد محمد عبيد61432



220بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي سالم فرج536453

ي كريدي61301
221بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد راضى

ى كريم كاظم456533 222بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

223بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس سعيد خلف37575

ى عجيل وهيب61814 224بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

225بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرانور محمد شالكة34727

ى حسن35851 226بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسحاق عبدالحسير

227بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجعفر قاسم حنيش35055

228بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرماهر داود عبود39067

229بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحزام غالي فندي436973

230بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرظافر رحمان هاشم536520

231بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء صالح حاجم402669

232بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس مهدي جاري399395

233بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر داخل عبيد458984

234بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحكيم حنون ملغوث459287

235بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر جواد كاظم401154

236بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعمار شنان مزيد403619

237بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعصام جميل حيال348710

238بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد شنان مزيد34705

239بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرصادق كريم معارج117202

240بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرانور منذر غانم348824

241بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسن جبار مجيد37650

 علي60886
ى 242بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس حسير

243بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد يحنر هاشم539742

244بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراثير طاهر عيدان61523

245بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعمار يارس كركان39252

246بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراثير غافل فندي403724

247بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي قيس قاسم124188

248بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمثنى ثاجب شناوة60780

249بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرليث غياض بديوي36278

250بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد عمار حاجم536450

251بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد صباح حاجم117268

252بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد صباح حاجم459324

ى عابر438249 253بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروافد امير

254بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي جبار فهد35109

ى ملهاب456826 255بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد حسير

ي ضيغم117275
256بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار كون 

257بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرابتهال عجيل وهيب60893

258بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد عبدالزهرة جبير123905

259بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسالم شامي مطر36208

260بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعقيل جابر عودة536566

261بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكريوسف علي صابر456204

262بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي عبيد حسن400112

263بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي رزاق نارص455941

264بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسيف علي محيسن60474

265بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرماجد كريم كاظم348917

266بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحكيم حسون ماطوز536301

ى جواد منىهي179139 267بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرامير



268بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس ربيع قاسم38415

ي40869
269بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر عبالحسن راضى

270بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس ماجد شنان123876

ى عبدالرزاق عيدان400727 271بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

272بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد جهاد خيون40663

273بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرليث جواد كاظم436895

274بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرساهر كاصد كاظم349084

275بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر سلمان هويس35530

276بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس يارس كاظم39372

277بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرادريس ابوالهيل عويد60185

278بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسالم قاسم ورك35501

ي536512
ى عبدالحسن راضى 279بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرياسير

280بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسيف محمد كريم402799

281بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد طاهر فليح440030

282بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد جبار لفته456037

283بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي نعيم غالي455730

ى صكبان محمد553427 284بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

285بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس عبدالباري زويد123779

286بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراكرم فرحان غيالن40707

287بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي حاتم كامل215486

288بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراكرم حسن ريسان400810

شوب400605 289بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد علي رسر

ى فخري سعيد348954 290بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

291بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركاظم فالح رسن424515

292بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس هالل داود36157

293بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسعد حمام عاشور124134

294بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررياض ناظم خميس400674

295بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد جليل سلطان61185

296بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجهاد عادل حسن35086

297بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر جبار وحيد455924

298بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحمزة خزعل كريم456009

299بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررائد عبيد بريسم179465

300بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسن فالح قاسم37617

301بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد موس صاحب215403

302بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي خميس ثامر456066

ى عبدالزهره عبد403901 303بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرامير

304بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسام رياض نعمة456270

305بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر رزاق ساهي117255

ى456127 306بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمنذر ريسان شنير

307بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد عبد عايد60957

308بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد حسن شناوة179489

309بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر كاظم قاسم403799

310بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس نارص علي62041

311بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد ماجد كريم536531

ي424947 ى عجيد نخ  312بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

313بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس قاسم عاشور123768

314بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمنتظر داود عبدهللا39010

315بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرطالب عبدهللا شليوط117205



316بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرظاهر رزاق سالم124091

ى كعيم459036 317بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدهللا حسير

318بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد رياض دحام36818

319بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد عباس نعيمة62102

320بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرطاهر لطيف ابراهيم35281

321بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكريوسف عبدالرحيم رسن61391

ى عبد خواف39351 322بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

ى خضير جابر349043 323بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرشاهير

ى ساهي فيصل403201 324بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

ي علوان348961 325بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد راج 

326بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي بري مزبان456114

 عبدالرزاق عبدالعالي61913
327بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمرتضى

328بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي جبار سعدون60005

329بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرقتيبة علي عديم348648

330بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدعلي ريكان حمادي456139

331بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمصطقى مهدي صاحب451466

332بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسامة قيس عبدالسادة348808

ي زغير400830
333بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس حسونى

334بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررحمة هاشم جواد179079

ى550465 335بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرغفار جابر حسير

ى348375 336بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي كاظم حسير

337بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرياس نعمة عبدهللا39177

338بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسن شبوط طريم40793

ي زغير440267
339بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعون حسونى

340بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمرتضى برزان حيال401865

341بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررائد ماجد جري123959

342دبلومالفهود41871ذي قارذكرزكي فهد درويش437429

ى نايف401762 343دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي عبدالحسير

344دبلومالفهود41871ذي قارذكرمالك هزل رسحان117206

345دبلومالفهود41871ذي قارذكرحميد جبار بدر61321

346دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي خشان غضبان179515

ي جابر400771
347دبلومالفهود41871ذي قارذكرصالح شمخى

موخ نتيشون349094 348دبلومالفهود41871ذي قارذكربشير رسر

349دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد عبد بشارة459337

350دبلومالفهود41871ذي قارذكرجاسم علي عبود62130

ى جيجان400174 351دبلومالفهود41871ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

ى536398 352دبلومالفهود41871ذي قارذكرعبدالرحيم علي حسير

353دبلومالفهود41871ذي قارذكرصالح هادي جاري403780

354دبلومالفهود41871ذي قارذكراسامة فاضل مبارك61396

355دبلومالفهود41871ذي قارذكرعبداالمير عزيز عيىس400788

356دبلومالفهود41871ذي قارذكرداود سالم عجيمي38361

357دبلومالفهود41871ذي قارذكرحيدر عبدالرحيم رسن35488

 مكي عطية458932
358دبلومالفهود41871ذي قارذكرمصطقى

359دبلومالفهود41871ذي قارذكرريحان كاظم علي400913

360دبلومالفهود41871ذي قارذكرزكي غازي شنيار438045

361دبلومالفهود41871ذي قارذكرنزار منور جعفر456611

ى نايف425014 362دبلومالفهود41871ذي قارذكرعباس عبدالحسير

363دبلومالفهود41871ذي قارذكرعمار سامي غضبان348609



364دبلومالفهود41871ذي قارذكرمشتاق محمد حبيب402016

365دبلومالفهود41871ذي قارذكرمحمد فالح رسن439884

366دبلومالفهود41871ذي قارذكرواثق غياض بديوي36578

367دبلومالفهود41871ذي قارذكرعني  عيىس عمران38438

ى نعيم حميد40769 368دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسير

369دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي طه عفصان400620

370دبلومالفهود41871ذي قارذكررياض عبيد بريسم436367

371دبلومالفهود41871ذي قارذكرعادل عبدالواحد غانم41117

372دبلومالفهود41871ذي قارذكرطارق احنيحن جابر35639

373دبلومالفهود41871ذي قارذكرصياح طالب سهر536412

374دبلومالفهود41871ذي قارذكرعبداالمير نارص غياض62152

ى61856 375دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسن غركان حسير

376دبلومالفهود41871ذي قارذكرفرقد شاكر خماط61829

377دبلومالفهود41871ذي قارذكرجاسم محمد حنون38346

378دبلومالفهود41871ذي قارذكرعباس حسن جاسم38523

379دبلومالفهود41871ذي قارذكرحازم هادي جاري403663

380دبلومالفهود41871ذي قارذكرمكي عطية مطر403647

381دبلومالفهود41871ذي قارذكرجاسم محمد سعدون215542

382دبلومالفهود41871ذي قارذكرمشتاق ريسان جعفر402528

383دبلومالفهود41871ذي قارذكررحمن كاظم حسن35333

384دبلومالفهود41871ذي قارذكرجميل زوري شالل452272

385دبلومالفهود41871ذي قارذكرجمال نارص قاسم456515

386دبلومالفهود41871ذي قارذكرقيض مكي خنيطل61201

شوب401959 387دبلومالفهود41871ذي قارذكرحيدر علي رسر

ى حصيود لفتة179092 388دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسير

389دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسن فليح سالم402401

390دبلومالفهود41871ذي قارذكرمنتظر عدنان جعفر123930

391دبلومالفهود41871ذي قارذكرمحسن حمود خلف60021

ي حنون548294 غام ناج  392دبلومالفهود41871ذي قارذكررصى

393دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي جعفر علي61667

394دبلومالفهود41871ذي قارذكرمثنى جميل عودة60682

395دبلومالفهود41871ذي قارذكرمرتضى صباح محمدجواد436392

396دبلومالفهود41871ذي قارذكرمحمد حميد جعفر436591

397دبلومالفهود41871ذي قارذكرعمار يارس مهوس348814

398دبلومالفهود41871ذي قارذكرصدام اعبيد محمد403594

399دبلومالفهود41871ذي قارذكرماجد غياض بديوي39867

400دبلومالفهود41871ذي قارذكرضياء كليف راشد424471

401دبلومالفهود41871ذي قارذكركرار فائز شوشان401771

402دبلومالفهود41871ذي قارذكرطاهر كاظم طاهر400136

403دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي اصبيح نجم400934

404دبلومالفهود41871ذي قارذكرسجاد محمد فاضل348273

405دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي حسون ماطوز124150

406دبلومالفهود41871ذي قارذكرفراس عبدهللا عطية61650

407دبلومالفهود41871ذي قارذكرعدي حصيود لفته60085

408دبلومالفهود41871ذي قارذكرسامي جخيم جاسم451487

ي117253
409دبلومالفهود41871ذي قارذكرانور دخينه راضى

410دبلومالفهود41871ذي قارذكرمسلم حمد كامل399625

ى456398 411دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي نارص حسير



412دبلومالفهود41871ذي قارذكرالحسن عدنان خصاف117208

413دبلومالفهود41871ذي قارذكركاظم جواد كامل38295

 غالي عبيد452287
ى 414دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسير

ى536364 415دبلومالفهود41871ذي قارذكرمرتضى جابر حسير

416دبلومالفهود41871ذي قارذكرالمختار ثائر عبدالهادي536345

417دبلومالفهود41871ذي قارذكرجعفر كاظم قاسم60385

ى117310 ى فرحان حسير 418دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسير

419دبلومالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبدهللا فرج437785

420دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد جاسم محمد123705

ي123895
 
ف ي رسر 421دبلومالفهود41871ذي قارذكرشاكر عرين 

422دبلومالفهود41871ذي قارذكرعباس عبد الحسن جابر348468

423دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي جويد عبود455857

424دبلومالفهود41871ذي قارذكرحيدر ستار كحامي35237

425دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسب شندوخ مبارك403850

426دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد محمد كاظم62591

ى403491 427دبلومالفهود41871ذي قارذكرعدي غالب حسير

ى حنون ملغوث455953 428دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسير

429دبلومالفهود41871ذي قارذكرمهند حسن علي124258

ى401073 430دبلومالفهود41871ذي قارذكرمحمد شناوة حسير

431دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد داخل عبيد553432

432دبلومالفهود41871ذي قارذكروسام حازم صيوان61279

433إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسن دريوش هايس424907

434إعداديةالفهود41871ذي قارذكرهاشم عاشور فزي    ع400094

435إعداديةالفهود41871ذي قارذكرداود سلمان عودة451377

436إعداديةالفهود41871ذي قارذكروهاب رزاق عبد400037

موخ نتيشون436757 437إعداديةالفهود41871ذي قارذكرنارص رسر

438إعداديةالفهود41871ذي قارذكرفاضل كاظم سباهي62121

غام شنيت جابر437518 439إعداديةالفهود41871ذي قارذكررصى

440إعداديةالفهود41871ذي قارذكرقحطان عدنان جعفر438114

441إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي خميس سالم456025

442إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد حمام عاشور435798

443إعداديةالفهود41871ذي قارذكرخالد كامل وادي400325

ى برعم117266 444إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد حسير

445إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر كاظم طاهر39943

446إعداديةالفهود41871ذي قارذكريارس سلمان عودة349221

447إعداديةالفهود41871ذي قارذكرجابر عبادي ابراهيم455966

448إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد جادر عبود455144

449إعداديةالفهود41871ذي قارذكرظافر نعيثل عطية401117

450إعداديةالفهود41871ذي قارذكراكرم غانم جواد456808

ى جابر424930 451إعداديةالفهود41871ذي قارذكرناظم حسير

ى424990 452إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحبيب نايم حنير

453إعداديةالفهود41871ذي قارذكريوسف كريم حبيب348617

ي محمد551793
454إعداديةالفهود41871ذي قارذكرنبيل غنى

1ماجستيرالفهود41871ذي قارذكراحمد طاهر فليح36186

2بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمجتن  فاضل عباس455661

3بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسامي سعيد مكي60934

4بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرزين العابدين باهض نارص61841

5بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرميثم كاطع ضيدان117234



6بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرزين العابدين محسن علي452248

7بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمنذر عبدهللا علي456620

8بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراركان كريم جالب348072

9بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبداالمير جبار ريسان399790

10بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار صالح حاجم123886

ي كاظم123790
 
11بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي شوف

ي491488 12بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد علي عرين 

ى491502 13بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسعد غالب حسير

14بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرذوالفقار طالب حافظ456837

15بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجعفر عبدالباري كريم401818

 علي123916
ى 16بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكربهاء حسير

17بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسميع موحان كاطع349199

18بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد دوحان نعيم456649

ى60915 19بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد عباس حسير

20بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالمجيد محمد سلمان536305

21بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحسن عباس حسن206199

22بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجعفر جميل نارص60545

ي مطر403743
 
ف 23بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمهدي رسر

24بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار نعيم سلمان459093

ي حنون439313 25بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكربسام ناج 

26بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد حسن دحام403417

27بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد قاسم حنيش61733

28بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد غائب رحم123829

29بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعطاهللا عمار عابر456430

ى123964 30بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسعد كامل عبدالحسير

31بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسامة قدوري ابراهيم38709

32بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد رياض عزيز348211

33بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركاظم جواد عويد215207

34بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر رمضان جعفر61889

35بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرازهر حنون ملغوث439567

ى شنيع فريد61253 36بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

37بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمصطقى حبيب ابوالهيل62048

38بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء زكي فهد403574

39بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرغفار جابر بشارة437028

40بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرصادق هاشم جابر60617

41بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرصالح عبدالهادي صالح348298

ي عويد536591
42بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس شان 

43بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي مالك طاهر117261

44بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد جابر مطير60673

ى61980 ى جخيم ياسير 45بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

46بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرازهر رميض كحامي62545

47بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجعفر ناظم خميس536508

48بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد محمد حنون399947

49بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرقضي محمد مصاول349077

50بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس عمار كاظم348845

51بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمهدي عبدالخالق علي399692

ي61219
52بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد عدنان غنى

ي كريم348859
53بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررحمن غنى



54بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرازهر ساهي فيصل402747

55بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء عودة هزل60825

56بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرنسيم نارص عبود36360

57بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحازم فائق وهيل60513

58بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء كريم عودة399671

59بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروائل اياد طعمة401844

60بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسعد ثاجب شناوة61632

61بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرطالب صياح طالب117243

62بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس محسن حسن123922

ى عطية536441 63بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرضياء حسير

64بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعمران حسن رحيم436742

65بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي باسل طعمة38107

66بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمجتن  جاسم محمد437522

67بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس محمد نعمة124012

ى402712 68بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد نجم عبدالحسير

ى400820 ى عويد عبدالحسير 69بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

ى جعفر خويط440007 70بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

ى خميس400354 71بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي حسير

72بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد شامل عبيد36337

73بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكربهاء حميد باقر39514

74بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمهدي غالب محمد35694

ي بري402511
75بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي شمخى

76بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررهيب مهدي فرج60761

ي عطية539744
77بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار شمخى

78بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركمال حسن راهي400383

79بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار ضياء داخل62476

80بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفضل كاظم راهي536329

81بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر سامي بشير402155

ى فنجان491555 82بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء عبدالحسير

83بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد برزان حيال349034

ي عبدهللا شندوخ61160
84بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرهانى

ى شعبان عمران456094 85بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

86بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفؤاد طعمة عمير38165

87بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسن عبدالهادي صالح348303

شوب117211 88بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالعباس كامل رسر

89بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد عبدالزهرة سلطان62018

90بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرنور صالح مهاوش438615

91بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد كاظم سالم536315

92بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد رحيم صويخي491500

93بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد عويد جايد36374

94بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس نعمة عبدهللا401005

95بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد جابر ساجت456452

96بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررشيد عبد بشارة536550

97بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسن علي حنيش117288

98بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد علي حسن348633

99بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرامجد جابر مطير60196

100بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرامير كريم جاسم39581

ى شاتول403913 101بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسعد حسير



102بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس فاخر حميد348279

103بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسعد عبد مزبان62605

شوب117220  علي رسر
ى 104بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

105بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرخضى عبداالمير فاخر117198

106بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكررحيم مكي عطية401911

107بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر جاسم محمد205768

108بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد يحنر هاشم61417

109بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسعيد ناظم حنون123986

110بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرانمار جابر قاسم36317

موخ349108 111بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي نارص رسر

112بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمهدي جابر بشارة536406

113بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي كاظم ابدير548293

ي علوان401741 114بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلوان راج 

115بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفاقد كريم كاظم424315

116بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرجاسم محمد سلمان36803

117بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد خالد يعقوب62381

118بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرستار فالح سعيد37190

119بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار غيثان عبد536515

ى بحر62281 120بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي حسير

121بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفالح حسن جخر62534

ى منصور وطن491429 122بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدالحسير

123بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر عباس حسن179374

124بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحمزة عوض مكطوف402438

125بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسحاق لقمان جاسم117262

126بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد وليد عكاب215905

127بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروليد عبدهللا علي539173

128بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرهشام عبدالستار جيجان348688

شوب536446 129بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد علي رسر

130بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد سالم جابر39876

131بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي فالح قاسم491489

132بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرصادق عبد بشارة459330

133بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرذو الفقار عبدالرزاق عبدالعالي60580

134بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي اكي  واثق غياض36169

ى ريكان61567 135بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفالح حسير

136بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار زغير بجاي424420

137بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد شاكر حميد60438

138بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسامة رحيم حاجم38688

139بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد كامل وحيد179180

140بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد حميد منور59938

141بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراسد مهدي فرج62231

ي536600 142بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد صبار نخ 

ى مالك اسكندر436567 143بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

144بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعبدهللا كامل ضايف403866

145بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي باهض عناد455888

146بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء اسعد حسن216396

147بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد زيد خلف435884

148بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكروعد سامي عبد60000

ى كاظم حسن123990 149بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير



150بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد احمد حمادي455931

151بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرهارون مضى فاضل536336

ى215137 ي حسير
152بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس غنى

ى عدنان قيس348799 153بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

154بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمدعلي عباس فاضل41749

155بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد سالم ناظم123744

156بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرابوالحسن علي خشان62403

ى436713 157بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعالء سعيد عبدالحسير

158بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرسجاد صباح ريحان123714

موخ349120 ى نارص رسر 159بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

ي عويد436491
160بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمود راضى

ى459259 161بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد مقدام عبدالحسير

162بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار كامل فاخر424196

163بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي صباح كريم123835

ي عبدالباري زويد403928
164بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرهانى

165بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسن كامل صابر215579

166بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر هاشم جواد491525

167بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي عبد عبود61777

168بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرقاسم لفته زغير36258

169بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحيدر علي خشان403174

170بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي فائق جويد35231

171بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعقيل ادريس دويش36148

172بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكراحمد شاكر صابر60625

173بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد نارص علي60983

174بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد طعمة عبدهللا400023

175بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعباس عبد تبينه348622

176بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمراد ذياب شهيب60964

ى نارص539706 177بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرعلي حسير

178بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكركرار عباس عودة124034

179بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرمحمد مهدي جاري399332

180دبلومالفهود41871ذي قارذكرحيدر داخل وهيب178922

181دبلومالفهود41871ذي قارذكرمناف علي حسن117280

182دبلومالفهود41871ذي قارذكراسعد رحمن علوان62391

183دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي نويخي حنظل62412

184دبلومالفهود41871ذي قارذكرمحمد كامل وادي402841

185دبلومالفهود41871ذي قارذكرمهند كاطع ضيدان61172

186دبلومالفهود41871ذي قارذكرمرتضى رزاق خنيطل536297

187دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد خميس خماط348574

188دبلومالفهود41871ذي قارذكرمحمد ازغير حرب348625

ى435939 189دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسن عبداللطيف عبدالحسير

190دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسن احمد طخم34647

191دبلومالفهود41871ذي قارذكرامجد محمد نعمة62506

ى عطية124246 192دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد حسير

193دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسن كامل سليم536341

ى محمد سلمان36791 194دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسير

ى سالم خيون60311 195دبلومالفهود41871ذي قارذكرتحسير

196دبلومالفهود41871ذي قارذكرسجاد حائر محمد124142

197دبلومالفهود41871ذي قارذكرمرتخ  مسلم مصارع34756



198دبلومالفهود41871ذي قارذكرصباح موحان كاطع349192

199دبلومالفهود41871ذي قارذكرمحمد ثجيل نايم348286

 علي39667
ى 200دبلومالفهود41871ذي قارذكرمحمد حسير

201دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد سعيد فهد62304

202دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي احمد عبد124161

203دبلومالفهود41871ذي قارذكرحكيم جمعة طيغم348568

204دبلومالفهود41871ذي قارذكرعباس جاسم عنيد123821

205دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي سامي غضبان60126

206دبلومالفهود41871ذي قارذكرحيدر صبار جاسم60484

207دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسن كامل حسن455978

208دبلومالفهود41871ذي قارذكراسد ابوالهيل عويد60605

209دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد قدوري عبد456483

210دبلومالفهود41871ذي قارذكروسام محسن عبود455712

ى348049 211دبلومالفهود41871ذي قارذكرغسان نارص عبدالحسير

يف536541 ى رسر 212دبلومالفهود41871ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

ى رعد محمد117271 213دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسير

ى435758 214دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي نارص عيدالحسير

ى مجيد ضهد348418 215دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسير

ي نارص35801
216دبلومالفهود41871ذي قارذكرعباس غنى

217دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسن عبداالمير فيصل536426

218دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسن ضايف جاري61553

219دبلومالفهود41871ذي قارذكرعباس محمد عجيل455995

220دبلومالفهود41871ذي قارذكرستار محمد عذيفة402209

221دبلومالفهود41871ذي قارذكراحسان احمد شاكر62661

 علي حسيب62429
ى 222دبلومالفهود41871ذي قارذكرحسير

223دبلومالفهود41871ذي قارذكرنجيب احمد ادريس536313

224دبلومالفهود41871ذي قارذكرمصطقى غانم كريم123935

يف34998 225دبلومالفهود41871ذي قارذكرعلي اقدام رسر

226دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد طاهر عيدان123830

227دبلومالفهود41871ذي قارذكرعقيل مسلم مصارع60030

228دبلومالفهود41871ذي قارذكرعدنان جواد مكطوف61896

229دبلومالفهود41871ذي قارذكرفرقد طعمة عمير38219

230دبلومالفهود41871ذي قارذكرفقيد حارس هاشم123981

231دبلومالفهود41871ذي قارذكرصفاء صالح حاجم123869

ى طاهر حمد222984 232دبلومالفهود41871ذي قارذكرعبدالحسير

233دبلومالفهود41871ذي قارذكرحيدر جيجان ريسان117258

234دبلومالفهود41871ذي قارذكراباذر ذياب عبد491501

ى جيجان401788 235دبلومالفهود41871ذي قارذكراحمد عبدالحسير

236دبلومالفهود41871ذي قارذكرسعيد حميد صالح36694

237دبلومالفهود41871ذي قارذكرمنتض علي سالم456047

238دبلومالفهود41871ذي قارذكرسجاد عادل حسن61995

239إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي خالد خلف39715

240إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد سلمان عبد436921

241إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد عبدهللا جودة348350

242إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد فليح موس435771

243إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد حميد عذيب39956

244إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد رعد كاظم424346

245إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس عبدهللا ابراهيم62611



246إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي حيدر شنيت536334

247إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي جبار عبيد61578

248إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد عدي حاتم438591

249إعداديةالفهود41871ذي قارذكرجاسم ضياء داخل437039

250إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر علي حميد62622

251إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي حميد رحيم215818

252إعداديةالفهود41871ذي قارذكرشاكر مارد عبد117229

253إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد جميل زوري457404

254إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي عدي حاتم452220

ي حاجم456405
 
255إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد عبدالباف

256إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي حازم عنيد436407

257إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسن صباح محمد403384

258إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى حيدر شنيت401081

259إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد ابراهيم مشكور455762

260إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي كاظم مهدي399424

261إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر حميد جاسم435950

ى رحيم اكريم61443 262إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

غام رحمن سحور399638 263إعداديةالفهود41871ذي قارذكررصى

ى123859 264إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد مناجي عبدالحسير

265إعداديةالفهود41871ذي قارذكروليد عبدهللا ثجيل62027

266إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمشتاق كامل حسن459275

ى438541 ى نجف ياسير 267إعداديةالفهود41871ذي قارذكرياسير

268إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمود حاجم مشعل215551

269إعداديةالفهود41871ذي قارذكراصف جبار عبدهللا215591

ى كاظم348547  عبدالحسير
270إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى

271إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد خالد خلف39881

272إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس محمد حنون62354

ى خالد غالب436122 273إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

ي عطية400703
274إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر شمخى

275إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي رائد سالم206411

276إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمنقذ خميس سالم62577

 علي حنون124166
ى 277إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

278إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد خليل حيال536558

279إعداديةالفهود41871ذي قارذكرميثم حيدر كاظم35566

280إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمرتضى حمادي منصور437504

281إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعبدالرحمن كاظم صابر178999

282إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد عيىس كاطع349143

283إعداديةالفهود41871ذي قارذكررياض عجيل ريسان62187

284إعداديةالفهود41871ذي قارذكرذوالفقار واثق غياض36710

285إعداديةالفهود41871ذي قارذكررحيم فرهود ثامر60592

ي زغير403322
286إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد حسونى

287إعداديةالفهود41871ذي قارذكرهيثم كاظم بشارة60862

ى جبار400340 288إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي حسير

289إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعبدالخالق اياد صبيح215499

 علي عباس438091
ى 290إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

291إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمهدي حسن ثجيل179173

292إعداديةالفهود41871ذي قارذكركرار فريق نعمة437434

293إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي بهجت محمد222903



 علي425066
ى 294إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي حسير

295إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسامر طعمة عبدهللا440423

296إعداديةالفهود41871ذي قارذكرميثاق مالك علي61265

297إعداديةالفهود41871ذي قارذكركاظم جواد عبدالرضا435695

298إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى قيس علي400291

299إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس مؤيد عطية536571

300إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبدالرضا مرود436059

301إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي جاسم محمد400543

302إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمنتظر محمد حنون436632

303إعداديةالفهود41871ذي قارذكربارق جبار عبيد403888

304إعداديةالفهود41871ذي قارذكركرار عجيمي بعيل123943

ى61986 305إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عماد حسير

306إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبدالرضا كريم402063

ى216249 307إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد سعيد عبدالحسير

ى كاظم38776 308إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

309إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس عبدالرزاق عيدان438139

310إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي عبدالرضا كريم439140

311إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي جادر عويد178883

312إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمظاهر عبدالزهرة شالكة400243

313إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمنتظر عزيز شالل456799

314إعداديةالفهود41871ذي قارذكركرار عادل عبد178859

ي خميس206488 315إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس ناج 

316إعداديةالفهود41871ذي قارذكرباقر سعيد باقر60854

317إعداديةالفهود41871ذي قارذكرايوب حسن ريسان60570

318إعداديةالفهود41871ذي قارذكرانور صيوان وادي459057

319إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر غازي محمد349126

320إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي وسام عبدالعباس403761

321إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي كريم شاهر222927

322إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس مجيد جاسم436686

323إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد نبيل كاطع60550

324إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس عبدالزهرة مرود459066

ي400421 ى محمد صي  325إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

326إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد حسن سمير400259

ى435922 327إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمنتظر علي عبدالحسير

328إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي فائق مزيد436986

329إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس خميس خماط439782

ائيل لؤي موس179532 330إعداديةالفهود41871ذي قارذكرجي 

ى349026 331إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر موس ياسير

ى437857 332إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر ناظم حسير

333إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسن احنيحن جابر35606

ي38138
334إعداديةالفهود41871ذي قارذكرطه هالل هانى

335إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحمزة جبار عبد41199

336إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى محمد حاجم215313

337إعداديةالفهود41871ذي قارذكركرار كاصد كاظم440155

ى عدنان هاشم60520 338إعداديةالفهود41871ذي قارذكرامير

ى جاسب178969 339إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسن حسير

340إعداديةالفهود41871ذي قارذكررافد ثائر رسن179518

341إعداديةالفهود41871ذي قارذكروهب جميل عبد179148



342إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي عبدالهادي نايف39132

343إعداديةالفهود41871ذي قارذكركرار حيدر جمعة458920

344إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمؤمل سالم قاسم179121

345إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسن سعيد باقر60940

ي عطية440338
ى شمخى 346إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

347إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمرتضى جليل سلطان179496

348إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد عدنان فارس399473

ى124204 349إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمهدي زكي حسير

350إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد خميس مصاول117259

351إعداديةالفهود41871ذي قارذكرميالد محسن جابر215258

352إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي عبدالرضا سلطان437408

353إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد جبار مهلهل438794

354إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى ابراهيم حمد60355

355إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي مشتاق محمد435966

ي حنون179152 356إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد ناج 

 عبدعلي حنيحن179396
ى 357إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

358إعداديةالفهود41871ذي قارذكرجعفر رائد سالم215607

359إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمهيمن فائق طاهر124049

360إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس توفيق خلف400985

361إعداديةالفهود41871ذي قارذكرباقر محمد طاهر62295

 علي123743
ى 362إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي حسير

ي اسماعيل هاشم439500
363إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحق 

364إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي جخيم ملغوث40974

365إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمرتضى عبدالزهرة جبير179435

366إعداديةالفهود41871ذي قارذكرادم سليم زبالة440065

367إعداديةالفهود41871ذي قارذكرماهر فاضل عبدالعباس456662

368إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحسن جاسم عنيد451481

369إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس عبد محمد539746

370إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحامد عطية حمزة436691

371إعداديةالفهود41871ذي قارذكرغانم رزاق خرواش124226

372إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد جاسم شويل41102

ى عبدالكاظم صدام62200 373إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

374إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد وارد فرج348512

375إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي محمد مزهر348749

376إعداديةالفهود41871ذي قارذكراكرم سعيد باقر60950

ى459249 ى صمد حسير 377إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

ى نعمة عبدهللا401636 378إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

379إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي دفي  جويد179043

380إعداديةالفهود41871ذي قارذكرجعفرالطيار واثق غياض178854

381إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعطا حسن عبد400689

382إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس خمام شاهر436139

383إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسن محسن خميس41012

384إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد رمضان يوسف206321

385إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسلمان جميل نويص60846

ى348872 386إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عباس حسير

387إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبدالستار جيجان400231

388إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس علي شاكر348583

389إعداديةالفهود41871ذي قارذكرطالب صباح قاسم436021



390إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد جالل كيوش437594

391إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد غافل احنيحن440447

ى123791 392إعداديةالفهود41871ذي قارذكرجعفر سلمان شنير

393إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي رياض مشمول179193

394إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى طارق محسن61543

395إعداديةالفهود41871ذي قارذكراسماعيل لؤي موس436698

396إعداديةالفهود41871ذي قارذكرباقر رحيم كاظم436464

ى348318 397إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد باسم حسير

398إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد نعيم جاسم39206

ى215065  زكي حسير
ى 399إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

400إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعماد ضهد كعيم178960

401إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمهيمن كاطع ضيدان215778

غام سعيد عذيب60105 402إعداديةالفهود41871ذي قارذكررصى

403إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد غازي محمد117272

404إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبدعلي نعمة179461

405إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس مهدي عويد124023

406إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد باسم محمد424698

407إعداديةالفهود41871ذي قارذكرباقر سماح محمد60659

ى محمد شاكر458971 408إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

409إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس كريم منهل437315

410إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد صبار ثجيل216455

411إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى معلك بخيت436174

412إعداديةالفهود41871ذي قارذكرخالد صبار ثجيل215656

ي كاظم117294
 
413إعداديةالفهود41871ذي قارذكرليث شوف

414إعداديةالفهود41871ذي قارذكرناظم قاسم عبودي436819

غام احنيحن جابر35820 415إعداديةالفهود41871ذي قارذكررصى

416إعداديةالفهود41871ذي قارذكرقيس عاشور فرحان437079

417إعداديةالفهود41871ذي قارذكريعقوب محسن محمد435913

418إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر قاسم عاشور539165

ى عبدالكاظم جخيم61293 419إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

420إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد سامي زوري179038

421إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد خليل حيال539743

422إعداديةالفهود41871ذي قارذكرشعالن كريم ثجيل179125

423إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي رحيم شناوة179507

424إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي سعود كامل552999

425إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي ذياب نعيمه179521

426إعداديةالفهود41871ذي قارذكركرار جيجان محمد435927

427إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمهدي سلمان ورش458946

428إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عدنان جاري438462

429إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحامد ابراهيم حمد60375

430إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد عبدالرحمن ابراهيم36041

هللا440461 ى راسد خير 431إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

432إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي فاضل عبدالعباس456418

433إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي حميد عذيب439046

434إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد محسن خميس37725

435إعداديةالفهود41871ذي قارذكرميثم كاظم بشارة179562

436إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد ثجيل عودة459282

437إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد حمد كامل438442



438إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد باسم ضايف61617

 علي عامر179401
ى 439إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

440إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي جميل نارص215861

441إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس كاظم ليلو536332

ى عبد179444 442إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي حنير

443إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد بري مزبان206282

ى215848 444إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمؤمل علي حسير

445إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي عبدالكاظم رزاق451478

446إعداديةالفهود41871ذي قارذكروليد خالد ابراهيم178871

447إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس جميل نارص461866

 سامي محمد436383
ى 448إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

449إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسن خيكان عجيل436750

450إعداديةالفهود41871ذي قارذكروليد عبد بشارة459297

ى436206 451إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس كاظم حسير

452إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى رحيم لفته40959

453إعداديةالفهود41871ذي قارذكريحنر رزاق محمد451452

454إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد مالك اسكندر436189

ى179216 455إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس رحيم حسير

456إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبيد حسناوي215876

ى نزار شامخ60816 457إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

458إعداديةالفهود41871ذي قارذكرميثم عبدهللا شندوخ61245

459إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمنتظر علي حميد60115

460إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد ابراهيم مشكور455825

461إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد جعفر هاشم536327

462إعداديةالفهود41871ذي قارذكرطفوف سماح محمد60650

463إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمسلم احمد طخم60637

ى راهي179537 464إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي حسير

465إعداديةالفهود41871ذي قارذكرزين العابدين سعد عبدالستار348446

ى مهدي جاري438484 466إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

467إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي ثائر رسن59903

468إعداديةالفهود41871ذي قارذكرجعفر كاصد كاظم440190

469إعداديةالفهود41871ذي قارذكروضاح جليل كاظم437479

470إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد وداعة مان هللا435806

471إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبداليمة جبير179353

472إعداديةالفهود41871ذي قارذكركاظم مالك علي536417

473إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر داخل وشك40929

 علي دينار456189
ى 474إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

475إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعبدالمطلب عبدهللا عبدالحسن61361

476إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمؤمل وسام قاسم539703

477إعداديةالفهود41871ذي قارذكرباقر جبار شيحان459242

478إعداديةالفهود41871ذي قارذكراسعد هادي رويش403961

479إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد كامل كريدي38795

480إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي كاظم علي401986

481إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد ممدوح لوكي35984

482إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد لؤي غضبان37772

483إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى جعيول هاشم438938

484إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس سلمان سهم437347

485إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد عمادالدين قاسم179165



486إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمود عبدالكريم عبود348360

487إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي رشاد شعالن539159

488إعداديةالفهود41871ذي قارذكركرار شعبان عمران536431

489إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمصطقى حسن رحيم399531

ى عابر440295 ى امير 490إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعبدالحسير

491إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر جايان صيهود59954

492إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد جاسم علي62175

493إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعباس مهدي كاصد536344

494إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعدنان ماجد حبيب179479

495إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد زكي فهد123727

496إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد فائق نويص61355

497إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد عبدالكاظم جخيم215455

498إعداديةالفهود41871ذي قارذكرجعفر عدنان حميد61384

ى ربيع قاسم179527 499إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

500إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد رحيم زوري179571

501إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد محسن خميس37699

ى539745 502إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي صمد حسير

ى60248 ى نعمة ياسير 503إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

504إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمنتظر حمادي منصور437421

505إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد باسم محمد39269

506إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمحمد عبدعلي حنيحن439834

507إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي جميل رهيوط293277

 علي محيسن179201
ى 508إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

ي178944
509إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمهند عبيد منان 

510إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعلي فاثق عبد178913

ى ميثم موحان400007 511إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

512إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحيدر عماد حبيب436995

513إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمرتضى فائق طاهر124055

514إعداديةالفهود41871ذي قارذكراحمد فاخر عيدان178955

515إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمنتظر محمد طاهر215225

ى عالوي برهان437455 516إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

517إعداديةالفهود41871ذي قارذكرفرقد اسماعيل عويز437129

518إعداديةالفهود41871ذي قارذكرمرتضى جاسب شنيور62211

519إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسجاد هيثم رشيد60165

ى سعيد عبد348642 520إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

521إعداديةالفهود41871ذي قارذكرسلمان ريحان صيهود179484

522إعداديةالفهود41871ذي قارذكرصادق عبدالكاظم غانم438811

ى كريم سلمان35584 523بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرحسير

524بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرهشام ناظم عبد206156

525بكالوريوسالفهود41871ذي قارذكرفراس طه قاسم39604

ى سمير400249 526دبلومالفهود41871ذي قارذكرمهدي حسير

527دبلومالفهود41871ذي قارذكرقائد سنيد بديوي536324

528دبلومالفهود41871ذي قارذكرجالل نارص قاسم60033

 علي62364
529دبلومالفهود41871ذي قارذكرسلمان زعي 

530دبلومالفهود41871ذي قارذكرواثق عبدهللا عبيدان60451

531دبلومالفهود41871ذي قارذكرابراهيم شديد محمد348484

ى نعمة بخور61637 532إعداديةالفهود41871ذي قارذكرحسير

533إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعدنان جاري عليوي536501



534إعداديةالفهود41871ذي قارذكرعبدالحسن صابر كشكول435867

ي ثجيل بحر348156 535إعداديةالفهود41871ذي قارذكرناج 

1ماجستيرالفهود41871ذي قارأننىمريم عبدالستار جبار402727

2ماجستيرالفهود41871ذي قارأننىليث علي محمد39907

3ماجستيرالفهود41871ذي قارأننىوئام محمد طاهر123700

4دبلوم عاليالفهود41871ذي قارأننىهدى صباح شخاط348865

هان علي117314
5بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىفاطمة رسر

6بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمنى محسن عبيد61151

7بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرنا حنون ملفوث438733

8بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىبيداء جمعة طغيم35015

9بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمريم عبدالكاظم شالكة424301

10بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحنان كريم يارس179455

11بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىهند كاطع ضيدان60175

12بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىشيماء نعمة شناوة215293

13بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىلمياء حاجم شنيار424762

14بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىامنة حريجة شليوط179019

15بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحنان ثجيل عاجل400747

16بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىارساء هالل دهيول216488

17بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسحر عباس نعيمة62570

18بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاسيا رزاق سالم35040

19بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسامية جاسم عليوي348599

ى456279 20بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىلمياء ريسان شنير

21بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسعاد كاظم حسن61239

22بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىانعام عدنان خلف35153

23بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىوفاء حريجة شليوط60909

24بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسالمة قاسم جابر60641

25بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمنتىه رياض نعمة401730

26بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىارساء عجيل وهيب403813

27بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرؤى وحيد ساده551776

28بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرؤى طاهر هاشم39467

29بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىصابرين جعفر وهام436092

30بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرغد فارس عذيب349172

ى35073 31بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاخالص نارص حسير

32بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزمن هاشم عاشور123752

33بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىوالء مظفر فالح551801

ي محيسن179172
34بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىعفاف راضى

35بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحوراء محسن شندوخ551770

ي عويد349017
36بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنبع راضى

37بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىازل عبدالباسط عودة451427

38بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىميسم عبدالرضا ابراهيم455798

ى رحيل37599 39بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىوسن حسير

40بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزهراء عبدالعباس شالل117200

ى400157 41بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحنان ناظم حسير

ى436876 42بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىغفران صباح حسير

43بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىلقاء محمد عباس536529

ايمان جاسم علي61758
44بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

45بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىغفران هاشم محمد349134

46بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىابتهال حسن عدوان35545



ى539720 47بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحنان صمد حسير

ى36293 48بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزهراء نعمة ياسير

ى117264 49بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاسيل محسن حسير

50بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاوهام هاشم عاشور400081

51بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحوراء معلك بخيت472837

ي حنون61375 52بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىصابرين ناج 

53بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب رياض داخل536590

54بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىبتول خليل حيال536527

55بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىانتظار عبد عابر536548

56بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحوراء كاظم ليلو123716

57بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاسماء عبدالكاظم كاطع348123

58بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاطياف كامل ضيول455846

59بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاسماء سمير نارص117224

ى41276 فاطمة علي حسير
60بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

ايمان عبدعلي نعمه38324
61بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

62بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب علي ابراهيم35359

63بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزهراء جهاد برهان60666

ى سالم يارس436540 64بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحنير

65بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنورا جابر داود123851

66بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب يوسف كاظم123784

67بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىجيهان صباح حاجم117231

68بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرواسي عذاب عبادي117300

69بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىوئام عيىس كاطع402611

70بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىوديان سعيد خلف37485

شفاء علي عبد455836
71بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

72بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىعبير فاضل محمد40854

ى ثامر123994 73بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىظفر حسير

74بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىعزيزة كاظم نعمة124008

75بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسكينة داود عبدهللا399455

76بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسحر جبار جاسم403430

77بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمنال عودة عبد36228

امل مقداد علي400563
78بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

ة حميد صالح124020 79بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىامير

80بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاالء فائق نويص124154

81بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىضخ محسن مكطوف124180

82بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحوراء باسم طعمة438647

83بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىهدى رحمان هاشم536533

هللا اعبيد436777 84بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزهراء خير

85بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرحاب سعيد خلف37531

ي61270 86بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمروة كاظم نخ 

87بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرقية احنيحن جابر35670

88بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمها حازم صيوان61448

89بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرنا اسماعيل باقر348062

90بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىدعاء وهاب عودة348313

يف59946 91بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب رائد رسر

92دبلومالفهود41871ذي قارأننىسندس صبار محمد216153

93دبلومالفهود41871ذي قارأننىعتاب جاسم خزعل440106

94دبلومالفهود41871ذي قارأننىامينة جاسم حنون117283



95دبلومالفهود41871ذي قارأننىايمان وهيل مذكور60789

96دبلومالفهود41871ذي قارأننىكفاح ريسان مهلهل436796

ي عبيد436148 ق صي  97دبلومالفهود41871ذي قارأننىاستي 

98دبلومالفهود41871ذي قارأننىرباب صكبان هويل536434

سهيلة كامل علي61849
99دبلومالفهود41871ذي قارأننى

100دبلومالفهود41871ذي قارأننىشهرزاد خماط سلمان400508

101دبلومالفهود41871ذي قارأننىفوزية طعمة سالم401097

102دبلومالفهود41871ذي قارأننىفوزية خشان عني 62157

ى437494 103دبلومالفهود41871ذي قارأننىنوراء نارص عبدالحسير

ايمان علي كاظم117226
104دبلومالفهود41871ذي قارأننى

ي محمد36306
105دبلومالفهود41871ذي قارأننىهديل غنى

106دبلومالفهود41871ذي قارأننىربيعة عطية عبداالمام38596

107دبلومالفهود41871ذي قارأننىنرسين عذيب نايف206397

ى59971 108دبلومالفهود41871ذي قارأننىعواطف نارص حسير

ى جابر400842 109دبلومالفهود41871ذي قارأننىسمية حسير

110دبلومالفهود41871ذي قارأننىقيسية سالم عويد402359

111دبلومالفهود41871ذي قارأننىمكاسب عبد كطافة402650

112دبلومالفهود41871ذي قارأننىمريم عويد جايد36565

ي حنون439364 113دبلومالفهود41871ذي قارأننىخمائل ناج 

114دبلومالفهود41871ذي قارأننىنورالهدى عطية حمزة402487

115دبلومالفهود41871ذي قارأننىسخ  غالي اسيود402421

116دبلومالفهود41871ذي قارأننىافراح رزاق نارص123889

117دبلومالفهود41871ذي قارأننىسارة عذيب معارج424897

118دبلومالفهود41871ذي قارأننىانتظار حميد ساجت551797

119إعداديةالفهود41871ذي قارأننىكميلة قاسم جابر40647

120إعداديةالفهود41871ذي قارأننىكفايه جاسم كاظم37032

121إعداديةالفهود41871ذي قارأننىبيادر عجيل وهيب424284

ى435958 1ماجستيرالفهود41871ذي قارأننىزهراء نارص عبدالحسير

2بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمنتىه خشان غضبان399491

3بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرسل جواد كاظم61959

4بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىشفق وداعة مان هللا349064

5بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمعصومة عويد عبدالحسن400893

ندى علي حميد348838
6بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

7بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب عذاب عبادي403345

8بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىبدور رشيد نعمة400530

9بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزهراء هزل رسحان38268

10بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسخ  شعبان عمران456072

االء غالي عبيد116048
11بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

12بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىفرقد عبيد شهيب60463

13بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزهراء كاظم عبود451444

يف39924 ي شكيب رسر
14بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىامانى

غفران علي حنيش117286
15بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

16بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىميسم احمد قاسم349052

17بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرسل حسن كامل401700

18بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىارساء عبدالخي نارص117222

ي حاجم399605
 
19بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىارساء عبدالباف

صابرين عبدالعالي حميد38840
20بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

21بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزهراء صباح شهاب539741



22بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب عبدالكاظم شالكة179188

23بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسمية رسحان ضيغم400211

24بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىارساء كاظم مهدي401172

25بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب عبدالزهرة جبير62653

26بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاكرام وهاب عودة37211

27بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب جهاد برهان124173

28بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنور مطير جاسم62529

29بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاروى رشيد جابر400405

30بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىغفران باسم غانم349183

31بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىامال خميس جبار536510

ى61657 ايمان علي عبدالحسير
32بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

33بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب جخيم ملغوث40991

ي مطلك123881
34بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىايمان منخى

35بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىروان باقر هاشم439729

36بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىضخ زكي جابر60976

ي348887 37بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىبتول محمد صي 

38بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىشكران جميل نارص60526

39بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىابتهال جابر مزيعل123999

40بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمنال رشيد جابر60598

41بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىامنة عبدالحسن صابر35440

42بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىجنان حازم صيوان60769

نورة علي نارص402778
43بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

44بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىكلثوم عويد جايد36394

45بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىافراح ساهر ضايف455682

منار عبدعلي هادي459342
46بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

47بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىري  هام جميل حبيب60391

دنيا عبدالعالي حميد37745
48بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

49بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىشذى طالب حسب61330

50بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىانعام فاضل عباس541419

ق عذاب عبادي60365 51بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاستي 

52بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاكرام قدوري عبد400366

زهراء ممدوح لوكي179210
53بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

54بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسخ  رحيم حاجم123911

ى62588 55بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسارة عبدالعباس حسير

56بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنوال خميس جبار117245

ى124209 كوثر زكي حسير
57بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

58بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسحاب عودة هادي61807

ي117232 حنان سامي تريخ 
59بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

ي62374
ايمان سامي راضى

60بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

61بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىصفاء سعيد عبد401026

62بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىعذراء خميس خماط61770

ي سعيد خلف37226
63بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىامانى

64بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاسماء ساهي فيصل59961

65بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىتماظر عوض لوكي455780

66بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمنى طالب جابر456106

67بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرشا عبدالكاظم رزاق437170

نورالهدى علي خشان491473
68بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

69بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىدعاء رحيم ثجيل348925



70بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىهديل عويد جايد123975

مها عبداالمير علي124233
71بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

72بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزهراء لطيف شنان456734

73بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىايمان حمدان نايف38724

74بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىضخ عبدالزهرة جبير124121

75بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسارة عبدالباري زويد61935

76بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىهدى رشيد جابر400637

ى كاصد شناوة36006 77بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحنير

78بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىراحيل عبد حمزة400878

79بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىريام كريم عبد61142

80بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىشكران ثجيل عودة491471

ى403838 ايمان زكي حسير
81بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

82بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىشذى عبد مزبان491495

83بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىقطرالنداء محمد نعمة178990

84بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاساور جبار عبدهللا117251

85بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنور اسعد حسن456224

86بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرانية ناظم كاظم424447

ى حنوش35960 87بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىميساء حسير

نور ثعبان كحامي62629
88بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

89بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىدعاء انور كامل60300

90بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىشذى عبدالكاظم رزاق60806

91بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسمية باهض نارص61713

92بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب رزاق سالم456547

93بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىارساء حسن جخر62498

94بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنور عبدالكاظم جخيم455672

95بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىريام عادل عبدالكريم62519

96بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسارة محسن شندوخ38614

97بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمروة رحيم شناوة206224

98بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحوراء مهلهل موس124090

ى كريم عبد491508 99بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىبرسر

100بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب جواد ضيدان348668

101بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىهبة حنون ملغوث178935

102بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب نبيل كاطع38153

103بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىايات نبيل كاطع38126

104بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسوالف فاخر عيدان216418

105بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىتبارك حاتم كاظم178876

106بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزهراء ربيع قاسم179007

107بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىوفاء مالك فاخر400855

ى فائق عبد123951 108بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىبنير

109بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىعرفات مهدي جاري179011

110بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىامتثال رعد يوسف399727

ي حنون61410 111بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىريام ناج 

112بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىضمياء كريم جاسم348756

113بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسخ  علي جودة62003

114بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنورة زغير ناهض348950

115بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمروة يوسف كاظم123798

116بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىغفران جابر مري41043

ى123855 117بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىحنان عبداللطيف عبدالحسير



ى60282 118بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىفاطمة نعمة ياسير

ى216370 119بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىميالد سعيد عبدالحسير

120بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىتبارك محمد صالح402558

ى400516 121بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنهاد كامل عبدالحسير

122بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىفوزية رزاق سالم399708

123بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىيرس عبدالباري زويد400587

ي61108
124بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىوجدان حيال جونى

ى456673 125بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىمكارم جليل ياسير

126بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب طالب نارص399971

127بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىريام محمد طاهر124099

128بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىدموع هادي منىسي41214

129بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىايالف فاخر عيدان61724

سهام شامي مطر437345
130بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننى

ى435986 131بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىزينب كاظم حسير

132بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىبتول عباس مهلهل348589

133بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرقية غانم جواد179099

134بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنور حازم عنيد348503

135بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىليل عباس مهلهل117291

136بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىالق جميل عذاب542322

ى435713 137بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىهدى نارص عبدالحسير

138بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاراء فائق نويص61339

ي عويد348999
139بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىعفاف راضى

140بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىهبة صيوان وادي439598

141بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىرغد حميد صالح36198

ى123841 142بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىجنان عبداللطيف عبدالحسير

143بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىنقاء خميس خماط348082

ى61134 144بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىاراء عبدالعباس حسير

145بكالوريوسالفهود41871ذي قارأننىسخ  عدنان فارس400394

146دبلومالفهود41871ذي قارأننىسماح طالب نارص117277

ليل لفته رويغي456591
147دبلومالفهود41871ذي قارأننى

148دبلومالفهود41871ذي قارأننىخديجة كاظم ابوالهيل61677

149دبلومالفهود41871ذي قارأننىراوية عويد جايد36384

150دبلومالفهود41871ذي قارأننىمنى رسول مصطقى40948

ى348456 151دبلومالفهود41871ذي قارأننىرواء جميل حسير

152دبلومالفهود41871ذي قارأننىسارة احمد عبد179385

153دبلومالفهود41871ذي قارأننىفاطمة ذياب شهيب553654

154دبلومالفهود41871ذي قارأننىرند ناظم كاظم403678

155دبلومالفهود41871ذي قارأننىايناس مالك عبد61210

156دبلومالفهود41871ذي قارأننىضخ علي كولي435823

157دبلومالفهود41871ذي قارأننىرملة نعيمة جنجر35512

158دبلومالفهود41871ذي قارأننىمروة عبدالكاظم فيصل41025

159دبلومالفهود41871ذي قارأننىمروة محمد حنون348263

ى41254 160دبلومالفهود41871ذي قارأننىزينب علي حسير

161دبلومالفهود41871ذي قارأننىهبة رزاق سعدون62222

162دبلومالفهود41871ذي قارأننىبيداء عبدالرحمن ابراهيم451437

163دبلومالفهود41871ذي قارأننىاالء اياد طعمة401049

164دبلومالفهود41871ذي قارأننىارساء سامي هاشم545402

165دبلومالفهود41871ذي قارأننىوفاء عكاب جاسم62487



166دبلومالفهود41871ذي قارأننىشيماء عبد كطافة117218

167دبلومالفهود41871ذي قارأننىزهراء حسن عبداالمير559322

168دبلومالفهود41871ذي قارأننىزهراء جواد كاظم61947

169دبلومالفهود41871ذي قارأننىجيهان غانم جواد60238

170دبلومالفهود41871ذي قارأننىلمياء نصيف جاسم123938

ى456561 171دبلومالفهود41871ذي قارأننىورود جليل ياسير

ي62318
172دبلومالفهود41871ذي قارأننىسارة جميل راضى

173دبلومالفهود41871ذي قارأننىسهاد طه قاسم60404

174دبلومالفهود41871ذي قارأننىنور مهدي صالح215371

175دبلومالفهود41871ذي قارأننىبدور مطير جاسم61905

176دبلومالفهود41871ذي قارأننىزهور كريم عجيل62441

177دبلومالفهود41871ذي قارأننىضخ فليح جليل400955

ى348538 178دبلومالفهود41871ذي قارأننىسمر عباس حسير

179دبلومالفهود41871ذي قارأننىرسل طالب نعمة60157

180دبلومالفهود41871ذي قارأننىوالء مزهر عباس348112

181إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء رحيم شناوة436726

هدى ستار كحامي60146
182إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

ى38068 183إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء كاظم حسير

ي عبدالباري كليكل222942
184إعداديةالفهود41871ذي قارأننىتهانى

ي حسون437376
185إعداديةالفهود41871ذي قارأننىارساء غنى

186إعداديةالفهود41871ذي قارأننىثبات وهاب عودة123810

187إعداديةالفهود41871ذي قارأننىتبارك محمد مصاول348990

188إعداديةالفهود41871ذي قارأننىايات رياض عزيز348218

189إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهاجر مالك نايف215517

190إعداديةالفهود41871ذي قارأننىسبأ جواد عبدالكاظم459267

191إعداديةالفهود41871ذي قارأننىرملة ربيح ناهض40754

192إعداديةالفهود41871ذي قارأننىسخ  عبدالزهرة جبير179430

193إعداديةالفهود41871ذي قارأننىرواسي قدوري عبد459013

ايمان ستار كحامي215342
194إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

195إعداديةالفهود41871ذي قارأننىبراق باسم جخيم59934

196إعداديةالفهود41871ذي قارأننىدعاء شفيق حزام435801

197إعداديةالفهود41871ذي قارأننىضخ انور كامل61311

198إعداديةالفهود41871ذي قارأننىنبا كامل فاخر439088

ى437827 199إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب حيدر شنير

200إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهجران خالد ابراهيم124001

سماح مكي عطية424974
201إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

دعاء سامي هاشم538894
202إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

203إعداديةالفهود41871ذي قارأننىوجدان خلف جي 179422

204إعداديةالفهود41871ذي قارأننىفاطمة ثائر ايوب348936

ى يوسف60207 205إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب حسير

206إعداديةالفهود41871ذي قارأننىفاطمة احمد ريكان436673

ى41239 حوراء علي حسير
207إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

208إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهبة احمد شاكر436935

209إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب حميد سلمان179554

210إعداديةالفهود41871ذي قارأننىاسماء كريم جاسم348762

موخ436276 211إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب نارص رسر

212إعداديةالفهود41871ذي قارأننىجمانة زيد خلف403948

213إعداديةالفهود41871ذي قارأننىشهد قاسم اعبيد59925



ى39329 214إعداديةالفهود41871ذي قارأننىرقية كاظم حسير

215إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهبة ماجد كريم536522

ي كاطع ضيدان436228
216إعداديةالفهود41871ذي قارأننىامانى

217إعداديةالفهود41871ذي قارأننىفاطمة سعد نعمة400431

218إعداديةالفهود41871ذي قارأننىاديان عبدالرضا كاظم436103

219إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهيجاء سلمان عودة36326

220إعداديةالفهود41871ذي قارأننىبتول خلف عبد452240

221إعداديةالفهود41871ذي قارأننىندى طه فنجان178948

222إعداديةالفهود41871ذي قارأننىغدير عباس جبار553682

223إعداديةالفهود41871ذي قارأننىليل وحيد جاسم179411

هند زكي فهد437050
224إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

225إعداديةالفهود41871ذي قارأننىمريم جاسم عيدان179549

226إعداديةالفهود41871ذي قارأننىسخ  محمد نعمة123803

227إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب سجاد مسير439967

228إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب محمد سعدون438696

229إعداديةالفهود41871ذي قارأننىاسيل حميد باقر39527

230إعداديةالفهود41871ذي قارأننىبثينه موحان كاطع436509

231إعداديةالفهود41871ذي قارأننىايثار جاسم محمد400446

232إعداديةالفهود41871ذي قارأننىاسماء جاسم عيدان179544

233إعداديةالفهود41871ذي قارأننىسارة حميد باقر39543

رحاب حسن علي36720
234إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

235إعداديةالفهود41871ذي قارأننىامنة احمد كاظم179227

236إعداديةالفهود41871ذي قارأننىدعاء كاظم طعمة179499

237إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب حيدر بردان117302

كوثر ستار كحامي437263
238إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

239إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء كاظم مهلهل539740

240إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء رحيم عبدهللا348561

241إعداديةالفهود41871ذي قارأننىفاطمة احمد كاظم215440

242إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهدى ساهي فيصل60835

243إعداديةالفهود41871ذي قارأننىفاطمة حميد ادخينة456498

244إعداديةالفهود41871ذي قارأننىتيسير طالب نعمة60137

245إعداديةالفهود41871ذي قارأننىوالء اياد طعمة437727

ى179384 246إعداديةالفهود41871ذي قارأننىاستفتاء عبدالعباس حسير

247إعداديةالفهود41871ذي قارأننىايمان كاظم ليلو348494

248إعداديةالفهود41871ذي قارأننىاسيل عباس حسن178940

249إعداديةالفهود41871ذي قارأننىدعاء جبار حمود437206

250إعداديةالفهود41871ذي قارأننىمروة غازي محمد436070

251إعداديةالفهود41871ذي قارأننىدعاء قاسم اعبيد179031

252إعداديةالفهود41871ذي قارأننىرنا عبدالكاظم رزاق60794

253إعداديةالفهود41871ذي قارأننىسارة زغير محسن216007

نبا علي ابراهيم39148
254إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

255إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهبة فائق نويص215948

256إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب زكي عبدالحسن215718

ى456172 257إعداديةالفهود41871ذي قارأننىختام جليل ياسير

258إعداديةالفهود41871ذي قارأننىتق  عبدالزهرة علوان536409

ى فنجان179363 259إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء عبدالحسير

260إعداديةالفهود41871ذي قارأننىسبأ كاظم جخيم539178

261إعداديةالفهود41871ذي قارأننىغفران جابر قاسم40692



262إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء احمد ريكان436347

263إعداديةالفهود41871ذي قارأننىتقوى قدوري ابراهيم39566

264إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء محمد نعمة451460

موخ436290 265إعداديةالفهود41871ذي قارأننىمروة نارص رسر

266إعداديةالفهود41871ذي قارأننىريام صادق مزيد455879

267إعداديةالفهود41871ذي قارأننىسحاب قدوري عبد539716

صبا زكي عبدالحسن215700
268إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

هللا نارص436165 269إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء خير

ى456951 270إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب نارص عبدالحسير

271إعداديةالفهود41871ذي قارأننىسخ  راشد موس179557

زهراء علي عبد539139
272إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

273إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء وحيد جاسم179417

ى436658 274إعداديةالفهود41871ذي قارأننىنور صادق حسير

275إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء بردان محمد61177

276إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهند ابوالهيل عويد452339

277إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء جابر زغير403404

278إعداديةالفهود41871ذي قارأننىنور فاضل عبدالعباس348035

279إعداديةالفهود41871ذي قارأننىاسيل يارس علي401666

280إعداديةالفهود41871ذي قارأننىرقية حميد جاسم435893

281إعداديةالفهود41871ذي قارأننىاسماء بردان محمد438314

282إعداديةالفهود41871ذي قارأننىدعاء طاهر هاشم41329

283إعداديةالفهود41871ذي قارأننىبراق احمد سلمان36269

ى123839 284إعداديةالفهود41871ذي قارأننىسخ  احمد حسير

285إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء محمود جخيور36591

286إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء محسن شندوخ39108

ى60048 اساور علي حسير
287إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

288إعداديةالفهود41871ذي قارأننىارساء جاسم قاسم214998

289إعداديةالفهود41871ذي قارأننىمنار حاكم كاطع436182

290إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزينب عباس جخيور178968

291إعداديةالفهود41871ذي قارأننىايات جبار ظيغم400223

292إعداديةالفهود41871ذي قارأننىضخ سعيد حسن438874

293إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء ماجد فرعون178863

294إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهدى ميثاق يارس440382

295إعداديةالفهود41871ذي قارأننىنبأ عبدالباري كليكل222968

296إعداديةالفهود41871ذي قارأننىديانة رياض عزيز438850

ى438279 297إعداديةالفهود41871ذي قارأننىرقية ميثاق حسير

ى215355 منار علي عبدالحسير
298إعداديةالفهود41871ذي قارأننى

299إعداديةالفهود41871ذي قارأننىارساء ازغير حرب123948

ى عبدهللا شندوخ35027 300إعداديةالفهود41871ذي قارأننىبنير

ى179378 301إعداديةالفهود41871ذي قارأننىميساء عبدالعباس حسير

302إعداديةالفهود41871ذي قارأننىهديل عباس حسن438374

303إعداديةالفهود41871ذي قارأننىفاطمة سمير نارص437405

304إعداديةالفهود41871ذي قارأننىتبارك محمد شاكر459316

 علي فنجان179241
305إعداديةالفهود41871ذي قارأننىتق 

306إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزمن عباس حسن436949

307إعداديةالفهود41871ذي قارأننىزهراء عبدالواحد خضير123814

308إعداديةالفهود41871ذي قارأننىايناس ذياب شهيب561031

هللا اعبيد435733 309إعداديةالفهود41871ذي قارأننىمريم خير



ة مطير رسحان455746 ى 310إعداديةالفهود41871ذي قارأننىعنير

311إعداديةالفهود41871ذي قارأننىازهار حمود خلف222937

312إعداديةالفهود41871ذي قارأننىانتصار عباس اسماعيل438530

313إعداديةالفهود41871ذي قارأننىتبارك داود سلمان437953

314إعداديةالفهود41871ذي قارأننىنجاة حميد نيسان124238

ي هنيدو425458 يخ  1ماجستيرالمنار41872ذي قارذكرعالء رسر

ى رحيم حميد425378 2ماجستيرالمنار41872ذي قارذكرحسير

ى صبخة472860 3بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكراحمد حسير

4بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرواثق عبد كاظم170081

5بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمؤيد مدلول صبخه324172

6بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرسميع جبار روي    ح170562

7بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعودة مطرب مصبح425389

 سلمان علي88889
ى 8بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحسير

9بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرسورين عبدالعباس عوده324396

10بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعلي احمد رزي    ج19858

11بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرناطق عبد كاظم89045

12بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمنصور كاظم صالح169947

13بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرزين العابدين جبار فرج425611

ى324335 14بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرستار عزيز حسير

15بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم عكلة425634

ى محمد ابراهيم169961 16بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحسير

17بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعبداالعل علي طالب425422

18بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمرتضى كاظم محمد334709

19بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكراحمد فاضل عبدهللا88744

ي طعيم88947 20بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعباس عبدالنن 

21بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمصطقى محسن صابر425605

22بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرباقر كاظم محمد406584

ى عطية24598 23بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكركرار حسير

24بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعالء عبدالرضا قاسم324224

25بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعيىس كاظم صالح425510

26بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكراركان علي عكلة425431

27بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكراحمد رزاق هنيدي425530

ي علي425473  عرين 
28بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمصطقى

 علي425617
ى 29بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعلي عبدالحسير

30بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكراحمد زفر هزبر170293

31بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعلي جبار رمضان259636

32بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكراحمد حميد شناوة425646

33بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمحمد عداي ساجت425670

ى عجيمي88651 34بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكركرار حسير

35بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرشاكر نارص عطية472886

36بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعباس نعمه محمد425785

37بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعماد نوري محمد425777

هللا صالح324342 38بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكراحمد خير

39بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرماجد ريسان زعل425772

40بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحسن نعمه محمد425490

41بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعالء جواد كاظم425728

42دبلومالمنار41872ذي قارذكرفاضل عبدالحسن شاهر169971

ى رزاق هنيدي259619 43دبلومالمنار41872ذي قارذكرتحسير



ي324417
44دبلومالمنار41872ذي قارذكرعلي محمد راضى

ى425411 45دبلومالمنار41872ذي قارذكراحمد سلمان محمدحسير

46دبلومالمنار41872ذي قارذكرعلي مدلول صبخه324231

47دبلومالمنار41872ذي قارذكرخالد حميد شناوة324357

48دبلومالمنار41872ذي قارذكرحيدر محسن صابر472916

49دبلومالمنار41872ذي قارذكرمصطقى كاظم محمد402130

ى محسن خلف88870 50دبلومالمنار41872ذي قارذكرحسير

51دبلومالمنار41872ذي قارذكربالل نارص منىسي539694

ى88574 52دبلومالمنار41872ذي قارذكرامجد حميد عبدالحسير

ى عطيه259607 53دبلومالمنار41872ذي قارذكرمحمد حسير

54دبلومالمنار41872ذي قارذكرمحمدباقر جابر خليل169934

55دبلومالمنار41872ذي قارذكرمحمد مدلول صبخه88788

56إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمثنى مدلول صبخة425467

57إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعبدالرحمن رمضان يعقوب324380

58إعداديةالمنار41872ذي قارذكرجعفر باهض عطية88632

1بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمحمد صالح جاسم89037

ى طالب هادي346369 2بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحسير

3بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعلي ابواطعور منشد171154

4بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرسجاد عذيب عبد324191

5بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكركرار رزاق حسن88675

6بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحامد عبدالكاظم عكلة170011

7بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمرتضى محمد نعمة425297

8بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرغدير ناظم نارص89029

9بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمرتضى عداي ساجت425323

10بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكربهاء كاظم جبار324267

11بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمصطقى عداي ساجت425590

12بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعباس محمد شندوخ88819

13بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمحمدعلي طالب سلمان169885

14بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمرتضى ناصح عبد171042

ي170441 15بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكراحمد كريم شويخ 

16بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكررحمن جبار نعيمة425484

17بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعلي عبدهللا كاظم169926

18بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكراحمد عداي ساجت425521

19بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحسام حسن ساجت539692

20بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعباس نور سالم425735

21بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعلي خليل رجيب169955

ي شيال425400
22بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمحمد راضى

ي425369 23بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرموس صباح عرين 

24بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحيدر عويض حليحل425568

25بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمحمد فاضل عبدالحسن170112

26بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعالء جساب شناوه425551

ي طعيم88811 27بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحيدر عبدالنن 

28بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمحمد عبدالجليل خليل414570

ى عدنان عبدالسادة171034 29بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحسير

30بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرعلي مزار رسحان472873

 كريم عبدالعالي171090
31بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرمصطقى

32بكالوريوسالمنار41872ذي قارذكرحسن علي كاظم259606

33دبلومالمنار41872ذي قارذكرحسام مدلول صبخة88780



34دبلومالمنار41872ذي قارذكرعبدالرزاق علي وميان259587

35دبلومالمنار41872ذي قارذكرحسن عدنان حسن88749

36دبلومالمنار41872ذي قارذكرساهر طالب عزيز425638

37دبلومالمنار41872ذي قارذكرطارق عبد كاظم88928

ى89092 38دبلومالمنار41872ذي قارذكرعبدهللا عاضي حسير

39دبلومالمنار41872ذي قارذكرصباح شنان محسن170548

40دبلومالمنار41872ذي قارذكرغسان يحنر ضيدان88698

41دبلومالمنار41872ذي قارذكرمحمد حواس حميد88606

42دبلومالمنار41872ذي قارذكرازهر جبار حمود88795

ى170466 43دبلومالمنار41872ذي قارذكرمحمد عبدالمنعم محمدحسير

44دبلومالمنار41872ذي قارذكرحمد حسن حمود170622

45إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمنتظر خالد منشد324249

46إعداديةالمنار41872ذي قارذكراحمد محمد نعمة425351

47إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعبدالمجيد عودة مطرب89098

48إعداديةالمنار41872ذي قارذكراحمد طالب هادي24580

49إعداديةالمنار41872ذي قارذكرايوب جبار رمضان88989

50إعداديةالمنار41872ذي قارذكركرار حيدر غالي88767

51إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمنتظر سعد كاطع324058

52إعداديةالمنار41872ذي قارذكرجعفر حنون شيال170134

ى88912 53إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمحمدعلي سعيد حسير

54إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعالء جاسم محمد425663

55إعداديةالمنار41872ذي قارذكركرار مزهر دريويل88976

56إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمهدي عادل باهض324402

 علي دريويل170071
ى 57إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحسير

58إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعلي قيس عبد259566

59إعداديةالمنار41872ذي قارذكرصفاء كاظم جبار324275

ى324299 60إعداديةالمنار41872ذي قارذكركرار عبداالمير عبدالحسير

61إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمصطقى فاضل عبدالحسن170299

62إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمحمد عودة مطرب88958

63إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعلي عداي ساجت425303

64إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمنتظر عيدان عجيمي88892

ى هندوه88834 65إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمحمد حسير

66إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمجتن  مهدي جابر169865

67إعداديةالمنار41872ذي قارذكرابراهيم جبار رمضان272940

68إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعلي عودة حميد539696

69إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمهدي سمير عوض425359

70إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمصطقى وهاب سلطان420049

71إعداديةالمنار41872ذي قارذكرسجاد مردان خيون324274

72إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحازم رزاق حسن170232

73إعداديةالمنار41872ذي قارذكررضا هادي مروح170396

74إعداديةالمنار41872ذي قارذكركريم صبيح جازع259661

75إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمحمد طعمة ضيدان170163

76إعداديةالمنار41872ذي قارذكراكرم عزيز لفته273446

77إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحسن ناصح عبد272952

78إعداديةالمنار41872ذي قارذكرجعفر حواس حميد88921

ى441391 79إعداديةالمنار41872ذي قارذكرفالح حسن ياسير

ى عطية88839 80إعداديةالمنار41872ذي قارذكراحمد حسير

ى يحنر خلف324257 81إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحسير



ى هادي خميس169940 82إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحسير

ى سوادي مكطوف88638 83إعداديةالمنار41872ذي قارذكرياسير

84إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمحمد جبار حميد89064

85إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمالك رزاق حسن259594

86إعداديةالمنار41872ذي قارذكريارس بلبول يارس169877

87إعداديةالمنار41872ذي قارذكرابراهيم عبدالرحمن عباس324347

88إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمحمد رمضان عبيد472891

89إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمحمدرضا مجيد خليل88938

90إعداديةالمنار41872ذي قارذكرسجاد محسن صابر472927

91إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعبدالمهدي صالح جعاز539693

92إعداديةالمنار41872ذي قارذكرسجاد مروح علوان425654

93إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمحمد سلمان عبدالسادة88687

ى طالب مطر88732 94إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحسير

95إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمرتخ  عدي عبدربه88825

96إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعباس اسود عودة88853

97إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمحمدصادق انور سلمان170643

98إعداديةالمنار41872ذي قارذكروارد قاسم محمد24583

ى حمود88967 99إعداديةالمنار41872ذي قارذكرذوالفقار حسير

100إعداديةالمنار41872ذي قارذكرموس باسم فنجان89075

101إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعمار عيدان عجيمي170993

102إعداديةالمنار41872ذي قارذكرسجاد سالم زفر475788

103إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحسن عقيل شبوط425333

104إعداديةالمنار41872ذي قارذكرجالل نارص منىسي425313

ى طاهر سوادي170146 105إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحسير

 علي425575
ى 106إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحسن عبدالحسير

107إعداديةالمنار41872ذي قارذكراحمد جواد صيوان259617

108إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعلي عقيل شبوط425581

109إعداديةالمنار41872ذي قارذكرسعد جاسم لعيوس88591

ف425752 ف الدين موس رسر 110إعداديةالمنار41872ذي قارذكررسر

111إعداديةالمنار41872ذي قارذكرعلي كامل قاسم259605

112إعداديةالمنار41872ذي قارذكراحمد وحيد يعقوب169908

113إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمؤمل مهدي عودة472906

114إعداديةالمنار41872ذي قارذكرحكمت كريم عساف89023

115إعداديةالمنار41872ذي قارذكرمهدي صالح لفته88620

1بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىفاطمة حميد مطرب324391

2بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىهالة مزهر سلمان425441

3بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىعذراء جواد كاظم346342

4بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىرشا وليد وريوش425448

5بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىبيداء جساب شناوة425558

6بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىجنان كاظم حسن89054

7بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىمريم عبد خيون542213

8بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىعال جابر خليل425339

9دبلومالمنار41872ذي قارأننىرؤى رعد جودة324408

1بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىامنة جبار فرج24606

ى حامض272957 2بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىابتهال حسير

3بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىزهراء طالب سلمان169895

4بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىسها عبداالمير صالح259692

5بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىايمان عبدالجليل خليل115954



6بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىرشا نعمه صابر24589

7بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىرحاب محمد لفته19863

ى259614 8بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىمروة حميد عبدالحسير

9بكالوريوسالمنار41872ذي قارأننىايناس رحمن جداوة259582

10دبلومالمنار41872ذي قارأننىرشا وهاب سلطان416236

11دبلومالمنار41872ذي قارأننىمالك عبداالمير زويد273431

ى صبخة88612 12دبلومالمنار41872ذي قارأننىجنان حسير

13دبلومالمنار41872ذي قارأننىنادية مهدي صالح169986

14إعداديةالمنار41872ذي قارأننىهديل جساب شناوه425544

15إعداديةالمنار41872ذي قارأننىزينب كاظم محمد124378

16إعداديةالمنار41872ذي قارأننىسخ  جابر خليل425690

ى170411 17إعداديةالمنار41872ذي قارأننىرانية نارص حسير

18إعداديةالمنار41872ذي قارأننىزهراء فاضل صبار88668

19إعداديةالمنار41872ذي قارأننىرسى جابر خليل170521

20إعداديةالمنار41872ذي قارأننىهدى رحيم شندي170059

21إعداديةالمنار41872ذي قارأننىفاطمة مروح علوان170346

ى259581 22إعداديةالمنار41872ذي قارأننىنورالزهراء سعيد حسير

نورالهدى علي طالب88804
23إعداديةالمنار41872ذي قارأننى

24إعداديةالمنار41872ذي قارأننىسكينة محسن ساجت272949

25إعداديةالمنار41872ذي قارأننىاالء مثنى مدلول88995

26إعداديةالمنار41872ذي قارأننىزمن خليل محسن88718

27إعداديةالمنار41872ذي قارأننىسهاد اسماعيل عزيز425702

28إعداديةالمنار41872ذي قارأننىحوراء عبداالمير دليل259589

29إعداديةالمنار41872ذي قارأننىابتهال احمد حامض425686

30إعداديةالمنار41872ذي قارأننىحال هادي مروح170324

31إعداديةالمنار41872ذي قارأننىاسيا سوادي مكطوف89006

32إعداديةالمنار41872ذي قارأننىضخ عبداالمير صالح259557

33إعداديةالمنار41872ذي قارأننىانتظار يارهللا هندي89018

34إعداديةالمنار41872ذي قارأننىرقية احمد حامض425674

1ماجستيرالجبايش41873ذي قارذكرضياء مسلم مزيد98017

2ماجستيرالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالرضا جلود94751

 علي خلف421982
3ماجستيرالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى

4ماجستيرالجبايش41873ذي قارذكراسعد جبار عباس469655

ى128445 5ماجستيرالجبايش41873ذي قارذكرحسن علي حسير

6ماجستيرالجبايش41873ذي قارذكرسليم اسود مدلول18933

ى422057 7بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرفائز حلوان طعير

8بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبداالله فرهود عواد76347

 علي جفات456853
ى 9بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ي387709 10بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرستار جبار لعين 

ي262780 11بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبدالخي حاتم ناج 

12بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبدالكريم جابر سلطان129376

13بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرخلدون صدام يارس90682

14بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرفائد عطوان عطشان421924

15بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبود صيوان مرسول469664

16بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرسمير وحيد مدلول421622

17بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد جبار مهاوي469658

18بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرربيع مروان عطشان76701

19بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر جمعة محسن421558



20بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكررعد اليج جعيول129489

21بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمهند عبد محمد93263

22بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراكرم صباح حبيب421506

23بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعدي مايع علي469582

24بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالعزيز طعمة421455

25بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرميثم لطيف جخير263309

26بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرقاسم مطر عبدالرضا90261

 علي469587
ى 27بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمدباقر حسير

ي469577 28بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي زهير زاج 

29بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرواثق مردان حاتم421485

30بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكروسام محمد لفته421512

31بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكريعرب كاصد مدلول379500

32بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى رمضان صالح421595

33بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمنير عودة قفل421528

34بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراياد عذافة جلوب89540

35بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد عبدالرضا جلود94770

ى263104 36بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكررائد حسان حسير

37بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكررائد رشيد جازع263303

ي90026
38بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراسعد عبد هانى

39بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالهادي عودة263324

40بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد مطير نعيمة18846

ى421865 41بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرماجد ابراهيم حسير

42بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرجبار مردان حاتم18774

43بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر حسن محسن97702

44بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبدالباري كشكول فارس263071

45بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرفاروق عبدالباسط عبدالرحمان93367

46بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرفؤاد عبدالكاظم مجيد441964

47بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرجالل حمدهللا مرحب89608

48بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعقيل جخيم بحر539070

49بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرهيثم مطر منصور262247

50بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى رمضان خيون422127

51بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد رمضان عبد421732

52بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرزهير عبدالعظيم مزهر128308

ى129508 53بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمنتظر صبيح مفي 

54بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراركان عنيد عباس129659

55بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرباسم محمد عبدالرضا421458

56بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسام محسن دينار421792

57بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى صباح عودة129454

58بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبدالخالق نارص يونس129676

ي19205 59بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرايام لبنان ناج 

60بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرزهير ملك فاخر128438

61بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعماد رمضان عبد76288

62بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرايرس عبدهللا خلف96714

63بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي وطن نجم19192

64بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرصالح مهدي صالح379058

65بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد رشيد مردان535604

66بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس عليوي العيوس93027

67بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس فاضل جبار18685



68بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرسجاد صيوان خشان421800

69بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرايوب مردان حاتم18879

ى عليوي عبد129471 70بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

71بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرانتصار شهيد علي262627

72بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسام الدين جواد عبد379701

73بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد حبيب عبدالسادة422044

ى عيدان رزي    ج93405 74بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبدالحسير

ي263280 75بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر جواد ناج 

76بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسن نعيم حريجة129600

77بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر صالح فرج262887

ي عباس469569
78بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد راضى

79بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكررعد هاشم مشحوف93711

80بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد كاصد مدلول128762

81بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد علي جبار539072

82بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرايثار رشيد رمضان94522

83بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرجعفر حسان زغير18689

84بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبدالرحيم اسود مدلول18785

85بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد قاسم عبد128454

86بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد وحيد مدلول128227

ى قاسم94707 87بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي حسير

88بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكريوسف عبدهللا بليم93039

89بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي سلمان داود539043

90بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي عبدالرضا جلود99462

91بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرنورالدين مصدك كزار422400

92بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد علي حنتوش451439

93بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبدالشهيد كاظم زايد128572

ى ملك فاخر128697 94بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

95بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرارشد عقيل شياع128485

96بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعدنان رسيم عبدالسادة539062

97بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكركمال فيصل مسج379835

98بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرريسان اسماعيل ابراهيم262608

99بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرلقاء فالح فرج262492

100بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرضياء عبداالمير حموده421563

ى سعيد خضير379636 101بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

102بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر طالب تالي262434

103بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرثائر عدنان ابراهيم128517

104بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرامجد عادل عمران128303

105بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد نجف لفته379828

106بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر حامد صحيف128185

107بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد محسن صالح98415

108بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرابراهيم عدنان ابراهيم128324

109بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد جاسم مشحوف90356

ى عبدالرضا جلود94456 110بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

111بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكريحنر مونس عبادي19024

112بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي حازم ابراهيم129539

ى جوي  هل128597 113بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

114بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد حطيحط عنيد422219

115بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر علي طاهر441768



ي18660
116بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكركاظم علوان دوجى

117بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحبيب صبخة غميس99288

ى سعيد عبدالعباس379516 118بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

119بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس عدنان ابراهيم128284

120بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكركرار محمد جمعة421827

ي380494
121بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرسعد فرحان شمخى

122بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراسعد صباح حبيب379534

123بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرجمعه جابر لفته441975

ى262270 يف صحيف مفي  124بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكررسر

ي89833
125بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكررشيد عبيد راضى

126بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرابراهيم حكيم رحيم441436

127بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي عاشور خلف422346

128بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرفراق محسن جبار129609

129بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر كاظم كمر128460

130بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد رياض عكلة469611

131بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكركرار صالح فرج18675

ي262635
ى منان  132بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي حسير

ي جعاز262211
ى
133بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراياد شاف

134بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى حسن جبار128220

135دبلومالجبايش41873ذي قارذكرصالح عبدعلي غضبان89944

136دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحسن طاهر نعمة89927

137دبلومالجبايش41873ذي قارذكرهيثم شميت عطشان101073

138دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد بركة حيدر129587

139دبلومالجبايش41873ذي قارذكرسعيد حمد نفاوة539144

140دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي كاظم جميغي76484

141دبلومالجبايش41873ذي قارذكراسد محسن جعفر94624

ي حميد90762 142دبلومالجبايش41873ذي قارذكرهشام ناج 

143دبلومالجبايش41873ذي قارذكروسام مصدك كزار19041

144دبلومالجبايش41873ذي قارذكركاظم موس خرابة90549

145دبلومالجبايش41873ذي قارذكرجميل عويد حبيب469639

146دبلومالجبايش41873ذي قارذكربهاء رمضان عبدهللا262621

147دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمهند حميد هاشم100912

148دبلومالجبايش41873ذي قارذكرجواد خلف مهوس90605

149دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمحمد عطية حريجة262736

150دبلومالجبايش41873ذي قارذكرقاسم كاظم عبدالرضا262718

151دبلومالجبايش41873ذي قارذكرنسيم دينار خلف379520

152دبلومالجبايش41873ذي قارذكرصادق عبدالزهرة جودة263276

153دبلومالجبايش41873ذي قارذكرنجم عبدهللا عباس469593

154دبلومالجبايش41873ذي قارذكريحنر عبدالزهرة جعاز539036

155دبلومالجبايش41873ذي قارذكرسالم غانم عباس90739

156دبلومالجبايش41873ذي قارذكرقاسم سعدون محسن538929

157دبلومالجبايش41873ذي قارذكرضياء محسن زغير129509

158دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالكاظم قاسم379680

159دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعبدعلي عجيل عبدعلي128657

160دبلومالجبايش41873ذي قارذكرقضي ثجيل جمعة262995

161دبلومالجبايش41873ذي قارذكرصفاء جميل عبدالجبار421773

162دبلومالجبايش41873ذي قارذكرطالب ثجيل هادي97448

163دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعقيل حمد يونس259516



164دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمحمد شيخاوي ضايل88910

165دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمنير وحيد مدلول422075

166دبلومالجبايش41873ذي قارذكرجواد كاظم حمد538931

167دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي مصدك كزار89596

168دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعدي جاسب كاطع421668

169دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحسن ثامر ماجد263043

ى زايد129462 170دبلومالجبايش41873ذي قارذكرضياء عبدالحسير

ي88427
171دبلومالجبايش41873ذي قارذكرقيض ثابت شمخى

172دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعالء حميد وداعة129500

173دبلومالجبايش41873ذي قارذكرنصيف عبدالكاظم عبود422331

174دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمروان جهاد جبار129400

ي262741
175دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمروان ثابت شمخى

176دبلومالجبايش41873ذي قارذكرواثق نعيم حمودة421710

ى عدنان بدوي421955 177دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحسير

178دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمحمود جهيد هزاع422138

ى263266 179دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمحمد مروح حسير

ى19340 180دبلومالجبايش41873ذي قارذكرنارص جويت حسير

181دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعبداالمام بجاي عويد129668

182دبلومالجبايش41873ذي قارذكراكرم هادي هاشم129548

ي76105
ى عطشان كباسر 183دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحسير

184دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعقيل عبداالمير خفيف538933

185دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمحمد مريحل زبون421780

ى صي 101023 186دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعبدعلي عبدالحسير

187دبلومالجبايش41873ذي قارذكرتيسير رمضان خيون129357

188دبلومالجبايش41873ذي قارذكراالم عبدالكاظم عبود379712

189دبلومالجبايش41873ذي قارذكرميثاق عبدالباري هندي422340

190دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعدنان كيلو جعاز128481

 زكي عكلة76409
191دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى

192دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحسن محسن حميد99308

193دبلومالجبايش41873ذي قارذكرفؤاد وطن عاشور97681

194دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمثنى ملك فاخر129460

ى عودة19034 195دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمسلم عبدالحسير

196دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمحمد رحيم محمد129645

197دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمحمد دينار خلف548372

198دبلومالجبايش41873ذي قارذكرخلف فزي    ع مظلوم89894

199دبلومالجبايش41873ذي قارذكرصالح فاضل علي421452

200دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعالء نعمة حسن548367

201دبلومالجبايش41873ذي قارذكرصادق حمد مزيد89419

202دبلومالجبايش41873ذي قارذكركاظم كريم عطشان379349

203دبلومالجبايش41873ذي قارذكرازهر جواد مسلم422002

204دبلومالجبايش41873ذي قارذكرابراهيم عويد حبيب539045

205دبلومالجبايش41873ذي قارذكراديب عبدالزهرة جبار379661

206دبلومالجبايش41873ذي قارذكرجبار حاتم غانم421444

207دبلومالجبايش41873ذي قارذكرسلمان غالي فرهود421717

208دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي يحنر جابر76243

209دبلومالجبايش41873ذي قارذكرسيف هللا عادل علي379324

210دبلومالجبايش41873ذي قارذكرهادر سعد كاظم18777

211دبلومالجبايش41873ذي قارذكرغزوان نايف عوض90184



212دبلومالجبايش41873ذي قارذكرفارس سعد كاظم422386

213دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعبدالكاظم ثامر محسن421989

214دبلومالجبايش41873ذي قارذكرنارص شعبان نعمة421498

215دبلومالجبايش41873ذي قارذكرايوب جليل شالكة469652

216دبلومالجبايش41873ذي قارذكرغزوان قاسم غضبان378992

217دبلومالجبايش41873ذي قارذكركرار سعيد رمضان93226

218دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمازن كاظم عبدالكريم262908

219دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعالء منذر تينة89963

ي عباس542260
220دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى راضى

غام مجيد عيدان539048 221دبلومالجبايش41873ذي قارذكررصى

222دبلومالجبايش41873ذي قارذكرهادي اسماعيل ابراهيم539127

ي محمد حسن99551 223دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمهند ناج 

ي262575
ى سبن  224دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي حسير

225دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحيدر عبدعلي خضير90331

 كاظم علي422039
226دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى

 علي جاسم469608
ى 227دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحسير

228دبلومالجبايش41873ذي قارذكررامي عبدالكريم جخيور76502

229دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبداالمير نعمة262840

230دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد عطية عبد539131

231دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد جاسم عوض263012

232دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي جبار عبيد421971

233دبلومالجبايش41873ذي قارذكراياد كاظم عبيد263227

234دبلومالجبايش41873ذي قارذكرامير كامل هندوس539138

235دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي احمد كاظم100878

ى صي 469551 236دبلومالجبايش41873ذي قارذكرضياء حسير

237دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمروان كريم مناجي421652

238إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحاكم جواد كاظم89847

ى رحيم محمد379815 239إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

240إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرديوان تاية مطر421723

241إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرتوفيق ابراهيم طاهر263216

242إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركريم مناجي جودة126109

243إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحازم الزم جيجان379528

244إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسعد غالي وداعه422021

245إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعودة مهوس منصور92303

246إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي رحيم كزير379406

247إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرازهر نوري موس100570

248إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر عبدالرضا جخيور94491

249إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد جاسم محمد272830

ى صي 379872 250إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعالء حسير

251إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرفائق يحنر هالل93482

252إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرزهير نعيم مسعد18899

253إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرنافع قاسم جاسم422300

254إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى جبار رزاق129429

255إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرقضي محمد شنشول96678

256إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن فالح بدر94236

ى محمد421929 257إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار حسير

1ماجستيرالجبايش41873ذي قارذكرازهر عباس حاتم128793

2بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد حسن محمد421786



3بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس حسن عباس129533

4بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحمزة مليح هاشم19201

ى سعيد جاعد469528 5بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ي538918
ى راضى 6بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي عبدالحسير

7بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكركرار زغير حريجة93511

ي421580
8بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمنتظر عبدالكاظم راضى

9بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى جواد كاظم421627

ي مهوس97604
10بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى منخى

11بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمنير سمير شكبان88984

12بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس عبدهللا خلف129591

13بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس صباح هزبر422394

14بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكررضا شامل جخيور18852

15بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد سلمان عذب18744

ى جري421962 16بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي امير

17بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد رحيم اوعيد96629

18بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس نعيم حريجة76735

19بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي ولي فاخر91791

ي عباس539079
20بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد راضى

ي422006 21بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي جواد ناج 

ى92527 22بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكربهاء سعيد محمدحسير

23بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد داخل زامل129573

ى جوي  هل421744 24بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكركرار عبدالحسير

25بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد طالب ثجيل259221

26بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد عبداالمير حمودة422360

27بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرلؤي ملك فاخر129541

28بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى عامر علوان117285

29بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالخالق صالح129520

30بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرايوب حاكم حسن129613

31بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي عبدالزهرة عبد18652

32بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد رعد حشف379010

ي456866 33بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد حسن زاج 

34بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد علي جاسم18961

35بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحسن مدلول عكلة262512

36بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرسالم عبد خضير98862

ى رحيم علوان538900 37بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

 عادل علي89342
38بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرالمصطقى

39بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرصباح جابر لفته99591

40بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالزهرة رحيمة539031

ى داخل روضان263261 41بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ى محمد100300 42بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرليث حسير

43بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرغيث عبدالكريم جابر128167

44بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر عبدالواحد صاحب97233

45بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد طالب عباس117331

ى محمد100367 غام حسير 46بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكررصى

47بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي حلو عطا128899

ى538920 48بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرسجاد صدام حسير

ى هاشم محبيس421604 49بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

50بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى سمير سدخان474933



ى عيىس شذر421737 51بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

52بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد رهيف ريسان128196

 علي مطر129571
ى 53بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسنير

ى جواد صدام421477 54بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

55بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعماد احمد بركة100693

56بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد مازن حسن92400

57بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد ماجد جخيم128716

ى جابر لفته379652 58بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبدالحسير

59بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى مهدي هوي89591

ي كاظم عبدالزهرة18629 60بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرناج 

61بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكروسام عيال حسون98475

ي19267
62بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسن ثابت شمخى

63بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرنور طاهر ابراهيم98066

ي نجم89394 64بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرنسبم مير

65بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرزينالعابدن عبدالكاظم محمد129497

66بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرنافع سعود محينة379358

67بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى حكمت نجم89407

68بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي رياض كاظم469617

69بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي نعيم حمودة94648

70بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرميسم جليل شالكة97800

71بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى صالح عباس422313

72بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمهند ملك فاخر129468

73بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد داخل حسب99345

ى صالح مغامس19161 74بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

75بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد جالل فالح379876

76بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد نعوم جخيور379476

77بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسن احمد مطير88957

78بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي غازي فيصل18622

79بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرجواد كاظم بليم89551

80بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر شاكر رمضان117308

81بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسن احمد فالح538925

82بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد عجيل كريم262668

83بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراسماعيل اسود مدلول89697

84بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكركرار كاظم كمر128334

85بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرجعفر صباح عودة379753

ى جبار عبيد379887 86بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

87بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالباري كاظم18764

88بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمختار نوري صدام128316

89بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرفالح حسن شكيل129419

90بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرهيثم عبداالمير عاشور422378

91بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراكرم كاظم فرج18672

92بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعمار حبيب عبدالخضى19115

93بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد حبيب طاهر469644

94بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد قاسم عودة19235

ي129603
95بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي اسماعيل هانى

96بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرازهر رحيم اوعيد89878

97بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرايمن مزهر محمد421642

98بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالكاظم مجيد421674



99بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس صالح مهدي379848

ي539064
100بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعلي لفته ناسر

101بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد علي جبار129391

102بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرايوب حاكم جمعة89353

103بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرسيف علي صبير76303

104بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمد خابر محمد128354

105بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس محمد عبد379548

106بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعالء عبدالباري صالح422049

107بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمحمدباقر عبدالقادر عطشان18739

108بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد فالح علي18909

غام عبدالباري هندي421665 109بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكررصى

ي129597
ى اسماعيل هانى 110بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

111بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى صيوان خشان469534

112بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعقيل هادي محسن262983

113بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكركاظم جميل ثجيل262629

ى طالب حسن89488 114بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعبدالحسير

115بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرسيفالدين لفته قاسم262743

116بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالزهرة خطار94800

117بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرعباس عبدالعظيم مزهر18654

ى عامر عبدالزهرة76725 118بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحسير

119بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرحيدر منذر حنون89659

120بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى نجف لفته262978

121دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمحمد حسن عليوي262156

122دبلومالجبايش41873ذي قارذكرايهاب حليم مناجي469511

123دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى منعيى سكر263155

ى عبدالصاحب100804 124دبلومالجبايش41873ذي قارذكرماهر عبدالحسير

هللا97542 125دبلومالجبايش41873ذي قارذكركرار كاظم خير

126دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد رمضان جليل18975

127دبلومالجبايش41873ذي قارذكرامجد عبدالخالق صالح100751

128دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي بحيوس حسن128208

129دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمنتظر زكي عكلة99975

ى جابر كاظم96402 130دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحسير

131دبلومالجبايش41873ذي قارذكرنبيل سلمان رضيوي90637

132دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي عواد عيال441814

ى باسم محينه90410 133دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحسير

134دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعبدالهادي سعيد صيوان129620

ى سمير جبار19076 135دبلومالجبايش41873ذي قارذكرياسير

ى عبداالمير مطر262958 136دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحسير

137دبلومالجبايش41873ذي قارذكركرار جبار عبدالكريم548371

ي كيلو89464
ى
138دبلومالجبايش41873ذي قارذكرهادي صاف

139دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى سعيد حداد18648

140دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى محسن كاظم96526

141دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي جالل مطرسر96887

142دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعبدهللا راشد جبار263183

143دبلومالجبايش41873ذي قارذكربهاء محسن كاظم96551

144دبلومالجبايش41873ذي قارذكرميثم حمد وحيد99743

ى19128 145دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد علي عبدالحسير

ي نجم262956 146دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي مير



147دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد حميد جخيم18788

148دبلومالجبايش41873ذي قارذكركاظم عبادي يارس99418

149دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي عبد شنيار469483

150دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد عباس كشيش89526

151دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي كاظم حمود128256

152دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي بشير حسب128408

153دبلومالجبايش41873ذي قارذكركرار طالب سويلم88478

154دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي حسن مجيد19225

ى451472 155دبلومالجبايش41873ذي قارذكرايوب مروح حسير

156دبلومالجبايش41873ذي قارذكرسيفالدين جواد عبد117263

157دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي محمود عبد421657

ي جابر98441 158دبلومالجبايش41873ذي قارذكرخالد لعين 

159دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمحمد حسب معيي 96798

160دبلومالجبايش41873ذي قارذكرنشوان سعيد عبدالعباس88371

161دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحيدر ريسان ثجيل88847

ي19213 162دبلومالجبايش41873ذي قارذكرايمن لبنان ناج 

ي262906 163دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمنتظر هشام ناج 

164دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمهند سعيد عبدالعباس19140

165دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعمر طالب سويلم99868

166دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي جبار خواف128421

167دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد رمضان هوي469497

168دبلومالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى احمد قاسم129524

169دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد عادل جمعة89209

170دبلومالجبايش41873ذي قارذكرحمزة عبدعلي غضبان101090

171دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي مظفر غازي422192

172دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعباس عاضي حسن99152

173دبلومالجبايش41873ذي قارذكرباقر ماجد كامل262827

174دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي ظافر عبد379837

175دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي محسن مسلم128247

176دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحسان عضي عودة92471

ي421810
177دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي نعيم شمخى

ي نارص128553 178دبلومالجبايش41873ذي قارذكراحمد ناج 

179إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر علي رمضان263065

180إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمجتن  حيدر صيهود129622

181إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد خلف فزي    ع76313

ى شاكر عباس88941 182إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

183إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار حيدر صيهود129443

184إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرجاسب مزاحم صباح262313

185إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررقيب شنو عبدهللا262362

186إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر صباح عامر548362

ى محمد قاسم262853 187إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

188إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى وليد فري    ح539130

189إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد نعيم حسب76669

190إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن علي فرهود262444

191إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي شهيد جاسم469629

192إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعباس حميد عبدالواحد129581

193إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار جاسب موزان378998

194إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي طالب حسن263322



 عبدعلي469656
ى 195إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعباس حسير

196إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد موس عطية92707

197إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى نجف لفته100508

198إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرصدام رزاق صالح379821

ى طاهر حميد90060 199إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

200إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى جمعة عجيل117290

201إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمؤمل طالب سويلم100977

202إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي فوزي جخيم262929

203إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد حسن حرجان89245

204إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر علي راهي89638

يف ريسان539184 205إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررياض رسر

206إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد سلمان عذب89233

207إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر سالم علوان422234

208إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرجاسم حميد حنون422371

209إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر جالل فالح380471

210إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي داخل رحيم89320

211إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن جبار يارس129450

212إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمشتاق قاسم هاشم421822

213إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسلوان منشد مهودر421814

214إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمنتظر سهم نجم262937

215إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد عدنان محسن421753

216إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرانور شهيد خضير441554

217إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي سجاد عبد88485

ي129554
218إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر عدنان هانى

219إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد عنيىسي فرعون262714

220إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي شاكر جويد99029

221إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرماهر سجاد فليح380526

222إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعدنان بشارة عكروك262765

223إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى جميل عطية262963

224إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررحمن بشير كاظم129564

225إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي عبدالخي حاتم262755

226إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرليث اسماعيل عنيىسي421976

227إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي ساجد كاظم476821

228إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمدعلي كاظم موس76392

229إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي عبدالزهرة جلود94732

هللا92376 230إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد جميل خير

231إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي سالم عبدالزهرة441531

ى89431 ى مهداوي حسير 232إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسنير

233إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن فاضل جبار421608

234إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد فائز سعود422159

235إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار رمضان رزي    ج97867

236إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرابراهيم خليل ريسان421997

237إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررضا فهد حنون441626

238إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي حسن كريم263025

ى92679 239إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسجاد جبار محمدحسير

240إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى كريم جبار539147

ى421839 241إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد علي حسير

242إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد عودة حسون539111



ي سلمان281451
243إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد غنى

ى262284 244إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسجاد يارس حسير

245إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد راشد جبار262386

246إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمهند محسن حنون539168

ى محسن صالح421832 247إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

248إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن جبار خواف441797

ى فالح539033 249إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرجهاد حسير

250إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحالم رسول عبد262368

251إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي حسن عليوي263298

252إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالصاحب حسن96435

ي عزال379812 253إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد ناج 

ى رياض كاظم539171 254إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ي سعدون263252 255إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر خير

 علي جبار538915
ى 256إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

257إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر عقيل شياع263190

ى محسن نعمة262570 258إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

259إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي رعد عبدهللا19046

260إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار صبيح معيي 262919

ي539125
ى مستانى  حسير

261إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى

262إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي محسن واجد92942

263إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراكرم حاكم جمعة90211

264إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر حميد جبار262377

265إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد مصطقى صمد263026

ي539067
ى سبن  266إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر حسير

غام عقيل شياع263177 267إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررصى

268إعداديةالجبايش41873ذي قارذكريوسف محمد جاسم128732

269إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي محسن حسن89221

270إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن عبدالقادر عبداالمام441736

271إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى دحام جاسم76162

272إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى فليح طعمة76682

273إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعبدهللا كاظم ثاقب542352

274إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركميل نارص حمودة421848

275إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسجاد حميد جبار262820

276إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمسلم عبدمحمد مسبح263243

ي علي263171
277إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمهدي منخى

ى حيال ذياب38871 278إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

279إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمهند عبدالقادر فرهود129630

280إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد عقيل عبيد19019

281إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرلؤي محسن صالح379824

282إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن عبدالرضا جلود96581

283إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن علي جمعة98300

284إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى حسن كريم263047

285إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد كريم شناوة262846

286إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي احسان جبار469566

287إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن اسماعيل دخيل262684

288إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسجاد جاسب موزان128204

289إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرجعفر رسول عبدالباري90294

ى صي 379804 290إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد حسير



291إعداديةالجبايش41873ذي قارذكريوسف عدنان شكيل262650

292إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدهللا ريسان89619

ى صالح262172 293إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركريم عبدالحسير

294إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرجواد عبدالرحيم اسماعيل262535

295إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسجاد وضاح فرهود92216

ى صباح عباس18810 296إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

297إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر احمد مطر262126

298إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن عبدهللا خلف76712

هللا263164 ى رعد خير 299إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

300إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى طالب تالي263200

301إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى كريم جبار539107

302إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرجعفر ستار جبار263049

303إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسجاد صكبان حسب262861

304إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرجعفر محسن شياع262387

 عبدعلي وطن18927
ى 305إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ى حازم محسن441610 306إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

307إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعباس رعد نارص476769

308إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي مجيد عبد262831

ي92967
ق منخى 309إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي مرسر

310إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار حيدر عبدالمحسن262719

311إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرهاشم عزيز داخل89500

312إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى عبدالباري جابر469650

313إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعالء موحان حسب262330

314إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد محمد كاظم98930

ى18796 315إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد مطر دنير

316إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي عدنان كيلو456821

317إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعقيل صباح عودة379768

318إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر بشير حسب129651

319إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرايرس علي ريسان469602

320إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرايوب عدي ابراهيم441581

321إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرزيد كاظم فيصل262320

322إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرباقر رمضان خيون379832

323إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرزين العابدين اسعد نارص469548

324إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى رحيم هاشم538913

325إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمدرضا حبيب نعيم421873

326إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحمزة عويد حشف539030

327إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعبدهللا كريم مناجي262954

328إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى ابراهيم جليل421543

329إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعباس سلمان حنون129365

330إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد مؤيد فاخر263192

331إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد رشيد عبدالعالي379487

 علي رحيم128362
ى 332إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ى سعد جمعة88498 333إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

334إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرماهر رسول عبد379795

335إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي رمضان جليل93810

336إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرساجد حاكم حسن441666

337إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمنتظر ستار جبار263208

338إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرباقر غازي فيصل262677



ي حاتم عبد128156
339إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمدتق 

340إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرنعيم باسم خشان422152

ي422031
ى
341إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمنتظر اياد صاف

342إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد عادل جمعة421467

ي97074
ق منخى ى مرسر 343إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

344إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي سلمان بلم100034

345إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمنتظر رعد حسن18992

346إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي مارد هاشم128628

ى19095 ى خلف عبدالحسير 347إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

348إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعبدهللا عاضي حسن76654

349إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى عبود صيوان469668

يف عيدان263021 ى رسر 350إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

351إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعباس ايمن فالح129482

352إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي رهيف ريسان262419

353إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار عبدالباري كاظم18749

354إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررحيم رزاق سلمان262589

355إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرامجد عبدالزهرة خطار94031

356إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعباس حسن ذياب441491

357إعداديةالجبايش41873ذي قارذكربركات حبيب عبدالسادة18641

358إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى برزان مفتاح263032

359إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسجاد عبود جوي  هل539038

360إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي بهجت عطية421550

361إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي حبيب عبد539040

362إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرجاسم سالم عباس538922

363إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن طالب حسن263353

364إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى طالب تالي379387

365إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي قاسم سعدون263223

366إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن طالب هليل263240

367إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي حسن ذياب559430

368إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن رحيم علوان539180

369إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرليث علي مزهر129556

370إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي ماجد جخيم128296

371إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى رحمان مدلول379881

372إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرسجاد عبدعلي خضير262548

ي هالل422203
373إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمنعم مستانى

374إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي اكي  سعد حشف262159

375إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررعد صباح حبيب456793

ى محسن نارص421614 376إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ي469552
377إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي احمد ماسر

378إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحميد جاسم مشحوف451476

379إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمدرضا سالم عبدالزهرة538905

380إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد بدر مفتاح93163

381إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرذوالفقار جواد عبد129393

382إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى عامر حاتم379398

ي خلف88920 383إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي عبدالنن 

ى فالح حرج18694 384إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ي كيلو89444
ى

385إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرانور صاغ

386إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي عبدالصاحب حسن92732



387إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن جليل شنون262739

ي128669
ى
388إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرجابر خريبط واف

ي441720
389إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعباس نعيم شمخى

390إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررياض عدنان بدوي422244

391إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراكرم سلمان جبار262835

392إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد ظاهر محمد19182

 عبدالعالي يعقوب263319
ى 393إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

394إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرقاسم حميد مدلول262581

395إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعالء محمد فالح18734

396إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرايهاب رسول عبد379799

 سلمان غالي262892
ى 397إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

398إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحسن حازم محسن441651

399إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعبدهللا منذر بجاي379905

400إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار رشيد عواد129551

401إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد ناظم جابر262981

402إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد حاكم خويلد262826

403إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرقاسم طالب غريب96611

404إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر عبدالكاظم محيسن262805

405إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن احمد بركة422308

ى بدر صابر129592 406إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ي76222 407إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي مرتضى ناج 

408إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعالء جاسم مشحوف539119

409إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعمار كريم عبدالحسن128178

ى جوي  هل421808 410إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى عبدالحسير

411إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن صباح عبد422026

ى حسن عبود99218 412إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

ى262127 413إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرامجد مطر دنير

ى جواد مسلم379840 414إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

415إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحبيب ظاهر يوسف262596

416إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد علي جفات262881

ى18663 ى ثائر عبدالحسير 417إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

418إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراسماعيل عقيل شياع263170

419إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي سعيد حمد94547

420إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى كاظم باقر18969

ى خضير عبدالعباس262522 421إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسير

422إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرصادق مهدي حنتوش422256

ي92996
423إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد مظهر منخى

424إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي وجدان كامل129627

425إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمهدي جليل شنون262732

 خضير عباس92760
426إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى

427إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمحمد هادي عجيل128141

428إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمصطقى منذر حنون128164

429إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمالك سعد رمضان128267

ى نارص نعمان476789 430إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرياسير

431إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى عضي شوي    ع129347

 علي دهن263255
ى 432إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرتحسير

433إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمنتظر اياد رحمان441642

434إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرموس شهيد جاسم469490



435إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعقيل عدنان شكيل128172

436إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي ايمن فالح129478

437إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحيدر جواد عبد262692

438إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعمار ليث محمد99482

439إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي عقيل كريم129437

ي خلف378971 440إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد عبدالنن 

441إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعلي ظاهر محمد469622

442إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار حيدر عبدالرزاق89627

ى مطر421523 443إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررسول امير

444إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركرار سلمان مزهر129566

445إعداديةالجبايش41873ذي قارذكراحمد سهر عمول262800

446بكالوريوسالجبايش41873ذي قارذكربشير سعدون عطية100948

447دبلومالجبايش41873ذي قارذكرقاسم سلمان رضيوي94118

448دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعلي حمزة الزم98579

449دبلومالجبايش41873ذي قارذكرعبدالباري جابر سلطان19068

450دبلومالجبايش41873ذي قارذكرماجد عبيد عبدالرضا19058

451إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرعقيل دخيل رباط18947

ي محمد حسن262603 452إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرمرتضى ناج 

453إعداديةالجبايش41873ذي قارذكرحسن طاهر عباس539140

454إعداديةالجبايش41873ذي قارذكررائد رفيع حنون97632

455إعداديةالجبايش41873ذي قارذكركاظم جباري مشكور88896

1بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىارساء رسي    ح عبدهللا263119

2بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىثريا عبدالواحد مهلهل100779

ى101049 3بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىهناء حلوان طعير

4بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزهراء كاصد مدلول379505

5بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىصابرين مظلوم حمدان421759

6بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىازهار ملك فاخر128428

7بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىريام معن عطشان421684

8بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزينب علي كاظم76511

9بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىارساء فاضل جبار129413

10بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىرباب رشيج عودة97294

11بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىانسام معن عطشان421694

12بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىوفاء كريم شناوة92805

سحر فاضل علي128540
13بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننى

14بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىنور عطية عبدالعزيز18600

15بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىانتصار نعيم مسعد421568

16بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىدعاء عقيل عبيد19005

17بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىدعاء حازم الزم469501

18بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىميادة قاسم غضبان379041

19بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىانفال كاصد مدلول379511

20بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىرجاء كريم عبدالسادة421632

21بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىهبة حليم مناجي469473

22بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىايمان عويد حشف539026

23بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىنور جبار رزاق263262

24بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىايمان عبدالكريم جخيور421702

25بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزهراء ظافر عبد379065

وئام علي كاظم263132
26دبلومالجبايش41873ذي قارأننى

27دبلومالجبايش41873ذي قارأننىرازقية جخيم عبود456775



28دبلومالجبايش41873ذي قارأننىباسمة نارص عبدالكاظم262751

ي حميد129374 29دبلومالجبايش41873ذي قارأننىفرات ناج 

30دبلومالجبايش41873ذي قارأننىباسمة عبدالخالق عباس100453

31دبلومالجبايش41873ذي قارأننىخالدة صدام يارس93097

ي76250
32دبلومالجبايش41873ذي قارأننىابتسام كاطع هانى

ي حميد129643 33دبلومالجبايش41873ذي قارأننىرغد ناج 

34دبلومالجبايش41873ذي قارأننىرغد حميد مجيد378985

35دبلومالجبايش41873ذي قارأننىسعاد ابوالهيل حميد379048

36دبلومالجبايش41873ذي قارأننىزينب شعالن موس100212

ي عبدالكريم رزاق94270
37دبلومالجبايش41873ذي قارأننىامانى

38دبلومالجبايش41873ذي قارأننىمروة عقيل عبيد19011

39دبلومالجبايش41873ذي قارأننىافياء قاسم اعبيد378981

ى سلمان129502 40دبلومالجبايش41873ذي قارأننىرسل عبدالحسير

41إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىبتول عكلة جابر263247

42إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىدنيا محمد عبدالزهرة128776

43إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفرقد سعيد جابر379924

44إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىتمارصى عوض نهير379819

45إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىخولة خضير فليح263194

ى99678 46إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىسيناء ظاهر حسير

47إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىمريم عاضي حسن101005

ي نبيت538935
ى
48إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىامنه صاف

هان99573 1بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىصابرين عيىس رسر

2بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىسخ  رمضان ضمد18801

3بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة رعد اسود379842

ى425762 4بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىمروة جويت حسير

5بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىديانا كالم مطرسر98506

6بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة حسن حمدان379774

7بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىالرا ايوب محمد422170

8بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىسخ  حسن مراد88418

9بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىانيسه وحيد علوان129583

10بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىاية حليم مناجي538896

11بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىاية مروح مزهر90835

12بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىنضال كريم شناوة262878

ايات صالح علي128465
13بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننى

14بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىحميدة ادريس حسب129559

15بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة عبدالخضى عباس98263

16بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىفاطمه كاظم عبيد97275

17بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىعلياء عدنان بدوي422276

زهراء علي عبادي100107
18بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننى

19بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىعلياء موحان حسب263296

20بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىريام عامر حمود421464

ي سلمان18613
21بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزهراء غنى

زهراء علي كاظم94867
22بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننى

هللا379018 23بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزهراء رعد خير

24بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىعذراء زنزل شندي263235

25بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىنرجس ابراهيم جليل421494

26بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىختام محسن حنون262652

27بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىرؤى حسن مراد98637



28بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىاالء هنو عودة263027

29بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىوديان عويد حشف91974

30بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىايات احمد بركة128494

31بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىصابرين عزيز داخل94571

32بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزبيدة عبدالخي طالب422090

33بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزهراء مجيد عيدان91882

34بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزينب جالل مطرسر96932

35بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىاية عقيل شياع128377

36بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزينب حازم محينة91923

37بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزينب عباس مكطوف18594

38بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىدالل كريم شناوة93453

39بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزينب مشحيف سمير89716

زهراء علي مطر129575
40بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننى

41بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزهراء حسن عبود469594

42بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىازهار حاكم خويلد90713

رقية علي كاظم94833
43بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننى

44بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىنهلة هاشم محمد263292

45بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىدعاء محمد احمد379374

46بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىزهراء محسن كاظم76436

47بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة مجيد عيدان91836

48بكالوريوسالجبايش41873ذي قارأننىاسماء عويد حشف129491

ي علي76750
49دبلومالجبايش41873ذي قارأننىحنان منخى

50دبلومالجبايش41873ذي قارأننىسخ  مسلم عبد97339

ي محمدعلي97652 51دبلومالجبايش41873ذي قارأننىرانية ناج 

52دبلومالجبايش41873ذي قارأننىاخالص محمود حسن18610

53دبلومالجبايش41873ذي قارأننىاسماء جميل عبدالجبار422065

ى حميدي19153 54دبلومالجبايش41873ذي قارأننىارساء حسير

55دبلومالجبايش41873ذي قارأننىنورالهدى اياد رحمان422183

56دبلومالجبايش41873ذي قارأننىزينب معن خريبط18756

57دبلومالجبايش41873ذي قارأننىمنار بشير حسب117316

58دبلومالجبايش41873ذي قارأننىارساء عواد حنون379027

59دبلومالجبايش41873ذي قارأننىحوراء رمضان جليل98785

60دبلومالجبايش41873ذي قارأننىهيام عقيل شياع550347

61دبلومالجبايش41873ذي قارأننىخمائل فالح بدر90126

ى76128 ى عبدالحسير 62دبلومالجبايش41873ذي قارأننىمها ياسير

63دبلومالجبايش41873ذي قارأننىاسماء صيوان خشان469542

64دبلومالجبايش41873ذي قارأننىارساء جبار عبدالكريم548361

نور فالح علي128192
65دبلومالجبايش41873ذي قارأننى

66دبلومالجبايش41873ذي قارأننىحنان صادق كاظم421536

67دبلومالجبايش41873ذي قارأننىايات حسن كريم91765

68إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزينب كريم مناجي76327

69إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء مهدي صالح380541

70إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىاسيا بردان جبار469556

71إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنرجس محمد جابر99633

72إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزينب سعد مصاول262658

73إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىهدى عبدالكريم جابر456767

74إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة عبدهللا خلف379783

75إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة جبار عبيد379807



76إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىتق  مسلم عبد97365

77إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىسحر ايوب محمد421584

78إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىشيماء حسن مجيد128744

ي محمدعلي97567 79إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزينب ناج 

80إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنور كامل مسلم100137

81إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء عبود صيوان469666

82إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىمريم عبدالرزاق جابر379035

83إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء جاسم محمد262850

84إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنورالهدى طالل نيشان263126

85إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىمريم بدر مفتاح93133

86إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىمنال طعمة مكشف421859

87إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىمنتىه محمد عبد263002

ي129608
88إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة اسماعيل هانى

االء علي جليل262565
89إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

90إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنرجس رحيم اوعيد263253

91إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىاكتفاء حسن مجيد128750

92إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىرباب ماجد جبار263006

ى379789 افراح علي حسير
93إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

94إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة رياض كاظم99506

اد18998 هبة علي رسر
95إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

ى زايد97149 96إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىارساء عبدالحسير

97إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزينب فهد نعيم100481

98إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىمحاسن مدلول عكلة262594

99إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىحوراء طالب ثجيل262786

100إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء مهدي هوي262990

101إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىانوار جواد كاظم262788

سارة علي عمران76623
102إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

103إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء احمد جبار18807

104إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىانتظار حسن نعيم93071

105إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىانتظار ادريس حسب456754

106إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة جواد كاظم262358

ي88876 ى واثق ناج  107إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىبنير

108إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىغدير صالح مغامس441782

ى379493 109إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنرجس احمد ياسير

110إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزينب اياد عبدالكاظم421439

111إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنىه بشير حسب539060

نبا علي شناوة469654
112إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

ى غفار كريم99999 113إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىبنير

114إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة خابر محمد128345

ي خلف100845 زهراء عبدالنن 
115إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

ى476844 116إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء عدي حسير

117إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىخنساء محمد عبدالزهرة422062

118إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىرسل ماجد ابراهيم422015

119إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىحوراء دريد هزبر18605

ي90515 120إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء ميثم ناج 

ي90461 121إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة ميثم ناج 

122إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىحوراء مليح هاشم262574

123إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىحوراء برزان مفتاح263051



124إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزينب محسن حنون262689

125إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىدعاء عدنان فليح117303

126إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىارساء عبدالرزاق نجيب263248

127إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء عدنان فليح117296

128إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء رحمن خلف100597

129إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىكوثر سمير جبار379541

130إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىسلوان فوزي جخيم262943

131إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىرباب عويد حشف539029

132إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىافراح سعد مصاول262613

133إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىهند عبدالكريم جابر451485

134إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىجنان رمضان ضمد128273

ى حسن محمد100264 135إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىحنير

136إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىاديان حسن كريم262347

137إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىعذراء عزيز داخل89510

138إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىعلياء كاظم عبدهللا441710

دعاء علي جليل262525
139إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

140إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىعذراء برزان مفتاح99887

ي262231
 
ف 141إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنبأ زيد رسر

142إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة صاحب رزي    ج469598

143إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىدموع رسول عبد421766

ى محمد100352 144إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىرسل حسير

145إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة حميد مجيد128217

146إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىرغد عدنان كيلو262868

147إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة عودة مهوس262415

148إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىهدى ستار اليج99395

منار ايمان زكي441507
149إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

150إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء صباح عودة128638

اد100186 فاطمة علي رسر
151إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

152إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىسارة محمد مطر18831

153إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىازهار بشير حسب539058

154إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىغصون صالح فرج128368

155إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء منير وحيد88460

156إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىمريم جاري مهوس263241

157إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء معن عطشان421649

158إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنورالهدى ربيع سعدون469573

159إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزينب عبدهللا خلف76365

160إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنبا ناظم جابر262907

161إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىايناس جابر لفته421952

162إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىايالف رياض كاظم18681

نبأ فالح علي19219
163إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

ى جفات539054 164إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىرشا حسير

165إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىايات محمد عبد18817

166إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىسكينة صاحب رزي    ج469560

زهراء علي نارص469661
167إعداديةالجبايش41873ذي قارأننى

168إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىمريم مهدي هوي262999

169إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىسخ  فالح حرج18720

170إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء برزان داخل262871

171إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزهراء محمد عبدالزهرة262586



ي262818
 
ف 172إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزينب عبدالرزاق رسر

173إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىنورالهدى موحان مهدي422292

ي281489
174إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىحنان حسن راضى

175إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىارساء رائد مجيد262514

176إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىفاطمة مهدي صالح380500

177دبلومالجبايش41873ذي قارأننىندى سلمان محسن18985

178إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىزينب عيدان رزي    ج18868

179إعداديةالجبايش41873ذي قارأننىايمان عزالدين محسن262619

1دكتوراهالشطرة51874ذي قارذكرحسن جابر حسن417911

2دكتوراهالشطرة51874ذي قارذكرعماد عبد عبود531746

3دكتوراهالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر فيصل كاظم417941

4ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكررائد رزاق حسن422411

5ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكرقضي حسن حميد561302

ى423950 6ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكرعلي مطيع عبدالحسير

ى416659 7ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكررياض عبداالمير عبدالحسير

8ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسن حمود458385

9ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكراحمد توفيق عطوان66645

10ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكرانور قاسم محمد458180

11ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكراحمد حميد نعيم547873

12دبلوم عاليالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسن عبد418025

ى73981 13بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراياد ذياب حسير

14بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركريم كاصد جلود59407

15بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركاظم جويد بند67122

ى عبدهللا438941 16بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حسير

17بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسامي مهدي عيىس58567

18بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر هاشم راشد62526

ى هي  عويد58495 19بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

20بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي جويد بند423142

21بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرخلف جبار محمد421384

22بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكروسام مجيد عاجل458291

23بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعقيل هي  عويد58539

24بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرقاسم صادق جعفر548191

ي كايم73777
25بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحسن غنى

26بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي ساير سلمان65911

ى ساجت458196 27بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحليم عبدالحسير

ي منشد58247
28بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحاكم راضى

29بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرايهاب قاسم محمدعلي423606

30بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرضياء شاكر جبار415183

31بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي عبدهللا خيون422258

32بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمهند رعد تيموز59468

33بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعبدالحكيم ابراهيم عبدالمنعم547895

34بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرطه نعيم فرج547940

35بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعقيل خلف زايد548130

36بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر عبدالسادة محمد62586

37بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعباس معن خوير67068

ى محمد فيصل547929 38بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

39بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي كامل علي559714

40بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرماجد لطيف ثجيل420841



41بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمازن محمد جباره414125

42بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرتغلب حمود عبدالرضا547991

43بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعبدالرزاق جعيول نعمة547956

44بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكريارس محسن علي65703

45بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرغالب علي عاضي416792

ى جاسم418210 46بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرستار عبدالحسير

47بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي سالم حداوي318793

48بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حسن كاظم451450

49بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد خلف محمد67669

50بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي عبدالمجيد احمد63371

ي59271
51بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكروئام عبدالحسن شمخى

52بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي محمد شناوة547806

53بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر خلف جاسم57865

54بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد علي عبد65689

ى548134 55بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد محمد حسير

56بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررياض كنيدح جارهللا419474

57بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعصام حكمة علي68528

58بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرامجد سعود عبدالرزاق421421

59بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعمار عبدالرحمن محمد458231

60بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرجاسم محمد حلو416732

61بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعالء رحيم حسن547793

62بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى محمد جبار548398

س535268 63بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرخالد مطرسر اخير

ي علي شناوة459037
64بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرهانى

65بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعمار منشد ضيول416175

66بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكربديع جمال ذياب59162

67بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد طالب كاظم58543

68بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرهاشم رسول اسعيد351736

69بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرقحطان درهم درويش419255

70بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعمر عبدهللا مطر420921

71بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمدحسن داخل حبيب458218

72بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر عبدالخضى عيدان417678

73بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عواد حبيب535234

74بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرميثم صبيح محمد59701

75بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عمار عودة547840

ى هاشم انوار58919 76بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

77بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررافد حميد مجيد59449

78بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى محمد رشيد547842

79بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعماد شاكر حامد419294

80بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي قاسم محمدعلي423132

ى420348 81بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررحيم دويحس حسير

82بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرجمال محمد جليل65318

83بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعامر حسن احمد417640

84بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي جاسم حامد423935

85بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسعد دايش ثاجب67512

ي423174
ى راضى 86بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسير

87بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررامي جمال عبد68277

88بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسعود محمد سعود457468



89بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكروليد خالد جاسم547984

90بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسالم خلف مهدي318406

91بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي جواد غالب547799

ى بشير279357 92بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحافظ حسير

93بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر سعد احمد417801

ي318911 ي بعيخ  94بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرصادق عرين 

95بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر حبيب علي547848

96بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعالء شاكر حميد423216

97بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرقضي مايع زياد60064

98بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرفرات خلف مهدي547797

99بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرخالد ساجد جهاد61568

100بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعبدالمنعم عبدالهادي محسن534369

101بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر ضياء كامل535330

102بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرنايف رياض عبد68203

103بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسن علي حسن423248

104بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد جابر علي548183

105بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمسلم طالب حسن415219

106بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر علي حبيل535488

107بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحامد فرحان عذاب423431

108بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر كريم حسن548200

109بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد فزاع ردام547847

110بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررافد محمد صياح548127

ى58797 111بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراسعد منعم حسير

112بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي كاظم موس535241

113بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسهام شيال نجيبان418127

ى طالب جابر415026 114بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسنير

115بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى كامل موس547992

ى458555 116بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسن علي حسير

117بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد خضير كاظم67609

118بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكروسام كاظم يارس58641

ى كاظم438710 119بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعالء عبدالحسير

 عبد علي وذح548111
ى 120بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

121بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرطارق جواد غالب413996

ى صادق جواد318679 122بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

ي59488
123بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسعد عزيز راضى

ي548207 124بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي جاسم باج 

125بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حسن مزيود547817

126بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكربارق عطية سلمان458354

127بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررياض كريم كاصد548125

128بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي عبدالكريم عبيد458315

129بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى عادل خلف351170

130بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرصفا عبدالرحمن جهاد67425

 علي جبار414721
ى 131بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

ى422145 132بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركرار صبيح حسير

133بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحمزة جمال سلمان351144

134بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركرار كاظم جويد67529

135بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر نعيمة محسن534365

136بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد قاسم ابراهيم414986



137بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراسامة رحمان تعبان414030

138بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعبدالعزيز محمد مسير458125

139بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسمير كاطع محمد535138

140بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركرار نعمة محسن458176

141بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرامجد حميد نعيم415081

142بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركريم كامل حمادي415275

143بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعباس فضل غالب58300

144بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر صالح مهدي422607

145بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمثنى هالل محمد417707

146بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد علوان كيوش416135

147بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي كريم هادي551522

148بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر سعدي نوري58365

 علي هاشم549282
149بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى

150بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرانور نوري جي 58429

151بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسيفان خليل نارص68189

152بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرارشد شناوة لهد67696

153بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر كريم ملوح318372

ى534361 154بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرهشام نارص عبدالحسير

155بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعقيل هاشم شباط547785

156بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعباس سلمان يارس551511

157بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرضياء جبار جابر59626

158بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرصالح رحيم عزيز423584

ى458388 159بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررشاد كاظم حسير

160بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرزين العابدين نوري جي 58133

161بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحميد جواد مناع548375

162بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسامر ذياب هاشم534302

163بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعبدالمنعم محمد صيوان550046

164بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي جواد يارس57716

ى جي 422472 165بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعقيل حسير

166دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد غركان جابر422656

ى خليف318596 167دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسالم عبدالحسير

168دبلومالشطرة51874ذي قارذكرغالب حسن علي318551

169دبلومالشطرة51874ذي قارذكرخضير عفيف دعيم415300

170دبلومالشطرة51874ذي قارذكروسام جاسم جواد422029

171دبلومالشطرة51874ذي قارذكرنعيم جي  بجاي547926

172دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي كاظم عبدعلي416886

173دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد مجيد جبار458583

174دبلومالشطرة51874ذي قارذكرابراهيم غالب سعدون414041

175دبلومالشطرة51874ذي قارذكرباسم حسن علي423778

176دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمنتض ابراهيم محمد423525

177دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر منشد ضيول318592

178دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي كاظم معيوف415570

179دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد جابر غضبان63738

180دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعادل عبدالهادي حسن422988

181دبلومالشطرة51874ذي قارذكرازهر نجم عبدالزهرة458274

182دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي طالب كاظم318488

183دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمهدي عباس حناوي318496

184دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعالء هاشم عبد547787



هللا عبدالحسن58113 185دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد خير

186دبلومالشطرة51874ذي قارذكرظافر احمد كاظم62294

187دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسن علي عفريت547778

188دبلومالشطرة51874ذي قارذكربشار كريم علي58123

189دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي حمود هاشم547890

190دبلومالشطرة51874ذي قارذكرايفان محمد جبير67410

191دبلومالشطرة51874ذي قارذكرصالح رزاق حياوي63288

192دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي عبدالحسن عبد420152

193دبلومالشطرة51874ذي قارذكرخضير عبد زويد420069

194دبلومالشطرة51874ذي قارذكرميثم حسن احمد547775

195دبلومالشطرة51874ذي قارذكراوس قاسم محمدعلي421949

196دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسعد عذيب حمزة416809

197دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر كاظم مهوس548199

198دبلومالشطرة51874ذي قارذكركمال عواد كاظم548104

199دبلومالشطرة51874ذي قارذكرخليل خشان عذاب318577

200دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد طالب دخيل548169

201دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد طالب كاظم420894

202دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحميد مجيد حسن66695

 بادع علي63567
ى 203دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسير

204دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسامر كامل موس65075

ى417787 205دبلومالشطرة51874ذي قارذكراسعد عبدهللا حسير

206دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد غضب حمادي459683

207دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عبدعلي جريد318604

208دبلومالشطرة51874ذي قارذكرجواد كاظم عبد417728

ى534351 209دبلومالشطرة51874ذي قارذكرفرحان كاظم حسير

210دبلومالشطرة51874ذي قارذكربسيم سعدي مجيد423562

ي جابر548019
211دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمالك شمخى

212دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حسب حنون256916

213دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحازم رشاك محمد66770

214دبلومالشطرة51874ذي قارذكرجاسم بهيم صالح318437

215دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسعد جبار عطشان318339

غام هادي زويد58151 216دبلومالشطرة51874ذي قارذكررصى

217دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى نعمة سلمان548184

218دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحسن داخل نعمة73750

219دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعالء هاشم شباط422523

220دبلومالشطرة51874ذي قارذكرباسم عبداالمير عبدالصاحب423477

221دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسالم صبار مهدي416778

222دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر مطرسر فرج58313

223دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعالء فليح راهي458604

224دبلومالشطرة51874ذي قارذكراسماعيل علي داخل57894

225دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمثنى هادي زويد548143

226دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر حسن مويلح534363

ى جبار416922 227دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسعود حسير

ي548196
228دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد لطيف صخى

229دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد تركي عبيد318323

ى414284  عالء حسير
230دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى

ى58376 231دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى عيىس حسير

232دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد داخل شديد534364



233دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد جاسم يارس418345

234دبلومالشطرة51874ذي قارذكررحمن يارس مهدي61503

235دبلومالشطرة51874ذي قارذكربهاءالدين عبدالعظيم حسن416929

236دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي كاظم علي59106

ي554314
 
237دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد سلمان رزوف

238دبلومالشطرة51874ذي قارذكرأحمد صالح جابر416862

239دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمسار صبار صبيح318389

ى مطرسر534417 240دبلومالشطرة51874ذي قارذكرصفاء حسير

ى318522 241دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد طلب حسير

242دبلومالشطرة51874ذي قارذكرامجد حيدر اطعيم535222

243دبلومالشطرة51874ذي قارذكراثير قادر غازي554166

ى جبار61268 244دبلومالشطرة51874ذي قارذكربهاء حسير

245دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر مجيد محسن458441

246دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر كاظم محمد414469

247دبلومالشطرة51874ذي قارذكرنورالدين حازم حميد423370

248دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسن كريم عريف59643

249دبلومالشطرة51874ذي قارذكرزينب عبداالمير جبار415910

250دبلومالشطرة51874ذي قارذكرامجد عبد جبار548131

ى ساجت ضويف59172 251دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسير

252دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى محمد محسن535126

ى معيوف458239 253دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسير

254دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسجاد جواد كاظم350938

255دبلومالشطرة51874ذي قارذكرجاسم محمد صيوان65638

256دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي عبدالكريم عزيز68667

257دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى هذاب زايد551539

258دبلومالشطرة51874ذي قارذكرستار خصيف علي223228

259دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسجاد رشيد مطرسر73986

ى كريدي550659 260دبلومالشطرة51874ذي قارذكررياض حسير

261دبلومالشطرة51874ذي قارذكرواثق داخل زويد58864

262دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحميد هير عويد414049

263دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد هداب خضير418240

ى حمادي62491 264دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حسير

265دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حميد خصاف548141

266إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمود مايع دغيم416068

267إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعطية مطرسر كاطع59599

268إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسن مطرسر ثجيل458150

269إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرصدام كاظم بداي322288

270إعداديةالشطرة51874ذي قارذكررافد شاكر بهار61806

271إعداديةالشطرة51874ذي قارذكروسام كامل موس547905

272إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد قاسم خضى58290

273إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرفاتك عادل عطا59523

274إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرجبار عكاب عبدالرضا415121

275إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمهند جميل جبير419349

ي535229
276إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي صكبان غنى

غام ساجت ضويف413957 277إعداديةالشطرة51874ذي قارذكررصى

278إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسام باسم محمد420128

279إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى صاحب جهاد61319

ى راهي59536 1ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكرليث عبدالحسير



2ماجستيرالشطرة51874ذي قارذكرنوار عبدالجبار يوسف547933

ى59662 3بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد علي حسير

ى سالم حميد547777 4بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

هان62634 5بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي جاسم رسر

6بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمروان كريم مجيد318436

7بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد سالم هاشم68114

8بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي مجبل جي 57938

9بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر محيسن حاجم414057

10بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسجاد شعالن سعيد548165

11بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراثير كاظم سعدون65847

12بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عمر مهدي534358

13بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر جبار حسن66409

14بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي ضياء محمد421448

15بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي جوده فرج63524

16بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي جمال جليل420962

ى60518 17بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسجاد كاظم حسير

18بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد صالح رزاق420733

ى هادي يارس548160 19بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

20بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى منذر جودي532028

21بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى خلف فرهود59567

ي423418
22بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد خليل راضى

23بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرساجد قادر غازي414782

24بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرهشام مجيد رصاخ415053

25بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرباسم مهدي عبدالصاحب420993

ى جبار548203 26بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرصفاء حسير

27بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعمار علي تموز414674

28بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عامر عبود547864

29بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركرار كامل نعيم318386

30بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحازم مهدي صاحب535341

31بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي سلمان عثمان421387

32بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي خليفة فاضل415425

33بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد فليح حسن63326

34بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعمار كامل طعمة547936

35بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي محمد جعفر67031

36بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرماجد عبد اجبير87615

37بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرموس حيدر موس416156

38بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررسول نجاح خضير420789

39بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسن فالح خضير534338

40بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عباس نلض58584

ى535661 41بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررحيم محسن عبدالحسير

42بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى يوسف جابر68469

43بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي احمد جودة318655

44بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراسعد ثجيل هي 279365

45بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى عبدالرزاق جبارة454631

ى خلف58391 46بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعالء شنير

47بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي عواد مزهر422435

48بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكروليد خالد حذية67856

49بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعدنان هويدي جنام66570



50بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد كريم علي421096

 علي ماجد547899
ى 51بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

52بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمود نجاح حسن57879

53بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي فالح حسن416117

ى صبار صبيح62694 54بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

55بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكريحنر فاضل خضير458622

56بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعمار عبدالرزاق عجيل421457

يف جاسم548205 57بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرنور رسر

58بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد سالم زغير535253

59بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد خلف عبدعلي66584

ي534312
60بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر هطيل شمخى

61بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسن علي ساير65888

62بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعباس ضايف شالل415137

63بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسجاد رجاء عبدالوهاب414734

64بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي عبدهللا قاسم534294

65بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي كريم حنتوش61698

66بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي فالح عجرش420466

67بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر هالل كاظم61170

68بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر علي سعار547859

69بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرزين العابدين حيدر علي423330

ي458511
 
70بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر حسن رزوف

71بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسن حميد جاسم458305

72بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عاشور ساير58900

ى318619 73بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركرار عالء حسير

74بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرطارق ابراهيم عبدالزهرة63672

 علي خليل414289
ى 75بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

76بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرصباح نعيم سلمان548190

77بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرصفاء رجاء عبدالوهاب458163

78بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر سلمان سلطان318385

79بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي خلف فرهود558714

ى63903  جبار عبدالحسير
80بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى

81بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد غازي حمد57964

ى59144 82بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركرار صفاء حسير

83بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرصادق علي زغير318425

ى حفيف خليف68450 84بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

 غالي شلوجي421487
ى 85بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

86بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد مطرسر سعد318682

87بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركاظم قاسم حميد421400

88بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي جواد عبدالكاظم414388

89بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي عباس محمد66320

ى جميل جبير548201 90بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرامير

91بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد جي  دغيم418154

ى عالء فليح458592 92بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمهمير

93بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي فزاع ردام68340

ى خضير58226 94بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعباس حسير

95بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررضوان عامر معلي548181

96بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرنمار عبداالمير عيىس414500

97بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي حيدر كاظم63301



ي62468
98بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمساعد عودة بانى

99بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عباس عبد60246

100بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمخلد صاحب علي547876

101بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمرتض سالم هاشم68084

102بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد عبد مايع548239

ى فتاح حميد73605 103بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرتحسير

104بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي لطيف محمد534346

ي423309
105بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرابراهيم خليل راضى

106بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرفاضل عباس عبد548107

107بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرقاسم بهيم صالح361044

ي548124
108بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي عبدالرحمن غنى

109بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمسلم علي كاظم68011

110بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرزينعابدين قحطان تعبان65678

ى458576 ى كرار حسير 111بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

112بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد شاكر احمد66150

113بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي عباس دارسر64599

ى كاظم415632 114بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

ى حسن هالل318705 115بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

116بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد احمد كريم62865

117بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد طالب فرج534299

118بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرجعفر حميد شاكر534373

119بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسن هالل318489

120بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى طه مجيد534424

ى458534 121بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد دلي حسير

122بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعادل كاظم دغيم66556

ى سيف422619 123بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسير

 محمد علي راهي547993
124بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى

125بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرارشد فالح مهدي58403

126بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسن توفيق عطوان547889

127بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحيدر علي سباهي423546

128بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى نعيم جي 548176

ى جبار نارص360900 129بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسير

ى458245 130بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرانور نارص حسير

131بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي ساجد جهاد61615

132بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمروان عطية مطرسر59632

133بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررافد جميل هاشم549273

134بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمسلم فاضل خضير66279

135بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعلي اياد ذياب292439

136بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد جاسم محمد318743

ى419580 137بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرشاكر نارص حسير

138بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرالنبا رشيد افهيم416872

139بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمازن عبدالصاحب هجول60134

140بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرحسام حازم طعمة61944

141بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عبدعلي محيبس420973

142بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد زيدان خلف60338

143بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكركاظم جبار حسن68630

144بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمهند احمد فرج535590

145بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراحمد عادل فرحان318369



ب58383 146بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكربدر عبد دهير

147بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد صبار صبيح547919

148بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرالق محمد صباح547768

149بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرامجد خليل عليوي414302

150بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرهشام محمد هاشم67548

151دبلومالشطرة51874ذي قارذكركرار رومي كاظم414756

152دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد مطرسر ثجيل66367

153دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعامر سعدي مزعل58825

154دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسجاد حسان جعاز67776

155دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمسلم صادق جعفر58392

156دبلومالشطرة51874ذي قارذكروائل جبار طالبة534416

157دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسام عبداالمير عبدالعزيز60183

158دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي كريم كاصد59648

159دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حيال مسلم63637

160دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسامر حميد رضا547893

161دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمسلم جاسم عبيد63610

162دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعادل هادي عفان548145

163دبلومالشطرة51874ذي قارذكرطارش رحيل حامد68500

164دبلومالشطرة51874ذي قارذكرنجاح وهب عزيز548126

165دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعبدهللا علي مشط419971

166دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد مجيد ناظم62247

ى جاسم محمد418000 167دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسير

168دبلومالشطرة51874ذي قارذكرجاسم محمد كاطع66755

169دبلومالشطرة51874ذي قارذكروالي مبارك منشد547845

ى68584 170دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي عواد حسير

171دبلومالشطرة51874ذي قارذكرخالد جميل هاشم63017

172دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد نارص زويد547884

هان62654 173دبلومالشطرة51874ذي قارذكركرار جاسم رسر

174دبلومالشطرة51874ذي قارذكربارق بشار شيت548121

175دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر يوسف يعكوب548189

176دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم زوير547831

177دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعالء طعيمه عبد416014

178دبلومالشطرة51874ذي قارذكرراغد حميد مجيد59658

179دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي احمد كاظم415254

ى نارص62993 180دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حسير

181دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد صالح مطرود60439

ى موس عبدهللا64690 182دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسير

183دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد جمعة شالل423317

184دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد مخي مخيرس414116

185دبلومالشطرة51874ذي قارذكركاظم احمد كاظم415235

186دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعبدهللا محمد جعفر458134

187دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر محمد لطيف256994

188دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر هامل عبد67632

189دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمهند شيال عذاب68732

190دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعمار حميد منشد350919

191دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحازم محمد فضل547878

192دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد مجلي جاسم58407

193دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد كاظم جبار62975



194دبلومالشطرة51874ذي قارذكراسامة جميل جبير68398

195دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى عباس خضير68753

196دبلومالشطرة51874ذي قارذكرابراهيم رعد تيموز423502

ى يارس547902 197دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسير

198دبلومالشطرة51874ذي قارذكرهشام طارق ابراهيم66177

199دبلومالشطرة51874ذي قارذكركرار كاظم خضير58758

200دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد نعيم بجاي59683

201دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسجاد كاظم خميس63922

202دبلومالشطرة51874ذي قارذكراكرم نجم عبدالزهرة61596

ى548202 203دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عبدعلي حسير

204دبلومالشطرة51874ذي قارذكركرار حيدر جعفر66216

205دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى احمد فرحان62817

206دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد حميد محسن547830

ى خضير58620 207دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى حسير

 علي61903
ى 208دبلومالشطرة51874ذي قارذكريوسف حسير

209دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعالء غبدالكريم محمد68852

ى عبدالكاظم جبار318613 210دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسير

211دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسن عبدالكريم جليل318447

212دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي خضير عباس222295

213دبلومالشطرة51874ذي قارذكرنصار جاسم نارص63959

214دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد علي ساير68689

215دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسجاد صاحب خلف60204

ى خضير65229 216دبلومالشطرة51874ذي قارذكرلؤي حسير

ى547772 217دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد سالم عبدالحسير

218دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى حميد نعيم61207

219دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر صالح حسن62847

220دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمنير عبدعلي عامر413986

221دبلومالشطرة51874ذي قارذكرزين العابدين توفيق عطوان547947

222دبلومالشطرة51874ذي قارذكرنورالدين محمد هالل318717

223دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد عبد دنيف548128

ي414297
224دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عبدالمحسن صخى

225دبلومالشطرة51874ذي قارذكركرار مهلي نصيف58184

226دبلومالشطرة51874ذي قارذكركرار سعد عبدالعزيز420858

227دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسن عبدهللا57820

228دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمالك يونس حريجة58254

229دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عبداالمير مطرسر58841

230دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد محسن شنان58196

يف65831 231دبلومالشطرة51874ذي قارذكرصالح كاظم رسر

232دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى سلمان هاشم59161

233دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعائد احمد عودة68225

234دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد نصار رشيد73913

ى68645 235دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي طلب حسير

236دبلومالشطرة51874ذي قارذكراثير عزيز عبدالحسن417978

237دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسن علي ضياء318473

238دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر محمد علي535348

239دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعلي عواد منادي64633

ي رياض نارص64921
 
240دبلومالشطرة51874ذي قارذكرشوف

241دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد صاحب جهاد547982



242دبلومالشطرة51874ذي قارذكرنبيل هاشم شباط547781

243دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد علي حبيل415068

ي534375 244دبلومالشطرة51874ذي قارذكركرار مؤيد ناج 

245دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحميد عباس حسن61519

 سالم علي68389
ى 246دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسير

247دبلومالشطرة51874ذي قارذكرجميل بخيت كريم62337

248دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد جواد كاظم459109

249دبلومالشطرة51874ذي قارذكرايهاب احمد زوير535320

ى318747 250دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر علي حسير

251إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي عزيز عبدالحسن438466

ي عبد318756 252إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي ناج 

253إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحسان رزاق زايد66721

254إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمؤمل مرتضى نعمة67897

255إعداديةالشطرة51874ذي قارذكركرار سلمان ثعبان535309

256إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحسان جودة عطية318791

257إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحيدر غالي مبارك547823

258إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي قاسم عذاب422843

259إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرالعباس عصام حران68603

260إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي باقر ثامر547998

261إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحمزة قاسم ترف60368

ى257024 ى رياض حسير 262إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

ي318732
263إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعادل رحيم ماضى

ى محمود416399 264إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسير

265إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي جي  دغيم422162

266إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسن جابر459217

267إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد وحيد زعيبل59037

ى عودة442187 268إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعباس حسير

269إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى فراس هادي547906

 علي عبدالحسن418704
ى 270إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

ي محمد جاسم418225
271إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرتق 

272إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرابراهيم قاسم شلوا318735

273إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعبدهللا جعفر مطرود74115

274إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد مجيد عبدالمحسن61450

275إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى موحان مليح535532

276إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرضياء صالح لفتة318683

277إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد علي تموز535600

278إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحيدر احمد هادي421504

279إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد طالب هاشم292327

 عبدعلي547789
ى 280إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسير

281إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد هالل كاظم59729

يف66734 282إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرجعفر صادق رسر

283إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسن جاسم عبد459723

ى256776 284إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد طلب حسير

285إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسجاد رحيم علي60319

ى عدنان تعبان423287 286إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسنير

287إعداديةالشطرة51874ذي قارذكركرار مكي هادي416766

288إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرامجد محمد فرج59728

289إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرصادق محمد عبد414104



290إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي عبدهللا هاشم438904

ى548116 291إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي باقر عبدالحسير

292إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد جبار فرهود418071

293إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرزين العابدين كاظم جويد61334

294إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحيدر هادي عزيز257056

295إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسجاد عبدعلي راهي318645

296إعداديةالشطرة51874ذي قارذكريوسف جاسم عبيد65664

297إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حنون جبار102126

298إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى احمد غضب459640

299إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسن محمد كاظم318643

300إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي رحيم لفته414223

301إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرهادي كريم هادي547882

ى عليوي59234 302إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى شنير

303إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرابراهيم خليل خشان318395

ى رحيم لفتة438826 304إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

ى محمد414258 305إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعقيل حسير

306إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمسلم علي جاسم438932

307إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرباقر محمد فرحان438774

ي414979 308إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعباس جليل ناج 

ى باسم نايف422489 309إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

310إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعباس حيدر جهاد535142

311إعداديةالشطرة51874ذي قارذكركرار واثق طالب58186

312إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي حيدر هادي58441

313إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمجتن  نعيم جي 57726

ي535512
314إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرجهاد رشيد راضى

315إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمرتظى داود سلمان475813

316إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم صي 548018

317إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرغياب عاشور كاطع256748

ى65868 318إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرزين العابدين علي حسير

319إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسجاد هامل عبد61487

ى534420 320إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى مظفر حنير

 عبدعلي318769
ى 321إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمسلم حسير

322إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر فضل غالب318442

323إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسجاد صادق جواد360484

324إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسن فليح حسن63347

325إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى رزاق يارس318556

326إعداديةالشطرة51874ذي قارذكركرار حيدر هاشم67930

327إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسجاد محمد عدنان535468

328إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرنورالدين رومي كاظم422133

329إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي قاسم ابراهيم318449

330إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد كاظم معيوف415896

ى جبار475871 331إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد حسير

ى جميل548188 332إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسير

333إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد سالم علي414707

334إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد نايف هراطة58326

335إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرقاسم عبد هداد67097

ى عدنان خلف66392 336إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

 علي زكي318579
ى 337إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير



338إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد محمد ابراهيم65375

339إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي مازن محمد438922

ى برغوث416293  حسير
340إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد مصطقى

ى59108  علي حسير
341إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى

342إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي جواد كاظم421114

ى534318 343إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسجاد محمد حسير

ى عبدالكريم61395 344إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد عبدالحسير

345إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسعد مجيد كاظم422058

346إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسجاد محمد جبار63128

347إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمؤمل محمود احمد61469

ى548142 348إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد سالم عبدالحسير

349إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حسن جابر459463

350إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي نعيم شكاجي62543

 علي زغير60388
351إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمرتضى

352إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحيدر ابراهيم صبيح61774

ى عادل حمود548129 353إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرامير

354إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعالء احمد جعفر57660

355إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحيدر جعفر شناوة351207

356إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعالء حميد عيىس459792

ى68050 ى غسان حسير 357إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

358إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى عباس دارسر67334

359إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرجعفر عبدالرحمن عجيل438867

360إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرفاطمة حميد هير318597

361إعداديةالشطرة51874ذي قارذكركاظم عكلة شطيب535171

362إعداديةالشطرة51874ذي قارذكريوسف عبدالسميع مسير458159

363إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحسان رعد مجيد57702

364إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد مصطقى هالل68138

365إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر محمد دارسر318526

ى سعد عزيز475861 366إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

ى عبد420211 367إعداديةالشطرة51874ذي قارذكروارث حسير

368إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعماد جبار كاظم422094

 كاظم غالي257222
ى 369إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

370إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي عماد جاسم318357

371إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمجتن  محمدعلي راهي547996

372إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى خلف فرهود62890

373إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعباس رياض عبدعلي351380

ى كاظم535205 374إعداديةالشطرة51874ذي قارذكركاظم عبدالحسير

375إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي محسن شالل548206

376إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمدباقر مهدي طعيمة257248

377إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمسلم غانم صبح57913

378إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد علي خيون459495

379إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد عبدالكريم مطرسر535196

380إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر حيدر جعفر414006

381إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسن خالد منادي59742

382إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى كريم جهاد535163

383إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرزين الدين صبار حسن60037

384إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد رحيم عنيد68153

385إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمهند عبدهللا نجم535556



386إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحيدر كاظم معيوف438230

ي60486
387إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد شاكر منخى

388إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحامد عمار عبد يارس318312

389إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرالمنتظر عصام حران561458

ى جي  دغيم422235 390إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

 هادي علي66429
391إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمصطقى

392إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرامجد خالد مطرسر547943

393إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي رحيم كاظم534331

394إعداديةالشطرة51874ذي قارذكريوسف محمد هالل318729

395إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسيف محمد كريم257176

396إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرزين العابدين علي عبدالرحيم59609

ى عبد554185 397إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي حسير

398إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمدباقر عادل محسن438881

399إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي خضير عباس420700

400إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسجاد خالد مطرسر547945

401إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد محمد كاطع66459

402إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسيف علي كاظم414374

403إعداديةالشطرة51874ذي قارذكركريم محمود جودة423490

404إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد محمد عودة67682

405إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر حسن محمد438354

406إعداديةالشطرة51874ذي قارذكررضا علي كريم548144

407إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حميد نعيم67713

408إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسن علي نعيم423446

409إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسجاد عبدالرضا حسن58599

ى فالح حسن548117 410إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسير

411إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي كاظم محمد256936

412إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحيدر طالب هاشم292291

413إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرسامر عائد حسن535406

414إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرفارس عمار عبد يارس547871

415إعداديةالشطرة51874ذي قارذكررسول سمير عبدعلي125659

ى عزيز318415 416إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد حسير

417إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي محمدعلي طالب419380

418إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد جحيل خفيف415367

419إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد رياض كنيدح419549

ى67086 420إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعباس رياض حسير

421إعداديةالشطرة51874ذي قارذكررائد احمد عودة68253

ى459778 422إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حبيب عبدالحسير

يف65789 423إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرجعفر كاظم رسر

424إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسن سامي فرحان62319

425إعداديةالشطرة51874ذي قارذكركرار حيدر كوين458541

426إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرظافر عدنان فليح535248

427إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمنتظر كاظم حسن548179

428إعداديةالشطرة51874ذي قارذكروائل احمد عبدعلي535502

429إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرفؤاد كريم ثامر318580

430إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعباس خضير عباس73902

431إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحسن فاضل عباس547874

432إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمحمد احمد عودة318636

433إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرعلي جبار صبيح547986



434إعداديةالشطرة51874ذي قارذكركرار علي كاظم57812

435بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرعامر احمد كاظم548114

436بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرمحمد جبار خضير57674

437بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكراسعد حميد كاظم534315

438بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكرسعد حميد هاشم58216

439بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررياض عواد خريبط62961

يف ارميح62785 440بكالوريوسالشطرة51874ذي قارذكررسول ارسر

ى عكلة67248 441دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حسير

442دبلومالشطرة51874ذي قارذكرصادق حامد محسن68562

443دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعدنان خلف جاسم65440

444دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد جبار عطشان458416

445دبلومالشطرة51874ذي قارذكررائد جواد كاظم417762

446دبلومالشطرة51874ذي قارذكروسام ضايف شالل418585

447دبلومالشطرة51874ذي قارذكرجواد جاسم محمد62401

ى58778 448دبلومالشطرة51874ذي قارذكرميثم رسول حسير

ى ساجت67649 449دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسون عبدالحسير

450دبلومالشطرة51874ذي قارذكرماجد دحام كزار421898

451دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحامد غازي لعيوس57786

ى62380 452دبلومالشطرة51874ذي قارذكررعد نارص حسير

453دبلومالشطرة51874ذي قارذكراياد جميل شاطي61787

454دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحسن حميد كاظم62363

455دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر محسن شتال64717

 علي415552
ى 456دبلومالشطرة51874ذي قارذكراحمد حسير

 علي60108
ى 457دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد حسير

458دبلومالشطرة51874ذي قارذكرفالح عبدالحسن عبد547966

ي61818
459دبلومالشطرة51874ذي قارذكرسعود كاظم منخى

460دبلومالشطرة51874ذي قارذكراياد عبدعلي راهي318432

461دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر نارص عودة61740

462دبلومالشطرة51874ذي قارذكرانور عدنان هالل61286

463دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعالء مزهر حمد68436

464دبلومالشطرة51874ذي قارذكرطالب هاشم يارس74105

465دبلومالشطرة51874ذي قارذكرنعيم سعد احمد62005

466دبلومالشطرة51874ذي قارذكررائد جميل هاشم68357

467دبلومالشطرة51874ذي قارذكرعزام محمد حسن59310

468دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد هواش عبل64837

ى عطية58344 469دبلومالشطرة51874ذي قارذكرحيدر حسير

470دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد طالب حسن414023

471دبلومالشطرة51874ذي قارذكرمحمد عبدالرزاق مظلوم60505

472إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرمعمر كنيدح جارهللا422396

473إعداديةالشطرة51874ذي قارذكرحيدر عجيل فالح535216

474إعداديةالشطرة51874ذي قارذكراحمد عيىس يوسف350605

1ماجستيرالشطرة51874ذي قارأننىسخ  كاظم يارس413944

2ماجستيرالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة فليح حسن66661

3دبلوم عاليالشطرة51874ذي قارأننىاسيل حمود عبدالرضا547989

4بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنادية عبدالزهرة زغير73767

5بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهناء نعمه فرحان548172

6بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنغم مهدي عبدالحسن415001

7بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىافراح شاكر محمود548120



ي535402
8بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسوسن ثجيل منخى

9بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفوزية فرهود ابوالدغل415536

يف فجر423598 10بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىيرسى رسر

11بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىانتصار فري    ح ذياب59084

12بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىشذى كريدي مهدي420651

13بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىامنة عبد حميد414425

14بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىصفاء محسن دخيل417738

ى548167 15بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسهيلة طالب حسير

16بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرغد جبار عودة62620

17بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة سليم عبدهللا547979

خولة حسن علي57751
18بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

19بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىاطياف علوان مطرود63458

20بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسهام لطيف بنيان66628

21بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىعهود شيال نجيبان420562

ي458117
22بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنجالء يونس تق 

23بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحميدة عبد حاجم61865

سارة علي عزيز420539
24بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

قسمة كاظم عبدعلي423345
25بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

ى حمادي59046 26بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىاشواق حسير

ى65473 27بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسماح جبار حسير

28بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىديار عباس عبدهللا59995

29بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىكريمة حسن هزاع458254

ي548187
30بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىوسام حياوي منخى

31بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنوال هادي صالح423850

32بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىميسون خليل فارس535519

33بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرشا جاسم عباس58486

34بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحنان فليح حسن67235

35بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىازهار هاشم كاطع535325

36بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرؤى سعدي مزعل414145

ى423156 37بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىوداد عية حسير

38بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزينب جمال عبد547844

39بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسحر قاسم دحام414442

40بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىامنة عماد عالوي458148

41بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرشا سالم رزاق415090

42بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىانفال سعود عبدالرزاق63207

43بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزينب مطرسر ثجيل534410

ى423389 ي عبدالكريم حسير
44بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىضى

ى هي 414924 45بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفرح حسير

46بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزهراء جحيل خفيف421959

47بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنور رزاق يارس414940

48بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىشذى سلمان رحيم534421

49بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمنتىه جياد عدام318349

50بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىارساء قاسم حميد58502

51بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسارة حسن كاظم551528

52بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىغيداء جذاب مهوس551515

53بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىلمياء كاطع صكبان549992

54بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىلقاء كريم جليل318582

55بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرسل قاسم يارس414951



56بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرحاب جاسم عبيد551531

ى عطية414098 57بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحوراء حسير

58بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىابتهال فضل غالب318426

59بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىندى جياد عدام548197

60بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىميسم لطيف بنيان549969

61بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىوداد خليف نايف551519

62بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة جمعة حببيل414156

غفران كاظم عبدعلي534326
63بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

ى58521 يف حسير 64بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمنتىه رسر

65بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىلم جميل هاشم550054

66بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرحاب كريم خلف550031

67بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفاطمه مطرسر ثجيل534411

68بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىساره رزاق زايد415036

ى حمادي550037 69بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهيفاء حسير

70بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزينب ابراهيم عبد550000

71بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىريام كمال حمد351187

حوراء علي سباهي423264
72دبلومالشطرة51874ذي قارأننى

73دبلومالشطرة51874ذي قارأننىهدية عبدالحسن عبد548162

ى خليف421374 74دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسوسن عبدالحسير

ي علي58524 صبيحة حرن 
75دبلومالشطرة51874ذي قارأننى

76دبلومالشطرة51874ذي قارأننىغيداء كريم عيىس458185

77دبلومالشطرة51874ذي قارأننىمريم داود هالل548195

78دبلومالشطرة51874ذي قارأننىاقبال جبار عزيز534349

79دبلومالشطرة51874ذي قارأننىميثاق عمار عودة59189

80دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسهام كاظم سفيح547952

81دبلومالشطرة51874ذي قارأننىساهرة عبداالمير حبيب459419

ي حسن256862
82دبلومالشطرة51874ذي قارأننىنرسين غنى

83دبلومالشطرة51874ذي قارأننىليل صادق كاظم535261

84دبلومالشطرة51874ذي قارأننىختام حسن غياض59714

ي61249 ثامره محمود هون 
85دبلومالشطرة51874ذي قارأننى

86دبلومالشطرة51874ذي قارأننىحنان خليف جي 458212

ي318373
87دبلومالشطرة51874ذي قارأننىمنال هادي شمخى

88دبلومالشطرة51874ذي قارأننىمنتىه فرهود سعيد60359

89دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرسى عادل عطا318509

ي يارس421064 90دبلومالشطرة51874ذي قارأننىامل باج 

ي59417
91دبلومالشطرة51874ذي قارأننىامونة محسن منخى

ي63427
92دبلومالشطرة51874ذي قارأننىهيام لطيف صخى

93دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسها عبدالحسن نايف456277

94دبلومالشطرة51874ذي قارأننىبلسم مجيد حميد547922

95دبلومالشطرة51874ذي قارأننىيرسى حميد خصاف548118

96دبلومالشطرة51874ذي قارأننىابتسام عبود هالل64000

هللا عبدالحسن66526 97دبلومالشطرة51874ذي قارأننىمنى خير

98دبلومالشطرة51874ذي قارأننىاشتياق طالب موس548132

ى خيال535299 99دبلومالشطرة51874ذي قارأننىشفاء عبدالحسير

100دبلومالشطرة51874ذي قارأننىبتول حسن احمد535213

101دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرشا عمار عودة59218

102دبلومالشطرة51874ذي قارأننىلينا هاشم محمد415514

امنة عبداالله علي125997
103دبلومالشطرة51874ذي قارأننى



104دبلومالشطرة51874ذي قارأننىارساء عبدالساده محمد62604

105دبلومالشطرة51874ذي قارأننىجنان كريم نعمة415016

106دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسارة فالح حسن458430

 عبدعلي548105
ى 107دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسارة حسير

108دبلومالشطرة51874ذي قارأننىحنان كريم فرحان547809

109دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزهراء جبار عالوي58871

110دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسىه جياد عدام535336

ي يارس458232 111دبلومالشطرة51874ذي قارأننىاحالم باج 

112دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرقية نارص فراك318513

113دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسارة جاسم محمد534344

114دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزينب حميد هير318603

115دبلومالشطرة51874ذي قارأننىتبارك قاسم عذاب422420

116دبلومالشطرة51874ذي قارأننىمريم ابراهيم عبد549979

117دبلومالشطرة51874ذي قارأننىمريم عزيز عبد549949

ار550652 118دبلومالشطرة51874ذي قارأننىحليمة حمد رسر

119دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرشا عبداالمير كاظم417626

120دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزهراء سعدي محمود551524

121دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسلوى حسن عطوان66541

122دبلومالشطرة51874ذي قارأننىشيماء محمد حسن550642

123إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىرشا هاشم كاطع459331

124إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىسلوى كاظم عبدالحسن415316

125إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىرجاء كاظم عطية548238

126إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىرشا اروي    ح صياد67880

ى خضير59370 127إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىااله حسير

128إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىحوراء نعيس خلف59755

129إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىعبير خليل جليل534408

130إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىرواء محمد عبدهللا534323

131إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىسوزان نزار كاظم422487

1ماجستيرالشطرة51874ذي قارأننىهدى سعدي مزعل547855

حوراء علي غازي58966
2ماجستيرالشطرة51874ذي قارأننى

3ماجستيرالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة كامل خضير456690

4بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمريم خليل ابراهيم62766

5بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىصابرين هالل فليح62077

6بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزينب عويد كاظم399841

7بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمها جبار خضير62426

8بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىارساء يعكوب يوسف475839

9بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزهراء حسن حامد59801

10بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىدعاء كاظم شاكر548133

11بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىغفران صبار حميدي547853

12بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزهراء ابراهيم عبد الحسن458278

13بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنور حميد غركان535159

14بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىتبارك رحمن جبار65119

هبة كاظم غالي58293
15بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

ايمان علي نارص534380
16بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

17بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمنتىه جبار خضير547860

18بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىخلود هداب خضير414170

19بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىارادن عبدهللا عبدعلي62105

20بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىانوار كريم نعيمه63082



21بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمالذ جواد منادي58741

22بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىطيبة ليث فائق438724

23بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة فالح حسن62451

24بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحنان اياد ذياب73934

ى عزيز547901 25بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىاميمة حسير

اشوان علي عبدالحسن418049
26بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

27بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهند نعناع لفته62125

ى جاسم محمد58890 28بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرياحير

29بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفرح سعدي مزعل65936

30بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهند محمد فرحان415203

31بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزينب رمزي خلف62053

ى67744 32بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمروة نارص حسير

33بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىشيماء نعيم حسن57832

34بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهند عهد قاسم414772

35بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىدعاء عبدالستار عبدالعباس535147

ى عباس62666 36بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىساهرة حسير

37بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىريام نعيم شعالن548171

38بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسارة نصار رشيد73502

وق كامل جحيل459622 39بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرسر

ى414481 40بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىضخ محمد حسير

41بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنجالء جحيل خفيف60088

ى547771 يف عبدالحسير 42بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىتبارك رسر

43بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىعذراء حميد مجيد318535

44بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحوراء جحيل خفيف422072

45بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىميسم عالوي ذياب441239

46بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىايمان عماد جابر472297

47بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنور عبدالكريم مطرسر534378

48بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهدى عقيل هاشم548177

49بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرغد احمد عيىس350686

50بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهبة طالب كاظم63147

51بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنورالهدى جليل سلمان58475

52بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهجران مهدي شياع256975

ي57646
53بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرحاب حميد ماضى

54بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىعذراء سالم صبيح318664

55بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىعذراء محمد موس414403

نور حسام عبدعلي548175
56بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

57بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهدى كاظم محمد548478

58بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىابتهال يعكوب يوسف61186

ى بهلول318633 59بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة حسير

60بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىدعاء جحيل خفيف422121

61بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنورالعباس نجاح خضير420749

ى نمنوم59081 62بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة حسير

63بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزهراء نارص حسن74370

64بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىعذراء شهيد غانم458340

65بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهند صبار صبيح62680

66بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمروة محمد عبودي58991

67بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنور خلف مهدي547795

ى534414 68بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىغزوان عبداالمير حسير



69بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهالة سعدي جابر64109

ى66351 70بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنور كاظم حفير

71بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىدعاء عبداالمير فضالة59243

72بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهدى نجاح خضير458527

ى420413 نورالهدى علي حسير
73بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

74بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزينب عبدالكريم عبدعلي423194

75بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىضفاف عبدالرحمن هاشم551520

ى419985 76بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنهاد كاظم حسير

77بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىدعاء عالوي حسن458394

ي عويد خضير534382
78بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىتهانى

79بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنورالهدى عيىس محمد547821

80بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة قاسم حميد59287

81بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسارة يعكوب يوسف458328

زهراء علي حبيل418326
82بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

83بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهدير عباس محمد57803

84بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزهراء قاسم ضيدان66125

85بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسخ  احمد غضب458940

براء محمدعلي راهي548137
86بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

87بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىصابرين كريم خلف65304

88بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىعال حميد مجيد318686

89بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىارجوان كريم جليل459006

ي مشعان548016 90بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرشا راج 

91بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنور قاسم عبد62927

92بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىعذراء شهيد جعفر58589

93بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىشهد عبدالستار جبار60013

94بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىايناس مهلي نصيف57667

95بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىتبارك رشيد عبيد61419

96بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىخديجة عليوي جاسم458222

ى61837 رؤى علي عبدالحسير
97بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

98بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىضخ ليث فائق415329

99بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرانية عباس خلف73652

هدير علي عزيز318392
100بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

101بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىدعاء صحن جديد318559

ازل محمدعلي طالب414414
102بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

ى66836 103بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىوفاء طلب حسير

104بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهيام حميد عبدربه64066

105بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىعبير عهد قاسم414849

106بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىاالء موس عبدهللا61982

ي547980
107بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمريم خضى راضى

108بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنور عبدالرزاق جباره454616

109بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنبا سعد خيون61662

110بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىامنة عبدالمجيد احمد58263

ي عجيل420626
111بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىدنيا غنى

112بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىبراء حيدر جعفر420043

113بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسمر سامان اسماعيل99894

ى68615 114بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىشفاء طلب حسير

115بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىاديان كامل حمدهللا318695

116بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحوراء جمعة حبيل415387



117بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسارة فالح حسن458365

118بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىايمان عيىس عبدهللا414396

119بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنور زينعابدين داخل63878

120بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىروان عبدالكربم مطرسر422633

121بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسناء محمد سلمان59653

122بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزهراء حسن كاظم416093

مريم سالم علي318801
123بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

124بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنور شفاء عبد458518

125بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىتبارك عبدالستار عبدالعباس535285

126بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمريم كريم نجم318381

127بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسليمة جمعة شالل58834

128بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمنار رمزي خلف547976

129بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة احمد جبار548138

130بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهدير عزيز فرج420581

131بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسارة مهدي عبيد318440

ى548163 اق مهدي عبدالحسير
132بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىافي 

ى63826 133بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحوراء احمد حسير

134بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىدعاء رحمن لفته58233

135بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنضال حسن هاشم256766

136بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحوراء كاظم جابر420444

137بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرسل غالب فليح548164

138بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىلمياء عبداالمير فضالة57848

139بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحوراء جواد كاظم67373

140بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمها جميل هاشم416677

141بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىحسنة طعمة محل58355

142بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىعهد داخل زويد548178

ي318624
143بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرسل سالم منخى

144بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزينب علي احمد74070

145بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفرح قاسم جهاد458204

ي خلف115310 146بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزهراء راج 

147بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىغفران حميد مهدي415169

148بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىفرح سلمان نعمة548146

149بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىغفران مهدي صالح68311

150بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزينب عباس خضير59211

151بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىارساء صالح مزعل66040

اغصان هادي علي60304
152بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

153بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنضال قاسم دحام421974

ى420284 154بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىدعاء عبدالكاظم حسير

155بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهديل عيىس محمد547910

156بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىاالء رمضان صياح61233

157بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرانية عزيز عبدالحسن414199

158بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرقية ناظم رمضان67393

159بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىميادة محمد خضير420007

160بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىبان عبداالمير حميد64736

161بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرؤى عباس خلف57689

ى420243 162بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىانوار رزاق حسير

163بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىمها سالم حسب421049

164بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىزمن خلف رعد66824



165بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىهدى كاظم جويد68540

166بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىسارة محمد عدنان534360

167بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىرغد هاشم محمد58165

168بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىريام قاسم ايدام256993

ازهار هادي تركي67491
169دبلومالشطرة51874ذي قارأننى

170دبلومالشطرة51874ذي قارأننىافراح محمد عطية548161

171دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسلم هداب خضير414183

172دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرحاب حسن خضير65981

173دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزهراء ارحيم كاطع459549

174دبلومالشطرة51874ذي قارأننىحنان جاسم عبيد66065

175دبلومالشطرة51874ذي قارأننىنهاية نجم عبد63402

176دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسارة هاشم حنون318353

ى547802 177دبلومالشطرة51874ذي قارأننىعلياء هاشم حسير

178دبلومالشطرة51874ذي قارأننىصفا جالل سلمان62268

179دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزهراء رشيد عبيد61434

رباب علي مظلوم548012
180دبلومالشطرة51874ذي قارأننى

181دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزينب محمد محسن59869

182دبلومالشطرة51874ذي قارأننىنور لطيف محمد58328

183دبلومالشطرة51874ذي قارأننىوالء هاشم محمد420508

ي61146
184دبلومالشطرة51874ذي قارأننىايات عبدالرحمن راضى

185دبلومالشطرة51874ذي قارأننىليل موس عبدهللا61965

186دبلومالشطرة51874ذي قارأننىاالء خضير كاظم65402

187دبلومالشطرة51874ذي قارأننىميساء عبدهللا عبدعلي63068

188دبلومالشطرة51874ذي قارأننىميامن سالم عبدهللا456131

189دبلومالشطرة51874ذي قارأننىهدى كريم نعيمه58213

190دبلومالشطرة51874ذي قارأننىهند لطيف جاسم59151

191دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزينب حسن خضير62948

192دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرسل رحيم خنفوس68417

ى عبدالستار محسن58276 193دبلومالشطرة51874ذي قارأننىحنير

194دبلومالشطرة51874ذي قارأننىهبة هاشم نعيم59558

195دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزهراء مظفر جبار61540

196دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسهام شناوة جابر58559

197دبلومالشطرة51874ذي قارأننىانتصار محسن سلمان45505

198دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرنا اروي    ح صياح547886

ى547769 يف عبدالحسير 199دبلومالشطرة51874ذي قارأننىمنتىه رسر

200دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزينب ميثم كريم57768

201دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسارة جالل ثجيل62160

202دبلومالشطرة51874ذي قارأننىهند خلف مهدي458490

203دبلومالشطرة51874ذي قارأننىعايدة نعيثل خالي66293

204دبلومالشطرة51874ذي قارأننىارساء طالب جليل422542

ى422443 205دبلومالشطرة51874ذي قارأننىصفا قيس حسير

ى66195 206دبلومالشطرة51874ذي قارأننىشيماء نارص حسير

207دبلومالشطرة51874ذي قارأننىميساء حازم طعمة61884

ب58367 208دبلومالشطرة51874ذي قارأننىمريم عبد دهير

209دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزهراء هاشم فليفل534398

ى63717 210دبلومالشطرة51874ذي قارأننىديانا شنتح حسير

211دبلومالشطرة51874ذي قارأننىامنة محمد داخل534306

نورس مهلي نصيف58242
212دبلومالشطرة51874ذي قارأننى



ى حيدر هادي58456 213دبلومالشطرة51874ذي قارأننىحنير

214دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرسل رياض محمد318503

215دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرحاب صالح عباس548003

ى جليل74062 216دبلومالشطرة51874ذي قارأننىاثار ياسير

217دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسارة فليح حسن66257

218دبلومالشطرة51874ذي قارأننىهند كامل حيال318721

219دبلومالشطرة51874ذي قارأننىفرح كامل عودة548192

مثال سالم علي547805
220دبلومالشطرة51874ذي قارأننى

221دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرقية سالم يارس66101

ة فرحان عبد223000 222دبلومالشطرة51874ذي قارأننىامير

223دبلومالشطرة51874ذي قارأننىهند سعد احمد535152

224دبلومالشطرة51874ذي قارأننىعبير احمد هادي421520

225دبلومالشطرة51874ذي قارأننىامال حامد كاظم63594

226دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرفاه نعيم رهيف61631

ى59248 227دبلومالشطرة51874ذي قارأننىايمان شهاب عبدالحسير

228دبلومالشطرة51874ذي قارأننىاثمار جاسم نارص63944

229دبلومالشطرة51874ذي قارأننىندى حامد هداد423874

230إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىنبا خلف فرهود67355

ي عجيل318666
231إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىرواء غنى

ي58279  عرين 
ى 232إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب عبدالحسير

نور ثجيل علي318609
233إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

234إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء مهاي نصيف58205

235إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىعال قاسم صادق58308

236إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىاالء كريم ضعيف548185

237إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىنور شايش عزيز59011

238إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىنباء عدنان خلف65350

239إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىهبة نجاح ابراهيم318775

240إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىنورالهدى سالم رزاق438274

241إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىملوك سلمان رحيم535398

ى حمادي59018 242إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىبلسم حسير

ي67214 243إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىدعاء عبدالحسن ناج 

ى475889 يف عبدالحسير 244إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىاخالص رسر

245إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب ليث طعمة66791

ي422586
246إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىرسل سالم غنى

اية علي جويد64813
247إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

248إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب رحيم عنيد438761

249إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء حسن عبد547868

250إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب عزيز عبد61715

ى خريبط534400 251إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء حسير

252إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء احمد عيىس350665

253إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىنرجس خليل ابراهيم65280

254إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىهبة حسن خضى59349

تبارك كاظم غالي58916
255إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

256إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء سعود خلف257014

257إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىعال سعدي مزعل555048

258إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب عكلة كاظم548186

259إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب محمد شناوة548103

260إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىسارة رساب شناوه547967



261إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىمنتىه نعيم لعيوس318669

262إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىمريم باسم نعيم458500

263إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة صالح مهدي475824

ى59563 264إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب شنتيح حسير

265إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىايمان ناظم مطر548170

266إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة عالوي ذياب548123

267إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىبتول حامد جبار64944

268إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىايمان عبداالمير فضالة547964

269إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىنورالهدى سالم هاشم67824

ى547862 270إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىفرح خضير حسير

271إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء حميد مجيد257090

272إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىهدى حسن خضير59332

ي مكطوف535385 273إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب راج 

274إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب قاسم جواد68717

ي67455
275إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة الزهراء يحنر شمخى

276إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب قاسم حميد58476

277إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىصفا احمد حسن438258

278إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىعذراء عباس حسن459384

279إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء عبد مايع548159

280إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينة صبار صبيح547907

281إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىفرح كريم كاظم548204

ى421082 282إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىغسق غسان حسير

283إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء عباس لطيف318713

رسى كاظم غالي256965
284إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

ي مويلح438166 285إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىنباء صي 

286إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىسكينة حيال مسلم350584

287إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىشهد كاظم معيوف438697

زهراء علي عبدالحسن418669
288إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

ي535134
289إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء رشيد راضى

290إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىذكرى حميد عباس58952

291إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء رحمن جبار63654

بيداء علي والي133055
292إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

293إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىسحر هادي مهدي455937

294إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىشهد سالم هاشم67808

295إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىريا عصام كريم531875

296إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىطيبة نجاح ابراهيم318460

ى حميد غركان535491 297إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىحنير

ى547987 298إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب حيدر حسير

299إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىتق  سعدي مزعل63980

اطياف علي جويد64890
300إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

301إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء حميد زعيبل318718

302إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىنمارق كاظم جويد62192

303إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىسارة سامر عزيز548174

304إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة صبار صبيح547938

ى534354 ق سليم حسير 305إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىاستي 

 عبدعلي548109
ى 306إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة حسير

307إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىمريم حميد ماجد548216

308إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء مهدي شياع64659



309إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة سعدي جابر438753

310إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىعذراء حميد زعيبل318455

مريم علي عبدالرحيم59589
311إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

312إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىاديان عيىس محمد318763

هدى علي غازي58939
313إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

314إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىصابرين كامل عثمان459142

315إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىسارة عطاهللا محمد547774

316إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىجنان حميد عبدربه61382

317إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىايات محمد صادق421106

318إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىانوار عيىس حداوي62502

نبأ محمدعلي طالب438894
319إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

320إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىالهام محمد ساجت548168

321إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىالهام حسن عبد66597

ى438248 زهراء علي حسير
322إعداديةالشطرة51874ذي قارأننى

323إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىامنة خلف جبار547826

324إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزينب علي عزيز438654

325إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىسخ  قاسم صادق318400

326إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىسما حازم طعمة547880

327إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىزهراء رياض عواد66234

328بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىاغادير كاظم عباس318702

329بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىغفران فاضل خضير458624

330بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىاالء ريسان مطرود422454

ايمان مهلي نصيف58337
331بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننى

332بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىنادية كامل كاطع414088

333بكالوريوسالشطرة51874ذي قارأننىوجود كامل محسن547866

334دبلومالشطرة51874ذي قارأننىفاطمة عباس حسن420946

335دبلومالشطرة51874ذي قارأننىبيداء عدنان هالل64772

336دبلومالشطرة51874ذي قارأننىانتصار فرهود ابودغل60465

337دبلومالشطرة51874ذي قارأننىنجالء كامل محسن415996

338دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسندس عبدعلي لطيف548119

339دبلومالشطرة51874ذي قارأننىرشا فاخر مخي58694

340دبلومالشطرة51874ذي قارأننىزمن هاشم محمد534366

ي61753
341دبلومالشطرة51874ذي قارأننىاالء كريم ثوينى

342دبلومالشطرة51874ذي قارأننىايمان جميل عافص423465

343دبلومالشطرة51874ذي قارأننىسندس كاظم مهوس63045

344دبلومالشطرة51874ذي قارأننىجنان جذاب مهوس548182

 علي كاظم548173
345دبلومالشطرة51874ذي قارأننىمنى

ي67198 اشواق رستم عبدالنن 
346دبلومالشطرة51874ذي قارأننى

347دبلومالشطرة51874ذي قارأننىدنيا كامل داخل416912

348إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىبتول موس شيال222314

ى حبيب عني 534404 349إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىبرسر

350إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىرجاء محمد صالح61359

351إعداديةالشطرة51874ذي قارأننىرسور عيىس عبدهللا414210

1ماجستيرالغراف51875ذي قارذكرشامل كويش سلطان58525

2ماجستيرالغراف51875ذي قارذكرعماد جاسم محمد397371

ى398860 3ماجستيرالغراف51875ذي قارذكراياد كاظم حسير

4ماجستيرالغراف51875ذي قارذكرمحمد علي كصاب473949

5ماجستيرالغراف51875ذي قارذكرحازم وارد مزيد398891



6دبلوم عاليالغراف51875ذي قارذكراحمد محسن عبدالعالي442256

7بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرقاسم كاظم محمدعلي532176

8بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد فهد خنيفر127475

9بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسن صعيصع محيسن397108

10بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس فاضل ردام127042

11بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرناظم وذيح محيسن172274

12بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرباسم حامد جابر532117

13بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعزيز وحيد عبدالحسن317548

14بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرضياء جابر محيسن397667

15بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعقيل حسن جاسم172514

16بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرموفق سمير عبد العالي73668

17بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراركان رزاق نارص73049

18بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد عدنان زغير73757

19بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي باكيت منهل398926

20بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد سعد خشان172390

21بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد صابر حسن398603

22بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبدهللا سالم رجيج71576

ى صعيصع محيسن475771 23بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

24بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكروسام هاشم هنيدي127407

25بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمهند نعيم عبد172673

 علي محيسن397634
ى 26بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

27بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسامر جاسم عباس74335

28بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرشاكر شنان صي 475832

29بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد مزعل عليوي532194

30بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرخالد جاسم محمد222170

31بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرغانم حسن جاسم473972

32بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحسان علي نارص70552

33بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرخالد عبيد محمد532125

34بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر عبد عاشور172441

35بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرنبيل قاسم عبد70403

36بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعدي شهيد زايد397167

37بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر جابر محيسن532123

38بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرنزار شهيد زايد351527

39بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكربسام شهيد هاشم71225

40بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي طاهر عطشان127611

41بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرفهد علي محيسن397218

42بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر هاشم محمد171596

ى398828 43بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد عبدالعالي حسير

ي جاسم73911 44بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي راج 

ى ابراهيم عبد397240 45بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

46بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعالء سوالف عاضي127132

47بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعزيز جوده صبيح75131

48بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرصفاء حسب داغر73890

49بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمود رشيد بنيان129688

50بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسن عليوي كعباز398885

51بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد علي عبد هللا317762

ي318286
52بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي عبدعلي راضى

ى لهو172298 53بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس حسير



54بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرفراس مطرسر جبار398541

55بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمنتظر عبدالعالي محمد476036

56بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررحمن علي نتيشون171935

57بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد زنيج شاهر72386

58بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد كاظم فهد397295

ي171702
59بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكركاظم حسون صخى

60بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكروليد كاظم جودة397724

ى طارق عامر398636 61بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

62بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكربالل محيسن باوه129319

63بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرواثق جبار وزير397746

64بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرقضي ابراهيم اسماعيل475545

ي كاظم71325
65بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرضياء بنى

ى جبار كمر398838 66بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

67بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمهدي موس عبيد398530

68بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس هاشم صيهود397129

69بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي عبد عاشور317591

ي73647
70بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرنصير عكوش شمخى

71بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى حسن جاسم318028

72بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكريعرب جبار صكبان475505

73بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرشياع حميد علي172225

74بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد كويش سلطان58654

ى ثامر حيدر72163 75بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

76بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد زنيج شاهر475814

77بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبدالسالم معاون علي59397

ي398969
78بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي عادل غنى

79بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبد الكاظم لفته موس476712

80بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسالم كايم نارص532157

81بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكروسام خالد خضى532111

82بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعماد عبداالئمة شيال318260

83بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرصالح عبدهللا طعمة398652

84بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمهند عثمان خضير171780

85بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر حميد زايد58534

86بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد فزع عنيد398709

ى397257 87بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي محيسن حسير

88بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرامجد طالب كاظم475645

89بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر عبدالعالي محمد397385

 علي فرحان172361
ى 90بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

91بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرميثم خيون ورك532127

ى حمزه398978 92بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي فلسطير

93بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد شنان صي 397229

94بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرزين العابدين مطرسر حمد397377

95بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى عبدالخضى عامر397797

96بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعالء كريم خلف475849

97بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرجعفر خالد كريم292827

98بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد عباس فاضل398717

ى محمد كامل74891 99بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

100بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرقحطان يحنر عذاب129426

101بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمهند عبد جديد318184



 علي172141
ى  عبدالحسير

102بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمصطقى

103بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرقاسم محمد عبدهللا317978

104بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررياض محمد ناهي222274

105بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى عزيز عبيد397001

106بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي جبير كامل128340

107بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى عبداالمير كامل172647

108بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد رسول عباس398579

109بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي محمد كاظم172618

 علي خلف532237
ى 110بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

111بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس خيون ورك128250

 عبدعلي كاظم171745
ى 112بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

113بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمنذر محمد باقر عدنان317959

114بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرصادق كامل فاضل475479

115بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرصديق ستار فاخر396959

116بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس عبدالكريم كامل397751

117بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد صي  فليح474012

118بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسالم جابر محيسن398920

119بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرظافر جواد كاظم172712

120بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد رسول عبد536116

121بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمهدي عبدالكريم كامل397901

ي398478
122بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررحمن حنيش شمخى

123بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرزياد سعود حمود398906

124بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد كريم نارص317829

ى475969 125بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرجبار احمد عبدالحسير

126بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرفؤاد كاظم محمد532165

127بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرضياء محسن عبد397267

128بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعالء عبد الحسن غازي128271

129بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراكرم بدر درويش397280

130بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي جليل كاظم71203

ف171950 131بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعالء جبار مرسر

132بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر جبار كريم532185

133بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسجاد فرج نور317695

ى398645 134بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر عبدالرزاق حسير

ى فرحان مطير318112 135بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

136بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرارشد امجد كريم74809

ى532199 137بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعامر ثامر حسير

ى كريم عبدهللا475894 138بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

139بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد مهدي عبدالرضا536392

140بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي مطرسر فيصل553286

141بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعمار شنيدخ عاجل318013

142بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحمزة خبار عكش475844

ى صابر حسن491474 143بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

144بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي جبار ديوان58592

ى حمزة475890 ى فلسطير 145بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

ي318022
146بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى جمعة راضى

147بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمهند جبار وزير317979

يف هاشم317705 148بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد رسر

149بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكركاظم غازي صبيح550121



ى طكان فزع318109 150بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

151بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد جبار محسن127226

152بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكركرار عدنان شنان532181

يف442330  علي رسر
ى 153بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

154دبلومالغراف51875ذي قارذكرريسان عنيد عبود532180

155دبلومالغراف51875ذي قارذكرسليم جاسم لفته397039

156دبلومالغراف51875ذي قارذكررياض حسناوي صالح73842

157دبلومالغراف51875ذي قارذكررحيم كاظم محمدعلي476005

158دبلومالغراف51875ذي قارذكرزايد بدن عكاب72197

159دبلومالغراف51875ذي قارذكرنعمة حمد مصطقى58734

160دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد عبد الصاحب سلمان127564

161دبلومالغراف51875ذي قارذكركاظم مدلول ظاهر317871

162دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي كاظم العيوس397423

163دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسن معذوف عبدهللا61037

164دبلومالغراف51875ذي قارذكرنعيم محمد حسان58876

165دبلومالغراف51875ذي قارذكرعبد سنوح عويد74302

166دبلومالغراف51875ذي قارذكررحيم جالب عبدالرضا397644

 علي قاسم398911
ى 167دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسير

168دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد حامد موس475724

ي عبيد كسار128288
169دبلومالغراف51875ذي قارذكرهانى

170دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد سمير عبدالعال58513

171دبلومالغراف51875ذي قارذكررحيم محمد علي70570

172دبلومالغراف51875ذي قارذكرعبدالرحمن كاظم نارص172136

173دبلومالغراف51875ذي قارذكرعالء فيصل جواد397179

174دبلومالغراف51875ذي قارذكرعالء عبدهللا صباح553285

175دبلومالغراف51875ذي قارذكرغفران جبار داغر171665

ى كريم172088 176دبلومالغراف51875ذي قارذكرنهيب حسير

177دبلومالغراف51875ذي قارذكررحمن عبدالحسن موس127508

ي رجة397621
ى
ى عرف 178دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسير

179دبلومالغراف51875ذي قارذكررزاق جبار حبيب171614

180دبلومالغراف51875ذي قارذكرعبد جديد بجاي171770

181دبلومالغراف51875ذي قارذكررائد اركان حميد397322

182دبلومالغراف51875ذي قارذكرخالد عبدالواحد علي441528

183دبلومالغراف51875ذي قارذكرعباس عبيد عبدهللا317682

184دبلومالغراف51875ذي قارذكرجعفر لطيف نارص532227

185دبلومالغراف51875ذي قارذكررعد نوري نارص475531

يف475961 ي رسر
186دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد منخى

ى397394 187دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد محيسن حسير

ى حاتم مايح542207 188دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسير

189دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد حميد زايد397132

190دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي مكطوف عبدهللا317603

191دبلومالغراف51875ذي قارذكراثير خضى عباس127397

192دبلومالغراف51875ذي قارذكرعباس فليح حسن397945

ى حنون398467 193دبلومالغراف51875ذي قارذكرنارص حسير

194دبلومالغراف51875ذي قارذكرميثم خبار جي 172658

195دبلومالغراف51875ذي قارذكرحازم مطرسر عايد532191

196دبلومالغراف51875ذي قارذكرمؤيد هاشم لفته70941

197دبلومالغراف51875ذي قارذكرمرتضى نعيم عبدالمحسن71539



198دبلومالغراف51875ذي قارذكرميثم حامد موس172066

ى فاضل صيهود172120 199دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسير

200دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي نعيمه عبد73263

201دبلومالغراف51875ذي قارذكرفرحان قاسم موحان172219

202دبلومالغراف51875ذي قارذكرمهند حسن خضى398811

203دبلومالغراف51875ذي قارذكرعدنان زبون خضى398803

204دبلومالغراف51875ذي قارذكرمرتضى كاظم خضى532167

205دبلومالغراف51875ذي قارذكرمريم سليم عبد59283

206دبلومالغراف51875ذي قارذكررافد عبد كامل73473

ى صالح59259 207دبلومالغراف51875ذي قارذكرسيف حسير

208دبلومالغراف51875ذي قارذكرمرتضى عبد خيون398833

209دبلومالغراف51875ذي قارذكروليد زايد عبدعلي60649

210دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي رحيم موس127212

211دبلومالغراف51875ذي قارذكرحيدر وحيد عبدالحسن532212

212دبلومالغراف51875ذي قارذكرباسم شاكر منشد71513

ي548546 213دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد علي زاج 

214دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي ابراهيم عبد397272

215دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسن احسان جاسم70617

216دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد منهل ابراهيم532159

217دبلومالغراف51875ذي قارذكروسام عبدالمحسن محمد127375

218دبلومالغراف51875ذي قارذكرسالم جليل قاسم71709

219دبلومالغراف51875ذي قارذكراسامة عبداالمير كاظم172124

220دبلومالغراف51875ذي قارذكركاظم درويش محمد397555

221دبلومالغراف51875ذي قارذكرماجد حامد صكر128215

222دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد رجيب حسن58779

ى441643 223دبلومالغراف51875ذي قارذكرسعد محيسن حسير

224دبلومالغراف51875ذي قارذكرمصطقى صالح ابراهيم73629

225دبلومالغراف51875ذي قارذكرجوهر جعفر عبدالكريم475575

226دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي جهاد صي 317622

 علي ضيدان475881
ى 227دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسير

228دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد صالح كاظم396813

229دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد خالد كريم74934

ى احسان جاسم172449 230دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسير

231دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد علي فرحان317635

232دبلومالغراف51875ذي قارذكرمازن عبدالجليل خزعل71384

233دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي عدنان شنان475777

234دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي صاجي فرحان73193

ى442319 235دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي نارص حسير

ي475554 236دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي عبدالرزاق عرين 

237دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد غالب تركي349297

238دبلومالغراف51875ذي قارذكرزين العابدين علي باكيت532231

239دبلومالغراف51875ذي قارذكركاظم ديوان رسسوح273024

240دبلومالغراف51875ذي قارذكرمصطقى عبدالخضى عامر398931

ي532235
ى ماسر 241دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي عبدالحسير

242دبلومالغراف51875ذي قارذكرمهند نجم عبد317641

243دبلومالغراف51875ذي قارذكرعالء فهد كاظم171827

244دبلومالغراف51875ذي قارذكرمالك عبدالجليل خزعل72831

245دبلومالغراف51875ذي قارذكرحيدر جوالن جودة397905



246دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد فهد كاظم397591

247دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي كاظم شهيد318154

248دبلومالغراف51875ذي قارذكرمنذر صكبان عبد318029

249دبلومالغراف51875ذي قارذكرمهند جليل خيون475862

250دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد حميد مطرسر172419

251دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد جليل ابراهيم396879

252دبلومالغراف51875ذي قارذكرانمار باقر حمد127887

253دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد جابر محيسن318271

254إعداديةالغراف51875ذي قارذكررشيد مسير لفته127454

ف59090 255إعداديةالغراف51875ذي قارذكرستار جبار مرسر

256إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي حريجة عبد74919

257إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد عزيز موس397357

ى396893 258إعداديةالغراف51875ذي قارذكررياض علوان حسير

259إعداديةالغراف51875ذي قارذكرنجم عبد عطشان127318

260إعداديةالغراف51875ذي قارذكرصالح صالح منهل532105

261إعداديةالغراف51875ذي قارذكرثائر سمير طه74129

262إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد نارص حاجم475670

263إعداديةالغراف51875ذي قارذكراسامة عبدالواحد علي73068

ى رسفان59129 264إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد ياسير

265إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي جاسم شهيب476014

266إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي سلمان سكر398956

267إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعبدهللا كاظم عارف318231

268إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد علي جبارة475487

ب397246 269إعداديةالغراف51875ذي قارذكرغفار معيدي دهير

270إعداديةالغراف51875ذي قارذكرسعد محمد عزيز475994

ى475660 271إعداديةالغراف51875ذي قارذكرامجد علوان حسير

1ماجستيرالغراف51875ذي قارذكرنارص كريم نارص128420

2ماجستيرالغراف51875ذي قارذكرمحمد لفته ورود72117

 علي397187
ى 3ماجستيرالغراف51875ذي قارذكرمحمد حسير

4بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحليم صالح رفيش127344

5بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد عباس عبيد532320

ي128044
6بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر عبدالكاظم راضى

7بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد حامد صكر128035

8بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحمزة محسن عبدعلي222153

9بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرقاسم لفته موس397401

ى نارص398783 10بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرنارص حسير

11بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسن سعدون شمس317579

12بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحسن سعدون كاظم172147

13بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد هاشم عبد548518

ى397343 14بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد نارص حسير

15بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى جبار ادهام475945

ى خضير فرحان532201 16بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

17بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسبع كريم سبع73330

18بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس جبار وحيد72739

غام حميد عودة59347 19بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررصى

ى سعدون كاظم476053 20بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

21بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسام جاسم عجيل75158

22بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرزين العابدين فالح حسن398871



23بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراديان علي محسن172320

24بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد زغير مزعل172039

25بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسالم محمد منشد129335

ى كيطان171515 26بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي حسير

ي جنيخر532149 27بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسلوان راج 

ى171479 28بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس نارص حسير

ى منعم عذاب127517 29بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمعي 

30بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعمادالدين كاطع صيوان398760

31بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرنورالدين محمد عذاب532226

32بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمصطقى عواد مطرسر58800

33بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد كريم نارص317903

34بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد عبدالمحسن حبيب72534

35بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررسول خالد خضى317816

36بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرقيس مطرسر طارق532210

37بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي مشتاق نارص553284

38بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرهشام محمد فهد475990

39بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد عبداالمير ابراهيم476020

40بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرفارس شعالن نارص476043

41بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس كاظم عطية397606

42بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد رزاق شياع74731

ي ثامر70808
43بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد غنى

ى475473 44بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراكرم عبداالمير عبدالحسير

45بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمصطقى حسن جاسم71687

46بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمصطقى محمد جالل475687

47بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر جبار وحيد72571

48بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي عبداالمير ابراهيم476011

49بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر حليم رزاق73150

50بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسام محمد سالم70708

51بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي عبدالكريم جبار398670

52بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد رفيش جي 127030

53بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد لطيف ضعيف398598

54بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكركرار عزيز جاسم398657

55بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكريارس سعد شاكر532315

ي هويدي59103
56بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي سبن 

57بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرصالح ذياب سلمان59320

58بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررامز احمد شعالن129350

59بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسجاد عواد خلف475975

60بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد قاسم فازع128088

61بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد غازي كريم71146

62بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكركرار لطيف ضعيف398587

63بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرضياء رياض كامل127421

ي71941
64بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس جابر ماضى

ى كريم محسن58556 65بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

66بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعماد عبداالمير علي74720

67بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد عماد ميلي129661

ى مرار59166 68بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعالء حسير

69بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرايهاب حكيم محسن127941

ى خضى172530 70بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرانس حسير



ى خضى74292 71بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرضياء حسير

72بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد حبيب خضى172459

73بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي عواد خلف58910

ى398880 ى وائل حسير 74بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

75بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى حمود عودة171716

76بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمصطقى عبدالكريم سلمان317623

77بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرضياء ريسان عنيد58488

78بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسام محمد فهد128190

79بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمهند عادل كامل475888

80بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد عبدالعالي زايد58564

81بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس مزعل حرين59272

82بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسجاد حامد فلفل74790

83بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلوان سعود عواد532217

84بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمود جلود حميدي171887

85بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرطاهر رحيم طاهر172071

86بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررسول ابراهيم كحيوش398685

87بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكروليد حميد كاظم58901

88بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحامد شالكة سعيد475818

89بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد خلف حمود74348

90بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى طعيمة شالكة532100

91بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد ضياء جابر317686

92بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراسعد رزاق نايف397957

ى128468 93بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد عبدالخالق حسير

ي صياد172694 94بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسجاد خير

95بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكربارق غازي فيصل171548

ى ارحيم خضى317700 96بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرامير

97بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعمار يارس كوكز475953

98بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي حسن كامل74953

 علي فرحان317625
99بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى

100بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرموفق كاطع نعيمة548538

101بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرخضير مسير نارص74380

102بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد فالح حسن398615

103بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعصام محمد سالم398731

104بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي عبد جديد318089

105بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرانور خالد شعالن172399

106بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحميد عبداالمير هاشم70855

107بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد خضى عباس214590

108بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد مشتاق حمود171725

109بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد كاظم رحمن58922

110بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي رحم جاسم74201

111بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراياد سليم يونس397599

112بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي عبدالعالي محمد475500

113بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكروسام رزاق محمد171574

هللا172209 114بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس مرار خير

115بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى محمد عذاب397263

116بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراسعد منديل محمد70659

ى حميدي397531 117بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسن حسير

118بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسالم عبدالرضا جبار172161



ى نعيم عبيد128202 119بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

120بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبدهللا حميد غازي441523

121بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتضى طالب كريم73869

ى كريم عطية397630 122بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

123بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراياد جبار هنيدي172291

124بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسامر عبد كاظم398742

125بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر رزاق نهير71913

126بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررياض مجيد جابر172094

ي جي 398517
127بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد شمخى

128بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبدهللا كاظم نارص127821

129بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد سلمان سكر398777

130بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرضياء كريم منشد172382

131بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعامر جميل صعيوج397880

132بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد عمار كاظم75201

133بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكركاظم رشيد زايد317971

134بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمجيد فليح حسن171927

ى475879 135بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد كريم خشير

 حاكم سمير73497
136بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمصطقى

137بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرصالح كاظم ثجيل475900

ي زويد397755 138بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمرتظى راج 

139بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي سالم عبدهللا397121

140بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد حميد يارس442472

ي شناوة317634 141بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسن راج 

ى398845 142بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمنتظر عبدعلي عبدالحسير

143بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكربالل عبدالعلي صعيصع129606

144بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي صاحب ردام172203

ى عبدالزهرة ضيدان172371 145بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرياسير

146بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد حامد عبد74619

147بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي جابر عزيز71034

148بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراثير نبيل علي128261

ى عاجل كاظم127256 149بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

150بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمهند هداب حنيص222213

ي317832 151بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد عبدالرزاق عرين 

152بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررعد كريم دخيل128111

153بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد احمد جبار442404

ى475980 154بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكركرار عبد االمير عبد الحسير

155بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبدهللا ارحيم خضى397761

ى سعيد475541 156بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسعد حسير

157بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس نارص عزيز72368

158بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكروالء عبيد ضميد71014

159بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررحمن هاشم بالل397213

160بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي خضى عباس75050

ي74254
161بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرقضي عبد شمخى

ي حران532275
162بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرفيصل راضى

163بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعمار كامل كاظم71420

164بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرطالب محمد حرب58996

165بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسالم جابر محمد441387

166بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد كاظم محسن71246



167بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرضياء حميد غازي172352

168بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر جواد كاظم127985

169بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمود جبار كاظم127519

170بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسعد خليل ابراهيم317568

171بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرميثم كريم فليح441444

172بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرطارق جبار نتيشون74633

173بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر دنيف هاشم62245

174بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد فرحان جاسم171528

ى رحيم71088 175بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

176بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكركاظم جواد كاظم128404

ي398722
ي منان  177بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعماد عبدالنن 

ي جي 59207
178بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرضياء شمخى

179بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسن فليح حسن171444

180بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكررزاق عباس مرار127542

181بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرهشام حميد عودة73543

182بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسعد عزيز فنجان74147

ى نعيم يوسف475801 183بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحسير

184بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد سالم محمد129458

185بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد غازي كريم71110

186بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبدالرزاق فليح حسن74053

187بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحسن طالب سلمان397716

188بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد خضى عبدالواحد127965

189بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرفائز لطيف مكطوف398798

ى129506 190بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعالءالدين احمد عبدالحسير

191بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبد جبار وحيد75146

192بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد رميض جابر75377

193بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد سالم كاظم75369

194بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي اركان حميد475528

195بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس عدنان حسن398608

196بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس عمار يارس171977

197بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعايد خلف عزيز542202

198بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمهدي لفته حميد532153

199بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكربشير عبداالمير كامل172504

200بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكروسام رحيم محمد222179

201بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرسعد ضعيف حسن70454

ي كريم منشد317673
202بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرصخى

203بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكراحمد غانم نارص59365

204بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمحمد سمير موس59116

205بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحيدر محيسن سنبل128100

206بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكركرار طالب نعمة58705

207دبلومالغراف51875ذي قارذكرحازم لفته موس214676

 علي نارص59331
ى 208دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسير

209دبلومالغراف51875ذي قارذكررعد ضعيف حسن396975

210دبلومالغراف51875ذي قارذكرسجاد رحمن معون172063

211دبلومالغراف51875ذي قارذكرمهدي جبار كاظم59193

212دبلومالغراف51875ذي قارذكرجاسم محمد ناهي73804

ى فيصل ذياب74472 213دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسير

214دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد سليم عبد397569



 زغير علوان318115
215دبلومالغراف51875ذي قارذكرمصطقى

216دبلومالغراف51875ذي قارذكرجواد كاظم رحمن70897

217دبلومالغراف51875ذي قارذكرسعد شالكة سعيد172585

218دبلومالغراف51875ذي قارذكرمنصور سماري عويد73419

219دبلومالغراف51875ذي قارذكرسيف عالء جاري72753

220دبلومالغراف51875ذي قارذكرمهند شهيد مسحول532189

221دبلومالغراف51875ذي قارذكرفالح حسن علوان75235

222دبلومالغراف51875ذي قارذكرظافر عبد كاظم397407

223دبلومالغراف51875ذي قارذكرمهدي حامد صكر171756

 علي398550
ى 224دبلومالغراف51875ذي قارذكرخالد حسير

225دبلومالغراف51875ذي قارذكرمهند فيصل نارص441336

226دبلومالغراف51875ذي قارذكرعالء رياض جابر475856

227دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسن ريسان كطفان74603

ى ورش397537 228دبلومالغراف51875ذي قارذكرسمير عبدالحسير

يف كامل70767 229دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي عبدالرسر

230دبلومالغراف51875ذي قارذكربسام رزاق محمد71473

231دبلومالغراف51875ذي قارذكرخالد عوده فزاع74866

ى جبار172169 232دبلومالغراف51875ذي قارذكرباقر عبدالحسير

233دبلومالغراف51875ذي قارذكراثير كامل محمد71662

234دبلومالغراف51875ذي قارذكرحمد عبدهللا نجم72405

235دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد علي عذاب475565

236دبلومالغراف51875ذي قارذكرسجاد نجم عبدهللا532234

237دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد جواد كاظم59138

238دبلومالغراف51875ذي قارذكركرار احمد علي74236

239دبلومالغراف51875ذي قارذكرعبدالمجيب قاسم جخم397922

240دبلومالغراف51875ذي قارذكرقاسم عاشور موحان318055

241دبلومالغراف51875ذي قارذكرعماد رحيم كريم73990

242دبلومالغراف51875ذي قارذكرعمار محسن نجم172273

243دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد كريم مطرسر475876

244دبلومالغراف51875ذي قارذكركاظم جبار علوان317633

245دبلومالغراف51875ذي قارذكررحيم مطرسر فيصل72995

246دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد رحيم فليح397484

247دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد رياض عيدان74847

248دبلومالغراف51875ذي قارذكرماجد ضعيف كوري475484

249دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي محمد وادي475935

250دبلومالغراف51875ذي قارذكرحيدر عبد علي129579

251دبلومالغراف51875ذي قارذكرسجاد حسن داخل73611

252دبلومالغراف51875ذي قارذكرحيدر حسن جي 75063

253دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي حسن علوان317636

254دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد داود كريم532102

255دبلومالغراف51875ذي قارذكرعبدالستار طعيمه شالكة475525

256دبلومالغراف51875ذي قارذكرصادق دهيم محسن130727

ى74324 257دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي حيدر حسير

ي جي 127479
258دبلومالغراف51875ذي قارذكررسول منخى

ى532211 259دبلومالغراف51875ذي قارذكرسيف علي حسير

260دبلومالغراف51875ذي قارذكراسعد هداب حنيص172430

ى58583 261دبلومالغراف51875ذي قارذكرمؤيد طالب حسير

262دبلومالغراف51875ذي قارذكرحيدر جبار انكريز59306



263دبلومالغراف51875ذي قارذكروسام عبدهللا جي 74905

264دبلومالغراف51875ذي قارذكرعالء كاظم زايد129401

265دبلومالغراف51875ذي قارذكرميثم حميد كاظم317573

266دبلومالغراف51875ذي قارذكرعالء محسن حمد70781

267دبلومالغراف51875ذي قارذكرحسام رزاق محمد58544

268دبلومالغراف51875ذي قارذكرعالء حمود عودة475867

269دبلومالغراف51875ذي قارذكرمشعل جميل جودة171552

270دبلومالغراف51875ذي قارذكرعباس تعبان كريم475872

ي397318 271دبلومالغراف51875ذي قارذكرضياء كامل زاج 

272دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمدعلي عبدالرحمن محمد73240

273دبلومالغراف51875ذي قارذكرسجاد عزيز جاسم397310

274دبلومالغراف51875ذي قارذكرشاكر علي فاضل532182

275دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي عزر حليبص70908

276دبلومالغراف51875ذي قارذكرحيدر صالح جبار172535

277دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد كاظم عبيد172720

278دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد فيصل نارص398737

279دبلومالغراف51875ذي قارذكرعلي كاتب ثامر475797

280إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد كاظم حمد532310

ي عبيد128297
281إعداديةالغراف51875ذي قارذكرسجاد هانى

ى472761 282إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحيدر يارس حسير

283إعداديةالغراف51875ذي قارذكرجوادين ماجد عبدالرضا317585

284إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي فاضل وانس172473

ي317887
285إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي داخل عان 

ي317584
286إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعباس داخل عان 

287إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسن عبدهللا موحان442359

288إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعالء كاظم ساجت127493

289إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعباس رياض كريم318221

290إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعباس فؤاد محسن441544

291إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمنصور خلف عزيز532288

292إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد عبدهللا رسول129532

ى127764 293إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد جاسم حسير

ى كيطان396912 294إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمالك حسير

295إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد رياض كامل74448

296إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي محمد رشيد475655

297إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي اركان رزاق75413

298إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمقتدى سامي عبيد352468

ي حران127487
299إعداديةالغراف51875ذي قارذكرقيض راضى

300إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمجتن  احمد عزيز475572

301إعداديةالغراف51875ذي قارذكرجعفر كاطع دوير128457

302إعداديةالغراف51875ذي قارذكرزاهر كاطع فليح317803

ي جي 222107
303إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمجتن  منخى

 علي خليل317853
ى 304إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسير

ى ورش397159 305إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

306إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحيدر مشتاق نارص318092

ف553283 307إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمود جبار مرسر

308إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسن علي فرحان172128

ى سلمان70867 309إعداديةالغراف51875ذي قارذكرسجاد حسير

310إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد قاسم جالب171905



311إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمود مدير حسن317975

312إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد مطرسر عبدالحسن128180

ى222232 313إعداديةالغراف51875ذي قارذكرجعفر محمد حسير

314إعداديةالغراف51875ذي قارذكراكرم قاسم كشاش73722

315إعداديةالغراف51875ذي قارذكرابراهيم علي خليل317615

316إعداديةالغراف51875ذي قارذكرباقر عبدالواحد خميس441398

317إعداديةالغراف51875ذي قارذكركرار كاصد خضير127928

ي عبدالمطلب317861 318إعداديةالغراف51875ذي قارذكرسجاد راج 

 علي رحيم225815
ى 319إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسير

320إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد حيدر حسن441305

ي رحمن عبدالحسن318067
321إعداديةالغراف51875ذي قارذكرهانى

322إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمصطقى محمد جهيد475701

ى مطير129711 323إعداديةالغراف51875ذي قارذكرجليل حسير

324إعداديةالغراف51875ذي قارذكراسامة احمد جبار396865

325إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي قاسم محمد58940

326إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعبدالرحمن حميد غازي397686

327إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمصطقى هاشم دنون396825

يف398725 328إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسن علي رسر

329إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحيدر حسن جي 532177

330إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي قاسم كاظم73462

 نبيل علي171676
ى 331إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسير

332إعداديةالغراف51875ذي قارذكرقاسم كريم جالب318216

333إعداديةالغراف51875ذي قارذكرهادي نجم عبد442342

334إعداديةالغراف51875ذي قارذكراسامة ماجد راشد442207

335إعداديةالغراف51875ذي قارذكرواثق مهدي صالح127097

336إعداديةالغراف51875ذي قارذكرصادق جليل كاظم127179

337إعداديةالغراف51875ذي قارذكرسجاد سعيد علي317846

338إعداديةالغراف51875ذي قارذكربدر كريم جالب317693

339إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد الزم محسن246036

340إعداديةالغراف51875ذي قارذكريوسف علي رحيم75030

341إعداديةالغراف51875ذي قارذكرناشد عبدالزهرة ضيدان532323

342إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد مري    ح عايز441986

343إعداديةالغراف51875ذي قارذكرسجاد عبدالكاظم لفته128234

 علي127655
ى 344إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي حسير

345إعداديةالغراف51875ذي قارذكرهمام هاشم هنيدي475622

346إعداديةالغراف51875ذي قارذكروليد خالد حسن532325

347إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحيدر لفته حميد532155

ى شنون سموم172348 348إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسير

349إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي ناظم بكي281297

350إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد عبدالرضا محيبس441929

351إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي محمد عودة222281

352إعداديةالغراف51875ذي قارذكريحنر حميد محسن59376

353إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسن علي كاظم75391

354إعداديةالغراف51875ذي قارذكركاظم نجم عبد396981

ى كاظم وحيد442152 355إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسير

356إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد مصطقى حمزة317986

ى72813 357إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسن رياض حسير

358إعداديةالغراف51875ذي قارذكراباذر محمد جابر74214



359إعداديةالغراف51875ذي قارذكرضياء عبدهللا جمعة318141

360إعداديةالغراف51875ذي قارذكرقدامة حكم محسن476743

361إعداديةالغراف51875ذي قارذكرجواد كاظم محيسن398772

ي475986
362إعداديةالغراف51875ذي قارذكرجاسم محمد منخى

363إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد سعد عطاهللا127047

364إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعقيل محمد عزيز441378

365إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمهدي صالح محسن74516

366إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعقيل جليل كاظم127501

367إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسن مجيد فنجان127467

368إعداديةالغراف51875ذي قارذكرسجاد مطرسر موس532174

369إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمؤمل رحمن معون127523

370إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمرتضى كاظم حمد74177

371إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمدصادق علي عبد70965

372إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد حمود عبدهللا127399

373إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعزيز جعفر خضى398698

ى صالح هاشم442427 374إعداديةالغراف51875ذي قارذكرامير

375إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي حيدر جبار442301

376إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمنتظر محمد شخير72772

377إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد مصدق عزيز70734

378إعداديةالغراف51875ذي قارذكرغفار يارس كوكز129480

379إعداديةالغراف51875ذي قارذكرهيثم حميد شياع318245

380إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي غالب عطشان129246

ى عمار جبار171809 381إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسير

382إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد طالب عباس70994

383إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي طاهر يونس476698

384إعداديةالغراف51875ذي قارذكرغزوان جبار رمضان441513

385إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد مسير نارص74310

386إعداديةالغراف51875ذي قارذكرامير ماجد راشد442059

387إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحيدر عزر حليبص70880

388إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد جليل صعيوج318148

389إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمؤمل كاظم شهيد127436

390إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي موفق سمير127633

391إعداديةالغراف51875ذي قارذكركرار فهد كاظم172434

392إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي معن حسن127904

393إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي عبدالجليل خزعل127708

394إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمنتظر محمد سعد172183

395إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد محمود علوان128369

396إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد نبيل قاسم318194

397إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي ضياء جابر75422

398إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعباس كامل شعيوط172420

ى58984 399إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعالء نارص حسير

400إعداديةالغراف51875ذي قارذكررسول ريسان كاظم127372

401إعداديةالغراف51875ذي قارذكرسلطان جابر عنيد74164

402إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي سالم جعفر532148

403إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمدعلي احمد عزيز532326

404إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمدجواد حسن عيىس127383

ى عبدالكريم532169 405إعداديةالغراف51875ذي قارذكرصفاء حسير

406إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمنتظر عبدالخضى عامر397474



407إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحيدر رسول صاحب71814

408إعداديةالغراف51875ذي قارذكرامير كامل محمد317953

409إعداديةالغراف51875ذي قارذكرزين العابدين فاضل علي171653

410إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسن كامل شعيوط172315

411إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمهند كاظم صالح127381

يف75373 412إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد طعمة رسر

413إعداديةالغراف51875ذي قارذكرثائر محمد ثامر397362

414إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمهدي كريم نارص532302

415إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمصطقى احمد عكون317652

416إعداديةالغراف51875ذي قارذكرقضي الزم محسن318290

417إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعمار يارس حسن127412

418إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد عبدالرحيم موس442252

419إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي عبدهللا رسول222095

420إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد جواد كاظم352445

ي حران441324
421إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد راضى

422إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد جابر عنيد172108

 علي خبار317793
ى 423إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسير

424إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمنتظر نايف وزير129560

425إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمنتظر حمود عودة441412

426إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد موفق علي72330

427إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمرتضى مطرسر موس171621

428إعداديةالغراف51875ذي قارذكركرار حيدر كاطع532282

429إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحيدر جبار نارص318193

430إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي عدنان جواد397193

431إعداديةالغراف51875ذي قارذكرنصير كامل محمد317994

432إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد قاسم كاظم475677

433إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي حميد خليف532271

434إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعباس حسن خزعل71343

435إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمرتضى غالب رزاق475717

ي171519
ى
436إعداديةالغراف51875ذي قارذكرناهي علي عوف

437إعداديةالغراف51875ذي قارذكرخزعل سفيح حسن475537

ى58816 438إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمؤمل سليمان حنير

439إعداديةالغراف51875ذي قارذكرامجد عبدالرضا محيبس398452

440إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي كاظم حسون317900

441إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد باسم جوده475592

442إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسن عاجل كاظم127428

443إعداديةالغراف51875ذي قارذكرايوب نجم عبدهللا441423

ى73680 444إعداديةالغراف51875ذي قارذكراحمد كاظم عبدالحسير

445إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمصطقى جعفر مليح472783

446إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمجتن  سمير حسن172189

447إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمدعلي عبدالكريم كامل397349

448إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي خلف جودة475616

449إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعبداالمير نعيم عبيد128026

450إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعبدهللا جبار معيدي127237

451إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد طالب شخير532221

452إعداديةالغراف51875ذي قارذكرسجاد عبدالكريم كامل441462

453إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي جابر محمد214708

454إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعبدهللا محسن عبدعلي532224



455إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمنتظر رحيم عبدالحسن127302

 ميلي129628
ى 456إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعباس حسير

ي جليل دليف127442
457إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمدتق 

458إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي كاظم سلمان532215

459إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي كاطع دوير475546

ى سعيد دايخ72791 460إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسير

461إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمنتظر شاكر حنون553282

462إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي حسن معذوف318016

ى صعيصع548509 463إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد حسير

464إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد ارحيم بدر397767

465إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمهدي جبار وحيد73303

466إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد كريم هاشم129618

467إعداديةالغراف51875ذي قارذكركرار صالح حسن475948

468إعداديةالغراف51875ذي قارذكرارشد عماد ميلي442435

469إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي قاسم محيسن532296

470إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي حامد علي475842

471إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمنتظر خالد جبير532219

ي عويد442492 472إعداديةالغراف51875ذي قارذكرصالح ناج 

473إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي جبار شمال317698

474إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي محمد عبد الصاحب317609

ي صياد128157 475إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمسلم خير

476إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمصطقى نجم عبدهللا71770

477إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد قاسم حسن172009

478إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعباس خالد كريم172116

479إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمصطقى وليد فاضل59227

480إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحيدر مزهر ضيدان475581

481إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي صالح هادي548536

482إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعباس ماجد عبدالرضا171628

ي صيوان172181
483إعداديةالغراف51875ذي قارذكرحسن راضى

484إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمحمد عبدالخالق عبدالواحد71887

485إعداديةالغراف51875ذي قارذكركرار علي جودة129361

ى71052 486بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرصباح نارص حسير

ي172254
487بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعلي داخل راضى

488بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعباس حميد زايد397704

489بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعمار حكيم نافل398852

490بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرمطرسر موس كريم172171

491بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرحميد ابراهيم عبد475837

ى70599 492بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبدالعزيز محسن حسير

493بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبدهللا احمد عبدالعباس129493

494بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرصالح حسن علي350975

يف كلب398941 495بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرواثق رسر

ى532229 496بكالوريوسالغراف51875ذي قارذكرعبدالرحيم خضير ياسير

497دبلومالغراف51875ذي قارذكرفاضل كاظم دنكي73128

498دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد لطيف شيال127835

499دبلومالغراف51875ذي قارذكرمجيد زايد حميدي561436

500دبلومالغراف51875ذي قارذكرهادي علوان حنظل317628

501دبلومالغراف51875ذي قارذكررائد مطرسر ثامر317681

502دبلومالغراف51875ذي قارذكراحمد ثجيل نارص74677



503دبلومالغراف51875ذي قارذكرستار جبار حنيحن74532

504دبلومالغراف51875ذي قارذكراياد شهيد كاظم70516

505دبلومالغراف51875ذي قارذكروليد محسن وثيج532208

ي دوي    ح محمد222290
506دبلومالغراف51875ذي قارذكرهانى

507دبلومالغراف51875ذي قارذكرسعد شاكر يارس532311

ى171631 508دبلومالغراف51875ذي قارذكرجعفر محمد عبدالحسير

509دبلومالغراف51875ذي قارذكرسعد جبارة عبد171823

510دبلومالغراف51875ذي قارذكرمحمد بدن عكاب74986

ى جابر73282 511إعداديةالغراف51875ذي قارذكرخلف حسير

512إعداديةالغراف51875ذي قارذكرمجيد سلمان طربوش440004

ي رجة127331
ى
513إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعلي عرف

514إعداديةالغراف51875ذي قارذكررياض كاظم علوان171731

515إعداديةالغراف51875ذي قارذكرعبدالسالم جلود جعفر398490

ى71496 516إعداديةالغراف51875ذي قارذكرهيثم علي حسير

1بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسندريال مطرسر عيىس397738

2بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىايمان جليل جاسم58750

3بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنجمة ابراهيم مالح129265

4بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزينب شهيد عامر59182

5بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىجميله فرهود مطير172688

6بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهناء كريم هايم74829

ى72140 7بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىميسون خيون حسير

ى عذاب شاتول171732 8بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىبرسر

9بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسجا صدام يارس127787

انتصار علي فرحان317611
10بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننى

11بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىايمان جبار كاظم222255

ى397204 رؤى عبدالعالي حسير
12بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننى

13بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىحياة غضبان فائز171686

14بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىصبا صدام يارس317616

15بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىفاطمة درويش محمد532218

16بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىاسيل نعيم عبد172245

17بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهدية كاظم عباس58858

ى532192 18بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىباسمة نارص حسير

19بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىفاطمة رحيم خضير171900

ى جاسم70924 20بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنور حسير

21بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىضخ جبار رمضان397694

22بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىناريمان رشيد موس475963

23بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرغدة ثعبان كريم475605

24بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىارساء محسن عبدعلي397021

25بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىصابرين عبدالخضى مهوس475793

26بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىبيداء رشيد بنيان20077

27بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسارة قاسم كاظم397776

28بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىحميدة وحيد جابر532147

29بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىاحالم نعيثل نمصور398702

ي عبدالحسن292684 30بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزهراء ناج 

31بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسمية ماجد محمد549803

ريام علي نادر437197
32بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننى

33بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىشيماء كاتب ثامر130800

ي318053
34بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسعاد حسون صخى



35بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرسل محمد عبد الصاحب70391

36بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرباب رزاق نايف476000

37بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىدالل عبدهللا طعمة172282

38بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىالرا عزيز يونس318175

39بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرنا حمود عبدهللا171491

ى475711 40بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزينب جبار حسير

41بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىافراح عبدالكريم كامل397562

42بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىمنال شنان نارص58676

43بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرماح حسن شعالن442034

44دبلومالغراف51875ذي قارأننىاقبال خريب محيميد73569

45دبلومالغراف51875ذي قارأننىمنى مسير مويش535410

ى جي 397915 46دبلومالغراف51875ذي قارأننىنعيمة حسير

47دبلومالغراف51875ذي قارأننىايمان حميد خضى398693

48دبلومالغراف51875ذي قارأننىزينب عبيد خليف398622

49دبلومالغراف51875ذي قارأننىارباح محمد صالح127585

رجاء عبد عبدالعالي436956
50دبلومالغراف51875ذي قارأننى

51دبلومالغراف51875ذي قارأننىشهيده كامل ثجيل172680

52دبلومالغراف51875ذي قارأننىكفاية جبار مطرود317993

53دبلومالغراف51875ذي قارأننىنرجس نعيم عبد397576

54دبلومالغراف51875ذي قارأننىزينب خضى سعدون58787

55دبلومالغراف51875ذي قارأننىابتسام نايف عدنان73373

56دبلومالغراف51875ذي قارأننىميعاد عزيز احمد397464

57دبلومالغراف51875ذي قارأننىجنان كاظم ويس475608

58دبلومالغراف51875ذي قارأننىرنا صدام يارس532151

59دبلومالغراف51875ذي قارأننىليل صبار كاظم128120

60دبلومالغراف51875ذي قارأننىفاطمة انغيمش كصاد75180

61دبلومالغراف51875ذي قارأننىمريم محمد محيبس127342

62دبلومالغراف51875ذي قارأننىامل عبد جعفر398918

63دبلومالغراف51875ذي قارأننىغفران عبد هللا حنيحن172057

64دبلومالغراف51875ذي قارأننىمريم جبار عذيب475631

ى محمد دبيس127326 65دبلومالغراف51875ذي قارأننىبرسر

66دبلومالغراف51875ذي قارأننىانتصار خيون كاظم172053

67دبلومالغراف51875ذي قارأننىانتظار نعيم عبد317604

ي397335
ى مطر راضى 68دبلومالغراف51875ذي قارأننىبرسر

69دبلومالغراف51875ذي قارأننىايمان طالب ثجيل74372

70دبلومالغراف51875ذي قارأننىحال صدام يارس127694

71دبلومالغراف51875ذي قارأننىوداد حمزة صالح475851

72دبلومالغراف51875ذي قارأننىسلوى كامل حمود127149

73دبلومالغراف51875ذي قارأننىفاطمه سليم عبود222241

74دبلومالغراف51875ذي قارأننىزينب قاسم خليل397895

ي70329
75دبلومالغراف51875ذي قارأننىابتسام بديوي شمخى

76دبلومالغراف51875ذي قارأننىامنة عطية كاطع172212

77دبلومالغراف51875ذي قارأننىزينب جواد كاظم73444

78دبلومالغراف51875ذي قارأننىرواء جاسب نارص398573

79دبلومالغراف51875ذي قارأننىحمدية خلف مساعد318068

والء علي حمد442298
80دبلومالغراف51875ذي قارأننى

81دبلومالغراف51875ذي قارأننىميسم محمد جاسم398560

82إعداديةالغراف51875ذي قارأننىهناء دخيل كاظم397546



ي172485
83إعداديةالغراف51875ذي قارأننىالهام يارس ميىسر

ة طعمة خفيف397584 84إعداديةالغراف51875ذي قارأننىنظير

يف420547 85إعداديةالغراف51875ذي قارأننىسالمة كاظم رسر

1ماجستيرالغراف51875ذي قارأننىسعاد جبار شمال441956

ى كريم172186 2ماجستيرالغراف51875ذي قارأننىغفران حسير

3بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسمية رزاق نايف74589

4بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىفرح حكيم محسن172229

ف128140 5بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىوفاء جبار مرسر

6بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسارة يارس عباس171597

7بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىمناسك محمد كامل73222

ى مزهر كاظم171983 8بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهيلير

9بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىوالء كريم منشد172595

10بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىمريم محمد قاسم475595

11بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرنا تعبان كريم398755

12بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنور صادق عبد59038

مريم علي قاسم397934
13بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننى

14بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهاجر خضير فرحان532197

ي خلف532161 15بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىايمان ناج 

16بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىخولة عواد عطية59005

ى441357 17بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىعذراء عبدالرزاق حسير

ريام ضياء علي172061
18بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننى

19بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىاخالص جبار انكريز172192

20بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىغدير انغيمش كصاد72486

21بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىجنان لطيف حسن129370

22بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسهير خضى عباس172502

ي317810
23بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرويده عبد ماضى

ى172488 الهام علي حسير
24بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننى

25بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىحال تعبان كريم397928

زمن علي خليل75088
26بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننى

27بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزينب جبار عبيد317619

28بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىاطياف محسن دخيل442504

ان نجم عبد222132 29بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنير

30بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسهاد قاسم كاظم171561

31بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرشا تعبان كريم476049

32بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىصابرين نجم عبد441480

ي397792
33بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىعبير خالد منخى

ى حليم هاشم350586 34بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىام البنير

35بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىشيماء عبدالستار عبدالكريم74364

ى زبون خضى475600 36بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىحنير

37بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىابتهال قاسم كاظم59385

38بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىامينة جبار شمال397493

ى رحيم172031 39بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهديل عبدالحسير

40بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرباب ثعبان كريم475517

41بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزينب نجم عبدهللا397285

42بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىدعاء عبدهللا عبدالعالي127669

43بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرؤى نعيم عليوي127999

ى398523 44بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىحوراء عبدالرزاق حسير

هدى علي حامد128313
45بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننى



46بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزمزم عبدالكاظم سلمان70438

47بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىدموع عطية كاطع172478

48بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىمروة رحيم خضير171838

49بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىوصال رحيم طاهر171837

50بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسخ  قاسم كاظم59296

51بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزينب فالح حسن171945

52بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسخ  محمد عزيز397415

53بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرؤى عبدالخضى عامر397428

54بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىريام عدنان حسن397223

55بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىقطاف مصطقى احمد172072

56بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهديل عبدالرضا زوير172283

57بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسارة محمد كاظم171639

58بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهدير عزران كاظم222160

ى318101 59بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزمن عليوي حسير

60بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزهراء حميد زايد398816

61بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىلمياء حسن خضير398632

62بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرواء خيون كاظم318007

63بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهديل هادي عبدالحسن74282

64بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىاخالص محسن بعنون397784

65بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسارة مطرسر حمد398678

66بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىجنان هادي ساجت70478

67بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىايات اياد عبداالئمة396852

ناديه علي منعم172049
68بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننى

69بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزهراء ثجيل جخر71731

70بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىغزوة محمد نعمة71174

71بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسارة خلف حمود397851

72بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىضخ حسن امجد74111

73بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسخ  ماجد جويد73738

74بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنهلة حميد شياع72458

ى مرار59158 75بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىارساء حسير

76بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهدى فيصل نارص532220

77بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهدى حارصى امانة73352

ق رزاق شياع317692 78بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىاستي 

79بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنور محمد كامل71848

80بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزينب هاشم كاظم475891

ى73769 81بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىاالء عبدالكاظم حسير

82بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىغيداء عبد موس58500

ى رحيم71748 83بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنورالهدى عبدالحسير

84بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىخلود لطيف مكطوف396948

85بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىامل محسن بعنون397888

86بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزينب علي رهيف62329

87بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىاسيل عواد خضى397518

يف72506 88بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزينب طعمة رسر

89بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسارة منديل محمد172329

90بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىفضاء محمد حرب128382

91بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنورس هاشم وحيد398748

92بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىشجن حامد عبد74689

93بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهاجر نجم عبدهللا397289



94بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىمنتىه ماجد عبدالرضا317629

95بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرواء ريحان شبيب475491

96بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرسل ماجد عبدالرضا317677

97بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىشيماء حسن علوان74554

98بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىايات جمعة نارص129441

99بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىمروة عاشور عباس58831

100بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسماهر حبيب خضى172515

101بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىمريم فالح نعيم74972

102بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىبراء احمد كاظم442417

103بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىطاهرة عبد نايف73018

104بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىفاطمة جميل جاسم318217

105بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىفاطمة عزيز كاظم59173

106بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنور هاشم وحيد71304

107بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزهراء عبداالمير كاظم59235

108بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزهراء عباس مرار73857

109بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنورا كاتب ثامر74264

110بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىحوراء صادق عبد397962

ى171707 111بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىغسق احمد عبدالحسير

112بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىايات صادق عبد59071

113بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرسل جبار خضير72959

114بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىايمان ذياب حمد398418

115بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىلمياء حميد شياع75359

116بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسخ  انغيمش كصاد74877

117بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىايمان كاظم عارف532121

118بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهند جابر عزيز317775

119بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىصابرين فليح فرهود171817

ى خضى317617 120بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىغفران حسير

121بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهاجر حليم رزاق74457

122بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىمريم كاظم صالح397436

123بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىدعاء يارس علوان74033

124بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزينب محمد عبدهللا172263

ف129467 125بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىليل قاسم مرسر

126بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىجنان حميد زايد398963

127بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنور مهدي نجم397328

128بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىضمأ فليح حسن171583

129بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزهراء هاشم محمد127355

ى كيطان74500 130بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىرحاب حسير

131بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىنور عبدالستار عبدالكريم172703

ي حران171700
132دبلومالغراف51875ذي قارأننىفاطمة راضى

133دبلومالغراف51875ذي قارأننىسارة محمد شياع74572

134دبلومالغراف51875ذي قارأننىابتهال حسن يونس70502

135دبلومالغراف51875ذي قارأننىامل جهاد صي 171643

ي171638 136دبلومالغراف51875ذي قارأننىماهر كريم زاج 

137دبلومالغراف51875ذي قارأننىسهير حمزه صالح397964

ق عبدالكاظم جبار71364 138دبلومالغراف51875ذي قارأننىاستي 

139دبلومالغراف51875ذي قارأننىايمان مكطوف عبدهللا171763

140دبلومالغراف51875ذي قارأننىبيداء جبار داغر172458

رشا علي صبار74014
141دبلومالغراف51875ذي قارأننى



142دبلومالغراف51875ذي قارأننىشيماء جبار طاهر75345

143دبلومالغراف51875ذي قارأننىنغم درويش محمد532172

144دبلومالغراف51875ذي قارأننىقطرالندى جميل جودة475774

145دبلومالغراف51875ذي قارأننىختام عواد كايم172563

146دبلومالغراف51875ذي قارأننىمريم هاشم لفته72040

147دبلومالغراف51875ذي قارأننىبيداء عبد جديد172666

ي72591
148دبلومالغراف51875ذي قارأننىعبير عبداالمير راضى

149دبلومالغراف51875ذي قارأننىريام كناص سمير172152

150دبلومالغراف51875ذي قارأننىاسماء محمد حرب281313

151دبلومالغراف51875ذي قارأننىزمن ابراهيم عبدهللا58604

152دبلومالغراف51875ذي قارأننىدعاء جميل محمد73825

153دبلومالغراف51875ذي قارأننىبسمة حميد مهلهل61275

154دبلومالغراف51875ذي قارأننىبركات محسن عباس130704

155دبلومالغراف51875ذي قارأننىوالء عبدالجبار ذياب397976

156دبلومالغراف51875ذي قارأننىافياء عبدالجبار ذياب397980

157دبلومالغراف51875ذي قارأننىزينب عبدعلي عطية71457

ى رحيم71636 158دبلومالغراف51875ذي قارأننىهبة عبدالحسير

159دبلومالغراف51875ذي قارأننىنور ذياب حمد398444

160دبلومالغراف51875ذي قارأننىريام احمد صعيصع58762

161دبلومالغراف51875ذي قارأننىسعاد هاشم راشد71559

ى نجم عبد172549 162دبلومالغراف51875ذي قارأننىنرمير

زهراء عبدالعالي محمد74228
163دبلومالغراف51875ذي قارأننى

164دبلومالغراف51875ذي قارأننىاخالص كاطع عبداالمير70829

165إعداديةالغراف51875ذي قارأننىسخ  علي نارص441503

166إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزينب علي محمد475559

167إعداديةالغراف51875ذي قارأننىمنار احمد امجد58885

168إعداديةالغراف51875ذي قارأننىارساء هادي ساجت70416

ى جبار317706 169إعداديةالغراف51875ذي قارأننىنورالهدى حسير

170إعداديةالغراف51875ذي قارأننىبراء حسن معذوف59790

171إعداديةالغراف51875ذي قارأننىفاطمه اسعد كاظم74248

172إعداديةالغراف51875ذي قارأننىنورالهدى واثق باسم127485

173إعداديةالغراف51875ذي قارأننىمريم هادي نايف317964

174إعداديةالغراف51875ذي قارأننىفاطمة حسن عليوي476755

175إعداديةالغراف51875ذي قارأننىغفران نعيم عبيد317666

176إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزينب اسعد كاظم318076

صفا علي عبدعلي273295
177إعداديةالغراف51875ذي قارأننى

178إعداديةالغراف51875ذي قارأننىرسل عبدالعزيز محسن171623

روان علي محسن127085
179إعداديةالغراف51875ذي قارأننى

180إعداديةالغراف51875ذي قارأننىنبا محمود كامل73094

181إعداديةالغراف51875ذي قارأننىختام عزيز كاظم127111

182إعداديةالغراف51875ذي قارأننىحوراء قاسم عبد172573

183إعداديةالغراف51875ذي قارأننىغدير حميد رزاق127807

184إعداديةالغراف51875ذي قارأننىدعاء رحيم خضير172020

185إعداديةالغراف51875ذي قارأننىلمياء عادل كامل171876

186إعداديةالغراف51875ذي قارأننىنور محمد شياع127851

187إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزينب علي عباس317933

188إعداديةالغراف51875ذي قارأننىشاه زنان محمد جابر548513

ى مصطقى زامل73519 189إعداديةالغراف51875ذي قارأننىبنير



190إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء ايوب سلمان59219

191إعداديةالغراف51875ذي قارأننىدعاء ضياء جابر171670

ى معن72554 192إعداديةالغراف51875ذي قارأننىحوراء حسير

193إعداديةالغراف51875ذي قارأننىرغد مؤيد عبدالخضى127391

روان نبيل علي171683
194إعداديةالغراف51875ذي قارأننى

195إعداديةالغراف51875ذي قارأننىدعاء قاسم عبد172247

196إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء صادق عبد59053

197إعداديةالغراف51875ذي قارأننىاالء رياض محمد458263

198إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزينب مهدي نجم442367

199إعداديةالغراف51875ذي قارأننىارساء صادق مليح127507

افراح عودة علي172499
200إعداديةالغراف51875ذي قارأننى

201إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء رسول عباس442273

202إعداديةالغراف51875ذي قارأننىاديان عطية كاطع127337

203إعداديةالغراف51875ذي قارأننىطيبة عمار كامل398766

براء علي عزيز222199
204إعداديةالغراف51875ذي قارأننى

ى317766 205إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء عالء عبدالحسير

206إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء محمد عبدالصاحب74648

ى حازم عبدهللا441290 207إعداديةالغراف51875ذي قارأننىحنير

208إعداديةالغراف51875ذي قارأننىنوال سعد جليل129702

209إعداديةالغراف51875ذي قارأننىتبارك اركان معيدي128053

210إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء هاشم بالل397675

وق رزاق شياع127446 211إعداديةالغراف51875ذي قارأننىرسر

212إعداديةالغراف51875ذي قارأننىايات هاشم بالل73698

213إعداديةالغراف51875ذي قارأننىايناس قاسم عبد127498

214إعداديةالغراف51875ذي قارأننىنغم عبداالمير كاظم532232

215إعداديةالغراف51875ذي قارأننىروان حبيب عبد475707

ى كاظم171854 216إعداديةالغراف51875ذي قارأننىسارة حسير

ى442380 217إعداديةالغراف51875ذي قارأننىنجالء عبدالرزاق حسير

ى صالح59247 218إعداديةالغراف51875ذي قارأننىدعاء حسير

219إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء غزوان عبداالمير74663

220إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء رحيم جالب414857

221إعداديةالغراف51875ذي قارأننىكوثر جواد كاظم317600

هالة علي عزيز317958
222إعداديةالغراف51875ذي قارأننى

223إعداديةالغراف51875ذي قارأننىعذراء عويد طعمة222208

يف172221 رقية علي رسر
224إعداديةالغراف51875ذي قارأننى

225إعداديةالغراف51875ذي قارأننىندى مطرسر عبدالحسن398898

226إعداديةالغراف51875ذي قارأننىحوراء صادق لفته127308

227إعداديةالغراف51875ذي قارأننىمها شاكر طاهر442643

ى مرار317921 228إعداديةالغراف51875ذي قارأننىفاطمة حسير

انتصار علي جبارة74703
229إعداديةالغراف51875ذي قارأننى

230إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزينب فالح رحيم172638

ى جهاد171662 231إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء حسير

232إعداديةالغراف51875ذي قارأننىرند صباح حسج58865

233إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء خبار عكش475587

234إعداديةالغراف51875ذي قارأننىزهراء عبدالكاظم لفته128444

235إعداديةالغراف51875ذي قارأننىرواء صامد محمد476767

236إعداديةالغراف51875ذي قارأننىايات جميل محسن396989

237إعداديةالغراف51875ذي قارأننىرسل عبد جديد127163



238إعداديةالغراف51875ذي قارأننىمسار طالب نعمة475513

239بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىزلزال عبود فرهود398789

ى هاشم عبد532146 240بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىبرسر

241بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىهبة حسن صاجي75010

242بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىوسام منصور سعيد74485

 علي171609
ى 243بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىفردوس عبدالحسير

244بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىساهرة كاظم رحمن73936

245بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىتق  خلف حمود70844

ي127873
246بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىايمان جبارة شمخى

247بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىامل بصيو ماهود532206

248بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسمية هليل صيهود172630

249بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىيرسى كاظم جاسم129544

ى317650 250بكالوريوسالغراف51875ذي قارأننىسهاد هنيدي حسير

251دبلومالغراف51875ذي قارأننىسماهر رياض عبدالجبار475611

ى وثيج59152 252دبلومالغراف51875ذي قارأننىاسماء عبدالحسير

253دبلومالغراف51875ذي قارأننىهدية عبيد عواد317594

 علي127245
ى 254إعداديةالغراف51875ذي قارأننىفاطمة حسير

255إعداديةالغراف51875ذي قارأننىفاطمة هاشم ويس532307

ى ضعيف فرج61049 256إعداديةالغراف51875ذي قارأننىبرسر

257إعداديةالغراف51875ذي قارأننىفاطمة عيدان عبدهللا317638

258إعداديةالغراف51875ذي قارأننىمريم عبد خضير75109

259إعداديةالغراف51875ذي قارأننىرباب حياوي رجة58843

1دكتوراهالدواية51876ذي قارذكرعباس فاضل عبدهللا66379

ي يارس363162 2ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرعلي ناج 

3ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرمحمد جواد كاظم70440

4ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرعماد جابر جلود361998

5ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرقاسم عطية جامول362100

ى محمد68392 6ماجستيرالدواية51876ذي قارذكراثير عبدالحسير

7ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرعبدالرسول قحطان عبدالرزاق361384

8ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرقاسم اليذ بياد318808

9ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرمحمد قاسم جابر361606

10ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرمحمد بستان حنون69179

11ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرحسن هبوب رزاق68664

12ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرحيدر محسن كاظم318923

ي تالي69464
13ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرحيدر حسونى

14دبلوم عاليالدواية51876ذي قارذكرعلي رحيم كهو532139

15بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرنارص مهدي جاسم59717

16بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسلمان غازي حسن360810

17بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركريم حسن عكيلي59042

18بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد عبد بياد59212

19بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجاسب بوهان ساجت532076

20بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلوان كاظم محيبس125785

21بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد فالح جي 68111

22بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد صالح مسلم70359

23بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحازم صادق وحيد73041

ى بلعوط475571 24بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصادق حسير

25بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرستار عبدالقادر علي255454

26بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرنعيم خلف هليل360198



27بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي شناوة جاسم67464

28بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرقاسم عبدالقادر علي477014

29بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعدنان نعمة عطية361310

30بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجابر نعيمة مجيد67487

ى363530  علي حسير
ى 31بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

32بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد عبدالرضا كطافة363482

33بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد صالح غضيب69217

34بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرنبيل كريم منعيى57990

35بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبد والي عوده72190

ف كنهور69276 36بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرباسم مرسر

37بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرضياء فليح مزبان125360

38بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجاسم محمد مهنة319029

39بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصادق بستان جوير68126

40بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعماد مهدي محمد362078

41بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرباسم ريسان محمد360927

42بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي جواد عبدعلي67304

43بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصالح مخور حميدي70286

44بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي سمسم خزام72553

45بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحبيب ريسان منشود125651

46بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجميل يارس دغيم69536

47بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرامجد حميد مزبان59249

48بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركمال رزي    ج كاطع59055

49بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجاسم حميد دعدوش223400

ي يارس73254 50بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكروجدي ناج 

51بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرماجد صالح غضيب124469

52بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسعد عبدالقادر علي319087

53بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبد العظيم طاهر صالح58054

ى شناوة جاسم133372 54بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

55بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركايم حاشوش معارج68043

56بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد محسن مسير67980

57بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد غدير مطرود69170

58بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررحيم عبدالسيد خضير125248

59بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي جاسم محمد59686

60بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي كاظم يزل362145

61بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرفضاء جبار ضمد279640

62بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررائد محمد عبيد70876

63بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد حميد مزبان73238

ي ورد66641 64بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرماجد عرين 

65بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحامد حسن مرهج318893

66بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجليل هاشم عبيد70874

ى عبدالكريم خلف70964 67بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمعي 

68بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعمار جبار خلف72487

ي حزيم363029 69بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد دن 

70بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراسعد عزيز جاسم69106

71بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمشتاق خزعل شكاكي68374

72بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمهدي كاظم تالي69635

ى صالح361192 73بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد امير

74بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر كامل لفته59178



75بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرفهد عبدالقادر علي70054

ى مهدي جاسم70765 76بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

77بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررياض عبدالحسن عويد319013

78بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد حسن نارص125842

79بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر عيدان نارص59395

ى125317 80بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرشعالن عدنان حسير

81بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرغزوان فيصل عكلة68402

82بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرخالد سعيد مطلك361662

83بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعايد كامل سلطان70979

84بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد ورد عسكر361552

85بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراسعد كرم رضيوي529784

86بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر عواد محسن57624

87بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعماد رحيم حنظل361565

88بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصالح عبدالسادة خرباش360258

89بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحسن علوان وثيج59620

90بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد خالد كامل361162

91بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرماهر كاظم مهدي553323

92بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي عبدالكريم عبد360574

93بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمالك رشيد حران58536

94بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر كريم عبدهللا58271

ى اسمير360631 95بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر حنير

96بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد رشيد عالوي362734

97بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرهادي طاهر طعيمة363224

98بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعماد فيصل عكلة124761

99بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي كاظم عبيد124809

ى عبد59679 100بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر حسير

101بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرضياء شهيد محيسن68408

102بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررياض حميد ثامر69022

103بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء كامل ساهي124517

104بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرباسم عودة وران315887

105بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي حمادي عبد125017

106بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعماد لهمود شندوخ70075

107بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي كريم فضالة68536

108بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعباس جليل هادف59528

ي58884
109بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرنجم عبد راضى

ى58159 110بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرشكران علي حسير

111بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراكرم نعيم عويز361578

112بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمصطقى رحيم حميد57875

 علي يارس553775
ى 113بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

114بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي محمد جاسم359982

ي69129
ى
115بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرقاسم صلع عوف

116بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي كامل عبد360643

117بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمرتضى عبدهللا مطرسر475207

118بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسامي جمعة عليوي70269

119بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررياض منشد نزال279552

ى جاسم كندور362865 120بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

121بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي لفته عبيد69885

122بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر جابر زرزور124589



123بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر فليح حسن363179

124بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركرار سالم حنظل66689

125بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصادق حميد عبدالرضا70303

126بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعمران نعمة عطية361619

127بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرفؤاد طارق عكلة124792

ى عبدالرضا كطافة362689 128بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

129بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن صبير مطر67914

130بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرهاشم جفات مشعان70914

131بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعقيل زياره فاضل69560

132بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر جميل سلمان363073

133بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمسلم عدنان جخيور67096

134بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررسول جعفر نارص475160

ى اسمير59735 135بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد حنير

136بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد سالم جابر59745

137بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبدالرحمن عزيز جاسم70402

ي274038
ف خقى 138بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي مرسر

139بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمصطقى رزاق جيجو70121

140بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد نعمه مشكور70449

141بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد عواد خلف69594

142بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد نجيب علي67940

 تالي66123
143بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررحيم درسر

ى مونس553320 144بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد حسير

145بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد مطرسر مكطوف532128

ى532209 146بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد سالم حسير

ى احمد عاجل124514 147بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

148بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرامجد حميد كاطع59270

ى محيبس319106 149بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

150بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي نصيف مكطوف58777

151بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمؤيد مطر جايد125565

152بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصفاء جعيول حميد58296

153بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء كامل ظاهر124734

154بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمهند حسن هليل71033

155بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكريوسف صالح حسن125109

156بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعباس سعد عبدالعالي362930

157بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعجيل عبدالقاسم جمعان553319

158بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر كريم عبود124666

159بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد جابر نارص318988

160بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرضياء نجم عبد72982

ى كرم70702 161بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسجاد حسير

162بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكروليد سهيل خيون125450

163بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراكرم داخل كريم362674

164بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن صالح حسن70213

165بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعدنان ثامر راهي57553

ي جابر362732
166بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر شمخى

ي كزار475288 ى ناج  167بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

168بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبدالرزاق حري    ج غشيم124509

169بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي شهيد لفته475633

170بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد حلو غالي57594



ى عبدالحسن نهير125427 171بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى مطرسر133339 172بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي حسير

173بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصادق جعفر صادق361180

174بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر كاظم هربود69123

ى سلمان غازي360802 175بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ي475433
176بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررحمن عذيب تق 

177بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرنزار محمد عبيد360247

178بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء صباح عبدالسادة363501

179بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمهند شهيد محيسن58997

180بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصفاء شاكر قاسم125150

ى ناظم نعيمة176878 181بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ب125103 ى فرهود دهير 182بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى ضيدان حسون124350 183بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

184بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمصطقى جودة جابر475480

185بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد علي مخرب70097

186بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن فليح منصور532098

ي125730
187بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسعود شنيار خقى

188بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد حميد ظاهر69892

189بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرميثم نجيب علي67134

190بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمسلم خلف ناهي57600

191بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد حمود جايد361692

ي بياد361451 192بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسالم العين 

193بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكروسام علي بريسم363104

194بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكربهاء حمود جايد361678

195بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي رزاق مشكور362408

196بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرارشد حميد مزبان318989

197بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر رزاق جعفر318844

ي362882
198بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعثمان خليل ناسر

199بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد فرج محمد68775

200بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراثير عارف عيدان176905

201بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحكيم نارص حسن532099

202بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررائد محمد عبد223086

203بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرنارص محبوب نارص68610

204بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركاظم حمد صليب362581

205بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعدنان عيىس مطير475749

206بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد اخرس جابر475428

207بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكريوسف صالح غضيب125273

ي360840
208بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن علي شغى

209بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعمار غالي رزاق124689

210بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجابر عبدهللا عذار70837

ى حميد ثامر70544 211بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

212بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمهدي حاتم جابر69500

213بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي لفته محزب58847

ي خليفة477676 214بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعباس صي 

215بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرفالح حسن عبدالعالي532135

ى58145 216بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرقيض علي حسير

217بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرطارق عجيل جابر58573

218بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسالم عيد سدخان532077



219بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعقيل عبدالحكيم عزيز475413

220بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعمار علوان ارجيب69791

221بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعقيل شنان تالي363438

ي318977 222بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرنض كاظم تخ 

ى319044 223بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررافد غانم عبدالحسير

224بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرريحان كاظم تالي58485

225بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي فليح حسن318981

226بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرموس خلف هادف70848

ى كامل عبد69236 227بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى محمد70162 228بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد حسير

229بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن فليح خريبط71460

 حاتم خضير553242
230بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمصطقى

231بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعمار رحمن شالكه125747

232بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرناطق جلوب جابر72905

233بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي حسن شاطي125333

234بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمرتضى ثجيل رضو72011

235بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركاظم بلة نارص69000

ي عذيب معارج125223 236بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرناج 

237بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعصام زناد وادي67255

238بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرامجد صادق حران68624

239بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر كاظم ملوح70890

240بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعباس فاضل عليوي69929

241بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركرار كاظم نزال363007

242بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرامجد رخيص منعيى58612

ى كاظم67434 243بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرضياء حسير

244بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجمال حميد ناهي319024

ى360950 ي عبدالحسير 245بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرقائد عرين 

246بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد منشد نزال360324

247بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد جميل حميد550747

248بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرشاكر محسن خلف69298

249بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمسلم مدهرب عطشان57755

250بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجواد محمد عبيد256953

251بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسالم زغير عوض362835

ي خلف68967 252بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررائد خير

253بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي جابر جلود68323

254بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمجيد نارص مجيد548212

255بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرستار عبدالسادة خرباش475332

256بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعباس فاضل كاطع256943

ي عبد68310
ى غنى 257بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى خليف نهير70577 258بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

259بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرماجد محسن عبد72670

260بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمهند سلطان مجلي69569

261بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرهاشم حميد هليل124680

262بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي حمود عبدهللا274079

263بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجاسم خليف نهير59439

264بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمازن رزي    ج كاطع73174

265بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي هادي طريف72063

266بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسالم فليح حسن532107



ى532073 267بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرامجد اسماعيل مفي 

268بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي كريم حبش125237

269بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمهند جواد حنون124461

270بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد سعد فاضل71594

271بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي هوري فليح66444

272بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرخالد حسن قاسم550269

يف72215 ي رسر
273بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرميثم عان 

274بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرامجد جميل حسن72833

275بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكريونس كاظم عبد69575

ى محمد70588 276بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعباس حسير

277بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد موس كاظم361932

278بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمرتضى معن جويد125267

279بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركرار حميد يارس70653

280بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرخالد بلة نارص68673

281بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمسلم هالل معارج125281

282بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي صالح نعيمة67162

ي360293
ى
283بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحميد اشنيت عوف

284بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعباس سعد قزموز67022

285بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي دعيبل هادف70276

286بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمهند قاسم حسن68982

287بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعامر جلوب جابر72852

288بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد عباس عيدان68791

289بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعباس عبد غالب133266

ي كطافة70681 290بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرطالب ناج 

291بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصابر عبدهللا والي319032

292بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرانور نارص علي125461

293بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن كاظم خميس362345

294بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمرتضى كامل لفته69175

295بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد كامل مجيد70410

296بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي فاضل عليوي71434

ى475308 297بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررشيد اسماعيل مفي 

298بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبدالرحيم حميد خضير69115

ى176849 299دبلومالدواية51876ذي قارذكرشاكر لفته حسير

300دبلومالدواية51876ذي قارذكرعدنان خلف زبيدي69810

301دبلومالدواية51876ذي قارذكرعبدعلي عودة رسهيد361774

302دبلومالدواية51876ذي قارذكركاظم حسن كاظم532140

303دبلومالدواية51876ذي قارذكرعادل صي  خليوي125857

304دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن خطار كعيد125599

305دبلومالدواية51876ذي قارذكرشاكر مهدي جاسم125159

306دبلومالدواية51876ذي قارذكرعمار جبار ماهر475673

307دبلومالدواية51876ذي قارذكررحيم خلف هليل57862

308دبلومالدواية51876ذي قارذكرقاسم سلمان جبار70128

309دبلومالدواية51876ذي قارذكرفرحان غشيم خالد70535

310دبلومالدواية51876ذي قارذكرموفق مجيد عالوي532088

311دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي كاظم محمد69854

312دبلومالدواية51876ذي قارذكرسعد رزاق كاظم360761

313دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي سليم سلمان69599

314دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد عبد طعيمة222816



315دبلومالدواية51876ذي قارذكرجبار شكاكي ضاجي69522

ى59021 316دبلومالدواية51876ذي قارذكرجاسب لفته حسير

317دبلومالدواية51876ذي قارذكرستار جابر كيطان71370

318دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي عبد بياد361520

319دبلومالدواية51876ذي قارذكرطالب عبدالعالي خليف124573

320دبلومالدواية51876ذي قارذكررزاق جابر بدن68507

321دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي موس غافل57790

ى فليح عبدالحسن532112 322دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

323دبلومالدواية51876ذي قارذكرقيس حميد ذياب70571

324دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن فليح محمد58795

325دبلومالدواية51876ذي قارذكرجاسب كاظم حلبوص57495

ى69609 326دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد جلود حسير

327دبلومالدواية51876ذي قارذكرجبار حنون نزال69650

328دبلومالدواية51876ذي قارذكرحميد رحيم وحيد66983

329دبلومالدواية51876ذي قارذكرابراهيم خليل جاسم318883

330دبلومالدواية51876ذي قارذكرناظم خزعل غالم57505

ي جابر69213 331دبلومالدواية51876ذي قارذكرنعيم صي 

ى70628 ى علوان ياسير 332دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

333دبلومالدواية51876ذي قارذكرعباس حميد يارس70640

ى بكال361509 334دبلومالدواية51876ذي قارذكرجبار عبدالحسير

335دبلومالدواية51876ذي قارذكرالزم غازي حسن59707

ي125167
ى
336دبلومالدواية51876ذي قارذكرعدنان عيىس صاف

337دبلومالدواية51876ذي قارذكرليث عدنان محيسن58306

338دبلومالدواية51876ذي قارذكرموس محيبس حزيم360413

339دبلومالدواية51876ذي قارذكراياد كاظم مونس71337

340دبلومالدواية51876ذي قارذكراسامة زيد كامل72973

ى سعدون66452 341دبلومالدواية51876ذي قارذكرباقر حسير

342دبلومالدواية51876ذي قارذكرابراهيم محمد بري362992

343دبلومالدواية51876ذي قارذكررحيم عطية غالم315937

ى319019 غام علي حسير
344دبلومالدواية51876ذي قارذكررصى

ي جاسم319045
345دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد غنى

ى70160 346دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد فيصل حسير

347دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد عائد حسن532066

348دبلومالدواية51876ذي قارذكررشيد كاظم بجاي70156

349دبلومالدواية51876ذي قارذكرجليل يارس دغيم69562

350دبلومالدواية51876ذي قارذكرعدنان صابر عسكر66733

351دبلومالدواية51876ذي قارذكررعد مطير صلبوخ70669

352دبلومالدواية51876ذي قارذكرقاسم وحيد ريحان57516

353دبلومالدواية51876ذي قارذكرماجد ليلو غالي58560

354دبلومالدواية51876ذي قارذكرخالد يارس دغيم72595

355دبلومالدواية51876ذي قارذكرباسم حميد كصاب72098

356دبلومالدواية51876ذي قارذكرحكيم حيمر صالح66921

ى70926 357دبلومالدواية51876ذي قارذكرعامر صالح عبدالحسير

358دبلومالدواية51876ذي قارذكرهاشم عواد شذر70254

359دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد عباس نارص361360

ى طوفان363679 360دبلومالدواية51876ذي قارذكرهاشم حسير

361دبلومالدواية51876ذي قارذكركمال جاسب كاطع72560

362دبلومالدواية51876ذي قارذكريارس حمد عودة69485



363دبلومالدواية51876ذي قارذكرحيدر شعبان كاطع70835

364دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي عريف شجر532092

365دبلومالدواية51876ذي قارذكرعالء غانم عبدالحسن70633

366دبلومالدواية51876ذي قارذكرجهاد عبد بياد68710

ي نجم72541
367دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي تق 

368دبلومالدواية51876ذي قارذكرمهند ريسان عبد362133

369دبلومالدواية51876ذي قارذكرجابر زرزور مسعد318963

370دبلومالدواية51876ذي قارذكرعماد فضيل عجاج59783

371دبلومالدواية51876ذي قارذكراياد شهيد محيسن73166

372دبلومالدواية51876ذي قارذكرنارص راشد ثامر69333

373دبلومالدواية51876ذي قارذكرصدام معيود حمزه68968

374دبلومالدواية51876ذي قارذكرعبدالرحمن داخل ضميد68886

375دبلومالدواية51876ذي قارذكرمهند حسن خلف57533

ي يارس475273 376دبلومالدواية51876ذي قارذكرقضي ناج 

ى73012 377دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي فيصل حسير

378دبلومالدواية51876ذي قارذكرصدام عبد هويس70117

379دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد عواد محيسن363652

380دبلومالدواية51876ذي قارذكرماهر محسن عبد59664

381دبلومالدواية51876ذي قارذكرليث جاسب شيحان67172

382دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد عبدالجليل محسن72760

383دبلومالدواية51876ذي قارذكرعقيل كريم منعيى176919

384دبلومالدواية51876ذي قارذكرضياء منشد نزال66323

385دبلومالدواية51876ذي قارذكرعادل حسن خضير101821

386دبلومالدواية51876ذي قارذكرمجيد جبار حمود124431

387دبلومالدواية51876ذي قارذكرجمال ناظم رشيد125119

388دبلومالدواية51876ذي قارذكرفرقد عبدالشهيد محمد125941

389دبلومالدواية51876ذي قارذكرمسلم رزاق مشكور70319

ى70101 390دبلومالدواية51876ذي قارذكرذياب طريف حسير

391دبلومالدواية51876ذي قارذكرعبدالسادة كريم صبيح532065

392دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن فليح كاطع273995

ي قاسم محمد73188
393دبلومالدواية51876ذي قارذكرهانى

ى فاضل سلطان532143 394دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

395دبلومالدواية51876ذي قارذكرسجاد ستار جابر71712

396دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي عواد جابر69431

397دبلومالدواية51876ذي قارذكرحيدر خليف علي360998

398دبلومالدواية51876ذي قارذكرطه باقر عبود70064

399دبلومالدواية51876ذي قارذكراركان رحيم كهو532136

ي عواد59455 400دبلومالدواية51876ذي قارذكرعماد صي 

401دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن عبد محيسن69923

402دبلومالدواية51876ذي قارذكرنبيل فليح كاظم532062

403دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي عبدالقادر علي475689

ي69205
 علي شمخى

ى 404دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى محيسن125434 405دبلومالدواية51876ذي قارذكربهاء حسير

406دبلومالدواية51876ذي قارذكررافد باقر كنهور70411

ى72616 ى قاسم حسير 407دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

408دبلومالدواية51876ذي قارذكرقضي فاخر فرج68254

409دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد عزيز يارس70995

410دبلومالدواية51876ذي قارذكررعد عواد مشتت362748



411دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي حميد يارس67123

412دبلومالدواية51876ذي قارذكرعالء ورد عسكر362232

413دبلومالدواية51876ذي قارذكرمرتضى حميد يارس59128

414دبلومالدواية51876ذي قارذكرفيصل حاتم خضير362539

ى حامد58325 415دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي حسير

هللا362449 ى خير 416دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي حسير

417دبلومالدواية51876ذي قارذكرعالء ستار مريان70718

418دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد مهدي هليل124955

ى70304 ى هليل صحير
419دبلومالدواية51876ذي قارذكرمعي 

420دبلومالدواية51876ذي قارذكرعباس نارص مهدي68594

421دبلومالدواية51876ذي قارذكرفاخر حمد عودة59260

422دبلومالدواية51876ذي قارذكرطارق سلمان شباط124769

ى هاشم رحيمه69401 423دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

424دبلومالدواية51876ذي قارذكرمنتظر منشد نزال125027

425دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي عبد والي70747

426دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي نايف كريم475534

427دبلومالدواية51876ذي قارذكرشهيد كريم لهمود71529

428دبلومالدواية51876ذي قارذكرحيدر حسن نعيمة475543

ى73201 429دبلومالدواية51876ذي قارذكررائد غانم عبدالحسير

430دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن خليف ساجت72088

431دبلومالدواية51876ذي قارذكركرار داخل عبد361897

ى عالوي176899 432دبلومالدواية51876ذي قارذكرسلمان حسير

433دبلومالدواية51876ذي قارذكرعباس وهاب سلمان70692

ى هاشم جي 68869 434دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

هللا عبيد273965 435دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد خير

436دبلومالدواية51876ذي قارذكرابراهيم جامل كريم360672

437دبلومالدواية51876ذي قارذكررسول صبيح عبدالقادر532119

438دبلومالدواية51876ذي قارذكرحميد زايد كريم362203

439دبلومالدواية51876ذي قارذكرذوالفقار خليل جاسم69291

440دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد كاظم عبيد125253

441دبلومالدواية51876ذي قارذكرسجاد علي خلف553332

442دبلومالدواية51876ذي قارذكركرار محمد عبيد71821

443دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي لفته ثامر72517

444دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد عبود محمد360662

445دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد زيارة رمثان532070

446دبلومالدواية51876ذي قارذكرباسم مطير رحيمة124577

447دبلومالدواية51876ذي قارذكرعمار ثجيل رضو67538

ي طريخم سلمان69278 448دبلومالدواية51876ذي قارذكرناج 

449دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي كاظم عذافه360286

ى124379 450دبلومالدواية51876ذي قارذكرشاكر محسن تي 

451دبلومالدواية51876ذي قارذكرغسان دخان مجيد125355

452دبلومالدواية51876ذي قارذكركاظم وضاح فرهود475292

453دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد حسون هارون475725

454دبلومالدواية51876ذي قارذكرغفار مشتاق طالب553882

ى فجر70375 455دبلومالدواية51876ذي قارذكركريم حسير

456دبلومالدواية51876ذي قارذكرفؤاد كاظم خلف279461

ي جايد223009
457دبلومالدواية51876ذي قارذكرمصطقى عونى

458دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد جاسم محمد362975



459دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد عواد محيسن69052

هللا361536 ى خير 460دبلومالدواية51876ذي قارذكرعقيل حسير

461دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد شاكر مهدي125420

462دبلومالدواية51876ذي قارذكرنور جميل حميد222708

463دبلومالدواية51876ذي قارذكرسجاد عدنان محيسن361799

464دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي عزيز يارس58597

465دبلومالدواية51876ذي قارذكرمرتضى سلمان جلود360351

466دبلومالدواية51876ذي قارذكرسجاد كامل خصاف319126

 علي موس71915
ى 467دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

468دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي محمد مهاوي124552

ب125095 469دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحسن فرهود دهير

470دبلومالدواية51876ذي قارذكرجاسم محمد خليفة362437

اد360475 471دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد كاظم رسر

ى69907  علي حسير
472دبلومالدواية51876ذي قارذكرمثنى

ي كزار362624 473دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن ناج 

474دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد رحيم طاهر69070

475دبلومالدواية51876ذي قارذكريوسف لفته بداي362496

476دبلومالدواية51876ذي قارذكرماجد ابراهيم كاطع73129

477دبلومالدواية51876ذي قارذكرماجد حسن حمادي72301

478دبلومالدواية51876ذي قارذكرحيدر كامل عبد73026

479دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن شبوط خليف72941

480دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي كريم قزموز72538

481دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي زوير جابر57707

ي318810 482دبلومالدواية51876ذي قارذكرسالم كاظم تخ 

483دبلومالدواية51876ذي قارذكرسجاد قاسم محمد363392

484دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي ستار مريان256885

485دبلومالدواية51876ذي قارذكرميثم فالح حسن73002

486دبلومالدواية51876ذي قارذكرمالك يارس رغيف133326

487دبلومالدواية51876ذي قارذكررسول علي سلمان69914

488دبلومالدواية51876ذي قارذكرحمزة عذيب حميدي273960

489دبلومالدواية51876ذي قارذكررحيم سلمان مطر59098

490دبلومالدواية51876ذي قارذكرنزار محمد حمادي318878

ي66656
ي تق 
ى
491دبلومالدواية51876ذي قارذكرماجد صاف

492إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد خلف مرو124373

493إعداديةالدواية51876ذي قارذكررسن كاظم محيبس69039

494إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن خزعل غالم360881

495إعداديةالدواية51876ذي قارذكرناظم جي  خليوي71632

496إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر حسن محمد475519

497إعداديةالدواية51876ذي قارذكرريسان عبدالسادة طرباش475658

498إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحاتم خضير طبيج318804

499إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر عاشور عمير125216

500إعداديةالدواية51876ذي قارذكرنجيب عبد فهد362283

 علي جابر360560
ى 501إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

502إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعاجل حويش عبود59229

503إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجواد كاظم صالح125373

504إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجاسم محمد عبيد176768

ى مكطوف جاسم124902 505إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

1ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرعلي سفيح كاطع70123



2ماجستيرالدواية51876ذي قارذكرمنتظر جليل رضو475387

3بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرابراهيم فرحان جلود69620

4بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرماجد غانم عبدالحسن68932

5بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبدهللا جاسب كاظم58017

6بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن علي محسن68067

7بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررياض صالح محمد69583

8بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسالم كاظم طراد124463

ى71835  هليل صحير
9بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمصطقى

10بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرهشام ثامر راهي125127

11بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمصطقى صالح مجيد69685

12بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسجاد حميد موشان57529

13بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركرار حبيب عزيز69361

14بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجالل عارف عيدان475485

15بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد مزبان راشد68452

ى علوان صكبان57868 16بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

شاب حاوي125299 17بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرضياء رسر

18بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعمار منشد زغير58542

19بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبدهللا صالح محمد70167

20بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد منشد نزال318967

21بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكروليد خليف جودة125501

22بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصفاء محسن نارص360917

 تالي532081
ى 23بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمرتضى حسير

24بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرطاهر محمود طاهر57630

25بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررسول حسن عالوي67402

ي جواد كاظم70487
26بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمدتق 

27بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي جاسب كاظم57998

28بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرطالب كاظم حميد360179

29بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعمار محمد عبيد360355

30بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررائد عذيب كاصد125048

31بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد جاسم محمد319046

32بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعقيل حمود رمضان68827

33بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي خميس جويد554210

34بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن كريم فضالة69197

35بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسجاد نعيم والي363622

36بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي فيصل دمبوس362904

37بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكريحنر صباح خميس125088

38بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمقيت عبدالكريم خلف72705

39بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمسلم شنان تالي279624

شاب حاوي362780 40بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد رسر

41بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمود شاكر محيسن124555

ى125840 42بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء نارص حسير

43بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد رضا نارص125690

44بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرثامر جابر راشد125456

45بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر خلف خطار70419

46بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر هاشم مخور68407

47بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصادق عجة اعبيد70739

48بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد محمد عامر361815

49بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسجاد حيدر حسن532078



ي جاسم124405
50بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسجاد غنى

 فرهود خضير125809
51بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمصطقى

52بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد محمد باقر318829

ى احمد حنون362923 53بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

54بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي حميد حسن66745

55بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرشهاب احمد عودة475367

56بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجعفر اسماعيل نسيم124881

57بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن كريم خضير176629

58بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسجاد اياد كاظم68361

ي477647 59بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرامير سكر داج 

60بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررسول سعيد حران363195

هللا176791 61بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمرتضى ثامر خير

ي362956
62بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء جليد شغى

63بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالوي رشيد عالوي69445

64بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي رزاق جعفر360599

65بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكريوسف رياض محيسن69939

ى فيصل دمبوس59200 66بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

67بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرقاسم غصة سماري57575

68بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد نعمة دوالب66536

69بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد سالم محمد532095

70بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررعد رشيد فيصل532138

71بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرفارس خالد كامل361983

72بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء رخيص منعيى57539

73بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرهادي جحيل حنون59464

74بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر قطران معيدي58120

75بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمسلم عباس حنون58250

76بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد مجيد خلف318998

77بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن هادي مرزة532144

78بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرغسان نعيم جخيور67077

79بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي ثامر راهي57548

80بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمصطقى فاضل جابر67502

81بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمود عدنان حمدان59145

 علي محمد362332
ى 82بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

83بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراياد جابر خليوي475259

ى عبدالحسن عويد484746 84بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ي جاسم70369
85بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي غنى

86بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد اسعد عودة57520

87بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن جري سلمان70014

88بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرنشوان نزار عبدالهادي360588

89بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمالك كركان سدخان532126

90بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسعد محسن خيون70443

ى رشيد72825 91بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسجاد حسير

92بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبدهللا هوري فليح361018

93بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمقداد جليل رضو70885

94بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرباسم خليف نهير59656

 سمير عطية125957
95بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمصطقى

96بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر صالح غضيب124390

97بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجمال جميل خزعل279651



98بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرانيس مجيد جازع57767

ى72834 99بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمسلم محسن صحير

100بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد قاسم حسن72667

101بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد غالي رزاق532141

ان مهدي59078 102بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعقيل جي 

ي73280
103بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرصعب فرج صخى

104بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرانور حنيان حامد532158

ي362043
105بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد عطشان خقى

ى احمد جابر57541 106بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ي318960 107بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي جاسم تخ 

108بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد كاظم باهض319000

109بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعدنان حامد جساس532097

110بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر ثامر بوهان70005

111بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسالم حسن مرهج360821

112بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحسن حمادي عبد125533

113بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعقيل سامي بريسم176592

ى70622 114بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسام علي حسير

ى حسن حمادي70475 115بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى نايف كريم70525 116بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

117بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد علوان صكبان69586

ى72587 118بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمرتضى هليل صحير

ى صعيب69141 119بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد حسير

120بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد خليف جودة68519

121بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررحمة هللا علوان كعيم176556

122بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحسن خلف طاهر71616

123بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعقيل طاهر محمد71060

ى سمسم حزام133371 124بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

 عبدالعالي363003
ى 125بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد حسير

126بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد طاهر طعيمة125077

127بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرابراهيم خليل خرموش70240

128بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرنصيف جاسب ثجيل70426

129بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي جواد كاظم57830

130بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر حلو غالي69945

131بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن شاكر سحيب222695

ى رزاق عجيد71008 132بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

133بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر حسن معلة69340

134بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي طالب هاشم66869

135بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركرار رياض رشيد73050

136بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمهند مطرسر عطيه66505

137بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمسلم طاهر الزم68490

ى مكطوف124909 138بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي حسير

139بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن جعفر كريم72134

ى وهاب سلمان124396 140بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

141بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي فاخر خضير363058

ي ورد70642 142بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد عرين 

143بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد صيهود رزاق532116

 علي حسن319131
ى 144بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

145بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد ثجيل معارج475765



146بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمالك جبار عزيز360508

147بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي طالب عكاب178809

148بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي ثامر بريسم58656

ى عباس حنون69624 149بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى69406 150بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراسعد ضاجي ياسير

151بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكريونس حميد ذياب70864

152بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكروليد حلبوص عودة70137

153بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمهند جبار عبيد69315

154بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرماهر سلمان فهيد176585

155بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد فنيخر شعيوط59286

156بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرغيث سمير عطية532103

157بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررشيد حميد عبدالسادة532188

158بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد سلمان ناهي59089

159بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمسلم كامل شمران362806

160بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسالم ستار جبار69392

161بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي عدنان طاهر70547

162بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد نصيف مكطوف360616

163بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء عبدالرضا كطافة69498

164بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرايرس عباس شنيور125831

165بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد حسن طاهر532085

166بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسعد خليل كاظم72931

167بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررائد لطيف رسحان72581

168بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكررعد نارص عاجل360975

169بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرساجد غازي رسن361441

ي حمود360791
170بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسجاد منخى

171بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد عبد عطية274086

172بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرباسم سعد ربيع176662

173بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكروارث علي كسار319027

174بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء حكيم بشير255438

175بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرستار حمود حويل66014

176بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرهشام عبدالكريم عبد176834

177بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي محمد عبد69873

178بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر كامل ظاهر362636

179بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسالم كاظم سالم532101

180بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحاتم كريم منعيى67036

ي69789
181بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن شيحان شغى

182بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرناظم طعمة كهو176540

ى جوجي زرار57903 183بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسير

184بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد داخل جابر69603

185بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسجاد حرين محمد125489

186بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجعفر موس كاظم279519

187بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسعيد عامر كصاب68211

ى نمر532122 188بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء حسير

ى يارس176799 189بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجبار شنير

190بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي ستار جابر73106

191بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرسلمان رزي    ج حمد125181

192بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد رحيم طري    ح67413

193بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحسن حنون حافظ124641



194بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبدهللا عواد نعيم68098

195بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد كاظم عناد124543

196بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعالء احمد حنون361950

ى هليل69841 197بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد حسير

198بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر فاضل حميد70666

199بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكركرار كاظم سالم475322

ى خزعل176568 200بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي حسير

201بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي نارص كاطع69329

202بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكراحمد شعبان كاطع57569

ي360389
ى
203بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمروان عيىس صاف

204بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي حمود جريو69858

205بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعبد حكيم كامل361853

206بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرعلي خلف خطار70613

ي نارص70495 207بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرحيدر عبدالنن 

ي59544
208بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمالح حميد هانى

ي553240
209دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد سلمان منخى

210دبلومالدواية51876ذي قارذكرمهند عودة كريم57884

ى ورد125394 ى حسير 211دبلومالدواية51876ذي قارذكرامير

212دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي خليل جاسم475615

213دبلومالدواية51876ذي قارذكرهادي كامل عطشان125407

214دبلومالدواية51876ذي قارذكرسمير علي سمير69310

215دبلومالدواية51876ذي قارذكرعالء رحيم شاطي66901

216دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد حميد خضير58965

217دبلومالدواية51876ذي قارذكرسالم وحيد لفته57969

218دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد هاشم عودة394197

219دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد كريم عبد66787

220دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن رحيم طري    ح69814

221دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد خزعل شكاكي69014

ي حمادي223170 222دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي صي 

223دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي صالح مهدي70141

224دبلومالدواية51876ذي قارذكرساجد محمد عبيد319037

225دبلومالدواية51876ذي قارذكراسير نعيم عويد59722

226دبلومالدواية51876ذي قارذكرمشتاق كاظم نزال70238

227دبلومالدواية51876ذي قارذكرحيدر سالم صكبان72970

228دبلومالدواية51876ذي قارذكرمصطقى قاسم سلمان69566

229دبلومالدواية51876ذي قارذكرمصطقى سلمان جلود484743

230دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد دنيف صالح222928

231دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي محمد عبود69191

232دبلومالدواية51876ذي قارذكرعمار مشتاق طالب66167

233دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد عباس شنيور362121

234دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد جوجي زرار58421

235دبلومالدواية51876ذي قارذكركرار رحمن مطر71671

ى59670  علي عبدالحسير
ى 236دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

237دبلومالدواية51876ذي قارذكركرار ستار مريان66033

238دبلومالدواية51876ذي قارذكرمرتضى فرهود خضير124989

239دبلومالدواية51876ذي قارذكركريم فرج كاطع69706

240دبلومالدواية51876ذي قارذكرسجاد عبدالزهرة عبدالكريم67636

241دبلومالدواية51876ذي قارذكرسالم حازم عبد الرزاق72076



242دبلومالدواية51876ذي قارذكروالي صالح خلف255368

243دبلومالدواية51876ذي قارذكرامجد عادل جاسم69283

ي جاسم71081
244دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمود غنى

 علي67007
ى 245دبلومالدواية51876ذي قارذكربراء حسير

ي سهيل خيون59554
246دبلومالدواية51876ذي قارذكرراضى

247دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن نعيم جخيور70474

248دبلومالدواية51876ذي قارذكرارشد سعد عزيز57922

ى كريم خضير69454 249دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

250دبلومالدواية51876ذي قارذكررسول طالب بستان475217

251دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد ماجد حسن532068

252دبلومالدواية51876ذي قارذكرحيدر كشاش عجرش73214

ي70827
253دبلومالدواية51876ذي قارذكرمهند حبيب راضى

254دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي دخيل عكال58005

255دبلومالدواية51876ذي قارذكربالل ابراهيم محمد72504

ي70938
256دبلومالدواية51876ذي قارذكرسالم محمد بانى

257دبلومالدواية51876ذي قارذكرعلي عجيل عليوي475593

258دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسن عبدالحسن نهير68460

259دبلومالدواية51876ذي قارذكرمصطقى محمد باقر477106

ى مطر58897 260دبلومالدواية51876ذي قارذكرموس حسير

261دبلومالدواية51876ذي قارذكرسجاد حميد كاظم70903

262دبلومالدواية51876ذي قارذكرحيدر سالم حنظل69292

263دبلومالدواية51876ذي قارذكركرار فليح حسن69865

264دبلومالدواية51876ذي قارذكرسعيد باقر جبير70437

ى صالح176760 265دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

266دبلومالدواية51876ذي قارذكرابراهيم حميد مران70066

267دبلومالدواية51876ذي قارذكرامجد بطاح حميد71385

268دبلومالدواية51876ذي قارذكركرار عادل باقر66760

269إعداديةالدواية51876ذي قارذكرموس عاجل محسن58752

270إعداديةالدواية51876ذي قارذكرراشد جابر راشد178196

271إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمسلم احمد لفته133073

272إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى احمد فيصل362526

ي تالي69465
273إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى حسونى

274إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن خنفر الزج246522

275إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمشتاق رزاق خليف125403

276إعداديةالدواية51876ذي قارذكراسامة عبداالمير عطية124401

277إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن جمعة عليوي70958

ى محسن67700 278إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحسن حسير

279إعداديةالدواية51876ذي قارذكرفالح حسن غشيم274017

280إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى داود سلمان71038

ى ستار جابر72630 281إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

282إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد نصيف جاسم57561

283إعداديةالدواية51876ذي قارذكرابراهيم محمد عبدالقادر532205

284إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسام حميد عبدالسادة477642

ى فرج محمد68634 285إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسنير

286إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمنتظر احمد صالح70145

287إعداديةالدواية51876ذي قارذكربالل جبار جيجو70821

ي125936 288إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعباس فاضل عرين 

289إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجعفر حسن نعيمة532093



290إعداديةالدواية51876ذي قارذكركرار رزي    ج كاطع73189

ى عالوي عيىس58733 291إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

292إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمنتظر محمد خميس68587

293إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن منذر حسن124743

294إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد كريم حميد360306

295إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعبدالهادي سعيد عبداالمام68599

296إعداديةالدواية51876ذي قارذكروسام ستار جبار72115

297إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد خلف خطار69949

298إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسام حسن محمد363120

 علي داود70227
ى 299إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

300إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي كريم عبدهللا532086

301إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن مؤيد عبود70980

302إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى كريم حسن71882

303إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد وضاح فرهود475604

304إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد رياض عبد125384

305إعداديةالدواية51876ذي قارذكروسام ثامر راهي68750

306إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمصطقى حميد يارس178249

307إعداديةالدواية51876ذي قارذكريوسف رياض جليد69057

ى72929 308إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد محسن صحير

309إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمسلم ياس خضير124627

310إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي نعيم نزال475237

ى ملك222660 311إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد حسير

312إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد محسن كريم178395

313إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر فحيط اعوج475549

314إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد عقيل مساعد223104

ى178306 315إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد عادل حسير

316إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد يوسف رحيمة70773

317إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعمار حميد ساهي72316

318إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى سعدون حريجة363144

319إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد مري حمود69321

320إعداديةالدواية51876ذي قارذكرخالد جبار جيجو66630

321إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد رحيم خلف72659

322إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي خالد حريجة70007

323إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسعد جواد صيوان68300

324إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن حميد سعدون363050

325إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعقيل جليل يارس255420

326إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعمار حميد ناهي72914

327إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمصطقى محمد عبدالسادة475650

328إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجعفر رحيم محسن72795

ى58824 329إعداديةالدواية51876ذي قارذكروسام شهيد حسير

ي عبداالمير125800
330إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى غنى

331إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي هادي ساهي70180

332إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر نعيم جخيور68236

333إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعبدالرحيم عودة مهدي58585

334إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمنتظر حازم عبدالرزاق68908

335إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي عبدهللا جي 553318

 علي عبداالمير222964
ى 336إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

337إعداديةالدواية51876ذي قارذكرهادي صالح عزيز363232



338إعداديةالدواية51876ذي قارذكراركان محمد كاظم319122

339إعداديةالدواية51876ذي قارذكرامجد اياد شعو477208

340إعداديةالدواية51876ذي قارذكرخليل كامل منيصب178112

341إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي شاكر عبد125241

342إعداديةالدواية51876ذي قارذكركريم سعيد سالم70812

343إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي عبداالمير عزيز178321

344إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسام رحم مجيد69439

345إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمروان كاظم عذافه361888

346إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر جواد كاظم71850

347إعداديةالدواية51876ذي قارذكرنارص فوزي مزيعل484758

ب59479 348إعداديةالدواية51876ذي قارذكرهادي نعيم دهير

ى جابر جلود318997 349إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

350إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي زغير عوض125327

351إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد وليد نعيم69799

352إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي زيارة فاضل69550

ى كاظم محمد532225 353إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

354إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحميد قادر عبود475399

355إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعباس حيدر موس58284

356إعداديةالدواية51876ذي قارذكرطه سمير جاسم274049

357إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد شاكر عباس532118

358إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن خضير عباس69326

ى جاسب بوهان70400 359إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

360إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعباس سلمان فهيد72497

ي نهير68188
361إعداديةالدواية51876ذي قارذكرستار هانى

362إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد غالب هاشم57583

363إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمجيب عبدالكريم خلف246455

364إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمجتن  يوسف رحيمة70795

 علي عبد363170
ى 365إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

366إعداديةالدواية51876ذي قارذكركرار علي كاظم545362

367إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد حسن كاظم255336

368إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن كاظم حسن178588

369إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد رحيمه عكال70729

370إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي رعد كاظم223040

371إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي عبد الغفار عويد273978

372إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى سعيد كركان68334

 علي شناوة72646
373إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى

ى ريسان362553 374إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي حسير

375إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر فالح عبدالسادة68855

376إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجعفر عبدهللا جابر223118

377إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمهتدي صالح مجيد69484

378إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي جاسب حسن70925

379إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد عدنان جخيور67761

380إعداديةالدواية51876ذي قارذكراياد جاسم رضو66469

381إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي سعد رزاق360770

382إعداديةالدواية51876ذي قارذكربالل رزاق عبد68266

383إعداديةالدواية51876ذي قارذكرأحمد عزارة شنبارة68226

384إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجعفر نعيم حنش274036

385إعداديةالدواية51876ذي قارذكريحنر زكي محمد319136



 علي274071
ى 386إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي حسير

ى كريم حبش70951 387إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

388إعداديةالدواية51876ذي قارذكرانور حميد فيصل124423

ي جعفر484763 ى ناج  389إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى125286 390إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسيف عبدهللا حسير

391إعداديةالدواية51876ذي قارذكرايوب حرين محمد125509

392إعداديةالدواية51876ذي قارذكرغيث علي فليح361960

ى58632 393إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمعتصم قاسم حسير

ي72805
394إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمقتدى حبيب راضى

ي67968
395إعداديةالدواية51876ذي قارذكرهاشم جبار شمخى

396إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد مهدي حاتم178521

397إعداديةالدواية51876ذي قارذكرباسم وضاح فرهود475582

398إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن محمد جليل255293

399إعداديةالدواية51876ذي قارذكرناظم زغير عبدالواحد363831

400إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمسلم وليد نعيم69780

401إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعبدالكريم صباح نجم484753

402إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن علي جاسم318855

403إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعمار كاظم خلف67274

404إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمود انور مغيص532170

ى مطر124355 405إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمسلم حسير

406إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد محمد عبود176654

ى نجم عبيد70386 407إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

ان مهدي72777 408إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمنتظر جي 

ى محمد عويد133239 409إعداديةالدواية51876ذي قارذكرامير

410إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي جبار عليوي125886

411إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي محمد فرحان178445

412إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعقيل محسن عبد223153

413إعداديةالدواية51876ذي قارذكررائد ابراهيم محمد72350

414إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي عبد غالب246617

ى ملك222682 415إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد حسير

416إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن عطشان مهدي124725

417إعداديةالدواية51876ذي قارذكررحمة رعد كاظم178267

ى223014 ى سالم حسير 418إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

419إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد قاسم عطية319113

420إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد صباح حمود70342

421إعداديةالدواية51876ذي قارذكركاظم علي محسن68079

ى كاظم124684 422إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد حسير

 علي باقر71078
ى 423إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

424إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعزيز عبد والي70479

ى يارس68605 425إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسعيد شنير

426إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد عواد خزعل70969

427إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد داعم عثمان178205

هللا360870  ثامر خير
428إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمصطقى

ى مطير223047 429إعداديةالدواية51876ذي قارذكرباسم حسير

430إعداديةالدواية51876ذي قارذكرهادي كاظم مهدي66344

431إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد عبدالرضا المي124536

432إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي محمد عبداالمير59489

433إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد مري حمود532072



434إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد بزون مرزة532200

ي362666
435إعداديةالدواية51876ذي قارذكرامجد سلمان منخى

436إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد هادي نعمة176619

437إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي جابر راشد69728

438إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي عبداالمير عطية69479

439إعداديةالدواية51876ذي قارذكرصباح حسن ثاجب72850

440إعداديةالدواية51876ذي قارذكرهيثم موس عجيل361326

441إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعقيل عويد خليف69260

442إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر قاسم سلمان72564

443إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحامد شاكر فليح124719

444إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد كريم حسن70211

445إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي محمد جميل125068

446إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعقيل رزاق طارش69836

447إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسعيد جحيل حنون68841

ى سلمان70257 448إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي حسير

ى فاضل عباس70898 449إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

ي72427
ى شمخى 450إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر حسير

451إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد قاسم محمد256096

452إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد حمد جلود553333

453إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن صادق حران318996

ى سليم بارح69773 454إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

455إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد حميد حسن532154

ى حيدر حسن67288 456إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

457إعداديةالدواية51876ذي قارذكرباقر فوزي مزيعل363142

458إعداديةالدواية51876ذي قارذكررسول محمد لفته125559

459إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعصام كعيد جي 178274

 علي سلمان133303
ى 460إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

461إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد سويف العيوس360425

462إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر جاسم نارص70000

463إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمسلم عواد حسن71056

ى نعيم256069 464إعداديةالدواية51876ذي قارذكرضياء حسير

465إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجالل رسحان فليح70389

466إعداديةالدواية51876ذي قارذكررعد عبدالقادر علي176714

467إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد قاسم منشد255149

ى عجيل شذر69578 468إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

469إعداديةالدواية51876ذي قارذكرموس غالب ملوح178469

470إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد محمد عبد222883

471إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى سالم عجيل67614

ى318990 472إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسالم حمزة حسير

473إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد عكار عباس72477

 علي حكيم69089
ى 474إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

475إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي طالب خلف70556

476إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد حميد رسن69140

477إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمنتظر مزبان صالح57745

478إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمصطقى احمد فيصل360377

479إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي فارس كريم125309

ى رياض شهيد274041 480إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمعي 

481إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن علي حسن68437



ى نمر532120 482إعداديةالدواية51876ذي قارذكرضياء حسير

483إعداديةالدواية51876ذي قارذكرغافل سطيح بارح362791

هللا532195 484إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعمران كريم خير

485إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعقيل نجم عبدهللا532130

486إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعمار حسن فليح255410

487إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي جعفر نارص133222

488إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن صبيح شنيور69161

489إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسيف الدين حسن جابر72572

490إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي رضا والي محيسن124835

491إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسعيد بارح جعفر361269

ى طالب جليل256053 492إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

493إعداديةالدواية51876ذي قارذكرميثم محسن عبد477662

494إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد خليل سلمان178457

495إعداديةالدواية51876ذي قارذكريحنر حبيب هاشم69606

496إعداديةالدواية51876ذي قارذكررسول شيحان جلود532190

497إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي نعيم علي363206

498إعداديةالدواية51876ذي قارذكرانور عاشور عمير125634

499إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعبدهللا ريسان مطير178413

500إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد عدنان حسن125211

ى361761 501إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي كريم حسير

502إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد باسم محمد67801

503إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن عدنان فيصل359966

 علي جبير124695
ى 504إعداديةالدواية51876ذي قارذكربنير

505إعداديةالدواية51876ذي قارذكررسول مزهر حسن178072

506إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر عادل باقر124675

507إعداديةالدواية51876ذي قارذكرميثم نصيف جاسم274140

ى خزعل68767 508إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد حسير

ي70778
509إعداديةالدواية51876ذي قارذكرصالح حميد هانى

 علي عباس72867
510إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى

511إعداديةالدواية51876ذي قارذكركرار كاظم محمد70150

512إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد الزم غازي70037

513إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي عبداالمير كريم255359

514إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجراح جواد كاظم360025

515إعداديةالدواية51876ذي قارذكرخالد خلف جابر363404

516إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمسلم رشيد فيصل124636

517إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي نجيب علي70850

518إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمروان شاطي محسن542093

ى جاسم نارص532104 519إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

520إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد عبدالكريم عبد66266

ى محيسن منذور360106 521إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى حاتم وايل532203 522إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

523إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعمار ماجد عواد57725

524إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي حميد كريم70857

525إعداديةالدواية51876ذي قارذكرليث ابراهيم محمد72490

526إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن عزيز يارس274008

ى68815 527إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسعد عليوي عبدالحسير

528إعداديةالدواية51876ذي قارذكرايمن محمد عبد318877

529إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن كريم ناهي66808



ى زويد57510 530إعداديةالدواية51876ذي قارذكرصدرالدين حسير

531إعداديةالدواية51876ذي قارذكرابراهيم تعبان بري363569

532إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى عبدهللا جي 222774

533إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجاسم محمد عويد273979

ي حمادي69167 534إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن صي 

535إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي ماجد حميد125992

536إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد فليح حسن125140

537إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى حاتم خضير553328

538إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد جاسم رمضان70506

539إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد عباس شنيور69767

540إعداديةالدواية51876ذي قارذكرناظم لطيف يارس178552

ى176914 541إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمنتظر جليل عبدالحسير

542إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد صبيح زرينخ532184

543إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعقيل عذيب كاظم69098

544إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد احمد عويد274026

545إعداديةالدواية51876ذي قارذكريونس رياض محيسن176820

546إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن حميد عبدالرضا71070

547إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجواد كاظم خلف255377

ى اياد كاظم246563 548إعداديةالدواية51876ذي قارذكربنير

549إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد درسر حمود553896

550إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمؤمل خالد لطيف66992

551إعداديةالدواية51876ذي قارذكركاظم لطيف يارس176772

552إعداديةالدواية51876ذي قارذكرابراهيم عودة مهدي124412

553إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي صادق طاهر125439

554إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي عبدهللا حسن361881

555إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعبدهللا عذاب عبدالرضا125712

556إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعقيل علوان كعيم69420

 علي66418
ى 557إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

ى سعدون72023 558إعداديةالدواية51876ذي قارذكركريم حسير

559إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي رزاق حميدي70344

ى عباس مطير475448 560إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

561إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمنتظر رحيم حسن362511

562إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي رزاق عيدان178062

ى362739 563إعداديةالدواية51876ذي قارذكركرار علي حسير

564إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمهند نعيم بعرور71946

565إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعقيل فليح حسن318864

566إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسام الدين اياد طارق361336

567إعداديةالدواية51876ذي قارذكرزين العابدين محمد جابر279656

568إعداديةالدواية51876ذي قارذكرشهاب احمد دنيف67582

ى يارس274051 569إعداديةالدواية51876ذي قارذكرهادي شنير

570إعداديةالدواية51876ذي قارذكرضياء مازن صلع124546

ى محمد عامر361830 571إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

572إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي جبار نارص477637

573إعداديةالدواية51876ذي قارذكراسامة فالح مجيد319022

574إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد يارس رغيف68488

575إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي جؤاد عامر70895

576إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمود سعيد حران70990

ى72521 ى صحير 577إعداديةالدواية51876ذي قارذكرضياء حسير



578إعداديةالدواية51876ذي قارذكرصيهود محسن طاهر532082

579إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد مسير ساجت178600

580إعداديةالدواية51876ذي قارذكرشكران رزاق جيجو133325

581إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد رزاق عبد362459

582إعداديةالدواية51876ذي قارذكرفائق حميد فرهود73152

583إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن عيىس جعفر362779

584إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمصطقى جابر نعيمة59312

585إعداديةالدواية51876ذي قارذكرفارس يوسف علوان532133

586إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد عبدالرضا عبدهللا532198

587إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجعفر خليل كامل246431

588إعداديةالدواية51876ذي قارذكراكرم جواد كاظم68921

589إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد رشيد محيل69909

590إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد حليم والي124384

591إعداديةالدواية51876ذي قارذكراوس رحمن حلو68378

592إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمود حسن قاسم125815

593إعداديةالدواية51876ذي قارذكررشيد موس كاظم246494

ى خضير67818 594إعداديةالدواية51876ذي قارذكريوسف ياسير

595إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي جليل يارس176865

ى غالم ثجيل59448 596إعداديةالدواية51876ذي قارذكربنير

597إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجعفر حسن عباس318922

598إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمسلم كاظم نزال532179

599إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعباس زويد سماري362483

600إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر اياد شعو476981

601إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعباس صبيح شنيور246628

602إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعبدالكريم قاسم شعيبث361485

603إعداديةالدواية51876ذي قارذكرصالح مهدي عزارة133300

ي حبيب عزيز222765
604إعداديةالدواية51876ذي قارذكرهانى

605إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد سالم حنظل70508

ى عزيز يارس66060 606إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

607إعداديةالدواية51876ذي قارذكرغالب زغير كاطع125816

608إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد يوسف جابر72041

609إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي كامل خصاف319072

610إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمهند كاظم محمد362597

611إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد سالم محيسن319018

612إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي ثجيل حميد124935

613إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي كامل محمد176581

614إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر مظلوم صالح178236

615إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعباس قاسم جابر70817

616إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمحمد عبدالجبار عباس176708

ى جبار نارص477635 617إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

618إعداديةالدواية51876ذي قارذكربالسم عبدالقادر علي72957

619إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسجاد حازم صادق70935

620إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى محمد عبدالسادة475644

621إعداديةالدواية51876ذي قارذكرليث حسن فليح133347

ي70293 622إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمنتظر فاخر داج 

623إعداديةالدواية51876ذي قارذكرباقر ربيع جوي  هن532132

624إعداديةالدواية51876ذي قارذكرضياء عدنان حسن125202

625إعداديةالدواية51876ذي قارذكراحمد ريسان عبدالسادة484736



 ماهود علي532129
ى 626إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

ي532164
ى شمخى 627إعداديةالدواية51876ذي قارذكرمرتضى حسير

628إعداديةالدواية51876ذي قارذكرجعفر داخل ضميد178142

ي178342
ى
629إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعمار كركان صاف

630إعداديةالدواية51876ذي قارذكرساجد هادي فالح58129

631إعداديةالدواية51876ذي قارذكرذياب غانم شالل69417

 علي محمد222738
ى 632إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسير

633إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسعد درسر حمود553889

634إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعباس جعفر لكن133284

635بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرجبار ماجد عبدعلي532115

636بكالوريوسالدواية51876ذي قارذكرمحمد عبدالكريم علي57693

637دبلومالدواية51876ذي قارذكررائد خضير عباس58347

638دبلومالدواية51876ذي قارذكركاظم نعمة دوالب70866

ي69003
639دبلومالدواية51876ذي قارذكرجاسب شيحان شق 

ي خليوي58520
ى
640دبلومالدواية51876ذي قارذكرخليل صاف

641دبلومالدواية51876ذي قارذكرجمال جاسب كاطع58335

642دبلومالدواية51876ذي قارذكرعباس حمادي عبد124660

 والي شغينه125580
ى 643دبلومالدواية51876ذي قارذكرحسير

ى71974 644دبلومالدواية51876ذي قارذكرغسان فيصل حسير

645دبلومالدواية51876ذي قارذكراحمد حميد دعدوش58219

646دبلومالدواية51876ذي قارذكرعباس شنان مكي69233

647دبلومالدواية51876ذي قارذكرعماد كاظم مهدي70195

ف كنهور70446 648دبلومالدواية51876ذي قارذكرمسلم مرسر

649دبلومالدواية51876ذي قارذكرقاسم مزعل غالم176637

650دبلومالدواية51876ذي قارذكرعماد خلف صالح57849

651دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد عدنان عبد58765

652دبلومالدواية51876ذي قارذكرمحمد حسن مرهج362700

653دبلومالدواية51876ذي قارذكرعباس عبدالواحد كاظم71507

ى عبود59597 654إعداديةالدواية51876ذي قارذكركاظم عبدالحسير

655إعداديةالدواية51876ذي قارذكركاظم ساهي جي 319074

656إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحيدر شنان مكي68498

657إعداديةالدواية51876ذي قارذكرماجد جواد كاظم133320

658إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعواد حسن حميدي69878

659إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعبدهللا حسن دري    ج361870

هللا احمد360070 660إعداديةالدواية51876ذي قارذكرثامر خير

661إعداديةالدواية51876ذي قارذكرحسن بلبل طروم59773

662إعداديةالدواية51876ذي قارذكرسعيد فليح محمد57776

ى جليل هادف70308 663إعداديةالدواية51876ذي قارذكرتحسير

ي حسون58034
664إعداديةالدواية51876ذي قارذكرعلي منخى

1ماجستيرالدواية51876ذي قارأننىصابرين صبيح شنيور256142

2بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىوسن عبد غالب223046

ى69270 3بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحنان فيصل حسير

ى361285 4بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسهام نارص حسير

5بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىفوزية حامد جساس532071

6بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسعاد عليوي جابر125644

7بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاغراس محمد حبيب223187

8بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىليل مهدي محمد69667

9بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىصابرين محمد مهنه279610



ماجده ليلو غالي59297
10بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

ى علوان58404 11بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىخولة حسير

12بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاقدام عزيز كنهور360042

13بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىامل فاخر ارهيف69261

14بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىعبير محمد جاسم359916

15بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىميعاد مهدي محمد69894

16بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىافراح محمد جاسم359998

انتظار حسن مرغي70290
17بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

االء شنان تالي477652
18بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

19بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسوسن جبار عويز68415

ى133358 20بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىايمان عكاب حسير

ي362297 علياء شيال العين 
21بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

ي361374
ى
22بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنادية صليع عوف

ين داخل عبدالرضا69228 23بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىشير

24بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىخولة عويد حبيب475699

ى حمادي72900 25بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب عبدالحسير

26بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزهراء عدنان مخيور68648

ى68578 شبعاد علي حسير
27بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

28بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىلمياء قاسم عباس57840

29بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرجاء قاسم محمد361298

ابتسام فضالة علي71475
30بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

31بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىفاطمه صبيح شنيور69188

32بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمها حسن جبار362681

33بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحوراء سمسم خزام70021

34بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمحمد ثجيل حميد318930

35بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىضفاف طارق عكلة361227

36بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىغادة كامل ثامر70558

37بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىغفران عدنان جخيور68523

38بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىضخ شاكر خليف420115

ي نجم68492
وق تق  39بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرسر

40بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمريم محسن حاشوش59698

41بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنور عبدهللا مطرسر69628

42بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنور فالح حسن69112

هللا فرحان125036 43بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسارة خير

44بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىايمان رزي    ج كاطع71579

45بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمنتىه عدنان جخيور59337

46بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىايات فالح حسن69038

47بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحوراء لطيف رسحان69447

48بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمنار حران مهدي69286

49بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىصابرين غالب ملوح73027

50بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسارة قاسم عبدالقادر69160

51بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسميه جمعه عليوي70183

ي71692
52بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب جليل ناسر

53بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىارساء خلف ناهي125380

54بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىكوثر داخل عبد362858

ى125572 رملة علي حسير
55بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

56بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىجنان رياض سفير124966

57بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسجا فليح حسن71806



58بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاالء عودة حاتم70324

59بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنبا عماد محسن68286

60بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزهراء صادق طاهر58874

ايات نعيم علي70317
61بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

62بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىميساء جاسم نارص69991

63بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىطيبة حيدر حسن70405

64بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب فاخر عيادة125479

65بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىامل صدام موس178483

66بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحوراء محمد عبد362244

ي274072
67بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهدية بدري تق 

68بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسارة سفيح كاطع274124

ى اهيم361916 69بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرحاب حسير

70بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىايمان سعيد يوسف274004

ي ورد72784 ماجدة عرين 
71بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

72بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسارة رسحان علي66598

73بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرشا سعد كاظم72467

74بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسخ  ستار جابر71784

75بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىبشائر رسحان علي59582

76بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىايات جليل رضو68941

77بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزهراء عالل مزبان70942

ى362015 ايمان غالي حسير
78بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

79بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرحاب عباس عزيز362313

80بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهبة كامل محمد400416

81بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمرار ستار عوفان222853

82بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىشهالء ورد عسكر362909

ى حمادي274096 83بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهناء عبدالحسير

84بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىشيماء ورد عسكر359956

85بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىصن  حسن نارص133212

86بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىبراء محمد وناس69272

87بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىوسن يارس رغيف133200

88بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىابتهال جاسب يوهان133275

89بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىميسم فالح حسن68933

90بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسارة جابر نعيمة67959

ى خزعل69683 91بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىابتهال حسير

ى274146 عذراء علي حسير
92بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

ي66619
93بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىازال جبار شمخى

94بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىامنة رعد كاظم69753

95بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزهراء شهيد عبد362266

96بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىارساء فاخر محسن477632

ي475343
97بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىامال حسن صخى

98بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنضال ضيدان حسون71357

رسل علي حسن68447
99بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

ة مسير جياد70453 100دبلومالدواية51876ذي قارأننىمنير

101دبلومالدواية51876ذي قارأننىنهلة عويد منصور532087

ي بياد361401
102دبلومالدواية51876ذي قارأننىسحر شمخى

103دبلومالدواية51876ذي قارأننىجابر راشد ثامر69932

104دبلومالدواية51876ذي قارأننىخزنه محيل رحيمه59564

ى319119 105دبلومالدواية51876ذي قارأننىسهير خالد عبدالحسير



106دبلومالدواية51876ذي قارأننىتغريد باقر عبود68470

ى125368 رجوى علي حسير
107دبلومالدواية51876ذي قارأننى

ابتسام علي سيد360552
108دبلومالدواية51876ذي قارأننى

حمدية محيسن علي70499
109دبلومالدواية51876ذي قارأننى

110دبلومالدواية51876ذي قارأننىهناء زوري عبد58044

111دبلومالدواية51876ذي قارأننىفاطمه نشيم فزي    ع318915

112دبلومالدواية51876ذي قارأننىانوار ريسان راشد318982

113دبلومالدواية51876ذي قارأننىحبيبة محمد سلطان360223

اثمار حسن علي72920
114دبلومالدواية51876ذي قارأننى

ى72885 115دبلومالدواية51876ذي قارأننىسليمة عكاب حسير

ى124363 116دبلومالدواية51876ذي قارأننىندى صالح عبدالحسير

117دبلومالدواية51876ذي قارأننىنضال حسن بياد69252

118دبلومالدواية51876ذي قارأننىخديجة جليل كصاب68722

119دبلومالدواية51876ذي قارأننىخديجة حرز عالوي362611

ابتسام حسن علي72906
120دبلومالدواية51876ذي قارأننى

121دبلومالدواية51876ذي قارأننىكميلة عذيب عبد72271

122دبلومالدواية51876ذي قارأننىميثاق محيل رحمة59571

123دبلومالدواية51876ذي قارأننىشهرزاد حسن بياد363263

124دبلومالدواية51876ذي قارأننىايناس حياوي عبد70278

ماجدة عبدالكريم علي361147
125دبلومالدواية51876ذي قارأننى

126دبلومالدواية51876ذي قارأننىشفاء جواد عبيد101796

ى362162 نجيه علي حسير
127دبلومالدواية51876ذي قارأننى

128دبلومالدواية51876ذي قارأننىمريم عواد جابر58477

129دبلومالدواية51876ذي قارأننىازهار رحيم عطية124729

130دبلومالدواية51876ذي قارأننىنور عزيز عبد66796

131دبلومالدواية51876ذي قارأننىنادية فوزي عبداالمير318966

132دبلومالدواية51876ذي قارأننىعروبة فاضل عبدهللا66398

ي362398
133دبلومالدواية51876ذي قارأننىسليمة محمد راضى

ى58934 134دبلومالدواية51876ذي قارأننىعهود نارص حسير

ي71657
135دبلومالدواية51876ذي قارأننىري  هام جليل ناسر

136دبلومالدواية51876ذي قارأننىزينب كاظم عبدهللا70151

137دبلومالدواية51876ذي قارأننىزينب تركي كاظم57910

138دبلومالدواية51876ذي قارأننىكفاح مخور حميدي124978

139دبلومالدواية51876ذي قارأننىايات محمد مهاوي532063

140دبلومالدواية51876ذي قارأننىعجيبة عذيب عبد72289

141دبلومالدواية51876ذي قارأننىاثمار حسن عباس532089

142دبلومالدواية51876ذي قارأننىبتول داخل عبد59501

143دبلومالدواية51876ذي قارأننىوجدان شناوة جاسم66243

ي70351 144دبلومالدواية51876ذي قارأننىرشا سمير صي 

ى حميد نهير362760 145دبلومالدواية51876ذي قارأننىبنير

ي125152
ى
146دبلومالدواية51876ذي قارأننىعالية صليع عوف

147دبلومالدواية51876ذي قارأننىرانيا عجيل راشد70108

148دبلومالدواية51876ذي قارأننىتبارك عدنان صابر67778

149دبلومالدواية51876ذي قارأننىارساء عبدالرضا المي360491

150دبلومالدواية51876ذي قارأننىهديه عبد صباح70413

151دبلومالدواية51876ذي قارأننىتاميم زايد عبد71021

152دبلومالدواية51876ذي قارأننىفوزية داخل طارش68468

153إعداديةالدواية51876ذي قارأننىعذراء عبدهللا صادق475666



ى عباس361346 154إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحضية شنير

155إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب راشد عويز69922

ى256746 156إعداديةالدواية51876ذي قارأننىخلود نارص حسير

157إعداديةالدواية51876ذي قارأننىشيماء سمير مطير69761

158إعداديةالدواية51876ذي قارأننىكوثر عواد كاطع58920

159إعداديةالدواية51876ذي قارأننىرواء عدنان محيسن68553

160إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمنال جاسب بوهان318980

161إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمريم جعفر مهدي70378

162إعداديةالدواية51876ذي قارأننىضخ عدنان صابر69875

163إعداديةالدواية51876ذي قارأننىامل عبد هادي319089

1دبلوم عاليالدواية51876ذي قارأننىصبا جميل محسن125797

2بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب حميد دعدوش72891

حوراء علي محسن70092
3بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

4بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىفاطمة موس حميدي69458

5بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهدى عبدالحسن نهير125010

6بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنور اسماعيل نسيم70524

7بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب حاتم وايل475223

8بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىخلود جليل شنيور72816

9بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىالماس حميد فيصل73161

10بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرواء جليل عبد27400

11بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحوراء غالم ثجيل71726

12بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمروة صادق مجيد319063

ى246594 13بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب حميد حنير

14بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسماهر حازم صادق73220

15بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرسل حميد عبدالهادي125346

ية رزي    ج كاطع59003 16بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىصي 

17بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىعبير سعدون كريم125043

18بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىالهام نارص كاطع70870

دعاء عبدالرضا المي359841
19بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

زهراء عبد علي69543
20بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

21بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمريم حسن عباس68573

ي جابر178296
22بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحوراء شمخى

23بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىامال فاضل عبد69943

24بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمروة معن جويد176873

ى محمد حنون70190 25بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحنير

26بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنرسين كريم جبار553326

شفيق علي احسان532094
27بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

28بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاديان قاسم محسن70629

29بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمريم عكار عباس319060

30بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىدالل عباس شنيور360852

31بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاخالص نارص كاطع69637

32بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرحاب محمد جلود69675

33بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاخالص سعيد جيجو70082

34بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىايمان خضير محمد553325

35بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرسور رائد باقر70677

ي عبد68351
36بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىفاطمة غنى

37بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرسى محمد حنون70203

38بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسحر لطيف رسحان69250



39بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاسيل ثائر راشد66222

ي70698
ى
40بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسمر كركان صاف

41بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرغد رزاق جيجو70127

42بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىماجدة عبدالواحد جي 68387

43بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمريم خليل جاسم475626

44بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىبتول حيدر كزار319036

45بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىدعاء ثامر راهي66357

46بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهديل طالل سمير70071

ى68195 47بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرحاب داخل حسير

48بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاسماء فاخر خضير361421

49بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب غالب فضالة70339

50بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىدالل داخل عبد125764

51بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىافياء محمد عبد361702

52بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحنان حاتم خالطي66589

53بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىتبارك محمد باقر477304

ين علي هادي66719 شير
54بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

55بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنور سعيد كركان279561

56بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاطياف شاكر محيسن124562

محاسن عبدالرضا المي124528
57بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

ى58105 ى حسير 58بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىدنيا ثمير

59بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرسل عواد محيسن124889

60بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمريم فليح كاطع360781

هدير عبد والي58361
61بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

ى73066 62بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاسماء يارس حسير

63بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىجوان عبدالزهرة عبدالكريم124943

64بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاثمار محمد عبد72814

65بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىبلسم حبيب هاشم67840

ي ورد70649 زهراء عرين 
66بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

67بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنور لفته عبيد68423

68بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرواء خليل خرموش176804

69بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهدى سعيد رضو362971

ى124409 70بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمىه نارص حسير

71بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهبة ماجد عواد57734

72بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحوراء محمد عبدالقادر532150

73بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرفاه رشيد فيصل124443

74بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزهراء ستار جابر73072

كوثر نعيم والي57956
75بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

76بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىشيماء طالب عبود124523

77بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىابتسام حازم صادق69847

78بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنرسين حميد فيصل361783

79بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمريم كامل درويش362705

ى عبد68461 80بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمنار حسير

81بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب فاخر محسن361471

82بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهيام احمد عاجل124449

83بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاسيا عبدالحسن عويد362322

84بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزهراء حميد خضير70079

85بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحوراء كامل مجيد124820

ى58437 86بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب علي حسير



87بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمريم ستار جابر73091

88بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىارساء سعد فاضل57895

ي68472 89بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىمريم حيدر تخ 

ى حشف362765 90بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىفردوس حسير

ى477589 91بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىشيماء كاظم عبدالحسير

حوراء علي حسن418269
92بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

ى59009 حوراء علي حسير
93بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

شاب حاوي362804 94بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىعبير رسر

اسماء علي عريف532091
95بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

ى خزعل69263 96بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاسماء حسير

97بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىفاطمة مجيد حران532137

98بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىوجدان عكار عباس362993

زهراء علي كاظم68535
99بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

خديجة تركي كاظم68685
100بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

حوراء شنان تالي477649
101بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

منال سامي نايف361255
102بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

103بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىخمائل رسحان علي124501

104بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىوالء عطية جميل361434

105بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىشيماء عبدالرزاق هاشم68509

106بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىايثار سالم عبد125775

107بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىامنة مجيد مهدي125682

108بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاالء رضا نارص125695

109بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىدعاء عارف عيدان274003

شاب حاوي484749 110بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىوديان رسر

111بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاطياف نجيب عبد178509

112بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاسماء حسن حمادي69221

113بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىارساء رحمن يوسف532110

114بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهدى حميد جيجو178330

ى مالح66296 ى عبدالحسير 115بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىبرسر

ى57801 116بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنرجس يارس حسير

117بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىحوراء فاخر محسن73014

118بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب محمد عبيد58497

ي غافل124830 119بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىصابرين صي 

120بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىطيبة اياد كاظم70464

121بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسارة محمد جاسم359903

122بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىشيماء نعيم جخيور68246

123بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىكاثرين محمد عامر124801

ى58070 124بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزهراء نارص حسير

125بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىغفران ستار جبار59121

126بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهناء سمسم خزام124843

127بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرباب هادي حمادي66674

128بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهناء يارس رغيف360988

129بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزينب عبدالواحد جي 68428

130بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىقيس زامل عطشان68384

منال علي عباس363022
131بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

132بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىاالء سمسم خزام59109

133بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىزهراء احمد هادي69853

134بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىرمله سالم جابر70332



ي361718 135بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىهناء فاخر حاج 

ى69476 نور علي حسير
136بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننى

137بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىسخ  لفته ثامر319012

138دبلومالدواية51876ذي قارأننىبيداء خليل جريو73209

139دبلومالدواية51876ذي قارأننىزهراء جواد كاظم361072

140دبلومالدواية51876ذي قارأننىايات سعد فاضل69658

141دبلومالدواية51876ذي قارأننىهبة محسن حشف71064

142دبلومالدواية51876ذي قارأننىنورالهدى جواد كاظم59323

143دبلومالدواية51876ذي قارأننىنجالء خليل جريو67151

144دبلومالدواية51876ذي قارأننىايات سعد عزيز57916

145دبلومالدواية51876ذي قارأننىضخ ستار جابر67204

146دبلومالدواية51876ذي قارأننىدنيا نعيم عويد59587

147دبلومالدواية51876ذي قارأننىدعاء عبدالزهرة عبدالكريم125626

148دبلومالدواية51876ذي قارأننىمها قاسم نارص70433

149دبلومالدواية51876ذي قارأننىارساء الزم غازي58507

150دبلومالدواية51876ذي قارأننىهدى داخل ضميد124997

151دبلومالدواية51876ذي قارأننىدلهم حميد جيجو178407

152دبلومالدواية51876ذي قارأننىميساء حسن خلف454964

153دبلومالدواية51876ذي قارأننىمثال داخل جابر70749

154دبلومالدواية51876ذي قارأننىهديل فاضل عبد69348

غفران علي سليم70431
155دبلومالدواية51876ذي قارأننى

156دبلومالدواية51876ذي قارأننىصفا كمال باقر73144

157دبلومالدواية51876ذي قارأننىارساء عودة حاتم70046

158دبلومالدواية51876ذي قارأننىنرسين عبد جابر178092

159دبلومالدواية51876ذي قارأننىايات ستار عوفان360861

160دبلومالدواية51876ذي قارأننىزمزم خليل جاسم477669

161دبلومالدواية51876ذي قارأننىدالل هادي نعمة70797

162دبلومالدواية51876ذي قارأننىانتظار فاضل جابر532134

163دبلومالدواية51876ذي قارأننىختام نارص كاطع71044

164دبلومالدواية51876ذي قارأننىصابرين غالم ثجيل71552

165دبلومالدواية51876ذي قارأننىزهراء رحيم عطية315851

166دبلومالدواية51876ذي قارأننىسارة مجيد حنون68396

167دبلومالدواية51876ذي قارأننىنور عادل حسن222654

168دبلومالدواية51876ذي قارأننىحنان محمد يوسف59628

169دبلومالدواية51876ذي قارأننىانتصار كريم كاظم362640

170دبلومالدواية51876ذي قارأننىسىه عبدهللا معيوف360095

171دبلومالدواية51876ذي قارأننىهدير رائد باقر70563

172دبلومالدواية51876ذي قارأننىارساء عبدعلي جابر363039

173دبلومالدواية51876ذي قارأننىمريم قاسم منشد319004

174دبلومالدواية51876ذي قارأننىزهراء غالم ثجيل57887

175دبلومالدواية51876ذي قارأننىمريم صبيح شنيور67733

176دبلومالدواية51876ذي قارأننىخديجة عزيز كنهور69491

اس صالح راشد178401 177دبلومالدواية51876ذي قارأننىني 

178دبلومالدواية51876ذي قارأننىضخ مهدي محمد255347

ي خليف70550 وق خير 179دبلومالدواية51876ذي قارأننىرسر

180دبلومالدواية51876ذي قارأننىنورالهدى صادق مجيد319054

181دبلومالدواية51876ذي قارأننىعفاف غزال محيسن68397

182دبلومالدواية51876ذي قارأننىبيداء لطيف رسحان70910



183دبلومالدواية51876ذي قارأننىعبير شاكر حمد66701

184دبلومالدواية51876ذي قارأننىتحرير فرحان عبد69443

ي نوري124596
185دبلومالدواية51876ذي قارأننىدعاء شان 

186إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنور حميد فيصل124418

187إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمريم فاخر عيادة125472

188إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء حاتم خضير553330

189إعداديةالدواية51876ذي قارأننىضخ فالح حسن72945

ى255396 190إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمواعظ نارص حسير

ى57821 191إعداديةالدواية51876ذي قارأننىايات سلمان حسير

192إعداديةالدواية51876ذي قارأننىايمان مطرسر مجيد69513

193إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى ستار خلف69434

194إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمنار حكيم حيمر475511

195إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمريم عبدالواحد جي 178150

ى319099 196إعداديةالدواية51876ذي قارأننىخديجة حريجه حسير

197إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحوراء جبار ناهي69375

198إعداديةالدواية51876ذي قارأننىريام حيدر كزار256739

199إعداديةالدواية51876ذي قارأننىندى هادي خليفة125551

200إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسكينة محمد حنون70513

ى68800 201إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسارة عليوي عبدالحسير

202إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء عبدالواحد جي 178359

203إعداديةالدواية51876ذي قارأننىشهد رزاق جيجو133333

204إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب جليل خليف532131

205إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاسماء مهدي حاتم178372

206إعداديةالدواية51876ذي قارأننىايات شاكر مهاري69824

207إعداديةالدواية51876ذي قارأننىجمانة ستار خلف70096

208إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاالء سلمان محبوب125718

209إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة زايد خلف553241

210إعداديةالدواية51876ذي قارأننىرملة كاظم كاطع318933

ي خليف124757 211إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة خير

212إعداديةالدواية51876ذي قارأننىازهار محمد فالح178583

ى72692 213إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمدلولة فندي حسير

214إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب سعد رزاق59188

215إعداديةالدواية51876ذي قارأننىامنة عيىس حميدي178548

216إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسارة جليل يارس255433

217إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء حمود جريو69798

ى58092 ى حسير 218إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى ثمير

219إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحوراء جبار فيصل223396

ي124749
220إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنور محمد بانى

221إعداديةالدواية51876ذي قارأننىامال نعيم خلف360214

222إعداديةالدواية51876ذي قارأننىتبارك شاكر محيسن124569

ي475462
ى
223إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحوراء اشنيت عوف

224إعداديةالدواية51876ذي قارأننىارساء جبار عليوي125174

225إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب فليح حسن69471

226إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى رحمن يوسف57934

227إعداديةالدواية51876ذي قارأننىارساء شاكر لفته59610

228إعداديةالدواية51876ذي قارأننىرفل احمد عبد58808

229إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى قاسم منشد66100

230إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب سالم عودة68279



ى عجيل124439 231إعداديةالدواية51876ذي قارأننىافراح حسير

232إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمنى عدنان عيىس125339

233إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب عاشور عمير125616

ى68442 234إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء عذاب شاهير

235إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة فالح حسن178255

236إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب محمد مهاوي124917

237إعداديةالدواية51876ذي قارأننىتقوى داخل عبد68890

238إعداديةالدواية51876ذي قارأننىدعاء احمد عواد363681

ي جابر70655
239إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنجالء شمخى

ي66483
ى
240إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمريم خليل صاف

241إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمنال داخل جابر274062

242إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدير سعيد كركان59559

243إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة سعيد يوسف319079

244إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسعاد مجيد نعمة72798

245إعداديةالدواية51876ذي قارأننىشيماء جبار جيجو73229

246إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء محمد عبدالقادر361751

ي زكي محمد360963
247إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنورانى

248إعداديةالدواية51876ذي قارأننىريام نعيم شالل69505

249إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنور كاظم عناد70684

250إعداديةالدواية51876ذي قارأننىرغد احمد حسن475785

ايات علي حسن274068
251إعداديةالدواية51876ذي قارأننى

ى شهيد ورد70593 252إعداديةالدواية51876ذي قارأننىبرسر

253إعداديةالدواية51876ذي قارأننىامنة رحمن يوسف532108

ى عجيل178097 254إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحوراء حسير

255إعداديةالدواية51876ذي قارأننىايناس حميد يارس178109

256إعداديةالدواية51876ذي قارأننىايات كريم نهير362552

ى سعدون57499 257إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحنان حسير

258إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنبا صالح كاظم66771

259إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاالء جبار عليوي125188

260إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء جاسم محمد319062

ليل علي عبداالمير72605
261إعداديةالدواية51876ذي قارأننى

ي222620
262إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء محمد بانى

263إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسكينة مهدي محمد70804

264إعداديةالدواية51876ذي قارأننىماجدة فليح حسن125133

ى موس حميدي69455 265إعداديةالدواية51876ذي قارأننىبرسر

266إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهند محمد جاسم72369

267إعداديةالدواية51876ذي قارأننىافراح عايد خلف70427

268إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسخ  حسن علي70660

269إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب حسن خطار125590

270إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب باقر جبير70420

271إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء فالح حسن176754

272إعداديةالدواية51876ذي قارأننىعذراء صادق طاهر70325

ى مهدي69381 273إعداديةالدواية51876ذي قارأننىشيماء حسير

274إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة كاظم جواد69730

275إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسناء حسن بليل72242

276إعداديةالدواية51876ذي قارأننىافارض زكي محمد475278

277إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب خليل كامل246438

ى يوسف125002 278إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء حسير



279إعداديةالدواية51876ذي قارأننىوفاء عبدالكريم جابر71022

280إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنور سعيد عبيد69958

281إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسخ  هاشم حمود532166

282إعداديةالدواية51876ذي قارأننىتبارك احمد حسن361030

ي477237 283إعداديةالدواية51876ذي قارأننىرباب حيدر تخ 

ى125951 284إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء حميد حنير

285إعداديةالدواية51876ذي قارأننىايمان جاسم محمد68570

286إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاسماء حميد نارص57680

287إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنورا باسم محمد178502

288إعداديةالدواية51876ذي قارأننىعذراء خليل خرموش475682

289إعداديةالدواية51876ذي قارأننىعنوان حميد يارس69308

290إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنبا اياد محيسن124490

291إعداديةالدواية51876ذي قارأننىابتسام كامل داود125907

هدى علي فاضل222797
292إعداديةالدواية51876ذي قارأننى

293إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى هادي خليفة125414

294إعداديةالدواية51876ذي قارأننىغادة كاظم سالم532124

295إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحوراء احمد عبدالسادة178439

296إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء خليل خرموش318971

297إعداديةالدواية51876ذي قارأننىامنة سعيد جيجو178476

298إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنور ساجد داخل361636

299إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحوراء جاسم محمد319056

300إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاقبال كاظم فاضل71093

301إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة شاكر عبدالسادة67516

302إعداديةالدواية51876ذي قارأننىرنا فاضل كريم73020

303إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحوراء احمد عواد360736

ى علوان133293 304إعداديةالدواية51876ذي قارأننىامنة حسير

ى مهنه69150 305إعداديةالدواية51876ذي قارأننىعواطف حسير

306إعداديةالدواية51876ذي قارأننىارساء علي عريف532162

ي475471
ى
307إعداديةالدواية51876ذي قارأننىدعاء اشنيت عوف

308إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمروة احمد عبدالسادة69486

309إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء محسن كاظم69365

310إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنور حمود جريو69835

311إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب علي عبداالمير72677

312إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسخ  عبدالكريم كهو73204

ى خزعل70842 313إعداديةالدواية51876ذي قارأننىامنة حسير

314إعداديةالدواية51876ذي قارأننىايمان احمد صالح73136

315إعداديةالدواية51876ذي قارأننىخديجة عجيمي محسن318798

316إعداديةالدواية51876ذي قارأننىرباب محمد مهاوي124925

317إعداديةالدواية51876ذي قارأننىغفران عواد خلف70176

318إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاالء جاسم نارص318987

319إعداديةالدواية51876ذي قارأننىبتول مزهر حسن178056

زهراء علي غضيب532193
320إعداديةالدواية51876ذي قارأننى

321إعداديةالدواية51876ذي قارأننىريام فالح مجيد318909

322إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهند نعيم عويد216577

323إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى وليد نعيم69702

324إعداديةالدواية51876ذي قارأننىرواء هارون عليوي68897

325إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحنان محمد داود553331

326إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة نعيم عويد72956



327إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمريم جودة محسن363462

328إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحنان عبدهللا جابر124618

329إعداديةالدواية51876ذي قارأننىتقوى كاظم حسن178596

330إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهالل رحيمة عكال70723

331إعداديةالدواية51876ذي قارأننىدعاء نعيم جابر72261

332إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى كاظم حسن178577

333إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسيناء عيدان دبعن70297

ق هارون رشيد178540 334إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاستي 

335إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمروة خليل جريو73113

336إعداديةالدواية51876ذي قارأننىغدير عقيل مساعد223054

337إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء شاكر لفته279700

338إعداديةالدواية51876ذي قارأننىتبارك عالوي عيىس58624

339إعداديةالدواية51876ذي قارأننىازهار فليح حسن178351

340إعداديةالدواية51876ذي قارأننىغفران عبدهللا جابر223143

ى صي 178494 341إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء حسير

342إعداديةالدواية51876ذي قارأننىشهد عباس مطلك70201

343إعداديةالدواية51876ذي قارأننىغفران عدنان طاهر246537

344إعداديةالدواية51876ذي قارأننىضخ جاسم رضو69715

345إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاديان سعد عبد69867

346إعداديةالدواية51876ذي قارأننىطيبة عباس مطلك70222

347إعداديةالدواية51876ذي قارأننىمنار نعيم شالل68625

348إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحوراء جاسم محمد176827

زهراء علي شناوة70364
349إعداديةالدواية51876ذي قارأننى

350إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء محسن كامل178138

351إعداديةالدواية51876ذي قارأننىدعاء جواد كاظم475353

352إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاالء جاسب لفته58388

353إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى مهدي محسن124344

ى57811 354إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزهراء سلمان حسير

ي67662 355إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنورالهدى صباح داج 

ى70527 356إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة عذاب شاهير

357إعداديةالدواية51876ذي قارأننىغفران عكار عباس124654

ى73274 358إعداديةالدواية51876ذي قارأننىشكران داخل حسير

359إعداديةالدواية51876ذي قارأننىارساء سعدون حريجة124456

360إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى عبدهللا معيوف68433

361إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة اياد محيسن124495

362إعداديةالدواية51876ذي قارأننىفاطمة سمسم خزام133381

363إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب حسن غشيم273990

364إعداديةالدواية51876ذي قارأننىوصال نارص كاطع69779

365إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاسماء سالم جابر58862

366إعداديةالدواية51876ذي قارأننىخديجة فاضل عليوي124709

 علي176599
ى 367إعداديةالدواية51876ذي قارأننىاديان حسير

ى125977 368إعداديةالدواية51876ذي قارأننىنور نارص حسير

369إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحوراء عارف عيدان477655

370إعداديةالدواية51876ذي قارأننىتمارة سمير نايف68549

371إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب عواد حسن68483

372إعداديةالدواية51876ذي قارأننىعلياء مهدي مناجي58948

373إعداديةالدواية51876ذي قارأننىسخ  حميد رحيم176889

374إعداديةالدواية51876ذي قارأننىزينب سعد عواد133261



375إعداديةالدواية51876ذي قارأننىروان سعد عبد69738

ندى علي محبوب70709
376إعداديةالدواية51876ذي قارأننى

377إعداديةالدواية51876ذي قارأننىدعاء رحمن يوسف57929

378إعداديةالدواية51876ذي قارأننىطيبة رائد باقر71026

379إعداديةالدواية51876ذي قارأننىبلقيس لذيذ كايم362528

380إعداديةالدواية51876ذي قارأننىبيداء جليل عبدالحسن178226

381إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى كريم حسن178425

ى عبد256181 382إعداديةالدواية51876ذي قارأننىهدى حسير

383بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىعلياء لفته ثامر69506

384بكالوريوسالدواية51876ذي قارأننىنادية وذح عبد58371

385دبلومالدواية51876ذي قارأننىاسيل سلمان حمزة67062

386إعداديةالدواية51876ذي قارأننىحمدية موس ابراهيم70274

ي عبد178042
ى
387إعداديةالدواية51876ذي قارأننىايمان صاف

1دكتوراهالنض31877ذي قارذكرثائر صالح غالي401076

2ماجستيرالنض31877ذي قارذكرخالد محسن عطيه400905

3ماجستيرالنض31877ذي قارذكركامل جلود كزار89494

4ماجستيرالنض31877ذي قارذكرحيدر رحيمة ثامر73183

5ماجستيرالنض31877ذي قارذكرمحمد رياض طه331760

6ماجستيرالنض31877ذي قارذكرغسق احمد طاهر94442

7دبلوم عاليالنض31877ذي قارذكرسعد حمود كاظم474018

8بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعباس محمد زوير73278

9بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي محمد حلو401624

10بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي حياوي ايدام74009

11بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعبدالجبار دخيل هادي87400

12بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرصبار محسن عكيلي474260

13بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد عزيز سفيح92903

14بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعبدالحسن كاطع علي474140

15بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرصائب عيىس نادر548412

16بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرجواد كاظم عبد73997

17بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرنجم عبيد علوان72042

18بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرفليح حسن كاطع114253

19بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن بظي مطرود535806

20بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد والي حذية93128

21بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسليم رحيم حسن330574

22بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرخميس عطيه زنيهر536177

23بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرنعيم جباري سايب73343

24بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد عطوان حياوي88223

25بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرخالد جي  مشعل401765

26بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرهشام عوزان كاظم89341

27بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن جبار لطيف331779

28بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعالء قاسم محسن87763

29بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرثامر خضير رفه114231

30بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعصام عوزان كاظم89308

ير87374 ى 31بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي جليف خيى

32بكالوريوسالنض31877ذي قارذكريحنر عيىس عطية114276

33بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرقحطان هاشم جي 474490

34بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعقيل وهب عذيب114197

35بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعماد تسجيل مطرود403572



36بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن فليح حسن114254

37بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي سلمان تركي114339

38بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرامير فالح محمد93593

39بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي مخرب محمد548416

40بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرصادق حنون شغناب89299

ي402812
ى
41بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعبدالواحد عبد عوف

ى بانش414166 42بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد حسير

ى جي 73592 43بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

44بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد نارص نعيمة414316

45بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد غازي محمد94391

ى402494 46بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد عذاب حسير

47بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعادل هادي جوالن400927

48بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرساجت ثامر معن87820

49بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي شالل عاجل169407

ي94217
50بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراثير غالب غنى

51بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد حامد جالب72123

52بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسعد كاظم عباس73654

53بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد عاجل جبير535390

54بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد عدنان صالح474274

55بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعادل جمعة هربود94535

56بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرنعيم عبدالسادة بشير401838

57بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراسامة جعفر خلوف332418

58بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسعد كاظم بردان403506

59بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرصالح هادي دخيل114346

60بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي محمد نجيب كريم403836

 علي نارص331616
ى 61بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

62بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعبدالرحمن مراد غدير402903

63بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرباسم عبيد حاجم72227

ى71830 64بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسعد محسن ياسير

65بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرجهاد كشيش جبار114322

ي جي 473897
66بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعادل شمخى

67بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرفاضل عزيز سفيح92214

ى نارص عطية73400 68بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

69بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعبد الرضا حسن علي113430

70بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرانور هادي دخيل113379

ى536281 71بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحيدر علي حسير

72بكالوريوسالنض31877ذي قارذكررحمن شاكر جابر73623

73بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد جبار كاظم473788

ى402066 74بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرزكي عبدالهادي حسير

75بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد طالب عبيد535875

76بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعصام طاهر حاجم535307

ى طعمة114331 ف حسير 77بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرارسر

78بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي مظلوم رهيف401543

79بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد نزال عجيل71477

ي94192
80بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرارغد غالب غنى

81بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي حسن جعاز73729

82بكالوريوسالنض31877ذي قارذكررحمان بهلول جالل71485

83بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي عبدالكريم عليوي113340



84بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي هادي محيسن91469

85بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحيدر كاظم محمد452493

86بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمرتضى قاسم محسن87742

87بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد دلي يعكوب87497

88بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحيدر رمضان جفرد536886

89بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرنورالدين موفق علي88085

ى حسن عكلة87704 90بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

91بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرزين العابدين موفق علي74113

92بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمسلم صكر منشد551754

93بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرنور عبدالجليل حبيب114199

94بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرازهر يونس هويدي331859

95بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحازم سعود عزيز401563

96بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي طالب جعفر402306

97بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمرتضى حسن عجيل473882

ى سالم عباس473992 98بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

99بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي كريم جباري92185

ي كليل535907 100بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحيدر ناج 

101بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرخضير مبارك جخري73950

102بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمصطقى شاكر جهيد93472

103بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمهند كاظم جي 401445

104بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرهشام رمضان حسن114194

105بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعالء غازي غافل414115

ى دنيف401664 106بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرستار حسير

هللا113376 107بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد يونس خير

108بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعباس رحيم هويدي92352

109بكالوريوسالنض31877ذي قارذكربهاء قاسم محسن90932

110بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسالم عزيز سفيح87874

111بكالوريوسالنض31877ذي قارذكررعد كريم محسن403890

ى احمد مهدي401527 112بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

113بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد حمود كاظم414298

114بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرامير لطيف حسن330963

115بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرامير احمد حمود474907

116بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي يونس هويدي93968

ى عبد سالم87797 117بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

118بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرازهر جعفر عبيد414211

ى زغير71864 119بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرفيصل حسير

120بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسجاد محمد علوان71995

121بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرامير والي جحيل535566

122بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد كريم زغير474587

 علي شاكر94181
ى 123بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

124بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد رياض اسماعيل548410

125بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد سلمان زاير91034

126بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد شاكر جهيد94355

127بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرانور عبدالرحيم عاجل92477

128بكالوريوسالنض31877ذي قارذكروليد فرحان حلو93856

ي جبار لطيف402353
129دبلومالنض31877ذي قارذكرشمخى

ى ساجت فرحان113365 130دبلومالنض31877ذي قارذكرحسير

131دبلومالنض31877ذي قارذكرعبدهللا هاشم محمد548414



132دبلومالنض31877ذي قارذكررحيم حميد عبد331567

ى93569 133دبلومالنض31877ذي قارذكرجميل منصور حسير

ى73259 134دبلومالنض31877ذي قارذكررسول مكطوف حسير

ى93494 135دبلومالنض31877ذي قارذكرعطوان خليل شغير

136دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي ملوح عودة535795

137دبلومالنض31877ذي قارذكرعبدهللا عزيز عبدالحسن73697

138دبلومالنض31877ذي قارذكرزيدان ضبيع كاظم114324

139دبلومالنض31877ذي قارذكرقاسم عبدالهادي حسن113448

140دبلومالنض31877ذي قارذكرصبيح حسن جارهللا93018

141دبلومالنض31877ذي قارذكرعبدالهادي دخيل هادي474955

142دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر نعيم تاية113347

143دبلومالنض31877ذي قارذكرصباح عبدهللا سفيح74040

يف عجرش73972 144دبلومالنض31877ذي قارذكرحميد رسر

145دبلومالنض31877ذي قارذكرثائر خضير عطية89274

ي73929
146دبلومالنض31877ذي قارذكرمكي عبد راضى

ي330616
ى
147دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد هليل صاف

148دبلومالنض31877ذي قارذكرطالب عبدالسادة بشير402557

149دبلومالنض31877ذي قارذكرصالح حسن عبدهللا89350

ى حمادي401797 150دبلومالنض31877ذي قارذكرمحسن حسير

151دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد باسل بريد88267

ى جي 402993 152دبلومالنض31877ذي قارذكرنارص حسير

153دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد حسن علي537027

154دبلومالنض31877ذي قارذكرليث جبار جويد114312

155دبلومالنض31877ذي قارذكرجمال حسن عبد89198

156دبلومالنض31877ذي قارذكرسعد عبيد خضير113390

157دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي قاسم حامي402936

158دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد حبيب زماخ403923

159دبلومالنض31877ذي قارذكرحسن عبيد علوان72159

160دبلومالنض31877ذي قارذكرفاضل بنوان سلمان535266

161دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد كريم عطية402606

162دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد حسن علي91122

163دبلومالنض31877ذي قارذكرعلوان حسن كريم114260

164دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي عدنان صالح401285

165دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي هاشم عزيز402095

166دبلومالنض31877ذي قارذكرمهند صي  مجبل89505

167دبلومالنض31877ذي قارذكرضياء زوير عيدي114316

168دبلومالنض31877ذي قارذكرعباس رجب جازع93910

169دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد كريم كاظم72165

170دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد عبيد خضير114245

171دبلومالنض31877ذي قارذكرانمار حسن عبد402977

172دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر دلي يعقوب113423

173دبلومالنض31877ذي قارذكروقاص حمادي فليح331914

174دبلومالنض31877ذي قارذكرثائر نوري جابر87793

175دبلومالنض31877ذي قارذكرفهد شعالن زبيدي401645

176دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد رشيد محمد414345

177دبلومالنض31877ذي قارذكرنبيل نعيم محسن113420

178دبلومالنض31877ذي قارذكرابراهيم جبار شهاب402767

ى113328 179دبلومالنض31877ذي قارذكرمالك صابر حسير



 علي كاظم91966
ى 180دبلومالنض31877ذي قارذكرحسير

181دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد علي خلف73602

182دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي كريم نعمة414310

ي عياي474241 183دبلومالنض31877ذي قارذكررياض عبدالنن 

184دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد حسن لفته535599

185دبلومالنض31877ذي قارذكرحليم جبار عكلة87508

ى كشاش91174 186دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد حسير

187دبلومالنض31877ذي قارذكرعبدالمهدي يحنر عبد474687

188دبلومالنض31877ذي قارذكرمهند رحمن عذافة474026

189دبلومالنض31877ذي قارذكراكرم علي كاظم474328

190دبلومالنض31877ذي قارذكرسلمان جاسم نارص73830

191دبلومالنض31877ذي قارذكرمالك عواد مطير87856

192دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي ماجد مهدي535848

193دبلومالنض31877ذي قارذكرماهر نعيم تاية88171

194دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي محمد ساجت89328

195دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد ضيدان عفات473777

196دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي ثامر معن72021

197دبلومالنض31877ذي قارذكراكرم جي  مطرود403114

198دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد قاسم رحيم92289

ى طعمة332504 199دبلومالنض31877ذي قارذكرازهر حسير

200دبلومالنض31877ذي قارذكرمنذر عواد مطير414090

201دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر محمد زوير330680

ي561113 202دبلومالنض31877ذي قارذكرسجاد محمد ناج 

203دبلومالنض31877ذي قارذكرحسن كزار عذافة113367

204دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر رسمي حسن403768

205دبلومالنض31877ذي قارذكرمالك كاظم جراد536197

هللا401337 206دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي مالك خير

ى رسمي حسن403377 207دبلومالنض31877ذي قارذكرحسير

208دبلومالنض31877ذي قارذكركرار علي عذاب402034

209دبلومالنض31877ذي قارذكركرار طالب جعفر401588

210دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر صادق جعفر114338

211دبلومالنض31877ذي قارذكرمهند حميد علي402927

212دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد ابراهيم خليل331461

213دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي حكمت عبدهللا473850

214دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر عبدالحسن زعيبل474810

215دبلومالنض31877ذي قارذكرقاسم رزن كاظم330920

216دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي طالب نعيثل536268

217دبلومالنض31877ذي قارذكررحيم جهيد بدر403173

218دبلومالنض31877ذي قارذكرعباس لفته عطية72060

ي جبار402793
219دبلومالنض31877ذي قارذكرمهيمن شمخى

220دبلومالنض31877ذي قارذكرعون عبدالكريم عليوي414306

221دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي حميد علي474006

222دبلومالنض31877ذي قارذكرماجد سامي حميد536242

223دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد نعيم محسن401971

224دبلومالنض31877ذي قارذكراياد بادي راشد91847

225دبلومالنض31877ذي قارذكرمنتظر احسان طه400863

226دبلومالنض31877ذي قارذكرضيف هللا محمد كاطع402370

ي114347
ى
227دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر عبد عوف



228دبلومالنض31877ذي قارذكرامجد رياض اسماعيل548413

ي414334
229دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد نارص مشنى

230دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي بدر كاطع414944

231دبلومالنض31877ذي قارذكرعالء ناهي يزي73067

232دبلومالنض31877ذي قارذكركامل زغير عطيه72235

233إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد عبدالساده جياد536422

234إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد داخل حنون94260

235إعداديةالنض31877ذي قارذكرسعد عزيز خلف331275

236إعداديةالنض31877ذي قارذكرامير حامد عطيل330927

237إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسن جاسم محسن114270

238إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر عادل علي71426

239إعداديةالنض31877ذي قارذكرعباس رضا عطية115176

ى رحيم جابر473973 240إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

1ماجستيرالنض31877ذي قارذكرسامي رسول مكطوف403052

2بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمهند حمد حاشوش474979

3بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراكرم ناهي يزي88068

4بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعادل جابر صالل94053

5بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمسلم نصار يارس71949

6بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمهند نافع جاسم93384

7بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحمود ثامر هاشم403709

8بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد طالب عجيمي72089

9بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي حسن علوان114280

ي جي 331066
10بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعمر شمخى

11بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرجبار سعود زغير94066

ى330801  محمد حسير
12بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمصطقى

13بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد رزن كاظم330798

14بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد ثجيل عليخ331449

ي جبار402777
15بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمنتظر شمخى

16بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعباس رحيم جلود169433

17بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد عزارة عرمش73077

ى114273 18بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمهيمن محمد عبدالحسير

19بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمالك جابر محمد91044

20بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد هديل طارش401400

21بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد علي عبيد93114

22بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعالء كاظم جبار536883

ي كشاش474192
23بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي مشنى

24بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرميثم علي نارص73318

25بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد تسجيل مطرود87434

26بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرامجد فليح كبيص90522

ي87607  علي صي 
27بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمرتضى

28بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحسان علي مظلوم403784

29بكالوريوسالنض31877ذي قارذكركرار احمد قاسم113453

30بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي مراد خطار73517

31بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمجتن  سالم عباس93300

32بكالوريوسالنض31877ذي قارذكروليد عزيز فغير475321

33بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد عبدالسادة عبدالحسن73360

34بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرامير صباح جي 90737

35بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرزيد عبدالحكيم ثامر414084



36بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرصفاء محمد سوادي474175

37بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد مهدي كاظم73796

38بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرقضي رمضان زغير401947

39بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد جواد كاظم89533

40بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد جاسم محمد474749

41بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسام خليل عليوي87711

42بكالوريوسالنض31877ذي قارذكررياض صبار يارس330702

43بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن علي يتيم401504

ى402897 44بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعالء روي    ح مفي 

45بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد عادل عبداالمير74121

46بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي جاسم راشد88041

47بكالوريوسالنض31877ذي قارذكررضا مؤيد عبدالرضا72208

48بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمشعل كامل عزيز403613

49بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرانور علي جابر114286

50بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد نعمه جوده94526

51بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن نغيمش حلو87393

52بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد كامل عجيل114183

ى عجيل ضاجي535798 53بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

54بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد فاضل عرمش87429

55بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعماد محسن لهيب474133

ى احمد شهاب89252 56بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

57بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد صبيح عبيد73243

58بكالوريوسالنض31877ذي قارذكريحنر دخيل سلمان87336

ى73687 59بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسجاد علي حسير

60بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد جواد كاظم92846

61بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرازهر احمد حمود401149

62بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراياد قاسم سماري330684

63بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن فالح حسن315835

64بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحوراء فائق صغير332707

65بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرماجد مريد كاظم71981

66بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد غازي غافل535673

67بكالوريوسالنض31877ذي قارذكربهاء رحيم جودة91548

68بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرضياء الزم نعيم71605

69بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرأحمد نارص محمد401491

70بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمسلم صالح شذرة402245

71بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسجاد سمير عطية71921

72بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد يوسف جابر73156

73بكالوريوسالنض31877ذي قارذكروسام عبدالعالي كاظم536985

ى73269 74بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرزكي محسن ياسير

ى رحمن شاكر90821 75بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

76بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرفؤاد سامي فالح331741

غام كريم نعمة92398 77بكالوريوسالنض31877ذي قارذكررصى

ي114216
ى
78بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعبداالمير عبد عوف

ى صحن نوير71788 79بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

80بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمهند محمد بظي72288

81بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرفاضل عودة محمد401994

82بكالوريوسالنض31877ذي قارذكربندر جابر طرخوم87442

83بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعواد سعود عكال536000



84بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي حسن مهنا87953

85بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرربيع صالح بشير89380

86بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي عباس سفيح474614

ى دردوح330841 87بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد حسير

88بكالوريوسالنض31877ذي قارذكركرار عامر حنون74106

89بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن موس جليل72174

ى كاظم73227 90بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي عبدالحسير

ي114181
 
91بكالوريوسالنض31877ذي قارذكركرار علي رزوف

92بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسام علي نارص323855

 علي جحيل71631
ى 93بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

94بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن جابر صالل89292

95بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد جاسم محمد474830

96بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي كاظم يعكوب88192

97بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحمزة يوسف فليح402437

98بكالوريوسالنض31877ذي قارذكروسام جودة خضير280886

99بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعالء احمد دخيل92758

100بكالوريوسالنض31877ذي قارذكربشير ناظم عواد453060

101بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرزينعايدين رحيم شلهم114281

102بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعبدهللا صي  مجبل474366

103بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد شاكر جهيد87692

104بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن محمد داخل401608

105بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرلؤي كامل غطغوط87493

106بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي حليم عطيوي72114

ي93883
107بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرانمار غالب غنى

108بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعالء كريم جبار402386

109بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرامير كاظم جي 73860

110بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرجاسم محمد عبدالسادة535246

111بكالوريوسالنض31877ذي قارذكررائد صبار عفات474081

112بكالوريوسالنض31877ذي قارذكركرار مطر يوسف71613

113بكالوريوسالنض31877ذي قارذكررياض حسن خضير474940

114بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد نعيم محسن93863

115بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرناهي خزنان حمود114293

ى عدنان غافل114344 116بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

117بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعالء عماد سلمان72068

118بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمجتن  ليث علي94307

119بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرنافع نزال صالح71440

ى نجاح عبدالرزاق113426 120بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

121بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسام محمد مهدي470625

122بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرطالب وليد محمد403067

123بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعباس رحيم شلهم114318

ي كليل535882 124بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرخالد ناج 

125بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمهند شاكر جهيد93433

126بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحيدر ريسان جبار403346

127بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحيدر جعفر عبيد414192

128بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد سلمان زاير90845

129بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرازهر رعد ساجت72079

130بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسالم حصيل خي 331355

131بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي احسان طه331388



132بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد عبدعلي ثاجب332199

133بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمجتن  اسعد جابر114250

134بكالوريوسالنض31877ذي قارذكربشير حسن بشير473815

135بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمسلم محسن عبد93987

136بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد عودة محمد90367

137بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرزيدون امير ذياب94271

138بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعالء جميل خضير93660

139بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراكرم حنون صالح87599

ى صباح جبير90425 140بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

ى جمعة مطلك71621 141بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسير

142بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد عالءالدين يحنر91911

143بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرجواد كاظم جبار88031

144بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد نزار شيال400973

145بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعلي جاسم غالي71927

ى صالح90164 146بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرصالح حسير

147بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحسن عاجل جبير74088

148بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسجاد هادي مبارك87413

149بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمرتضى يارس راشد87738

150بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرعباس محمد هالمة93257

151بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد كامل صكر88143

152بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرصفاء هادي دخيل331602

153بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد ابراهيم عباس91771

154بكالوريوسالنض31877ذي قارذكروسام محمد صالح71534

155بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد قاسم رزاق331699

156بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمسلم حيدر هارون71679

ي صالح88098
157بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسالم ناسر

158بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمنتظر عادل عبداالمير113343

159بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحيدر حميد قند94508

ى جبار73045 160بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرحيدر ياسير

161بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرايمن رياض اسماعيل331360

162بكالوريوسالنض31877ذي قارذكركرار محمد عباس87330

163بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرماجد صي  مجبل474378

164بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرجسار خضير رفه114169

165بكالوريوسالنض31877ذي قارذكروسام سليم سالم94014

ى طعمة89314 166بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسيف حسير

167بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمناف غازي حميد281118

ى عدنان رزاق403824 168دبلومالنض31877ذي قارذكرحسير

169دبلومالنض31877ذي قارذكرعالء حميد خلف87352

170دبلومالنض31877ذي قارذكررائد منخي جي 87648

171دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد فاضل رمضان113385

172دبلومالنض31877ذي قارذكرميثم خالد باسل331819

173دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد هادي كطان87662

174دبلومالنض31877ذي قارذكرضياء حامد جالب72050

175دبلومالنض31877ذي قارذكرمنتظر وحيد صي 88037

176دبلومالنض31877ذي قارذكرخلف عدنان محسن71543

177دبلومالنض31877ذي قارذكرامير عدنان هاشم474471

178دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي محمد محسن537019

179دبلومالنض31877ذي قارذكرسالم سامي نعيثل87487



180دبلومالنض31877ذي قارذكرحسام علي جاسم331692

181دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد جواد كاظم92374

182دبلومالنض31877ذي قارذكرعودة عاكول جي 71839

183دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي بليش عجيل402693

184دبلومالنض31877ذي قارذكرذوالفقار محمد كاطع73742

185دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي هاشم عزيز114256

186دبلومالنض31877ذي قارذكرسجاد رحيم حسون113332

187دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد حميد زلوم74171

188دبلومالنض31877ذي قارذكررياض عزيز عرمش114335

 علي يتيم90899
ى 189دبلومالنض31877ذي قارذكرحسير

190دبلومالنض31877ذي قارذكرحسن كريم جباري89453

191دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد مؤيد عبدالرضا87591

ى88147 192دبلومالنض31877ذي قارذكرصادق احمد حسير

193دبلومالنض31877ذي قارذكرماهر كريم نعمة401784

194دبلومالنض31877ذي قارذكرامير علي ملوح536961

195دبلومالنض31877ذي قارذكرمرتضى مالح كبيص72012

196دبلومالنض31877ذي قارذكرعمر عاجل رشم331488

ي114239 197دبلومالنض31877ذي قارذكرحازم نعيم زج 

198دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد كاظم جي 88046

199دبلومالنض31877ذي قارذكروليد حميد عليوي402326

200دبلومالنض31877ذي قارذكرمرتضى حسن كريم323713

ي جبار414102
201دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر شمخى

202دبلومالنض31877ذي قارذكرنعيم عباس جاسم87894

203دبلومالنض31877ذي قارذكرنبيل عاشور حسن72296

204دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر هيثم عبدالرزاق536257

205دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي فائز علي114224

206دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي عادل عرار398805

207دبلومالنض31877ذي قارذكرمصطقى حسن عجيل113393

208دبلومالنض31877ذي قارذكرعدنان مناجي كاظم114219

209دبلومالنض31877ذي قارذكرعبدهللا طالب جابر474209

210دبلومالنض31877ذي قارذكرظافر عزيز كزار114349

211دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمد قاسم عبدالهادي114178

212دبلومالنض31877ذي قارذكرامير علي حاجم93408

213دبلومالنض31877ذي قارذكركرار عبدالسادة غضبان71589

يف403855 214دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي خالد عبدالرسر

215دبلومالنض31877ذي قارذكرعالء صادق شخير88095

ى401749 216دبلومالنض31877ذي قارذكرعبدهللا حميد حسير

217دبلومالنض31877ذي قارذكرسجاد منصور عبدعلي402843

218دبلومالنض31877ذي قارذكرمحمود عبدهللا هاشم331417

219دبلومالنض31877ذي قارذكرسجاد احمد طاهر474560

220دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد حمود فيصل88025

221دبلومالنض31877ذي قارذكرعالء محمد لفته114264

ى فاخر يوسف73640 222دبلومالنض31877ذي قارذكرحسير

223إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي رحمن بهلول87370

224إعداديةالنض31877ذي قارذكركرار زامل طلب475069

225إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر سعود جاسم414357

226إعداديةالنض31877ذي قارذكرمنتظر عبدهللا عزيز73720

ي حميد73841 227إعداديةالنض31877ذي قارذكرغالب ناج 



228إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي عمير طريف71894

 علي535628
ى 229إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي حسير

230إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد عباس محمد73198

231إعداديةالنض31877ذي قارذكرنبيل علي ساجت87845

232إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي سعد جابر114188

233إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي صالح مهدي330699

 علي سلمان73612
ى 234إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

ى محمد ساجت74034 235إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

236إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد اسعد جابر71494

237إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد مزهر عزيز400952

238إعداديةالنض31877ذي قارذكرشاكر نعيم جواد414127

ى قاسم عبدالهادي71858 239إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

240إعداديةالنض31877ذي قارذكرانور عباس زوير113370

ى عيىس هراطة73958 241إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

242إعداديةالنض31877ذي قارذكرعباس يعقوب طليفح89333

243إعداديةالنض31877ذي قارذكرعيىس عبدهللا جوار87343

ى شاكر جهيد87688 244إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

ي راشد474706
245إعداديةالنض31877ذي قارذكرجراح هانى

ي323715 246إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد اياد جان 

ى87456 247إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد عبدهللا حسير

248إعداديةالنض31877ذي قارذكرضياء عماد سلمان88292

249إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد ابراهيم جليل536947

250إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي مجيد صعيب73145

251إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمود شاكر عطية332053

252إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر عبدالحسن طاهر402826

253إعداديةالنض31877ذي قارذكروسام جبار شالكة74148

254إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد قاسم زويد72149

255إعداديةالنض31877ذي قارذكرمؤمل محمد يوسف414263

256إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد قاسم حمزة330834

257إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد مجيد شناوة323775

258إعداديةالنض31877ذي قارذكرخالد عزيز فغير475295

ي جي 87716
259إعداديةالنض31877ذي قارذكرجعفر شمخى

هللا جوالن87769 260إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسام خير

261إعداديةالنض31877ذي قارذكرايمن نارص محمد403603

ى رحمن عذافة401068 262إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

ى نزال صالح87757 263إعداديةالنض31877ذي قارذكرمعي 

264إعداديةالنض31877ذي قارذكرعبدالرحمن ثامر معن94372

265إعداديةالنض31877ذي قارذكرزين العابدين عبدالحسن فجيل402196

266إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسن غانم محسن74100

267إعداديةالنض31877ذي قارذكروالء عبدهللا جوار74133

268إعداديةالنض31877ذي قارذكرعالء نعيم معارج402654

269إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسن طعمه محسن403392

270إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد نصار عباس71965

271إعداديةالنض31877ذي قارذكركرار علي سالم114243

272إعداديةالنض31877ذي قارذكرمرتضى صبيح عبد71461

ى كامل جالب114211 273إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسنير

274إعداديةالنض31877ذي قارذكركرار يوسف فليح93979

275إعداديةالنض31877ذي قارذكررامي ضياء شهاب401085



276إعداديةالنض31877ذي قارذكراكرم عاشور خليل114361

277إعداديةالنض31877ذي قارذكرواثق جعفر هنيدي88161

278إعداديةالنض31877ذي قارذكرازهر زيدان ضبيع94141

279إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد عدنان غافل71910

ى زاير414503 280إعداديةالنض31877ذي قارذكرمريم عبدالحسير

281إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد ثجيل ساجت402673

282إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسن كريم بديوي534785

283إعداديةالنض31877ذي قارذكرستار كاطع نعيثل114203

284إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد بشير جهيد71902

285إعداديةالنض31877ذي قارذكرحبيب جاسم راشد87682

286إعداديةالنض31877ذي قارذكرمسلم احمد ذياب88319

ى زاير414514 287إعداديةالنض31877ذي قارذكرامير عبدالحسير

288إعداديةالنض31877ذي قارذكرمصطقى كامل عبيد87673

289إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي حسن جاسم414218

ي تعبان88183 290إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد ناج 

291إعداديةالنض31877ذي قارذكرازهر خضير خالل87502

292إعداديةالنض31877ذي قارذكرمسلم بليش عجيل73378

293إعداديةالنض31877ذي قارذكركرار مزعل اليذ453150

294إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد سلمان مطر331608

295إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي جبار عبدالواحد415177

296إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد كريم حلو93916

 علي نارص91822
297إعداديةالنض31877ذي قارذكرمرتضى

298إعداديةالنض31877ذي قارذكرسيف سعد طعيمة114300

299إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي عطشان ثجيل87381

300إعداديةالنض31877ذي قارذكرمرتضى عداي دخيل402166

301إعداديةالنض31877ذي قارذكراكرم علي عذاب474048

ى332558 302إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد محمد عبدالحسير

ى دخيل94487 303إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي عبدالحسير

 علي حسن88063
ى 304إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

305إعداديةالنض31877ذي قارذكريحنر مصطقى محسن91501

306إعداديةالنض31877ذي قارذكركرار حيدر علي94429

307إعداديةالنض31877ذي قارذكروسام عبدالكاظم عزيز92818

ى نادي عداي452810 308إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

309إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي نهاد صالل536321

ى عبدالستار جبار401170 310إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

ى زاير414675 311إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

312إعداديةالنض31877ذي قارذكررياض باسم هاشم114304

313إعداديةالنض31877ذي قارذكروليد خالد رحيم74064

ى عودة88198 314إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي حسير

315إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي كريم بحر88075

316إعداديةالنض31877ذي قارذكرمهدي عبدهللا هاشم402113

317إعداديةالنض31877ذي قارذكرعباس حسن حمد94299

318إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد داخل رحيمة87776

319إعداديةالنض31877ذي قارذكرسيف علي ساجت74029

320إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي ثجيل نرس73054

321إعداديةالنض31877ذي قارذكرامير عادل عبداالمير87880

ى نهاد صالل114205 322إعداديةالنض31877ذي قارذكرمعي 

323إعداديةالنض31877ذي قارذكرمقتدى عبدالحسن كاطع113401



324إعداديةالنض31877ذي قارذكرمرتضى جابر صالل403437

325إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمود صائب عيىس72280

326إعداديةالنض31877ذي قارذكربهاء حميد خلف87365

ي سعود332190 327إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد ناج 

ى طارش عبد89443 328إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

ي حميد71739 329إعداديةالنض31877ذي قارذكرطالب ناج 

هللا281022 330إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي يونس خير

331إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد مبارك جخري71522

332إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد صبار محسن73870

333إعداديةالنض31877ذي قارذكرمؤمل عويد ثجيل94289

334إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد عبدالسادة حمادي114328

ى رهيف330895 335إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي عبدالحسير

336إعداديةالنض31877ذي قارذكرعمار علي خلف323652

337إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد عليوي محمد72129

ى حاشوش474678 338إعداديةالنض31877ذي قارذكرحمزة حسير

339إعداديةالنض31877ذي قارذكرباقر امير سعود535647

340إعداديةالنض31877ذي قارذكرامجد جواد كاظم90751

341إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر عبدالرسول عبدالحسن330899

342إعداديةالنض31877ذي قارذكرجعفر صدام مطير550075

343إعداديةالنض31877ذي قارذكرعبدهللا عباس علي73631

344إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسن رحيم شاهر114192

345إعداديةالنض31877ذي قارذكرمرتضى سعد شالكة93479

346إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي اسعد محمد402740

347إعداديةالنض31877ذي قارذكركرار يارس جخري332727

348إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد سامي حمد281219

349إعداديةالنض31877ذي قارذكرصالح رية غاطي536147

350إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد سلمان رشيد92787

351إعداديةالنض31877ذي قارذكرانور عباس راشد114182

352إعداديةالنض31877ذي قارذكرعباس احمد نغيمش331553

353إعداديةالنض31877ذي قارذكرمصطقى صبيح عبد535731

354إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر موس جليل414369

355إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد حسن عجيل113400

ي كليل114351 356إعداديةالنض31877ذي قارذكرمصطقى ناج 

357إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد قاسم حمزة330887

ى عبدالرسول عبدالحسن94159 358إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

359إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد عبدالحسن طاهر400889

360إعداديةالنض31877ذي قارذكرفهد يارس رهيف537047

361إعداديةالنض31877ذي قارذكريحنر زكريا عيىس474629

362إعداديةالنض31877ذي قارذكرحبيب عبدالهادي حبيب74072

363إعداديةالنض31877ذي قارذكركرار محمد كامل94321

364إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي عواد جبار72029

365إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسن كريم عباس74079

366إعداديةالنض31877ذي قارذكرقاسم خميس عطية71546

367إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسن فليح حسن71722

368إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد حميد علي87360

369إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر فاضل عرمش73544

370إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد جبار بليس72181

ى مجيد مطرسر71573 371إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير



372إعداديةالنض31877ذي قارذكرمصطقى محمد علوان87567

373إعداديةالنض31877ذي قارذكرحمزة عباس محمد73450

374إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر جاسم شلش331813

375إعداديةالنض31877ذي قارذكرمسلم رحيم حسن73285

376إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد سلمان مطر323742

ى535901 377إعداديةالنض31877ذي قارذكرانور حيدر حسير

378إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد عبدالرضا حسن71432

379إعداديةالنض31877ذي قارذكرمقتدى سليم علي71969

380إعداديةالنض31877ذي قارذكرهشام صالح شخير87834

381إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي محسن كاظم113372

382إعداديةالنض31877ذي قارذكرحمزه عليوي موس475215

383إعداديةالنض31877ذي قارذكرمازن عباس عواد73965

ى جواد كاظم93089 384إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

ى فيصل كريم403159 385إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

يف74126 386إعداديةالنض31877ذي قارذكرعبدهللا حميد رسر

387إعداديةالنض31877ذي قارذكركرار عبدهللا عزيز73708

ى زايد خلف94086 388إعداديةالنض31877ذي قارذكرتحسير

389إعداديةالنض31877ذي قارذكرموس عماد سلمان87327

390إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد حسن نرس87409

391إعداديةالنض31877ذي قارذكروائل رحمن شاكر87999

392إعداديةالنض31877ذي قارذكرمصطقى احمد حسن90962

393إعداديةالنض31877ذي قارذكرفالح حامد عجيل71563

394إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي حميد حنون87338

395إعداديةالنض31877ذي قارذكرسعد رحيم حسن94434

396إعداديةالنض31877ذي قارذكرمهدي صالح سليمان474600

397إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر خالد نادي473916

398إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي ابراهيم حمزة71777

399إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي عبدالحسن كاطع402407

ى330807 400إعداديةالنض31877ذي قارذكرعالء علي حسير

401إعداديةالنض31877ذي قارذكرسعد حسن وادي92077

ي عبدالمهدي يحنر475155
402إعداديةالنض31877ذي قارذكرهانى

403إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد نبيل نعيم88246

404إعداديةالنض31877ذي قارذكرمهيمن خالد بحر87558

405إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي نعيم محسن402723

406إعداديةالنض31877ذي قارذكرمنتظر منصور عبدعلي415217

407إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر صباح عبدهللا73371

408إعداديةالنض31877ذي قارذكرسيف موس عجيل535636

409إعداديةالنض31877ذي قارذكرمشتاق طالب زويد474422

410إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد فليح كبيص94170

411إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي عامر عطية93904

412إعداديةالنض31877ذي قارذكرامير كامل عواد475265

413إعداديةالنض31877ذي قارذكرسامي سعد طعيمة114296

 عاجل جبير73881
414إعداديةالنض31877ذي قارذكرمصطقى

415إعداديةالنض31877ذي قارذكرعالء جي  مطرود88056

ى عدنان صالح402230 416إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

417إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد احمد كريم415248

418إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسن فاخر عطية415155

419إعداديةالنض31877ذي قارذكركاظم اياد كاظم537066



420إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد رسول رزاك71595

421إعداديةالنض31877ذي قارذكرجعفر كريم حلو473927

422إعداديةالنض31877ذي قارذكرسجاد كامل جالب114272

423إعداديةالنض31877ذي قارذكركرار خضى بادي92309

424إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر يوسف فليح323806

425إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمود حصيل كاظم114213

426إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي عواد هداد535942

 تركي عطية536891
ى 427إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

428إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد فهد عودة92166

429إعداديةالنض31877ذي قارذكرزين  العابدين علي حامد88117

430إعداديةالنض31877ذي قارذكرعلي عبد علي عبد الحسن113357

431إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد ماجد طالب475232

ى88208 432إعداديةالنض31877ذي قارذكرمهتدى احمد حسير

433إعداديةالنض31877ذي قارذكرمصطقى حسن حمد87799

ى نارص محمد403579 434إعداديةالنض31877ذي قارذكرامير

435إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد يالي عفات94475

ى94409 436إعداديةالنض31877ذي قارذكرمنتظر علي حسير

ى281189 437إعداديةالنض31877ذي قارذكرحيدر علي حسير

438إعداديةالنض31877ذي قارذكرموس منصور رحيمة71436

439ماجستيرالنض31877ذي قارذكراحمد ذياب حسن550116

440بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد منصور جاسم87390

441بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرجواد كاظم يعكوب402213

442بكالوريوسالنض31877ذي قارذكراحمد سمير عفات93874

443بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرنصير جابر عايد93213

444بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرميثم سويد رشيج401872

445بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرمحمد هالل خضير403107

446بكالوريوسالنض31877ذي قارذكروليد جهاد مري  هج402889

447بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرسعد محمد عطيل94034

448بكالوريوسالنض31877ذي قارذكرماجد عيدان ثجيل71886

449دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر صاحب كبيص71847

ى جي 71413 450دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي حسير

451دبلومالنض31877ذي قارذكرناطق عزيز عبد403933

452دبلومالنض31877ذي قارذكراحمد محمد عطيل114356

453دبلومالنض31877ذي قارذكرجواد عبدالكاظم رزوكي114238

ى حياوي73895 454دبلومالنض31877ذي قارذكراكرم عبدالحسير

ى عبدالرزاق72243 455دبلومالنض31877ذي قارذكرقاسم محمد حسير

456دبلومالنض31877ذي قارذكرسعد ثجيل زوير169638

457دبلومالنض31877ذي قارذكرحسن عبيد عكلة71747

458دبلومالنض31877ذي قارذكرعقيل تموز نعيم87347

459دبلومالنض31877ذي قارذكرشاكر هديل طارش401907

460دبلومالنض31877ذي قارذكرحيدر عبدالجبار عبيد414290

461دبلومالنض31877ذي قارذكرفهد مالك مانع71578

462دبلومالنض31877ذي قارذكركريم علي جعفر92235

463دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي غازي محمد401128

ى87887 464دبلومالنض31877ذي قارذكرحامد هادي حسير

ي88107
465دبلومالنض31877ذي قارذكربشير شهودي شمخى

466دبلومالنض31877ذي قارذكررحيم عرمش جي 72092

467دبلومالنض31877ذي قارذكرعلي جبار جويد91342



468دبلومالنض31877ذي قارذكرصالح صعيصع عواد114163

469إعداديةالنض31877ذي قارذكركريم هداد فراك113350

470إعداديةالنض31877ذي قارذكرطالب نعيثل عباس401811

471إعداديةالنض31877ذي قارذكرحميد حنون خضى71664

472إعداديةالنض31877ذي قارذكروالء زويد مانع535480

473إعداديةالنض31877ذي قارذكراحمد حسن محمد536448

474إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد كاظم طليع402705

475إعداديةالنض31877ذي قارذكرشالل عبداالمير جبار71501

476إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد سعود ناهي87700

477إعداديةالنض31877ذي قارذكرمحمد جبار خلف87553

478إعداديةالنض31877ذي قارذكرلفته حنون دهش474057

ى ملوح عودة331544 479إعداديةالنض31877ذي قارذكرحسير

1ماجستيرالنض31877ذي قارأننىوفاء مجيد مطرسر474295

2ماجستيرالنض31877ذي قارأننىاالء مجيد مطرسر536077

3ماجستيرالنض31877ذي قارأننىايهاب رسمي حسن403944

4بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىفاطمة عجيل خضير331873

5بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىختام حميد عطية535927

6بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسمية حبيب زماخ114305

7بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىخديجة جياد فياض176511

8بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىامل جحيل ربيع73788

ي والي73431 هناء عبدالنن 
9بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

10بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىشيماء يوسف حمود114162

11بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنضال بادي صالح89432

علياء عبدالعالي كاظم114330
12بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

13بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىتغريد جاسم عواد72100

14بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىميالد عودة جي 93167

ة نعيم هويدي402955 15بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىامير

16بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهدى عبدالصاحب طريخم401101

17بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىانغام نافع جاسم88284

18بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىانعام جالب كاظم331330

ى عطية474410 19بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىحمدية حسير

20بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىميعاد بايش كطران94450

21بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىحكيمة خنفر رسحان403533

22بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىبشائر ثجيل جحيل415061

23بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسندس عبدالسادة مانع474116

24بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزينب نغيمش حلو94339

25بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسهام كزار عذافة94362

26بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهدى جاسم محمد331408

ي535292 ي عرين  نجالء عبدالنن 
27بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

سؤدد والي حذية73250
28بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

29بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىفاتن جبار جويد113455

30بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمروه خماط مطر474037

31بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنريمان محمد كاطع331806

32بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىبتول نغيمش حلو87463

33بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهدى محمد كاطع414151

34بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهبة احمد طاهر402287

ى539465 35بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمريم نارص حسير

36بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىاديان رسمي حسن536393



37بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمنار خماط مطر469889

38بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىاصيل منصور رحيمه94046

39بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايناس عطية حمد331871

40بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىتق  محمد عبدالرضا331704

41بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىندى عبدالمهدي محمد87449

ي536019
42بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىامل جي  حسونى

43بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىجنان دايس حسن330646

44بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىفاطمة دايس حسن323835

45بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايمان طعمة محسن402967

ي جي 73812
46بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىامال شمخى

47بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمها كاظم لفته91788

48بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنوال جواد بكش403643

دالل علي عذاب401274
49بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

50بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايمان محمد جاسم331385

51بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىانمار محمد كريم73130

52بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرنا عبداالمير جبار114235

53بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرسل عصام عنيد402512

ي جي 73440
54بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايمان شمخى

55بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىحنان حسن عجيل92440

56بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىوعد مخرب محمد474661

نوال علي عذاب401262
57بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

58بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىبتول هالل مرزوق87782

59بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايمان شوين حزوار114212

60دبلومالنض31877ذي قارأننىوفاء كاطع عبد87731

لقاء علي جابر92939
61دبلومالنض31877ذي قارأننى

62دبلومالنض31877ذي قارأننىمجيده عزيز فهد535781

ى محمد74093 63دبلومالنض31877ذي قارأننىقبيلة عبدالحسير

64دبلومالنض31877ذي قارأننىافراح دخيل هادي331055

ى73025 65دبلومالنض31877ذي قارأننىازهار نارص حسير

66دبلومالنض31877ذي قارأننىارساء جبار عبدالكريم93354

67دبلومالنض31877ذي قارأننىنجود خلف غريب401058

68دبلومالنض31877ذي قارأننىسيناء جبار عبدالكريم331509

69دبلومالنض31877ذي قارأننىرجاء جواد كاظم73298

70دبلومالنض31877ذي قارأننىاشواق هاشم جي 474068

71دبلومالنض31877ذي قارأننىافراح صبار كاطع89472

72دبلومالنض31877ذي قارأننىوفاء حمود عبدهللا331853

ى طعمة331696 73دبلومالنض31877ذي قارأننىسارة حسير

نوال والي حذية113320
74دبلومالنض31877ذي قارأننى

ى402862 75دبلومالنض31877ذي قارأننىزينة جبار حسير

ى طعمة331660 76دبلومالنض31877ذي قارأننىزينب حسير

77دبلومالنض31877ذي قارأننىنهلة عبدالحسن صالح401459

78دبلومالنض31877ذي قارأننىمنال حسن وادي401575

79دبلومالنض31877ذي قارأننىكوثر شخير مري414351

80دبلومالنض31877ذي قارأننىزينب حميد بدر71568

81دبلومالنض31877ذي قارأننىهالة كريم كاظم87994

82دبلومالنض31877ذي قارأننىارساء كريم جباري401718

83دبلومالنض31877ذي قارأننىزينه نصيف جاسم403194

84دبلومالنض31877ذي قارأننىمكارم ثجيل كاظم401366



85دبلومالنض31877ذي قارأننىرسى عبدالهادي دخيل418502

86دبلومالنض31877ذي قارأننىوئام ساجد كاطع331714

87دبلومالنض31877ذي قارأننىشيماء سلمان جعاز89523

ي114261
88دبلومالنض31877ذي قارأننىحكيمة محير شمخى

89دبلومالنض31877ذي قارأننىرغد فرحان حلو114185

90دبلومالنض31877ذي قارأننىنور رياض اسماعيل536469

91دبلومالنض31877ذي قارأننىسخ  رزاق عبد114359

داليا قاسم حامي73163
92دبلومالنض31877ذي قارأننى

93إعداديةالنض31877ذي قارأننىهدى جاسم محمد403631

ى جعفر87480 94إعداديةالنض31877ذي قارأننىمريم حسير

هدى علي كاظم474350
95إعداديةالنض31877ذي قارأننى

96إعداديةالنض31877ذي قارأننىسكينة ساجت جياد402525

97إعداديةالنض31877ذي قارأننىنرسين محمد ثجيل474528

98إعداديةالنض31877ذي قارأننىلمياء لفته عطية88014

99إعداديةالنض31877ذي قارأننىنورس عطا نعيثل74020

1ماجستيرالنض31877ذي قارأننىهبة حامد عبد535756

2ماجستيرالنض31877ذي قارأننىوسن هالل خضير91401

نور عبدالعالي كاظم402625
3ماجستيرالنض31877ذي قارأننى

4ماجستيرالنض31877ذي قارأننىمنى محمد نجيب كريم319371

5بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىاوراس علي سوادي113412

6بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنورس كريم رشاش43671

ى114258 7بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىشهد محمد عبدالحسير

8بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىاشواق رحيم حسن114285

9بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىفاطمة جواد كاظم387335

ى535140 10بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسارة عباس حسير

زهراء علي سبع71464
11بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

12بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىصفا صادق جعفر73234

13بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىيرسى عزيز كزار89511

14بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزهراء عليوي موس474225

15بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايمان هاشم جخيور113318

16بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزينب علي محمد72203

غفران علي مظلوم402915
17بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

18بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهدى احمد عبيد91415

19بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىتق  عبدالجبار دخيل87862

20بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمعصومة باسم محمد474849

21بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنور نعيم حسن403795

وسن علي خلف114230
22بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

23بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىارساء طالب عرنوص88255

24بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهبة عوزان كاظم71813

25بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىدعاء محمد كاظم90775

26بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسارة ذياب جميل402472

27بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنجالء ذعذاع نحيت92975

28بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرواء جبار خضى89420

ى114357 ي حسير
29بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزينب عبدالغنى

30بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزهراء حمادي عرمش114175

31بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهند كاظم جي 87420

32بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزينب خميس عطية73171

33بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىجنان سلمان جعاز403906



ي403730
34بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزمان صيوان حصينى

35بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرجاء يوسف فرهود88274

36بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسىه يونس هويدي92921

37بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزينب نارص صاحب93105

38بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىدعاء محمد ايدام331480

39بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزينب عطشان ثجيل87385

40بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسهاد جاسم دخيل74162

ى كريم114336 41بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهدى حسير

42بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزينب رحيم شلهم114342

43بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسجا سعدالدين محسن414282

44بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسماح صالح مهدي71468

صفا تركي جليل94201
45بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

46بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنورة حسن جاسم414236

47بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرؤى فالح حسن89246

48بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزهراء فاضل رمضان72191

49بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىفاطمه كشاش يوسف87405

والء علي خضير73504
50بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

51بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىازل محمد كاظم73820

52بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهالة نعيم خميس92871

53بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايمان حامد جالب87806

54بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىحوراء محمد داخل114190

55بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىاديان نافع جميل281138

ى114248 56بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىحوراء محسن حسير

57بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزينب رسمي حسن403334

حميد علي جابر415288
58بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

59بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزهرة خلف مجبل113330

60بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسارة حامد عودة113387

61بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرواء كاظم جي 73982

62بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايمان زويد علكم474437

63بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىاسماء كاظم جي 71853

64بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزهراء محسن بظي73210

 علي91296
ى 65بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسمر حسير

66بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمريم يوسف فرهود71877

ى114173 67بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىازهار عباس حسير

ي جي 331012
68بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمها شمخى

69بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرواء عزيز فغير114266

70بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىامنة وحيد صي 91188

71بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسمارة حيدر رحمن73490

72بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمناهل مجيد شناوة331390

ي401827
73بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىصفا محمد غنى

ى539305 74بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزينب رمثان حسير

75بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمنال مراد خطار403670

76بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسارة محمد عطية93928

77بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرسل سالم عباس73366

سارة علي رضا114241
78بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

79بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىضفاف كامل صكر221933

80بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمالذ مالك مهدي71700

81بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىتقوى جاسم محمد331395



82بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايراس فيصل عنيد88127

83بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزهراء هادي كطان93945

84بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىجنان جليل جبار414141

ى جاسم114277 85بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسجال حسير

86بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايمان عاشور خليل113435

87بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىغادة سلمان رشيد92740

88بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىدنيا حميد كنعان114167

89بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىعلياء مزعل عكلة474870

رسل حيدر علي94416
90بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

ى عبدالكاظم محمد474516 91بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىبرسر

صفاء دلي يعكوب91954
92بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

93بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىفاتن عزيز ملوح71990

94بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىديار فليح حسن74155

هالة علي سبع113325
95بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

96بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىافراح كاظم عباس323836

97بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىخمائل محسن مجيد87424

98بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهاجر احمد عبد43540

99بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمنال حمود مجيبل88091

100بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايات مراد خطار73525

101بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنور محمد يوسف414252

زهراء علي خلف332481
102بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

103بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرسل عمران عيىس401421

104بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسعاد قاسم فرحان88137

والء علي محمد415019
105بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

106بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىعذراء حسن ضاجي114172

107بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمريم سالم جايد73918

108بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىخلود كريم ثجيل71642

ين هالل خضير386683 109بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىشير

110بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىايمان رعد ساجت74141

رقية حمود علي87485
111بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

112بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىدعاء ثجيل كاظم401347

113بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنور محمد كريم331300

114بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىامنة جواد كاظم87477

ى ابراهيم روي    ح87696 115بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهيلير

116بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنور عباس حلو330981

ى عصام عنيد113432 117بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىميامير

ي جبار401893
118بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىفاتن شمخى

119بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهبة نعيم خميس92883

120بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىالرا طالب جعفر414323

121بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىفاطمة محمد جاسم92035

122بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىمريم رحيم جلود91879

123بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزهراء محسن غياض403141

124بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنورالهدى محمد صالح73762

125بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىحوراء جاسم محمد474502

126بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىدعاء غالب مكي401027

127بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىميعاد عطوان حياوي71939

انتصار علي زياد92148
128بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

129بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىنهاد جاسم دخيل414614



ى74184 130بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىناهده عصمان حسير

131بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىرغد محمد عطية91893

نور علي يتيم331452
132بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

133بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىزهراء راسم محمد331881

134دبلومالنض31877ذي قارأننىنور صالح سويد402545

ي جي 331206
135دبلومالنض31877ذي قارأننىامنة شمخى

136دبلومالنض31877ذي قارأننىرواء كاظم مطلك88152

137دبلومالنض31877ذي قارأننىرؤى عبدالجبار دخيل71869

138دبلومالنض31877ذي قارأننىنادية نجم عكلة90212

139دبلومالنض31877ذي قارأننىمها عبدالهادي حبيب92262

نجالء علي خضير87901
140دبلومالنض31877ذي قارأننى

141دبلومالنض31877ذي قارأننىفاطمة منصور جاسم87869

سحر علي هليل331238
142دبلومالنض31877ذي قارأننى

143دبلومالنض31877ذي قارأننىفايزة زغير ثجيل114184

144دبلومالنض31877ذي قارأننىسباء حسن هويدي94382

145دبلومالنض31877ذي قارأننىضمياء محسن لهيب114222

146دبلومالنض31877ذي قارأننىهبة سليم محسن73906

ى طعمة87511 147دبلومالنض31877ذي قارأننىفاطمة حسير

148دبلومالنض31877ذي قارأننىعبير خلف حرابة474778

ي59583
149دبلومالنض31877ذي قارأننىزهراء كتاب شمخى

150دبلومالنض31877ذي قارأننىهدى جارهللا خلف88053

151دبلومالنض31877ذي قارأننىبارين عصام عنيد113443

152دبلومالنض31877ذي قارأننىسخ  مجيد هاشم73939

153دبلومالنض31877ذي قارأننىزهراء لطيف علي87750

 علي536383
ى 154دبلومالنض31877ذي قارأننىزينب حسير

155دبلومالنض31877ذي قارأننىريام فاضل نعمة73090

156دبلومالنض31877ذي قارأننىافراح نهاد صالل536060

157دبلومالنض31877ذي قارأننىشيماء كريم هويدي114353

158دبلومالنض31877ذي قارأننىارساء كريم ناشد87396

159دبلومالنض31877ذي قارأننىابتسام هادي محيسن90312

160دبلومالنض31877ذي قارأننىاسيل عبدالرسول حمود87720

161دبلومالنض31877ذي قارأننىزينب جاسم زغير87677

162دبلومالنض31877ذي قارأننىانتصار عبيد صي 88132

163دبلومالنض31877ذي قارأننىزهراء حسن عبيد73852

164دبلومالنض31877ذي قارأننىرغد جاسم دخيل403870

165دبلومالنض31877ذي قارأننىفاطمة حسن حميد89485

ى كريم87355 ين حسير 166دبلومالنض31877ذي قارأننىشير

167إعداديةالنض31877ذي قارأننىبيداء ابراهيم كاظم473763

168إعداديةالنض31877ذي قارأننىسخ  سلمان عبدهللا331279

169إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء يارس راشد73751

170إعداديةالنض31877ذي قارأننىريام صبيح بشير536641

171إعداديةالنض31877ذي قارأننىمالك اكرم عيىس87453

ى منصور87850 172إعداديةالنض31877ذي قارأننىدعاء حسير

فاطمة علي نارص401473
173إعداديةالنض31877ذي قارأننى

174إعداديةالنض31877ذي قارأننىنورالزهراء احمد كريم401855

175إعداديةالنض31877ذي قارأننىحوراء عزران خليف474108

176إعداديةالنض31877ذي قارأننىاسالم حمادي جي 280974

177إعداديةالنض31877ذي قارأننىحليمة هادي شعالن87667



ي72219
ى شهودي شمخى 178إعداديةالنض31877ذي قارأننىبرسر

179إعداديةالنض31877ذي قارأننىفاطمة حكمت عبدهللا475100

ى414175 180إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء محمد حسير

ى71421 181إعداديةالنض31877ذي قارأننىزينب سلمان حسير

مريم صالح غالي94470
182إعداديةالنض31877ذي قارأننى

183إعداديةالنض31877ذي قارأننىابرار مجيد شناوة474721

184إعداديةالنض31877ذي قارأننىاالء ساجت جياد114321

185إعداديةالنض31877ذي قارأننىمريم جواد كاظم403362

186إعداديةالنض31877ذي قارأننىمالك عدنان عبود414564

اسماء علي جليف87652
187إعداديةالنض31877ذي قارأننى

188إعداديةالنض31877ذي قارأننىفاطمة كريم زغير474548

189إعداديةالنض31877ذي قارأننىرانيا وليد جهاد403809

190إعداديةالنض31877ذي قارأننىضخ رياض عبد331748

191إعداديةالنض31877ذي قارأننىختام حسن نايف87827

192إعداديةالنض31877ذي قارأننىميالد جاسم دخيل402456

193إعداديةالنض31877ذي قارأننىريام عادل حاشوش403484

194إعداديةالنض31877ذي قارأننىدعاء محمد كامل536518

195إعداديةالنض31877ذي قارأننىوالء اسعد محمد403550

196إعداديةالنض31877ذي قارأننىنىه رحمن بشير331049

197إعداديةالنض31877ذي قارأننىمريم نعمة خضير90286

198إعداديةالنض31877ذي قارأننىعبير رزي    ج هويدي74055

199إعداديةالنض31877ذي قارأننىزينب حميد حنون87746

200إعداديةالنض31877ذي قارأننىدعاء خميس عطية402575

201إعداديةالنض31877ذي قارأننىهدى جابر محمد71516

202إعداديةالنض31877ذي قارأننىسارة خضى بادي415399

زهراء علي زوير73568
203إعداديةالنض31877ذي قارأننى

ى وحيد536348 204إعداديةالنض31877ذي قارأننىهيفاء حسير

205إعداديةالنض31877ذي قارأننىفاطمة كاطع غياض94517

ى114207 صابرين علي حسير
206إعداديةالنض31877ذي قارأننى

207إعداديةالنض31877ذي قارأننىاسماء عاشور خليل114165

208إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء مجيد مطرسر332575

209إعداديةالنض31877ذي قارأننىتبارك ذياب جحيل71713

210إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء عصام عنيد474887

211إعداديةالنض31877ذي قارأننىرسل مجيد ثامر403689

212إعداديةالنض31877ذي قارأننىغدير امير ذياب273765

ى73102 213إعداديةالنض31877ذي قارأننىايات جواد حسير

ري  هام علي سلمان74190
214إعداديةالنض31877ذي قارأننى

215إعداديةالنض31877ذي قارأننىرقية حسن عبيد88239

216إعداديةالنض31877ذي قارأننىرسل محمد يوسف414700

217إعداديةالنض31877ذي قارأننىرواء ابراهيم رسن415343

ى وحيد536346 218إعداديةالنض31877ذي قارأننىندى حسير

219إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء رزن كاظم475046

220إعداديةالنض31877ذي قارأننىروان شالل محسن71686

ي71755
221إعداديةالنض31877ذي قارأننىندى شهودي شمخى

222إعداديةالنض31877ذي قارأننىنور قاسم لعيوس114290

نور محمد والي88008
223إعداديةالنض31877ذي قارأننى

 علي92009
ى 224إعداديةالنض31877ذي قارأننىمريم حسير

225إعداديةالنض31877ذي قارأننىمريم جواد كاظم403540



ابرار علي حامد74173
226إعداديةالنض31877ذي قارأننى

ي مالك كريم415100
227إعداديةالنض31877ذي قارأننىضى

228إعداديةالنض31877ذي قارأننىصدى عمار محمد91066

229إعداديةالنض31877ذي قارأننىفاطمة عبدالرضا حسن87388

230إعداديةالنض31877ذي قارأننىدالل مراد خطار331232

231إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء سمير نعيم475196

232إعداديةالنض31877ذي قارأننىاديان سالم عباس332607

233إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء سمير فيصل535497

234إعداديةالنض31877ذي قارأننىهدير رزي    ج هويدي74052

235إعداديةالنض31877ذي قارأننىنرسين عطا نعيثل113382

236إعداديةالنض31877ذي قارأننىمنال عباس علي92326

237إعداديةالنض31877ذي قارأننىنورالهدى طالب رشيد89565

238إعداديةالنض31877ذي قارأننىنورالهدى عصام عوزان92061

239إعداديةالنض31877ذي قارأننىضخ حيدر كتاب332069

ختام صالح غالي94459
240إعداديةالنض31877ذي قارأننى

241إعداديةالنض31877ذي قارأننىرسل رياض اسماعيل332685

242إعداديةالنض31877ذي قارأننىاجيال ابراهيم طلفيح114267

243إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء صدام رزي    ج71553

حوراء عواد علي90803
244إعداديةالنض31877ذي قارأننى

245إعداديةالنض31877ذي قارأننىنورالهدى ثائر نوري87415

246إعداديةالنض31877ذي قارأننىسارة غالب مكي535405

247إعداديةالنض31877ذي قارأننىميسون حميد حنون72252

248إعداديةالنض31877ذي قارأننىمنى صيوان عبد87403

249إعداديةالنض31877ذي قارأننىريام محسن بظي73217

250إعداديةالنض31877ذي قارأننىاسماء كاظم لفته535967

251إعداديةالنض31877ذي قارأننىدالل عودة فقير537008

فاطمة علي زوير73557
252إعداديةالنض31877ذي قارأننى

253إعداديةالنض31877ذي قارأننىزينب محسن لطيف71807

254إعداديةالنض31877ذي قارأننىحوراء عامر عطية113418

255إعداديةالنض31877ذي قارأننىوداد قاسم وحيد536350

256إعداديةالنض31877ذي قارأننىرغد احمد اعذافة93955

257إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء رياض اسماعيل332649

منال غالي صاحب87491
258إعداديةالنض31877ذي قارأننى

 ماجد حامي280681
ى 259إعداديةالنض31877ذي قارأننىبنير

260إعداديةالنض31877ذي قارأننىدعاء مبارك جخري71508

261إعداديةالنض31877ذي قارأننىحوراء محسن جبار114326

262إعداديةالنض31877ذي قارأننىتبارك نعيم حسن414549

263إعداديةالنض31877ذي قارأننىلورندة عبدالخضى محمد474087

264إعداديةالنض31877ذي قارأننىتبارك حيدر كتاب360276

265إعداديةالنض31877ذي قارأننىمىه محسن لطيف71798

266إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء عبدالرضا حسن87323

267إعداديةالنض31877ذي قارأننىحوراء جمعة مطلك323681

ي طاهر89229
268إعداديةالنض31877ذي قارأننىعفاف راضى

269إعداديةالنض31877ذي قارأننىليل حميد ضاجي94396

270إعداديةالنض31877ذي قارأننىبراء اسعد محمد414748

271إعداديةالنض31877ذي قارأننىفاطمة زكريا عيىس403747

272إعداديةالنض31877ذي قارأننىصفاء قاسم زويد88261

273إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء ساجت جياد402592



274دبلوم عاليالنض31877ذي قارأننىاسماء ثامر كاظم73988

وجدان جاسم حامي87376
275بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

276بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىسماهر ثجيل جحيل71732

277بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىميثاق عبيد حبوب87927

هند علي جون87465
278بكالوريوسالنض31877ذي قارأننى

279بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىهناء عبدالرزاق هاشم414059

280بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىالهام نافع جاسم73338

281بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىغيداء هاشم جي 474457

ي طاهر92099
282بكالوريوسالنض31877ذي قارأننىخديجة راضى

283دبلومالنض31877ذي قارأننىميثاق ابراهيم عجيل94111

قرار جاسم علي89215
284دبلومالنض31877ذي قارأننى

285دبلومالنض31877ذي قارأننىخلود خلف غريب536372

286دبلومالنض31877ذي قارأننىابتسام عويد فليح87726

287دبلومالنض31877ذي قارأننىقبيلة جي  جفيعان401930

اسيل والي حذية93188
288دبلومالنض31877ذي قارأننى

امنة علي لملوم94225
289دبلومالنض31877ذي قارأننى

290دبلومالنض31877ذي قارأننىكلثوم جاسم نارص113449

291إعداديةالنض31877ذي قارأننىاسماء سعد عناد71766

292إعداديةالنض31877ذي قارأننىسعدية حمادي غافل331251

293إعداديةالنض31877ذي قارأننىزهراء جليل تاية474921

294إعداديةالنض31877ذي قارأننىانوار جالب نعيثل537124

1دكتوراهالرفاغي31878ذي قارذكراحمد كامل فرج548285

2ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكراحمد مطرسر ساجت435815

3ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرحميد خوير يارس42415

4ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرجابر عودة اسماعيل171215

5ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عاشور عبدالسادة171066

ى414545 6ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدعلي شاهير

7ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرفؤاد حنون هادي217250

8ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرعزة محسن خليفة116940

9ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرجليل اسماعيل محسن401104

10ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرفراس كامل زغير215629

11ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرسعد كحطان هادي171175

12ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرعالء شيحان عواد451597

ى مهدي413858 13ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حسير

14ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد نادر مطير401817

15ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرسعد عودة عجمي402338

16ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكركاظم عجرش جارهللا469322

17ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرعماد فليح حسن43950

18ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرعمار جليل مكطوف41925

19ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرماجد عبادي كصاب42493

20ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكراحمد محسن بظي26702

21ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكراحمد طارق خضير474570

 احمد عبدعلي40240
ى 22ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرحسنير

23ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكراحمد قاسم طالب116594

ى داود نغيمش413998 24بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالحسير

25بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرخالد طالب جبار98306

26بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عاشور عصواد99004

يف محمد474479 27بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرزعيم رسر



يف غانم539258 28بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رسر

29بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعدنان رغيل جي 42017

ي رسحان رسي27767 30بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصي 

31بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرظافر كامل كاظم401082

32بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررحمن عبدالجبار غانم475090

33بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحميد نايف صالح41013

34بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجبار عواد جارهللا116839

يف غانم401490 35بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد رسر

36بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكريحنر ثامر زويد473647

37بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكريارس محسن طاهر402139

38بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمدعلي كاظم كماش402108

39بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعبدهللا خوير يارس414168

40بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعدنان جبار ورور410031

يف غانم424429 41بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرغانم رسر

ى401251 42بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعدنان نعمة حسير

43بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنجم خليف محمد94405

44بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفالح حسن عبدالرضا535633

45بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي صالح خصاف346858

46بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنصير خلف كاظم38847

47بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررمزي بادي زغير40742

48بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جواد فنجان402934

49بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالرضا مقدر كزار542324

50بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرهمام تركي عبدهللا116947

51بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد هادي محمد346225

52بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبد ثامر539247

ى26756 53بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي محمد حسير

54بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي طعمة عزيز27455

55بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد قاسم لفته414354

56بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر جبار مزهر414337

ي41504 57بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمازن حسن ناج 

58بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفارس هادي محمد346130

59بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرداود سلمان حسن170520

60بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي راغب رزي    ج117170

61بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعدنان وناس عطشان40641

ى جوعان414072 62بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حسير

ي39505
63بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد شعالن مجيقى

ى كاطع نعيمة400701 64بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

65بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس عبدعلي خضى27163

66بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعمار وحيد صكبان401692

67بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرظافر جاسم محمد469395

68بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسامر كامل خلف117049

69بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررياض ساجت سنيح401471

ي390179 70بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن دوحان لعين 

71بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعدنان نصير والي39583

ي40221 72بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجواد كاظم رسر

73بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حسن نعمة27783

ى401954  علي عبدالحسير
ى 74بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

75بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالمنعم عيىس403480



76بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحبيب محمد كاظم99193

77بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسعيد كاطع عليوي42126

78بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصامد كاظم عبيد171208

ى435924 79بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمؤيد رحيم حسير

80بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي خلف ثامر116846

81بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركاظم عذاب كزار401807

82بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء صادق عبدالحسن41347

ى حمزة37387 83بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرميثم عبدالحسير

84بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حسيب خضير474888

85بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحمد تالي سلطان296142

86بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسالم شاكر صي 401969

87بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرساهرة عبدالحسن هالل41177

88بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى عبدالمنعم عيىس402683

89بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفارس جاسم صالح170957

ى خضير413971 90بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعقيل ياسير

91بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرظافر حبيب كزار424318

92بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنارص هداب حميدي117032

93بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرميثاق طالب هاشم346846

ى319358 94بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرشعالن ناهي حسير

ي طارش535895
95بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي راضى

96بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالحسن هدهود33551

97بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجاسم كبيش بريد346477

ى عباس171238 98بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكربسام حسير

ي جابر41124
99بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر راضى

ي39291 100بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسامر عبدالرزاق صي 

101بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرماهر مزهر ذياب469320

102بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرباسم عزيز جي 413892

 جي  حسن414735
103بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى

104بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسن عبود469316

105بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالخالق مكطوف يعقوب414430

ي جي 116721
106بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسعد منخى

107بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررحيم مكطوف صالح116823

108بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمهدي عبادي حمود474558

ى536454 109بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراسعد حسن عبدالحسير

110بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحامد جويد يوسف37297

111بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي صباح عبدالرضا216011

و414280 112بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس صعيجر بهير

113بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرناطق هاشم محمد116858

114بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراركان شناوة جي 117163

115بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكريوسف عبدالباري نعمة26509

116بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنارص علي طعمة346145

117بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد مزهر متعب402646

118بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد صبخي طاهر424408

ى مهوس401834 119بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفالح حسير

120بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرقضي عواد نعيم424350

121بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رحيم غافل414621

ى414285 122بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرناهد رحيم ياسير

123بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركاظم فيصل رضا474522



124بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي سلمان مجيد414005

125بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرغزوان فيصل محمد297626

126بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروليد خالد مرزوك474791

127بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعدنان غركان دبش414599

128بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمثنى جمعة عودة414398

129بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراسعد جابر عبدالحسن414386

130بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كريم عبد474212

131بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسام فرحان دحو548244

ى خضير عجيل88657 132بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

133بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي محسن بظي26162

هللا صالح36913 134بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرماهر خير

135بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى ضياء محمد413916

136بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر غازي خلف535972

137بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء خزعل كزار116925

138بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس ميول خالل474910

139بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركاظم حميد جبار37020

ى229565 140بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي نارص عبدالحسير

141بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجمال كامل جياد535613

142بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعصام غالب مطرسر413929

143بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصادق عبد سلمان413978

144بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عباس عبدالحسن401277

هللا404015 145بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعمار سعد خير

146بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد صعيب متعب427985

147بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عودة جي 171097

148بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجاسم عذاب كزار346339

149بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعماد علوان جي 474613

150بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالجليل طه26853

151بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرغالب لفته جابر171161

152بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء مكي نعمة414300

153بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كمال جليل116615

154بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرهيثم عزيز منحوت474542

155بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنهاد شمال فالح116754

156بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروليد كريم عباس39441

157بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمقداد محمدعلي خضير217688

158بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي طالب موس469326

159بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروميض طالب دعيم216651

160بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمجيد ارحيم حميد99254

161بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنورس مكطوف نعيمة401229

162بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحميد هاشم محمد89085

163بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجاسم محيميد فرحان116781

164بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرامجد زكي عبدهللا99605

165بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى موس جعفر170995

 علي295867
ى 166بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكربارق عبدالحسير

167بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد صالح خصاف171030

ى26890  علي حسير
ى 168بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

169بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار محسن بادي535974

170بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد راغب رزي    ج116923

171بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروائل كريم خضى403460



172بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدالكريم خميس26836

173بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالرضا سعدون551729

174بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد جاسم محمد26777

175بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراسماعيل محمد نارص38973

ى وائل ريسان117081 176بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرامير

177بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي مهدي نعمة117007

ى مطرود98039 178بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى حسير

ي44379
179بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعمار عبدالكريم عبدالغنى

180بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرباسم جي  حمود475146

181بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرانور طعمة غافل97796

182بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد سعود عزيز117046

183بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد سمير طالب401354

184بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمسلم طاهر كريم296193

 علي كاظم346363
ى 185بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

186بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي خليل عامر413942

187بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى عباس رعيد414747

188بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسيف الدين علي دندوح553683

189بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عذافة برغش36822

190بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حاسب علي97865

ي414472
191بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد مزهر منخى

ى عكار474835 192بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالحسير

 علي طعمة536061
193بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى

194بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفاروق رشيد عصواد38192

ي44337 195بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء ريسان حرن 

ى شعيبث44134 196بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء حسير

197بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمازن حمدان دحو414467

198بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار هاتف كاظم88851

199بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد كريم عبدالكاظم116766

ى474220 200بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد هاشم حسير

201بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد رسول عامر215206

202بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراسامة نعيم محمد216523

203بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر حميد دحام26653

204بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرقاسم عجرش جارهللا116962

205بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر فالح خالف346499

ي401874 206بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعادل عناد خاج 

207بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس رحيم غافل401924

208بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرطارق عناد وحيد536477

209بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعماد عبدالجليل زياره116698

هللا403122 210بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحبيب مطرود خير

211بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمهند حامد نعيم401937

212بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسيف علي توية401113

ى400514 213بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمشتاق طويس عبدالحسير

ى124388 214بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس كاظم حسير

215بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء نجم عبد403402

ى رحيم غافل346405 216بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

217بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراكرم عواد نعيم41477

218بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار ثجيل عطا98985

ي41205
219بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار حيدر راضى



220بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرغيث سالم جبار39234

221بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي فليح حسن400533

222بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد احسان فليح27223

223بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجواد كاظم نعيم401292

ي117069
224بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرانور سعد منخى

225بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر نعيم غافل400891

226بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعودة مرزوك جارهللا414097

227بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى حنون عويد403529

228بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر محمد حنون400996

ى رحم474604 229بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

230بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجسام نجم عبد401532

231بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجي  عطية جالي401620

232بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسالم محمد فياض414717

233بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى مدلول ساجت400903

234بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرليث سالم جبار36420

 علي مانع424896
ى 235بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

236بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالكريم علي401980

237بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر رسول نعيم425987

ي89576 238بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسامر جياد خاج 

239بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررائد زبل جبار40234

240بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن حبيب طعمة401793

241بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد سعيد جاسم424281

242بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعادل محسن طارش297709

243بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعقيل حسن جابر27522

244بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد فوزي مطرسر88124

ي44214
245بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالواحد ثوينى

246بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراركان حمدان جارهللا39735

247بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرساجد صالح مهدي400619

248بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحسن علي حسن400790

249بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفهد سلمان ساجت43973

ى402278 250بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسالم كريم عبدالحسير

251بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرقضي عجيل صيوان402174

252بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كريم نجم549297

253بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصباح حسن عبد88558

254بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حاتم فرحان88550

255بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنارص دارسر فهد26136

256بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرضياء حميد عصواد549000

هللا216903 257بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي باسم خير

258بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حميد شنيار88937

259بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدالحكيم طه296770

260بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروائل عبيد ظاهر26841

ي403450
261بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفواز فليح صخى

ى216272 262بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي ريسان زعير

ي550881
263بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد نوري صخى

264بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد غانم خضير41562

265بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد خلف غاوي230102

266بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر كريم المي88499

267بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعادل حميد عصواد548992



ى116790 268بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجبار نارص حسير

269بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروائل رضا حمزة402694

270بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحمزه جواد رضيو44293

271بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي غانم خافور550863

272بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبداالله عبدالمنعم469437

273بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كامل يوسف413873

274بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسامي حميد عودة414740

275بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي سعود عزيز548250

ى شادود539287 276بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر حسير

277بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كامل شنيع535953

278بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجابر حميد مطير548998

279بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر حمود راشد41549

280بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي احمد عبدعلي549294

281بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد خليل مصيخ88857

282بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمهيمن محمود عبدالكاظم542216

يف424337 283بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسيف علي رسر

284بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروسام نارص مهاوش535920

285دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعيىس مكطوف زوري425244

286دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد عبدهللا خوير473203

287دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررياض دغيم كماش346185

288دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرفارس ذياب محمد414287

289دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر صبخي طاهر414034

290دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعناد نعيثل عبدالخضى170831

291دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعماد محمد صالح43859

ى403968 ى نارص حسير 292دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالحسير

293دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمكي لهمود طاهر170809

294دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرفالح هادي زغير413891

295دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرباقر هادي زغير88528

296دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرجبار حنظل سلمان39150

ى88592 297دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحميد مجيد ياسير

298دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراسعد سفيح عبدهللا413880

299دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسلمان عبدعلي سلمان27252

300دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرابراهيم نايف صالح98117

301دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسن نعمة غانم171116

302دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرشهيد مزهر مخيف99777

303دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرجليل راشد عبد346256

304دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرباسم عويد فايز41466

305دبلومالرفاغي31878ذي قارذكركريم منصور عاجل27026

306دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصالح جخيم محيسن39620

307دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسمير كريم مظلوم41297

308دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرفاضل يارس عباس413981

309دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد كاظم طعمه346438

310دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحمود شعالن رسي92433

311دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرظافر لطيف كريم341523

312دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرستار جبار كصاب436474

313دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد شاكر جحيل414173

314دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرخالد عبداالمير يارس414346

315دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصباح سلمان رسسوح171103



ى حميدان88231 316دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرهاشم حسير

ي40250
ى
317دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدعلي صاف

ى346211 318دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعبداالمير نارص محسير

319دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرفالح حسن خفيف474204

ى لفته116693 320دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمهدي عبدالحسير

ى535631 321دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرشاكر حامد مفي 

ى جابر402630 322دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد شاهير

323دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمالك عامر داود27492

324دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرنارص عويز خضير170634

325دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعادل جودة براهيم38414

326دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسن راشد535659

327دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعمار اسماعيل طاهر414367

ي نايف413973
328دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرناظم راضى

329دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمقداد عبدالجبار عباس37479

330دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعباس كريم عجيل414261

331دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررحيم ثامر عودة171224

332دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعواد عامر معن88145

333دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالرزاق راغب رزي    ج26729

334دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى عيىس خميس117033

335دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرامجد لفته محمد170688

336دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرواصف ريسان فالح402527

337دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرجبار خضير دعدوش414026

338دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالرحمن مكطوف يعقوب414550

339دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرواثق فيصل جمعة413977

340دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررائد فري    ح خليفة117159

ى27589 341دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد نارص حسير

ي ريسان حمود414305 342دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصي 

343دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرزياد سلمان سنيح42222

 عويد علي43570
ى 344دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

345دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراياد عالوي عوده414589

346دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي صالح مهيدي346760

347دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرغازي محمدعلي محسن535902

348دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعماد طراد ثامر117080

349دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي تركي كاظم42711

350دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرهادي لفته محمد297608

351دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر مطرسر طعيمة474674

352دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كامل يارس116600

353دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمثنى داخل يوسف39388

ى41396 354دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد شاكر حسير

355دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمشعل حوري عامر295920

356دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر رضا حذية297622

357دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالرضا طعمه ورد42344

ى414234 غام علي حسير
358دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررصى

359دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسالم حنظل خضير414292

360دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي درج جالب535662

361دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرفيصل حسن خضير88772

362دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررسول عدنان وناس40629

363دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعمار عالوي عودة217528



ى لفته36716 364دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

365دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعباس عبدعلي يارس99787

366دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرارضاء طالب دعيم40937

367دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرقاسم محمد حسن40302

368دبلومالرفاغي31878ذي قارذكريحنر اسماعيل عبد27488

369دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرستار جبار عامر116764

ى عبدهللا229968 اس حسير 370دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرني 

371دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرشهيد حمود ثجيل346354

372دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرخالد زبل جبار44317

ى عجيل ورش171009 373دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

374دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعالء ورد جويعد402924

375دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرغفار كاطع محسن116761

376دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرثائر رحيل وادي400782

ى عباس رومي43628 377دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسنير

378دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعمار فاضل حسن44176

379دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي نعيم حمزة42779

380دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد رزاق جاسم116712

381دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعزت سعود عزيز403309

382دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد راغب رزي    ج27173

383دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرواثق محسن خليفة116930

384دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرازهر لفته جي 230157

ى كاظم414419 385دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدالحسير

386دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررشيد محسن شالل400510

387دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبداالمير رضا346286

388دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصالح عويد خويط40909

389دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرلؤي حاجم عودة171144

390دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررائد يارس صالح41440

391دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررسمي مهاوش هليل171153

392دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرنعمان كاظم جدران156282

ى مزعل413954 393دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حسير

394دبلومالرفاغي31878ذي قارذكربسام محمد نعيم89041

395دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحكيم عطية نابت27015

396دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراسعد كزار هاشم116757

397دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحسن حيبش غضبان103435

398دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرهشام يارس هادي170390

ي كمر41434 399دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرنذير حرن 

400دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي فرحان دحو414411

401دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالعظيم ذياب27634

402دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصادق رحيم غافل401267

403دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراركان عزيز صياد116805

404دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرباسم محمد عبدالسادة26924

ى جواد زيارة413987 405دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

406دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد شعالن رسي88898

ي عبد474717
407دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرقتيبة سبن 

408دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررزاق عطيه جبار116609

409دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد سعدون عطية535736

410دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رزاق جبار42446

411دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كاظم مرشد403555



412دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررياض عبدعلي كاطع41023

413دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعباس دليل لفتة535540

414دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد محسن شالل116825

415دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد عبداالمير رضا414808

416دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعادل غالي ظاهر539222

417دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرلطيف دليل لفته535554

418دبلومالرفاغي31878ذي قارذكروائل ذياب كريم535871

ي عباس536436
419دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرامجد راضى

420دبلومالرفاغي31878ذي قارذكروسام محمد رضيوي548256

421دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد خضير حسن26622

422دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد رحمن جي 39546

423دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرضياء عياس كاظم400538

424دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصفاء فهد محمد116951

425دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسعد لفته سلطان400486

ى دنبوس36795 426دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حسير

427دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعون كامل ايدام43599

428دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسالم قاسم جاسم474235

429دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعماد كاظم حنظل215369

430دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبداالمير كاظم414663

ي297059
ى راضى 431دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصفاء حسير

432دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرقيس جبار صبيح474726

433دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحازم محمد عبدالسادة230218

434دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر رحيم غافل414133

435دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي بشير سلمان116617

436دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد سعيد حمود215564

ي535899
437دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد عزيز صخى

438دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد منهل مايع474535

439دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد هادي طاهر402599

440دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرجبار داود سلمان43537

441دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالرحيم يارس88163

ى عماد محمد400559 442دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

443دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى كريم منصور535858

444دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كاطع رزاق27604

445دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراركان عبدالمهدي فارس542306

446دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمخلد شنان عبد88545

447دبلومالرفاغي31878ذي قارذكروفاق فالح حسن402425

ى535933 448دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالكريم عبدالحسير

449دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى شيحان عواد400522

ى346198 450دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي طويس عبدالحسير

451دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسيف عباس كاظم403513

452دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر شاكر صي 474586

453دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسيف الدين علي حمادي40443

454دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد رائد حمود548242

455دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي تركي عبد425854

456دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي نعيم عاشور474279

457دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر باسم ثامر536461

458دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرازهر عدنان نصير88781

459دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمهند جميل معيوف230132



460دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررسمد عودة خلف116573

461دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررامي عيىس ساجت41074

462دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراسعد فهد دغمير26211

463دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصفاء نذير خصاف535559

464دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي محسن جاسم401746

465دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعالء بريسم فضالة402259

466دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد عباس فاضل215675

غام غالب صيهود27470 467دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررصى

468إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس جابر كماز346454

ى مطرسر محسن296258 469إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

470إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرشعالن علي مطرود414680

471إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرفاضل عباس نعمة26874

472إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرلطيف جاسم محمد26715

ي403958 473إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراياد حسن عبدالنن 

474إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرامير هاشم محسن116880

475إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسياب حمد عواد116821

ى27152 476إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد نعمة حسير

477إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرهادي عبدهللا سلمان474825

478إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد غانم نعمة400608

479إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكررمزي شناوة جي 536449

480إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرفهيمه رسحان زبون535963

481إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكررحمن هادي زغير41064

482إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبداالمير يوسف عبدالسادة26913

483إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكركريم داود سلمان26673

484إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمدهللا فليح مهوس40448

485إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر صونان نوري230002

486إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس عطوان فرحان536413

487إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراثير سعدي عبدالسيد42155

488إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدهللا مجهول خضير124758

489إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرماجد ابراهيم واوي548246

490إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرميثم مجيد محسن39163

491إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعودة عباس جي 170297

492إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعمار كني  حمود535622

493إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي نصير محمد535561

494إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عماد عبدالكاظم548241

ي جي 559786
495إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكررحيم منخى

1ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر كريم لهمود545363

2ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرمعمر جليل مكطوف41887

ى غافل شخير474373 3ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

4ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرغفار كامل جياد535896

5ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى اسعد محمد548252

 علي عبداالمير39602
ى 6ماجستيرالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

7دبلوم عاليالرفاغي31878ذي قارذكرمهند طعمة رحيم535804

8بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر حميد نعيمة98064

9بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد ستار جبار116716

10بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرقيض علي محسن99432

11بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد الطيف طعمة170236

12بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصالح محمد رفة99757



ى400880 13بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس فضيل حسير

14بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جبار عواد169886

15بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى هادي فاخر403964

16بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر جليل ابراهيم403158

17بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد علي حسن346769

18بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعقيل جابر عبد535958

19بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركاظم جبار سلطان42251

20بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كريم يالب67225

ى كريدي474879 21بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرزياد حسير

22بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد لطيف ذرب413948

ى عبد سلمان414629 23بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى33597 24بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كاظم حسير

25بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنديم جاسم جويعد33290

26بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كريم المي38390

ى زيارة43738 27بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

ى215151 28بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد غانم حسير

29بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد صبيح جاسم37153

ى حمزة296374 30بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس حسير

31بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة صالح حسون116864

32بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرباسم محمد حاجم401850

ى موس ساجت230025 33بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمعي 

34بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد شاكر سعيد41151

ى عبدهللا215435 35بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراوراس حسير

ي عناد88289 36بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكربسام خير

ى كمال جليل216449 37بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

38بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنارص سامي موالن26416

ي جياد535764
39بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد شان 

40بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رحيم هاشم535801

ي حيال346789 41بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحازم ناج 

42بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس صاحب محمد36879

43بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كاظم خلف298081

44بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى محمد يارس26803

45بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصادق بادي رداد26792

46بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدالكريم منصور402516

47بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن ثامر ديوان346187

48بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي لطيف ذرب98627

ى346206 49بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرزين العابدين عبدعلي شاهير

50بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرضياء فاضل شناوة414228

ي جي 94634
51بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسيف شمخى

52بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراياد خلف دفار414013

ى89283 53بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراسعد رمثان حسير

54بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرزين العابدين خزن هاشم427430

55بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررحمان طعمة حمود33466

ى خضير26224 56بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد امير

57بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى حميد كاظم43501

ى زياره37103 58بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حسير

59بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عيدان علي88437

ى27777 ى صالح حسير 60بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير



61بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى صفاء حسون346669

62بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد فاضل هوري474492

63بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرماللك هواس خميس33578

64بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرازهر عدنان محيسن116903

65بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن طالب خلف413871

66بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر كريم علي535998

67بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروليد فليح حسن88628

ى26567 68بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن ميثم عبدالحسير

 غالي170349
ى 69بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

ى ثامر ديوان474263 70بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

71بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصادق سعد كمر428203

72بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد علي خماط88339

73بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد عارف عاضي346639

74بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء حبيب حسن89068

ي39582 75بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر ريسان حرن 

76بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنايف قيس موازي98050

77بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجعفر صادق جعفر117121

78بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجعفر جواد محسن33326

79بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار عزيز هي 217734

ى33421 80بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار جبار حسير

81بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكريوسف احمد محسن116788

82بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كاظم يوسف26099

83بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرهيثم مرتضى جواد99468

84بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعقيل سعد ريس539323

 علي عطية474468
ى 85بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

86بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي ثامر زويد401768

87بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصالح كريم عبدهللا99860

88بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر فاضل حسن41251

ي39594 89بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد ريسان حرن 

90بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار عباس رميض401281

91بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحازم فاضل حسن41168

92بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبد خيون346710

93بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس داخل كاظم536023

94بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر علوان عبدالعزيز41408

ى مطرسر89250 95بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

96بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمالك حسن جواد116746

97بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكريحنر عبدالعزيز شخير170271

يف535614 98بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كامل رسر

99بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كريم مزهر88360

100بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعمار يارس عكار89629

101بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عامر محمد402578

102بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد كامل لفه26694

103بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرانور فرحان مطرود26780

104بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرهشام عبد لفته297552

ي215227
105بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسعد عزيز صخى

106بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمهدي صبيح نارص474329

ي27478
107بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكريارس جبار صخى

108بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيان عويد خضير390321



109بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعون غالب بدوي26458

110بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرقدوس ابراهيم كاطع401738

 علي346425
ى 111بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

112بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس خضير عباس33556

113بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسيف مشتاق طالب117122

114بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفاضل لفته سلطان425748

ى97837 115بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررعد عبدالحسن حسير

116بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرظفر كامل كاظم401413

117بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى حاكم عبد425971

118بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروليد فليح حسن89438

119بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكربراك جابر سلطان217710

120بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد عبدالجبار جواد536033

121بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كريم خلف43695

122بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس كامل زغير44198

ى مشاي124256 123بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

124بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرطه رحيم جاسم124735

125بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى فليح حسن26885

ى كاظم474406 126بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالحسير

127بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصادق حميد منصور116835

128بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي فوزي مطرسر89501

129بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي ابراهيم نايف98235

130بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كاظم امحمد414056

131بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد صالح عاشور44413

132بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر فرحان دحو414895

133بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكريحنر كريم مزهر99699

ي26257  علي عبدالنن 
ى 134بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

135بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء عطشان حيذور39068

ى خضير40313 136بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي تحسير

137بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد محمد حمادي217701

ى راشد36767 138بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدالحسير

ى داخل يوسف43427 139بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

هللا ساجت216985 140بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي خير

141بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد خلف كزار403248

142بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررياض كريم مطير401374

143بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرزين العابدين فالح جاسم217754

144بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس ظافر حامد98016

145بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرزين العابدين انور عبدالرضا88946

146بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبداالمير رضا33348

147بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى خليل دخيل36288

ى42013 148بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار نارص عبدالحسير

149بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن دنيف مطرسر272929

150بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس عبدالجليل مكطوف298921

151بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد شهاب نعيس117173

152بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار محمد عذاب27810

153بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي ستار شعشاع40193

154بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراكرم محيسن رحم548257

155بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر جعفر حميدي116784

156بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرميثاق جاسم معاوي215409



157بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى يونس عذاب426420

158بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عدنان هليل414509

159بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حسن نعمة427679

160بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد رحم هوري116677

ى مزعل474459 161بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار حسير

162بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحاتم كريم منصور27130

163بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعادل ذياب حسن38939

164بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار محمد نعيمة414251

165بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمشتاق رشيد عصواد99662

166بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراسعد خزعل غران107315

167بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرطالب عبدالخضى عليوي346188

168بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكربهاء احمد حسن42715

169بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرذوالفقار خليل جابر298881

ى توية403660 170بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حسير

171بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد علي عبدالساده27254

ى215884 172بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن كريم حسير

173بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرماجد جالب الزم88325

ي40204 174بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرانمار مزهر لعين 

175بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفراس سلمان عبيد89335

ى يارس88695 176بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

177بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدالسادة سلمان117101

178بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالجليل طه89448

179بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمناف صكبان عويد215416

180بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار فالح جوده169893

181بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد فالح حسن535704

182بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد نجم عبدهللا26581

183بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد ستار جبار26745

ى346490  علي عبدالحسير
ى 184بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

185بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس ثجيل طراد217390

186بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحسان مسير صالح39526

187بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجالل كاطع محسن98395

188بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرذوالفقار عبدالحسن عزيز469342

189بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجاسم محمد خضير44401

190بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالعباس يونس217584

191بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن سالم يارس117017

192بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدالسادة خفيف346450

193بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن نارص طخيم38134

194بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار رائد حسون414100

195بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجعفر صادق خميس26324

196بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي صدام سفيح89563

197بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسعد غانم حمود535862

198بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسعد حامد ثجيل535924

199بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد طه ابراهيم229669

200بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى حميد فزاع401653

201بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصفاء زعيبل جي 169928

202بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد سالم صيوان414713

203بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حامد عبدالرضا88802

204بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي فيصل جابر117092



ى217757 205بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسيف حيدر عبدالحسير

206بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حاتم خضير99692

207بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي محمد عبدعلي346380

208بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى حسيب خضير89532

 علي حسن42039
209بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى

210بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراركان جودة زمزوم474346

ي298716
211بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد قاسم ماضى

212بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي طعمة حمود26262

213بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد نوري كاطع116755

ى يارس44235 214بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس حسير

215بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرريسان جي  كاظم36552

216بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس يوسف منذور414705

217بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمدعلي عبدالحكيم طه346698

218بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس فاضل هوري474368

219بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعمار حميد خصاف116569

220بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالسالم ارحيم دندوح346572

ى يونس عودة346588 221بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

222بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحسن حكيم محسن402200

223بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء طعمة رحيم535910

224بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمهيمن ماجد علي99518

225بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعقيل عبدالحسن عودة98731

226بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى حامد يارس401164

227بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرساجد عبد خيون346714

228بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعصام رحمن عبدالجبار475079

229بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنوفل دويدو حسن99127

ى389316 230بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر جابر حسير

231بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد محيسن مراج36688

232بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررشاد شفيق عبدالحسن116707

233بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرايهاب كامل لفته217134

234بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد جميل معيوف42238

235بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر زامل نارص402608

236بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن رزاق عطيه33723

237بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس جمال عباس216356

238بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمؤيد هادي مشعان89479

239بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كمال جليل88428

240بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد كريم جابر427535

241بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى عقيل كاظم26705

242بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالسالم محمد حسون99174

243بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عويد مسير346819

244بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروطن كميل خميس33372

245بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حكيم دخيل346907

246بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرموفق علي دفار414526

247بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر مجيد لفة88454

248بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرايوب رحيم عبدالصاحب389563

249بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمسلم عقيل حمد103080

250بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد داخل يوسف89521

251بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة عبدالسالم محسن26544

252بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي بشير عكله298464



253بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي نجاح عاشور116689

254بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرناطق هاشم محمد474488

255بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد يونس هالل89056

256بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرانور رشيد محمد88212

257بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفاضل عدنان محيسن116578

258بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجاسم محمد حاتم98765

259بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى جابر زويد403140

260بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسامر سلمان جي 414395

261بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد فهد عليوي413919

262بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعمار مطرسر عمعوم41111

ى جابر عبدالحسن44045 263بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرامير

264بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرطالب لفته طاهر27706

265بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي ماجد كريم116999

266بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراباالفضل كامل لذيذ40286

267بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعالء فيصل وحيد27100

ى535868 ى كاظم حسير 268بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

269بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركرار فاضل حسن42110

270بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسام ماجر دخيل41869

271بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرامجد سلمان خليف229603

272بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد صباح فليح116753

273بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد علوان شعيوط230049

274بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عباس عبد99804

275بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي داخل يوسف89613

276بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرغسان ابراهيم حمزة217370

277بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمهدي عبدالحسن عبدعلي535779

278بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرخمائل ابراهيم عبد539260

ى99525 279بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالسادة فضيل حسير

280بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس كريم عودة40502

ي حاشوش536004
ى مرضى 281بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

282بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رعيد انعيمة41896

283بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعهد صادق خميس89489

284بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد رحيمة تايه42521

285بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراسامة عبدالعباس يونس217589

286بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى سعدي عودة217640

287بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد رفعت شاكر402246

288بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرزيد عون رسمي535873

289بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرماهر رحمن نايف403093

290بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى حميد خفيف535616

291بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنعيم سالم يارس116897

292بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس علي عبدالسادة346325

293بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصادق كاضي درعيم215425

ى عكار124329 294بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

295بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكريونس خزعل مسير41976

296بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر فرات عبد26236

297بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد رحم علي216446

298بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حميد ابراهيم403989

299بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرزين العابدين كريم خليف554263

ى413906 300بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد علي حسير



301بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرباقر صدام خلف298807

302بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد موس ساجت414392

303بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي فيصل عبدالستار88150

304بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالمالك خلف413967

ى عمار عبدالحسن88243 305بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرالحسير

306بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررتاج حميد ابيه474703

307بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمهند محمد جخيور217509

308بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمهند ناجح كريم278230

309بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمسلم عقيل مكطوف40212

310بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعيىس رحيم ابيد401581

311بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر علي جي 414212

312بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراكرم حاتم خضير99682

ي هادي مزعل42326
 
313بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالباف

314بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمناف طاهر كاطع41773

315بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد ماجد عبد الساده116744

ى محمد نوري474313 316بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

317بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعمار رحمان علي33366

318بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد قاسم كريم401501

319بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد سعدون جاسم171256

320بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكروسام خوير معيش402059

321بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد رائد جواد26728

322بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى جبار حامد414492

323بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرامجد حامد يارس535624

324بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعماد جمبل ذرب116588

325بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعباس كاظم عذاب229941

ى نارص402288 326بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالحسير

327بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عدنان نصير88711

328بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد شياع ردام116691

ى116793 329بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمهدي نارص حسير

330بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جابر زويد402038

331بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراياد محمد جواد99533

332بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن ابراهيم نايف116853

يف116774 333بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسيف عباس رسر

 علي عباس116572
ى 334بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

335بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد كامل داود89272

336بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسيب خضير117106

ي رسن217228 337بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد ناج 

338بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرصالح حميد جارهللا229268

339بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر ذري    ع طعمة33546

340بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررزاق دارسر فهد40577

341بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركاظم عواد كاظم298651

342بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرزيد عبداالمير رضا414793

343بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسخ  رحيم عبد414758

ى رسحان زبون346299 344بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

345بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرميثم حميد دحام26514

346بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكركاظم جودة عباس38482

ي نسيم117143
347بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد هانى

348بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرياس حسن ابراهيم99244



349بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي يوسف طراد89260

350بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرواجد بدر جاسم170283

ى سعيد خضى215973 351بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

352بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد شهيد خزن117117

353بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد محمدعلي محسن41613

354بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكربالل رسول شاكر401123

355بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسام سعيد جابر230272

356بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكررحيم كريم مفضلي117151

357بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كاظم هالمة88380

358بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى جابر زويد474336

359بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى حميد هاشم116983

360بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد عيىس مكطوف26749

361بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد محمد هادي116704

362بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعماد علي جعفر346657

363بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرخالد بدر جاسم97827

364بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن عزيز كريم42144

365بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراسامة فضيح كاظم26656

ى جواد215272 366بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرباقر حسير

367بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرسامان نجم عبدهللا43759

368بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراكرم عبدالمحسن خميس116672

369بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرحسن وضاح حبيب216938

ى116845 370بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى شاكر حسير

371بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد غالب جاسم217218

372بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي صبار حاتم88238

373بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجراح حنظل علي413938

374دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي سمير غثيث413934

375دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرقضي كريم جابر215357

376دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعباس ستار نصير217279

377دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرقاسم بشير جبار39694

378دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرازهر هاشم طاهر88299

379دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرفراس قاسم كريم535694

380دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرماجد صاحب خليف124919

381دبلومالرفاغي31878ذي قارذكركرار عبد فرحان296273

382دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد مطرسر ضاوي27583

383دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد صاحب خضير427602

384دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر خضير عباس33567

385دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رزاق ديان217494

386دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرانور وحيد حسن413905

387دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى حاكم عبد296401

388دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد فاضل يارس26908

389دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى سفيح لهمود116799

390دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة عبدالمحسن مهاوي215404

391دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كريم نارص42401

392دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمهدي يارس ساجت39673

393دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالكريم محمد117137

ي99350 394دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرخالد فاضل خاج 

395دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصالح جاسم حسن33412

396دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعالء نمر عامر535855



397دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى عدنان نارص27473

398دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد خزام طاهر402744

ى عبدهللا41514 399دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعباس حسير

400دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراسامه محمد خليف426381

401دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد علي لفته229619

ى عودة محمد169959 402دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

403دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراسامه عبداالمير نارص169866

ي402805
404دبلومالرفاغي31878ذي قارذكروليد محسن ونى

405دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كاظم عجيل414624

406دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصفاء حميد زغير535763

407دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصادق عزيز خليفه296268

408دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررياض رشيد محمد272878

409دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمهند نعيمة عليوي116621

ى فياض217316 410دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرضياء عبدالحسير

411دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد علي دفار400758

412دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسيف علي جلوب26649

413دبلومالرفاغي31878ذي قارذكروليد خالد طالب98269

414دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرذوالفقار عدنان ورد88206

415دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد خلف كزار403168

416دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد جبار فضيح216743

417دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمدباقر صادق خميس33490

418دبلومالرفاغي31878ذي قارذكركاضم مجيد جالي297496

419دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعباس جليل زغير474948

420دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد فارس محسن26764

421دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد رحيم غافل401311

422دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى هاتف كاظم124289

423دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراياد ثجيل عطا116576

424دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمهند جبار حاتم44266

425دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسالم حميد بالسم475042

ى فياض116640 426دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعالء عبدالحسير

427دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى محمد رحيم400692

428دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراركان رحمن خلف536013

429دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر نجم عبد27737

430دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي محمد نارص414594

ي89455
ى حسن غنى 431دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

432دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد كامل جالب403668

433دبلومالرفاغي31878ذي قارذكربدر شكبان كامل99498

434دبلومالرفاغي31878ذي قارذكركاظم سمير ساجت89231

435دبلومالرفاغي31878ذي قارذكركرار محمدعلي سلمان401824

436دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرفرج مراد درج217713

437دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كريم كامل414560

438دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمهند حسن حميدان346401

439دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمروان سعيد جاسم116872

440دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عامر معن217242

441دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرباسم سعيد رومي116865

442دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عطية شخير458586

443دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد امير كامل346810

444دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعقيل حميد عصواد475129



445دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصادق جميل رب  ح35831

446دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعماد داخل نعمة26354

447دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعادل خالد طالب414002

448دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرزين العابدين شاكر عبد475099

449دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر محل هليل216588

450دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسام عبد لفته297846

451دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسام سالم سعدون26719

452دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعباس صالح منعم89379

 علي يوسف26759
453دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى

 سامي علي215439
454دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى

هللا جي 346365 455دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي خير

456دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد سالم فليح451435

457دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعالء حسن حميدان346395

458دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر هادي عالوي38684

459دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعماد لفته خلف26255

460دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد كامل عاشور216883

461دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى فالح خالف436720

462دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرهمام كريم مزهر98753

463دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرخالد مطرسر ضاوي27512

464دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعياده رميح بردي41304

465دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد ريسان خزعل401344

466دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرقاسم هادي يوسف413913

467دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرريام مرغي نعيمة116808

468دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد نجم عبد169989

469دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدالحسن قاطع215419

470دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى نبيل شعيوط346899

هللا89624 471دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرايوب مطرود خير

ى نارص414036 472دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

473دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسيف علي خماط298513

474دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسيف رمزي شناوة402024

475دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر عامر خشان425841

476دبلومالرفاغي31878ذي قارذكركرار اسماعيل جابر414634

477دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جابر عجران88317

478دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرقائد جندي شعيث559736

479دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرجعفر عباس رومي414900

480دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسن مزاحم شالكة39605

481دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحاكم كاظم يوسف217296

482دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر جاسم جبير42756

483دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرزين العابدين كريم داود170300

484دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد صاحب محمد549278

ى217017 485دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرخضير نارص حسير

486دبلومالرفاغي31878ذي قارذكركرار يارس دنبوس39460

487دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررفعت فالح جاسم217749

488دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد قاسم محمد346683

489دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى نعيم خليفة26927

490دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى رحيم جاسم457326

491دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالسالم خليف41595

492دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حامد نعيمة346645



493دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدعلي دينار299015

494دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحازم رحم كاظم41571

495دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراكرم فالح عجمي41101

496دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي سعد صباح403903

ى طاهر طعيمة474957 497دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى98800 498دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي بشير زغير

499دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمهيمن احمد خضير39740

500دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي علوان حميدي215928

501دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعمر رحمن نايف535608

ى وليد عواد39432 502دبلومالرفاغي31878ذي قارذكربنير

503دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراياد داخل نعمة26348

504دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحسن شالكة ثامر215998

505دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد سمير ارخيص99539

506دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعيىس سليم عبدهللا33297

507دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرقحطان عدنان وناس40686

508دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعارف سليم جبار33573

509دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرجالل كامل زغير44086

510دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعالء ضياء عبدالعكار42449

511دبلومالرفاغي31878ذي قارذكركرار جليل مكطوف41903

512دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررحمن محمد عبدالرضا26195

513دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمدباقر اكرم نعمة99543

514إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمروان عبدالخالق جالل436044

515إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر امير هاشم44355

516إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرامير حيدر نعيم117090

517إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي احمد صالح346470

518إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس عذاب كزار40476

519إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد نعيم عليوي474632

520إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعادل محاسن مكطوف278135

521إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرناظم سالم فليح401726

522إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرنبيل سعيد حمود401861

ي رزاق99588 523إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس ناج 

524إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراباذر نارص عبدالرضا241703

525إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرالحسن فكري بادي400749

526إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرجعفر عبدالحسن عودة89277

ى جليل راشد26850 527إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

528إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن رحيم منصور535956

529إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة عبدالستار عبدالجبار98326

530إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبد سلمان436063

531إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي سعد عزيز215878

532إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرليث حسن ساجت216465

533إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعالء عمار اسماعيل230257

534إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عامر خشان425884

535إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمهيمن نارص صعيب33536

536إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرطالب مطرسر يارس535864

537إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعالء رشيد كاظم471737

538إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكررسول مجيد حمد298184

ى346273 539إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرصاحب كاظم حسير

540إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرايمن كاظم هاشم346371



ي جي 427820
541إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي شمخى

542إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسيف رشاد مونس27423

543إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمدالباقر شاكر عبد436605

544إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد ستار جبار403264

545إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي محمد عبدالعكار414603

ي حيال401742 546إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد ناج 

547إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمدباقر عبدالحكيم يارس217722

 علي شابث26463
ى 548إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى سمير غثيث436126 549إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

550إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحاتم كريم رزاق41597

ى داود296003 551إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي االكي  عبدالحسير

552إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكربركات كاظم هالمة298848

553إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس رياض شاكر42392

ى مزيد خلف36167 554إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

555إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن زهير خلوهن548247

ى414256 556إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد لطيف دنير

557إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد علي حسن535906

558إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر فارس ذياب116737

559إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى رحم محمد36974

560إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمؤيد نارص جالب40465

561إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي ليث حنون217002

ى535842 562إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عيىس حسير

563إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمختار جاسم طاهر402901

 عماد علي117099
ى 564إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى298734 565إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرابراهيم صالح حسير

566إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رحمن نعيم116782

ى عويد نجم296976 567إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى عطوان474903 568إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حسير

569إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى عبدالحكيم يارس217726

ي رسن89065 570إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي ناج 

ى صيوان273522 571إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمدعلي حسير

ى رياض نعمه401632 572إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

573إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي تركي هاشم26294

574إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس علي ساهي89395

575إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى محمد حسن26158

576إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس كريم نعيم42425

577إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي محمد رسول229544

578إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكررواد حامد جحيل435930

579إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرابوالحسن علي طالب414188

ى علوان جاسم26896 580إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

581إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكررافد فليح حسن217377

582إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرايمن ليث علي41993

583إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر علي رمل26676

ي116670
584إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسام سعد منخى

585إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمعز نواف عبد41777

586إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمهدي احمد خزن346873

ي ريسان535947
587إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرانور هانى

588إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرصالح جاسم جبير436579



ى جليل كاظم297153 589إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

590إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جاسم حلو403590

591إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حيدر ريسان424198

ي346744 592إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كريم صي 

593إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريوسف فالح خالف427834

594إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن صباح يارس473713

595إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرضياء علي جاسم88731

596إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرتأميم عبدالحسن زري346275

ى99282 597إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حاتم حسير

598إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر عادل جودة88333

ي427724
599إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكركرار عبدالواحد ثوينى

600إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدهللا سلمان زبون548254

 علي425531
ى 601إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرصفاء حسير

ى296494 ي حسير
602إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكركاظم غنى

603إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرصدام كريم كامل473121

604إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمدباقر جميل كاظم217744

605إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد تركي سلمان414563

606إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى احمد صالح42297

607إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرامجد عالوي هاشم170734

608إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسام صادق جعفر424636

609إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرفائز كاظم هالمة88385

610إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريحنر محمد فليح217666

611إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعقيل وليد خالد428076

ى سمير هادي116833 612إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى نارص402299 613إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرزهير عبدالحسير

ى475049 614إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد جبار حسير

615إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكركرار كامل راشد39017

ي414123
616إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكركريم سعد منخى

617إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس عبدالكريم منصور401221

ي علي89409
618إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعجيل حسونى

هللا474844 619إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمسلم شاكر خير

620إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد علي عباس89469

621إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر علي لفته116804

622إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرميمون رمزي طاهر41918

ى صالح88285 623إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حسير

624إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعزيز محيسن خربوت346920

 علي زيارة296714
ى 625إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

626إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر ثجيل شلبة298573

627إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى رشيد ابراهيم229392

628إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكروالء ابراهيم بادي403075

ى217287 629إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس علي عبدالحسير

630إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدهللا حوري عامر170107

631إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى كريم نجم473144

632إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعصام سباهي جواد296576

633إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسيف علي رشيد297678

634إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالرحمن عون حميد401463

635إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد علي فيصل535850

636إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد شاكر لهمود215908



ى402496 637إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالرزاق حسير

638إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة رحمن خلف402081

639إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر جبار محيسن41361

640إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرانور خالد هتلر217601

641إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكررضا هادي عالوي41313

642إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي مجيد كاظم402448

643إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي وادي رداد33761

644إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد نعيم كطان346865

645إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريوسف سعود حميد117144

646إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن رحيم غافل296891

647إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد يوسف طراد41123

ى نارص عبد215260 648إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

هللا403237 ى خير 649إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدهللا حسير

650إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد صدام سفيح89548

651إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حسن طوي    خ436327

652إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعيىس عبدالكاظم حنون475063

653إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حميد كاظم215393

ى رحيم مري295863 654إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

655إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدهللا ساجد مالح26886

ى402764 656إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرايمن نارص حسير

657إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد ظافر محمد89034

658إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر جبار حنظل39341

659إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن غالب ارحيم346343

660إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرالقاسم نجدي فليح346140

ى سالم خافور472958 661إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

662إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعالء جعفر عويد205586

663إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراثير موس جابر117086

664إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى خليل ثجيل442184

665إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن هادي محمد535860

666إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزه عبدالعظيم شاكر402147

667إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس مزيد خلف26866

668إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر عقيل حمد103062

669إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد هادي جبار116829

670إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرالمؤمل احمد لفته400766

671إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريعقوب يارس كاطع217485

672إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن رحيم جاسم424815

673إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي اسعد جمعة116681

674إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي فليح لهمود215336

675إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرجليل غازي خليل89509

ى42612 676إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرجعفر غضبان مفي 

677إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرجعفر عبدعلي دينار113516

678إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرذوالفقار مجيد لفة298789

679إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمالك كريم دخيل535782

ى عبدهللا41527 680إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرصدام حسير

681إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد جميل نعيم44071

682إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزه احمد هادي39534

683إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى حسان شكاجي319432

684إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريونس موحان سمير473698



685إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كريم مزهر436702

686إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسام هادي صكبان403773

687إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبداالمير نارص297780

688إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد حسن حافظ474273

ى رزاق559809 689إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

690إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر حميد هاشم319383

ى سعيد مجباس39573 691إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

692إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكروسام كامل لفه27393

693إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي فيصل حسن88295

694إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسيف عبدالحسن زغير116837

ى296820 695إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمسلم رحم شاهير

696إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي محسن سعد475001

هللا215572 697إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد خنجر خير

ى عالء طعمة40887 698إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

699إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعقيل مسلم عجيل26875

700إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالحسن عباس414114

701إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرضياءالدين مجيد ارحيم296627

ي نعيم215623 702إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي ناج 

ى ريسان نعيمه435788 703إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالحسير

ى عالء طه27549 704إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرياسير

705إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريارس ماجد عبدعلي39809

706إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة جبار صياح37541

707إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرباقر خالد نصار475018

708إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جبار كاطع401763

709إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة رزاق حمزة536057

710إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عدنان محيسن26796

711إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة حازم شهاب216642

712إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرباقر محمد يارس88786

ى نارص402507 713إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحبيب عبدالحسير

714إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزه رزاق حبيب169968

715إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن علي خضير278089

716إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرظافر عبدالرضا خضير27448

717إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد ماجد زوير296388

718إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرامير غانم كاطع116729

719إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي صاحب عبد89254

720إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرنرجس ابراهيم ساجت299053

721إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسام رمزي طاهر41914

722إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حسن داخل217652

723إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريونس كاظم هاشم427482

724إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسان جبار عبد402458

725إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حميد نايف215589

726إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي وناس عطشان536471

ى علول33563 727إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

728إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد خليل خوير473402

729إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدهللا باسل علي319468

ى خميس كاظم401448 730إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

731إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرابرار محمد رزي    ج295793

732إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حسن حميد89646



733إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرجاسم علي حسن298669

734إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكركرار عبدالحسن جودة413992

735إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحامد كامل نارص170259

736إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبد مهدي401522

737إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عون نارص27083

ى26144 738إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرباسم محمد حسير

739إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد عدنان هاشم26560

740إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرهاتف كرم زايد124268

741إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرزينعابدين صباح يارس89199

ى ورد535908 742إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالحسير

743إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالحسن طاهر414609

744إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبداالمير محمد98952

 احمد عبدعلي401993
745إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى

746إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس ابراهيم عرمش39701

 محمدعلي خضير26772
747إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى

748إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى احمد حسن474226

749إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد محمد عبدالرزاق88434

750إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد قاسم حامد297726

751إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكررافد عبداالمير وسيم402435

 مكي لهمود217576
752إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى

753إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمدالشاكرين جابر زويد402320

754إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرموس رحمن نعيم89289

755إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدهللا حمد169880

ى مهدي شوي    ع559760 756إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمعي 

757إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر علي عبدالسادة401138

ى نصار جدر346689 758إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

759إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي لؤي جابر427280

ى414017 760إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكربسام محمد حسير

761إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرقاسم عفات برهان89462

762إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمسلم هادي كاظم88616

 رحم علي41200
ى 763إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

764إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرزين العابدين حيدر انعيم27561

765إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جبار صباح37509

766إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعزام نواف عبد41805

767إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرادم جواد كاظم278093

768إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبداالمير طاهر535730

769إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عباس رومي89030

770إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالقادر رحيم401779

771إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد احمد اسماعيل535757

772إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرهادي مالح عبدالحسن116901

773إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عيىس مكطوف298158

774إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرذاكر سالم جبار364503

775إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رائد جواد33390

776إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرابراهيم سليم جبار33728

777إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر حسن عبدالكاظم535619

778إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرجاسم ثجيل شباط346222

779إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد ثجيل زغير41355

780إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالكاظم محيسن36502



781إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر كاظم جودة297801

 علي عويد116702
ى 782إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى حبيب طعمة403544 783إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

784إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر حسن نعمة40556

785إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن ناظر صيوان273369

786إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد ماجد جميل346410

787إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن هادي سلمان296923

788إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد انيس طراد414752

789إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حميد خصاف296950

 علي محمد27119
ى 790إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

791إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عويد جابر539253

ى414108 792إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى حسن شعير

هللا216928 793إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرفاضل حسام خير

794إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرزين العابدين حسن يعكوب473503

795إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة عيفان عبد403573

اس ورد جويعد296610 796إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرني 

ى صبار حاتم542319 797إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى33442 798إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرادريس لطيف ادنير

799إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن بادي عبد99655

800إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر علي نجم229422

801إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرارشد جواد كاظم38230

802إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي احسان جاسم414022

هللا عذار451661 803إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرغفار خير

804إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرابراهيم رحيم خرس473552

805إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسعد نارص خماط26339

806إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعمار كريم دغيم413900

ى319239 807إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن رحمن حسير

808إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر ستار جبار99328

809إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن عالء طعمه217090

810إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي سعيد محمد89324

ي الطيف474456 811إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي العين 

812إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمود صكبان عويد229411

813إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحسن دنيف مطرسر298638

814إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى نجم عبد539339

815إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي صباح ماجد43886

ي88821 816إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي احمد لعين 

817إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي فالح حسن474431

818إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كامل حنون402093

819إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي باسل عباس346705

820إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رحيم عكار217205

821إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر عدنان هاشم26573

822إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرقحطان عدنان مسلم41004

823إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراسعد يوسف محيبس559728

824إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرباقر باسل علي424162

825إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد اسماعيل مطلب124308

826إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد خليل عيىس473598

827إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرابوطالب كامل لذيذ272933

828إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي هادي كاظم88623



829إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كريم المي414184

ى97963 830إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي ميثم عبدالحسير

 عبدالحسن مفضلي296217
ى 831إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

832إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرماهر كاطع رزاق37076

833إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي رحيم موس427935

ى شاكر جحيل402662 834إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

835إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عزيز كريم346146

 غالي170332
ى 836إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعيىس حسير

837إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد جاسم عذاب474561

838إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمؤمل محمد هاشم535940

839إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمجتن  محمد عودة436072

840إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحسن هادي رمضان414655

841إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر عويد جابر539249

842إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسام محسن سعد474665

843إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي احمد عبدالسادة347210

844إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس علي خضير278086

845إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن علي سلمان295985

ي39643 846إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد علي لعين 

847إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمود بديوي طري    ج217155

848إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى عبدالحسن محمد535918

849إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحاتم فالح حصيل26054

ى عبدربه42437 850إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالحسير

851إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عاجل سعيد297513

ى كزار جي 296829 852إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى88492 853إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرانور نارص حسير

854إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريوسف عويز عرمش297004

ى475057 855إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر جبار حسير

856إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد سعد عزيز39277

857إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر عون حميد403934

858إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى مجيد فنجان414613

ى217760 859إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حيدر عبدالحسير

ى475122 860إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسام محمد جسير

ي88647
861إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالرحمن نوري صخى

862إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكركرار احسان فليح27241

863إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرذوالفقار محمد عبدالمهدي229643

ي320813
864إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرقضي خلف بنى

ى298960  علي حسير
865إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى

ي116906 866إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن مجيد خاج 

867إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرتق  سعيد توية38167

868إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد صبيح نارص473630

869إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى كريم لفته41259

 علي طالب436141
ى 870إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

871إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراسماعيل نوري علي116630

872إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمسلم عبد خيون427742

873إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرامير لؤي بشير41984

874إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد مزيد خلف217479

875إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس علي كاظم170000

876إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمقتدى مصطقى حسن40587



877إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد زعيم نجم535652

878إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن عبد شالل229282

879إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبداالمير قاسم414643

880إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس حليم عبدالعباس27103

881إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي نارص عبد215252

882إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد جابر فرهود36527

يف297526 883إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرموس ساجت رسر

884إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جمعة عبد44032

ى فليح حسن27220 885إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

ى عبدالواحد88280 886إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمود حسير

ى وادي لفته539354 887إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

888إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي هاشم طاهر403501

889إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد علوان جاسم40774

ى296158 890إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمود شاكر حسير

891إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عوده خلف346376

ى جابر عبد414040 892إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

893إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد حسن محمد346235

894إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريوسف كاظم طعيمة97948

 محمد علي خضير27264
895إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى

896إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس كريم هاشم296436

897إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرهالل كريم حاشوش296227

898إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد هاشم جابر535630

899إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي كامل اوريور116748

900إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالهادي علي عبدهللا414812

901إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرفؤاد سلمان حيال116918

902إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة خضير جاسم246421

903إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد باسم محمد296648

904إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرنعيم خلف زغير475115

905إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزه خليل اسماعيل401209

906إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى نجم خليف36780

907إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحاتم كريم غافل99083

908إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي موس ساجت26750

909إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حازم عجيل427856

910إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمصطقى مجيد كلهام296339

911إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن جميل زيارة33745

912إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرجعفر احمد جعفر346911

ى رحم26788 913إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

914إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعقيل كمال كنهار216177

915إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريحنر عماد سفيح414271

916إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن ثجيل حسن99813

917إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس عبدهللا خوير299029

918إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسالم احمد محسن27554

919إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرنافع زكي هاشم535903

920إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد حيدر انعيم273635

921إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرطالب عاشور دفي 38436

922إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرليث ساجت عباس230282

923إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرقاسم حميد بالسم473354

924إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمدمصطقى ارحيم دندوح346518



925إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريوسف قاسم عبدالحسن116736

هللا41186 926إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحمزة ماجد خير

927إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمرتضى خالد نصار346172

 عبدعلي170541
ى 928إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

929إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عزيز كريم27529

930إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد عبدالحسن عبدالرزاف297896

931إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمنتظر علي فرج436782

932إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسام ناظم جخيور42048

ي89340
933إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرطارق عودة بنى

934إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي محمد خليل26247

يف273351 935إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعون علي رسر

936إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد فهد محمد402734

ى88865 937إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد نارص حسير

938إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكريارس علي يوسف40695

 علي عزيز414239
ى 939إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

940إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرتق  حميد حنظل98617

941إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحامد نعيم عاشور473162

942إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد ثجيل حسن217677

943إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعباس نارص طخيم456992

944إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرليث عامر ثجيل33720

945إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عماد محمد99422

946إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرجاسم محمد شنييت296039

947إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جميل صبخة42362

948إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد رحمن فهد296169

949إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد رشيد سالم217563

950إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد كاظم خلوهن296479

ى116658 951إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراكرم علي حسير

ى عبداالمير33525 952إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد حسير

953إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراحمد غالب صيهود89095

954إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرقادر صباح حميدي116624

955إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد نعمه رحم402347

956إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكركاظم ابراهيم ساجت298589

957إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعبدهللا طالع عطية474397

958إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسجاد حسن جواد33355

ى169981 959إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد ميثم عبدالحسير

960إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حميد هاشم296205

961دبلوم عاليالرفاغي31878ذي قارذكرباسم ضمد ديوان297503

962بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرهيثم عبد خنجر402380

963بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرنوري دفي  رداد278252

964بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراسعد راشد عبيد116653

965بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرجابر زويد عليوي474381

966بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكراحمد نارص عامر99220

967بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرهيثم جابر ازعيبل216605

968بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي سعدون فهد27041

969بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرفراس عبدالحسن علي26679

970بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي غالي صياح414350

ى401240 971بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارذكرعلي عبدالحسن ياسير

972دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرهادي صالح يوسف124895



973دبلومالرفاغي31878ذي قارذكررائد طخيم حسن26556

974دبلومالرفاغي31878ذي قارذكراحمد راشد عبيد89582

975دبلومالرفاغي31878ذي قارذكركاظم نعيثل شالل99831

976دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسامي مجيد حمود88743

977دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد نجم عبد217359

978دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالمهدي صالح خصاف37271

979دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عبدالرضا شباط116849

980دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحبيب نعمة عبيد116976

981دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصفاء محمد خالوي42457

982دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد محمود محسن40622

983دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرخضير جاسم ساجت40668

ى296333 984دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسمير يونس شاهير

985دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعبدالهادي صالح خصاف44247

986دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحازم مزهر متعب92664

ى مزعل414576 987دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

988دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرصاحب محمد راشد217646

989دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعالء فهد محمد217692

990دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمهند كاغد سهيل124815

991دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرداود بناي عبدهللا26496

992دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعون مهدي عكار26942

993دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرسعيد رسن رحم217195

994دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعادل عويد جدية402636

995دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد علي جعفر89620

996دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر هادي خضير169874

997دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرمؤيد رشيد خالوي38066

ي اسماعيل جابر41328
998دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرحق 

999دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعالء هالل جاسم89161

ى خضير474985 1000دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرعلي حسير

1001دبلومالرفاغي31878ذي قارذكرهيثم رسن حمود117002

1002إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكروسام محمد لطيف401707

ى403002 ي حسير
1003إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلي جنان 

ي88750
1004إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكراكرم نصار مجيقى

1005إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحيدر عبيد جابر26531

ى نارص جي 43201 1006إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

1007إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلوان جاسم محمد26088

1008إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسامي حميد عليوي475035

1009إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرجعفر كامل حاشوش88390

1010إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعلوان عبدالعزيز شخير99552

1011إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرسعد رزاق حبيب550423

1012إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرمحمد عزيز مزبان474475

1013إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرواثق كاظم نعيمة26101

ى علول عليوي97817 1014إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسير

1015إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسن اتبينة جواد297595

1016إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرعدنان ساجت صبيح401754

1017إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرستار جبار سلطان43645

1018إعداديةالرفاغي31878ذي قارذكرحسام كاطع طاهر27459

افراح علي عبداالمير26668
1ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننى

2ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننىدموع فالح جوده549233



3بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفالح خالف نضهللا346510

4بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاالء صاحب عمران414010

5بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حسن محمد346630

6بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىالهام غازي عزيز171087

7بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب اسماعيل محسن401095

8بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوفاء جابر غانم401481

9بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعهود عبدالرضا بنية403382

10بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسهام خضير جابر116956

ى42262 11بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىندى نعمة حسير

خديجة عبدعلي كاظم33506
12بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

ى89079 13بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىخلود رمثان حسير

14بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوطن عناد زمام40997

15بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشفاء زوير سهيل42405

16بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىبتول عبدالرضا بنية26564

ى364403 17بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنرجس محمود حسير

ي كريم402616 هاجر عبدالنن 
18بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

19بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة رحم عبدالرزاق215652

ي400982 20بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنجالء مكطوف باج 

21بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىامل ضمد ديوان116678

22بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاثمار كنير حمود346153

23بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوفاء حسن محسن40987

24بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايالف عدنان محيسن346291

25بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسليمة فرهود جي 170969

وجدان عكار علي39845
26بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

ي215460
27بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزكية اعطية ماسر

28بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىليل علول عليوي26799

29بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىانعام جي  حسن171202

ار117005 30بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنور حمد رسر

31بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاالء حاتم فرحان33462

32بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوجدان عبدالخضى ذياب124565

ي117029
33بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمريم عطشان مجيقى

34بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء محيميد فرحان26724

35بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىانتصار عبدالرضا جازع89414

هبة علي عجيل475025
36بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

37بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايمان سعود حاجم403210

38بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء عواد دحو403038

39بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفوزية هاشم شدوح89117

40بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنى داخل يوسف401391

41بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرغد جبار زعيل171250

42بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمريم خزعل مسير117073

ى36475 43بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسها ريسان حسير

44بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء سعيد رضيوي400528

ميساء علي سلمان474927
45بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

46بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنهاد حمد زايد156078

47بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب علول عليوي535627

48بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحميدة نوري صخيل27465

49بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىابتسام جمعة عودة414404

50بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوجدان حميد زياد296175



51بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسعاد رزاق رسن403942

52بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنضال صادق عبدالحسن117107

53بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىافراح صباح عبدالرضا26589

ي مويلح401697 54بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمروة صي 

55بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرملة جياد اعور116871

56بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة اسمير فليح26662

57بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايناس هادي عالوي414649

58بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهيفاء حسن خضير535847

ي عبد402132
59بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسارة سبن 

60بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىابواء كاظم مجيد216535

ى88409 رشا علي حسير
61بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

62بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء محمد عبيد217615

ايمان علي ساير215012
63بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

64بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب صبيح محمد401322

65بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة خالد طالب98032

66بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىبتول هاتف كاظم400625

ى محسن39759 67بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىدنيا عبدالحسير

ى296743 شيماء علي عبدالحسير
68بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

69بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىافاق فاضل كاظم97806

70بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايناس رداد سمير215195

71بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء فاضل شناوة43468

72بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنور رزاق غياض400938

73بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىريام جاسم عذاب215843

74بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنرسين عبدالحسن هالل88607

ى خضير26687 75بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب امير

76بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسندس محسن محمد400812

77بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب رمزي طاهر41937

78بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهبة هاشم ثجيل116797

ى216757 79بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىانتصار ريسان زعير

80بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفريال كريم حمد156294

81بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء جميل صبخة549257

82بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىصابرين خالد جهاد88254

83بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنىه جليل عبدالكريم88260

84بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىميساء شلش فشاخ402753

ي حيال402009 85بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسحر ناج 

86بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزمن شاكر حامد535742

 خضير عباس88721
87بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىتق 

88بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىريام حسن نعمة89102

89بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء محسن لفته215610

90بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء محمد ضلم401841

91بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىثناء كامل ايدام425128

92بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة عزيز كامل42367

93بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء عالءالدين محمد549017

94بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنجالء خليف دخيل43995

95بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء سعدون حسون26737

96بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىميسم نارص لهمود88180

97بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب شغيان كريم88202

98بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسمية محمد فليح26357



ي550861
99بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنور عبدالواحد ثوينى

100بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنرسين كريم مرار171128

101بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحنان كريم فشاخ98640

ي414048
102بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنورس عبدالواحد ثوينى

103بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنور شاكر لهمود229694

ى215238 104بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدى عبدالكريم عبدالحسير

105بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىبيداء محمد خنجر117089

106بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايمان كريم نارص42196

107بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعلياء ثجيل ضالل99839

108بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدى هاشم ثجيل116813

109بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمريم محمد طراد99670

ي88766 110دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب فيصل عبدالنن 

111دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرحاب موس حسن402120

112دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىيرسى بادي زغير400802

113دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىشذى سعدون فهد402367

114دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىفاتن فهد محمد217630

115دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرباب كاظم طارش171020

116دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرغد هاشم شدوح27715

ى لفته400601 117دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىكريمة عبدالحسير

118دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاحالم هاشم عبدالسادة26834

119دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنهاد خضير عجيل400644

120دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاوراس طالب محيسن170761

ي عبد402163
121دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىارساء سبن 

فاطمة عبدعلي كاظم27231
122دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

123دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىوداد فليح حسن99610

ي414309
124دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمديحة حسن صخى

125دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىخالدة هتلر ضاوي216979

126دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرغد ظاهر امير401202

127دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىكواكب كامل زغير229501

128دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىخديجة هادي زبالة99158

129دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحياة خلف دخيل107259

ميسم عبدعلي رزاق170748
130دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

131دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىبتول خضير جاير26894

132دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسهاد نعيم خضير41526

133دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىجنان فليح حسن116966

134دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىابتهال رضا حمزة42019

ميثاق عبد علي535939
135دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

136دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىبان فاخر شنتة539281

137دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسحر فاخر حايف33746

ى403816 138دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىانيسة نارص محسير

139دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحنان صادق جعفر346178

140دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنجيبة عبدالحسن جياد43934

141دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىازل عبدهللا جمعة297138

142دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىماجدة جياد مثور401610

143دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىهيفاء نعيم خليفة535888

144دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  شهيد هاشم536421

ى عليوي88219 145دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حسير

146دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىتمارصى صباح عبدالرضا171184



147دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىانيسة قاسم لفته116742

ى كنير حمود474549 148دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىبرسر

149دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب ساجت حمزة40899

150دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىوجدان كامل غافل215556

151دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىانتظار هاشم شدوح401328

152دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرباب عويد سلمان400655

153دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمريم خضير عبدالسادة414343

154دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحنان عبدالواحد خضى92790

155دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحنان فالح جودة36749

ى حميدان403045 156دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسعاد حسير

157دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىارساء عودة جي 116722

158دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىانصاف شناوة جي 117167

159دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاسماء عبدالحسن كاظم117078

160دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىفوزية عبداالمير زايد42629

161دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرؤيا خليل مكطوف41940

162دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسحر طالب مطرسر171046

163دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنغم انعيمة نجم43331

164دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسىه جاسم محمد400571

165دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرحاب خلف قاسم26451

166دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىهدير جليل مكطوف216996

167دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىعلياء عبدالرضا مقدر535945

ى346249 168دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىفائزة عصمان حسير

169دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرغد فرج ضمد116732

170دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنرسين ستار جبار296715

ى حميدان403053 171دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىارساء حسير

172دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمروة عبدالكريم منصور474625

ا حسن سمير426003 ى 173دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمير

ى كاظم474359 174دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء عبدالحسير

ب عرار26685 175دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنهلة دهير

176دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب محمد جمعة41880

177دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء قاسم حامد117021

178دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء محسن جي 116898

179دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمنار بشير خلف414150

اس كامل زغير229667 180دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىني 

181دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء اديب عبدالحسن535753

182دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىصقى عباس جي 116613

183دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىوسن كامل عودة116655

184دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسىه كريم شهاب26891

185دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىميناء كامل معيوف37196

ى عاجل117134 186دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرشا حسير

187دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىساهرة خليل فشاخ33416

188دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمنى حزام وداي559750

189دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىساجدة شاكر خلف229605

190دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىوجدان هجول غضيب116979

191دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمها جاسم جخيم215546

ي طارش346650
192دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنجالء راضى

ى كيف عبيد26900 193إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحسير

194إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء رزاق رسن116567



195إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىاكرام شاكر صياح116878

196إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىكلثومة عبد عودة26904

1ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننىنضال حسن سيد43065

2ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننىرواء عبدالقادر رحيم414046

3ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء عون خضير346494

ى داود117062 4ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننىمتاب عبدالحسير

5ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء احمد اسماعيل474440

ى27145 6ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننىمها ثجيل حسير

7ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننىزينب علي كاظم346524

8بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىبتول حميد هاشم116734

نور علي مكطوف319409
9بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

10بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينة علول عليوي230035

11بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىارساء شاكر صياح41584

ى نارص38329 12بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدى حسير

13بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء جعفر شاكر117111

ي وريور230115 14بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمروة خير

15بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء غالب جاسم217595

16بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسارة طاهر كاطع26130

17بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمريم رسول نعيم469427

18بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء ابراهيم كاظم156795

19بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنور محمد هاشم33711

ي414478
20بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايالف مزهر منخى

ى401260 زهراء علي حسير
21بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

22بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحنان محمد اشتيت38090

23بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىريام رشيد عصواد216896

24بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايات حمدان دحو403580

25بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنى كاظم عليوي217068

26بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعرفان جمعة عودة117110

27بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء نارص مهدي346310

28بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرسى سالم عزيز297791

29بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاالء ارحيم جاسم26430

30بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء كريم جبار43670

31بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىانوار بادي صاحب229516

32بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمالذ رحيم عبدالصاحب414031

33بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىارساء عبدالقادر رحيم414105

حوراء علي هادي216473
34بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

35بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاالء شاكر سعيد116652

36بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء ريسان عطية33502

37بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرند صادق لفته89386

38بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهرة طعمة حمود26517

39بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايمان كاظم عوده215600

40بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفرح كاظم عذاب229785

41بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاشجان فالح جودة38617

ى414373 42بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء ريسان حسير

43بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسارة كامل حنون401667

44بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوسن فيصل محمد116875

45بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاوراس جميل رسن116859

ى فارس هالل89513 46بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحنير



47بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنورة جميل معيوف298756

48بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء كاظم عذاب229693

فاطمة علي ضاجي26859
49بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

مروه سامي مجيد41623
50بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

ايثار محمدعلي خضير26698
51بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

مروة محمد عبدعلي116916
52بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

شذى عواد غالي99735
53بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

54بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمروة خالد عويد296239

55بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهاجر عادل جودة89422

56بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنادية وحيد برهان217769

57بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسمية طعمة غافل474537

58بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمروة محسن صكبان41333

ى صيوان26594 ى حسير 59بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحنير

ى حسن خضير539315 60بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىيقير

ى سوير215640 61بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىارساء عبدالحسير

ي42646 62بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهجران حيال مرسر

63بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدى حمد زاير124276

64بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىغفران حاتم فرحان98924

65بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنرجس كريم داود26863

ى401336 66بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب علي حسير

ي124211 67بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرهام ريسان خير

ى97875 68بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاسماء عبود شاهير

69بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىارساء بادي خلف427757

70بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمديحة نعمة مزهر88470

71بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء خماط جي 169919

72بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىتبارك كامل لفه89021

73بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمريم يونس نارص474811

74بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىميسم عبدالسالم خليف170013

ى توية116745 75بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعال حسير

ى ارحيم دندوح346553 76بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرنير

77بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىصابرين ناظم محمد116683

78بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىصبا عويد خضير390288

79بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء سعيد جاسم116645

80بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسحر مسعود طالق296055

ى صاحب صيهود41062 81بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىبنير

ى296207 82بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشذى طويس عبدالحسير

83بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىامنة صباح عبدالرضا169949

84بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء فليح حسن124657

85بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىبشائر سعود صخل39537

ي محيبس42059 86بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىافراح صي 

87بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنبا قاسم غالب39418

88بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء رحيم شناوة26288

89بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعتاب جاسم نعمة88250

90بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاوسان جواد كاظم40758

91بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىلمياء كامل خلف474991

92بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنى نوري صخل39635

93بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىليل دوهان عبد117095

نبأ عواد غالي99721
94بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى



95بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزمن عدنان وناس298826

96بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىارساء هاشم شدوح27758

97بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىغادة مجيد لفته278193

فاطمة احمد عبدعلي40254
98بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

99بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىازهار محسن محمد98344

100بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىالفت عبدالكريم جواد88420

101بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب جبار طارش88519

102بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدى انور شعالن346131

103بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينة جبار حسن39613

104بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء سليم عواد39318

105بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهبة قاسم عبدالحسن401511

106بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء صدام عبدالمهدي117059

107بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىامل جليل عبدالكريم33585

108بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرؤى عبدالرسول جعفر346155

109بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىكوثر رهيف حسن43808

 علي عباس346487
110بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىضقى

111بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسارة جمعة خليف414221

112بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حسن طارش170030

113بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاساور داود عبدالحسن413961

114بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء خضير جاسم216055

115بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنوال سلمان ساجت97995

ي جي 559794
116بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايات شمخى

117بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفرقد حسن خضى229551

118بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعال حميد حنظل98596

119بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسما عقيل كاظم402819

120بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىقطرالندى رحيم هاشم390079

121بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىغنيمة سالم جوهر346143

122بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمريم مسير صاهود346313

123بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنبأ رحيم شناوة33682

ي298556 زهراء علي لعين 
124بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

125بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحنان جليل شناوه216578

126بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء فاسم محيل43263

ى401402 127بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرجاء فرحان عبدالحسير

128بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاالء محمود خلف536027

129بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب ابراهيم شاكر247472

130بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمريم جاسم شلبة39717

ديار محسن علي98480
131بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

ي محمد محيبس116699
132بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىامانى

133بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىامل وحيد عبد217763

ي215658
134بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء كامل صخى

زهراء عقيل تركي116627
135بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

ى محسن خضير39050 136بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهيلير

نور علي خضير390216
137بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

138بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب طالب جاسم116631

139بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنار يارس حمزة116709

140بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدى فالح مالح414821

141بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىميالد فارس ذياب297031

142بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوفاء جابر سلطان474388



143بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدى جليل سفيح42540

144بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة جابر عجزان26754

145بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىامتثال طاهر زعيبل296623

ي شهاب ريسان26857
146بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىتمنى

147بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرشا سعد عبد346194

148بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء نعيم خليفه116840

149بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء رزاق ديان40273

150بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىافراح محمد عباس346836

151بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرسل سلمان رغيل116597

152بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعبير محمد ياس27727

153بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىصابرين ثجيل شلبة116724

154بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة جمعة عبد39362

155بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشهد احمد حسيب413849

156بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب صباح فليح474805

157بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنور حمدان جارهللا37360

158بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايمان محمد شعالن42371

159بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنورا عواد دحو44100

ى صعيجر33752 160بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىصابرين حسير

161بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهديل سعيد محمد41450

162بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  مزاحم شالكة39776

163بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب رائد جواد390241

164بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمروة سهيل شوي    ع124295

ى جواد26241 165بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفرح حسير

166بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىتقوى جواد كاظم414826

ى طالب216920 ى حسير 167بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحنير

168بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء حمد زاير103067

169بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسهيلة داخل شويل346390

170بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىريام سعدي طعمة216618

ى محسن27647 171بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىكوثر عبدالحسير

172بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب فيصل عبدالستار88154

173بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهالة مرتضى محمد414324

174بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوسن جابر ازعيبل27260

175بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء فالح عطية98938

176بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىصابرين هادي نجم170077

177بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهويدة اسعد درسر217570

178بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعلياء ذياب كريم346435

ي40981
179بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوسن عودة بنى

180بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهند عبدالعزيز عاضي346133

افراح علي سلومي39748
181بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

ى278112 182بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىليل نارص حسير

183بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايمان سليم نعيم116806

184بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب عبدالمحسن مهاوي216565

185بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاالء عباس جي 26148

186بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينة خالد طالب98252

187بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  امير سلمان475085

188بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنورالهدى حامد راشد97845

189بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرواسي فالح هادي26585

190بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء عةاد دحو44119



191بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  شهيد خزن295646

يف33566 192بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرسور عبداالمير رسر

193بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاقبال نوري كاطع40566

194بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة جاسم عذاب215773

195بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء سميع خشان42349

ريم علي عبدالمجيد229707
196بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

197بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنى عبد سلمان346484

198بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوالء ثامر حسن346467

199بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب خالد عويد296665

200بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاخالص مسعود طالق117011

معالي لفته عجيل33363
201بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

ى423403 نور علي حسير
202بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

203بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىخلود رهيف حسن43783

204بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنورة عودة حسن89171

205بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىابرار حسن كزار125021

206بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىريام فارس ذياب295951

207بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهمسة جواد عبدالكاظم414413

208بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب عبدالكاظم نجم116686

نغم علي عواد43242
209بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

210بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء عالء ساجت26641

211بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء فليح حسن26830

212بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاضواء رحيم عبد389358

213بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىغفران رحيم شناوة33707

ى88569 214بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىميسم نارص عبدالحسير

ى راشد116759 215بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرغد عبدالحسير

216بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء امير هاشم124603

217بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب لفته عواد346565

218بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسحاب رشيد حامد99853

219بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء وحيد برهان217544

220بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب عبود عالوي88885

ى217716 221بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء رحم شاهير

222بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعهود عبد دنبوس548240

223بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىثرى حميد خلف229744

224بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىافراح كريم عاشور474248

225بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرقية جياد اعور124391

ي26930
226بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهاجر سعود صخى

227بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرانية هادي عالوي414066

228بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىافراح قاسم ثجيل414877

229بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرشا كريم جبار427845

230بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنوال خالد هتلر99501

انتظار كريم مفضلي545230
231بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

232بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىضخ قاسم عبدالحسن97784

ميعاد علي نارص26604
233بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

ى عباس99267 234بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىامنة عبدالحسير

وق شاكر مكطوف117115 235بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرسر

ي535769
236بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنجالء ثجيل لوسر

اس عبدعلي حميد217635 237بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىني 

بثينة علي عطية88195
238بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى



239بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىبتول سمير جحيل97956

240بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوالء مظلوم عبيد43398

241بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمريم حامد يارس535623

242بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىدنيا صادق رهيف27046

ي كاظم يوسف229344
243بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىضى

244بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعذاري حميد جارهللا413862

245بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسهام محمد جاسم414833

246بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىارساء سلمان جي 403278

247بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىكريمة داخل غانم26713

248بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  محمد عبدالرضا298526

ي474935  غازي عرين 
249بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىتق 

250بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايات قاسم حامد414532

251بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء جودة كاظم88159

252بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة صباح فليح116688

253بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنى خالد مرزوك414798

254بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىريا رياض ساجت116750

ي116841
255بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىانوار نوري صخى

256بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرقية جميل كاظم402311

257بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدير مجيد لفة38904

258بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدى ناجح كريم88678

259بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرسى جليل كاظم230089

ى156422 260بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرحاب حبيب حسير

نور سامي مجيد41696
261بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

262بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنور عواد نعيم99629

263بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء خضير نارص278156

264بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايات سلمان رغيل116714

265بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرغد فاضل عباس229755

266بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىضخ كامل لذيذ99233

267بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرانية غازي ريسان401177

268بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاسماء حكيم محسن535928

269بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىامل مخليف حسن26784

270بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىغفران موس ساجت26610

271بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىلم عبدالحسن محسن346333

272بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايناس قيس كاظم215856

273بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة خفيف مظلوم116982

274بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنورس عدنان وناس40652

275بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب عبدالكاظم ساهي26880

276بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمراحب ثائر نعيثل535771

ى رداد سمير33332 277بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحنير

278بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسارة كريم لفته41224

279بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة ساجت عودة116828

280بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىالحان مجيد ابية400822

281بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىضخ سعدون كاظم469333

282بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىايات فالح محسن403975

283بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىندى ناجح كريم38253

284بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب محمد يارس41182

285بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسارة جاسم عذاب215833

286بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب جابر طارش26369



287بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنال محسن سلمان346480

288بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىضخ ناظم جواد319242

289بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسهام مناجي يارس116868

ى انور عبدالرضا131568 290بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمارلير

291بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرداء علوان ريسان230059

ق عبدهللا جمعة40717 292بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاستي 

اثمار رحمن علي215581
293بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

294بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعروبة رزاق غياض117140

295بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىابتسام طاهر زعيبل297590

296بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىوداد سلمان ساجت97984

ى89046 297بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  عادل حسير

وق غالب مطرسر42601 298بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرسر

299بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىميعاد طاهر كاطع26872

300بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىغيداء ثامر طعيمة215466

301بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  حامد راشد474426

302بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعايدة سلمان ساجت97976

303بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاري    ج يوسف عكش117053

304بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهيفاء جاير سلطان474394

305بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىصفا جبار مهدي475070

306بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهدى جسام محمد414311

307بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرشا جليل كاظم215667

308بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء حسن طعمة41998

309بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنادية حمود شيال40701

310بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاسيل عودة جي 413964

مروة امازي غالي88700
311بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

312بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىكوثر بشار ورور230141

313بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىصفاء كامل زرزور41904

314بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنبا عالء ساجت26635

315بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنور رحيم عبد414765

ى414538 316بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاطياف مؤيد حسير

317بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهمسة كريم مزهر27410

318بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىلم عبدالجبار جواد535853

319بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنال سعود كاظم41985

320بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهجران بريسم فضالة27787

321بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنور محمد شعالن39489

322بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىامينة سلمان ساجت99206

323بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىعبير عكار غريب402865

324بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحنان ورد فرحان41422

رندة محمدعلي خضير26645
325بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

326بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاالء عبدالخضى ذياب426348

ى جاسم محمد116673 327بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىبنير

ى27178 328بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمريم ثجيل حسير

329بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنار موس بالسم88600

330بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىطيبه سالم جبار33481

331بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء رحيم عبد26770

332بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء حميد حسن427806

333بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب سليم نعيم117149

334بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء سعود زمزوم33541



ق علي عبداالمير117118 335بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاستي 

ى محسن27092 336بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاعتماد عبدالحسير

337بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمروة خضير جاسم216082

338بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسعاد جبار ازعيبل24385

339بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسوسن فارس محسن26765

340بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىصابرين صبيح رهيف36851

341بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء مهدي عزيز436387

342بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسحر رزاق شعيوط89373

ى مالح41543 343بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء عبدالحسير

344بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىغفران جمعة عودة116810

345بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء عبداالمير صي 216612

346بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاثير حسن خضى229591

347بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرسل عقيل زبالة319422

348بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء موس ساجت229657

349بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة جابر شاكر42028

350بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب محمد علي عبدالرضا401041

351بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىرحاب جاسم محمد117024

352بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسماح قاسم حميد413921

353بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىريام فاضل مناجي26229

354بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء خالد حسن27125

355بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىفادية فوزي ريسان42316

356بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىهبة عاد كاظم346422

357دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حميد عبدهللا346755

358دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينة ياس خضير217181

ى فليح296068 359دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىهبة حسير

360دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب وحيد سالم116772

361دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحنان عبد شالل41964

362دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمنال سلمان ساجت99289

363دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة نعيم خليف99866

364دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىازهار رزاق صكبان41573

365دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسحاب بشيت عبدالحسن414485

366دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء جميل عرار41864

367دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب عبدالرضا جازع42382

 علي فشاخ229655
368دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمنى

369دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىانعام ابراهيم محيسن116634

ى صالح491511 370دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حسير

371دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاحزان فرهود فليح536018

372دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىابتهال كاظم كريم116619

373دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسارة طاهر طعيمة88135

374دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىعبدالغفار حبيب محمد427395

شاب هذال402549 375دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىامينة رسر

ى89495 376دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرساب عيىس حسير

377دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء دليل لفته98718

378دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء كريم جابر40704

379دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرغده ابراهيم محسن42338

380دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىازهار عبود عالوي88872

381دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىايمان حسن خضى116900

382دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرسل فاضل عباس474692



383دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىدالل حسن سيد43170

384دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىدالل جاسم جويعد33282

385دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسوسن جميل شناوة346691

386دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىدالل فرهود فليح26095

387دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء عبداالمير طراد99340

388دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسمر مسعود طالق296096

389دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاسيل نجم عبد41078

390دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىالرا كريم لفته215163

سارة علي شاكر298627
391دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

392دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنور صباح دخينة38106

393دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىريام حكيم خضير298441

394دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاالء عباس حاتم42487

395دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاالء ساجت سنيح116749

396دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىايمان رزاق حبيب89307

397دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنور فاضل هوري535996

398دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرشا مهدي عكار27141

399دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاالء فاضل حسن33533

400دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء خليل راشد346229

401دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاسيل خليل فشاخ33426

حوراء علي جي 39411
402دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

403دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنورة احمد عبدهللا117026

404دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىساره محمد نعمه116996

405دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىالفة رزاق غافل88451

هيام علي رمل215940
406دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

407دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىانعام كريم مطير217115

408دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء محسن حمدان98779

409دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب يارس ساجت40927

410دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب صباح يارس116648

411دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنيدية عبدالمحسن مهاوي216569

412دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاسماء داخل كريم40843

413دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىانتصار علوان ريسان89180

414دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىريام عاشور عبد هللا298099

415دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمروة كريم وحيد88906

االء علي زغير215379
416دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

417دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء هيثم دغيم346829

418دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاسماء حبيب بدر346263

419دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمروة حميد خفيف88264

420دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء حسن سيد43130

421دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىريان وحيد سالم243083

ى27658 422دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىريام شعالن حسير

423دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىازهار صالح حسون346418

424دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىعبير رحيم ثامر97936

425دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء مظلوم عبيد41452

426دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب محمد عبد الرضا229428

ى عبدالحسن كعيم41431 427دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىيقير

ي346431 428دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىهاجر كريم جي 

429دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمروة خالد حسن26901

430دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىعلياء عويد مسير425302



431دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسارة عبد فرحان27692

432دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىانتصار هاشم شدوح26547

433دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىهدى حسن خضى33548

434دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىدموع خلف قاسم41374

435دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاكرام كاطع عطوان117105

ي وريور42474 436دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرواء خير

437دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء مياح طفل229523

438دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنىه عبدالحسن عوده98738

439دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء ارحيم حمد402997

440دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىهجران جعفر حسن215307

رساب عواد غالي41926
441دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

442دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاثار مصطقى جاسم113758

443دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب ثائر نعيثل535776

444دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىهدى خالد حسن38357

445دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء مزاحم شالكة39761

مروة علي خليف229955
446دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

447دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىدنيا حسن خضى295707

448دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء هاشم خيون39368

449دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء حيدر شعالن88729

ى عجيل40720 450دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمريم عبدالحسير

451دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء كامل جالب403433

452دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء قاسم محيل42689

453دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزمن قاسم بادي346215

454دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزمن محمد مجيد41034

455دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمريم سعدي فليح88356

456دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىصفا يوسف حاجم535611

457دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمريم رحمن خلف536011

458دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزمن رعد انعمة41888

459دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  كامل لذيذ117097

460دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىايمان سعد كمر41284

461دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىهند رشيد خالوي33561

فاطمة عواد غالي99746
462دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

ى عبدالحسن عزيز469339 463دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىيقير

464دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىضخ كريم نجدي116786

465دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىرشا وحيد صكبان88757

466دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمشاعل نعيم كامل413951

467دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء عجيل ابوخريمة535892

468دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء مهدي فليح346200

469دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمريم فليح حسن26839

470دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنور طاهر طعيمة88141

471دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىوجدان محمد غالب547978

ى حكيم خضير98002 472إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىيقير

473إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىبيداء عبدالسادة سهل296370

ى402771 474إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىتبارك مهدي عبدالحسير

475إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة فالح حسن535718

476إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرسى حميد حنظل98566

477إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرقية رياض كاظم41741

478إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة يونس نارص474820



479إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىارساء خالد هتلر217503

ي37131 ايمان محمد عرن 
480إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

ى محمد هاشم205796 481إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىبنير

482إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىتبارك حميد ابية474681

483إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حسن كزار272916

ى99069 484إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  رحمن عبدالحسير

485إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهيام عاشور عبدهللا117075

هدير علي عزيز298543
486إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

487إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء نارص حيال89359

488إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىتبارك مهدي عزيز403560

489إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرؤى فارس ذياب296256

490إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىبتول كاظم دخيل298489

ى نارص436089 491إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىامل عبدالحسير

492إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىايات حمود شيال400660

493إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهدير جليل كاظم296360

494إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء عالوي محمد474504

هند عواد غالي475068
495إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

496إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحور هادي سلمان296863

ى جي 435777 497إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىكوثر حسير

498إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء فالح جودة346532

ى علوان414568 499إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىسحر حسير

500إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء قضي ريسان169954

501إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء احمد حسن116662

502إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىاقبال نعيم جوار116717

503إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىداليا حيدر هاشم98653

504إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىابتهال خلف حسون437968

505إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة داخل يوسف559745

506إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىدالل عبدالعزيز عاضي346721

ى محمد نعمة427565 507إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىبنير

ى رهيف88364 ى حسير 508إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحنير

509إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء فاضل شناوة38209

510إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمريم كامل حنون414264

511إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىصابرين كريم وحيد402940

512إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىنورااليمان محمد جخيور436530

ى محمد رحيم26085 513إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىبرسر

514إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىنور سعيد جليل536070

515إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىارساء خوير خيون536506

516إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء صادق لفته296639

517إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىايمان جعفر حسن215320

518إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىغفران جعفر حسن215296

519إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرسى حميد خلف229580

520إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء عامر خالطي88424

521إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىالتفات ثجيل شلبة403065

522إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىنورالهدى يونس طراد43376

523إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمها صكبان عويد26878

524إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىايمان كريم مطير217537

ى حميد عباس42034 525إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىلجير

ي42671 526إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىريام حيال مرسر



527إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء حميد هنيدي272862

528إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء احسان فليح27246

529إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهدى عامر خالطي88484

530إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىعبير محسن جبل435743

531إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىجمانة صالح خميس98376

532إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىايناس عدنان ساجت402568

533إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمريم محسن جاسم403391

نور حميد علي296849
534إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

535إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىسمر حمود مطير346880

ى هادي سلمان116606 536إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىميامير

537إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمريم حسن نعيمة402954

ايات علي فياض297885
538إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

539إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىطيبة موس جابر117077

540إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىنور عدنان وناس297873

541إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء رزاق رسن297949

542إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرنا اسماعيل مطلب451610

543إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمريم خليل ثجيل117009

544إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرنا كريم عطاهللا41873

545إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرقية جبار عامر427883

546إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة امير هاشم297755

547إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء عبدالواحد عبدالجبار88401

548إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب بديوي طري    ج217260

549إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة عطوان مفتاح536031

550إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىاديان باسم خضير548243

ى راشد89652 551إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىتبارك عبدالحسير

552إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء وحيد برهان435908

ي217609 553إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب هادي عبدالنن 

554إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرند حاتم كريم39552

ى88373 555إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب علي حسير

زهراء محمد علي99580
556إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

557إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىاالء جاسم طاهر414785

558إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمالك محمد طراد99478

559إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء رحيم هاشم390136

560إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء حميد خضير296537

561إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء فالح حسن535618

562إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب فليح حسن296809

563إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىافتخار ثامر صعيب400580

564إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهبة محمد شعالن39519

565إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىطيبة باسم كامل230077

566إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىصفا عبد فرحان116867

567إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىضخ علي جابر296302

568إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حسن عليوي217742

569إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب فيصل حسن88306

570إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمها ناجح كريم38290

571إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىعفاف لطيف جاسم216557

572إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمىه سلمان خليف117131

573إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة ابراهيم نايف98169

574إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء رحيم عبد389340



575إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب عفات برهان26201

576إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىخديجة عبد سلمان436079

ى رحمن هادي99793 577إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىيقير

578إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىبراء قضي ريسان40410

زهراء علي حسن296310
579إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

580إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىدعاء محمد عبدالحسن33340

581إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرساج سعود زمزوم33521

582إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرسل حاتم نعيم124542

583إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء عباس صعيجر401594

ى403181 584إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة محمد حسير

585إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء خالد عويد298214

586إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب عمار اسماعيل278219

587إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب مهدي عزيز414803

588إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء حمود شيال41761

589إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة كريم داود116783

590إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىوداد عقيل كريم88169

591إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة خالد طالب98061

592إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب علي ساير217554

593إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهدير نارص عزيز215140

ى400591 594إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىاية حاتم حسير

595إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىريام مهدي عبدالكاظم436157

596إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىاالء عبدالواحد عبدالجبار27626

ى محمد طراد99491 597إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىبنير

598إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب زامل نارص217671

599إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمنتىه خليل فشاخ440346

سبا سامي هادي99050
600إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

601إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىانصاف كاظم فيصل117050

ابتهال علي صالح346241
602إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

603إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىافراح نارص عزيز88576

ى26141 604إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرقية شعالن حسير

605إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب مؤيد جبار403029

ى296279 606إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهدى محمد ياسير

607إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  جبار فضيح216666

608إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء سعد حويل33495

609إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرسى حمادي مهاوش116812

هدى كريم المي89331
610إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

611إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىايات حسن فليح427319

612إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حميد عباس36828

ي274333 613إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىريام ريسان خير

614إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة محسن كريم33737

صفا علي شاكر435945
615إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

616إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىخديجة ابراهيم نايف169944

617إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء حيدر قاسم297542

ى عبدالكريم منصور535791 618إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىيقير

619إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرقية نصيف جاسم215285

ي27773
620إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهبة جاسم راضى

621إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب خليف دخيل215900

622إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىكفاءة غازي سلمان473334



623إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب غالب مطرسر278241

624إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهبة يوسف علوان36623

625إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىجوان رشيد مجيد469389

626إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىتبارك محمد خليل26618

627إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىديار بشير خلف414841

628إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهند جليل اميش33601

629إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهديل كامل محل89403

630إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء نارص عويز215120

631إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حمدهللا عويد117108

632إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء خضير عباس88314

633إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرقية رزاق شعيوط88890

634إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىتبارك حبيب طعمة116590

635إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىارساء لطيف جاسم216543

ى علوان298059 636إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىسخ  حسير

637إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء فالح حسن474591

638إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاتن بشير خلف414158

639إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة موحان سمير473679

ي علي346304
وق هانى 640إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرسر

ى عبدالمجيد39724 641إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىهدى حسير

642إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىايات عويد نجم436680

643إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىايمان ثجيل مرزوك215645

644إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرسى عقيل كاظم402837

645إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىارساء حميد فزاع26883

646إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىدالل صاحب حسن33592

647إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىازل احسان فليح27239

648إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء تاية مسير229682

اديان علي مخي457002
649إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

650إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب جاسم خصاف116915

651إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة رحيم غافل346926

652إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىخديجة عبدهللا سلمان402877

ى نعيم خليف88416 653إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىيقير

654إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىضخ نصيف جاسم215278

655إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىايات قاسم عويد428134

ى نارص435871 656إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمالك عبدالحسير

657إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىايناس لفته معن436016

658إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء رحيم هوري229254

659إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء شاكر جحيل402670

660إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىبركات صادق لفته272868

661إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىختام سعود زمزوم296425

662إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىافراح محمد رحيم27216

663إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىريان طعمة عكاب156201

664إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىاطياف سالم حلوهن536419

665إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء محسن رشك427973

666إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىسكينه وليد هاشم278074

667إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىرقية عبدالمحسن مهاوي99848

668إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىاية فالح هادي297816

669إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىنادين رمزي شناوة436299

ى216039 670إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب ريسان زعير



ق شاكر فشاخ428172 671إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىاستي 

672إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء فاضل يارس215868

673إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب اطعيم يارس346445

ى صفاء محمد403365 674إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىام البنير

675إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىابتهال ارحيم جاسم26888

676إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء ابراهيم نايف98197

ى رمزي شناوة436252 677إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحنير

678إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىسهيلة محمد جاسم296517

679إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىنور فالح حسن535727

680إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىسبا حكيم خضير26897

681إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىشهد رحيم منصور535748

682إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىعذراء خلف عبد26540

683إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء جاسم عذاب229447

684إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىبدور اياد جليل229495

685إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىتبارك حسن كزار272883

686إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىميالد سعيد مجباس216021

ى جالب98708 687إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة حسير

688إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىانمار عيىس طارش414517

689إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىفاطمة علوان جاسم40809

690إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىخولة عقيل حمد103116

691إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىصدى مصطقى حسن40493

ي حاجم436423 692إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىحوراء خير

693إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء رسن سيد535866

694إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزهراء قاسم مزعل33432

نورة علي عطية229410
695إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

696إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىمالك رزاق شعيوط346318

697إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىتبارك عبداالمير ريسان89587

حوراء علي ذياب226066
698إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننى

699إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىزينب حميد فزاع26708

700ماجستيرالرفاغي31878ذي قارأننىمحاسن مجيد عبدهللا402912

701بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىخلود غالب حمزة474294

702بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىالحان نعمه هوري26521

703بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىزينب كاظم ردام27752

رجاء علي حمد26937
704بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننى

705بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء بدر صبيح88640

ى27111 706بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىمنى نارص محسير

707بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىسوزان محمد نارص39127

708بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىظفاف نعيمة عليوي116770

709بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىشيماء عفات برهان559766

710بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىاقبال جاسم محيل171261

ى عباس راهي37420 711بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىبرسر

712بكالوريوسالرفاغي31878ذي قارأننىنجالء رشيد ثامر217365

ي38015
713دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىعائدة عبدالرحمن تق 

714دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسحر محسن عطشان88999

715دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزهور هوار خلف474780

716دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىكفاية كاظم منشد89015

نوافل مرغي نعيمة27499
717دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

718دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحياة ناهي جبار169906



719دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحنان عاشور عبدالسادة88584

720دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىالهام كريم نايف346888

721دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاسماء حسن كاطع26500

722دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىوجدان صادق جعفر346386

723دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىايمان رزاق صكبان229774

724دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنهاد هاشم عبدالسادة116992

725دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىسهيلة كامل عبد41505

ى402069 726دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىمنال ريسان حسير

727دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىحمدية كاظم طارش116921

728دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاحالم كامل داود89263

729دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىوفاء طالب حميد42002

730دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنغم فاضل حمد88461

731دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىهناء طاهر عبدهللا116740

732دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىزينب خميس مزعل536007

733دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنهاد يوسف عبدالسادة26505

734دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىانتصار سالم لفته474415

وفاء رومي عيدان436195
735دبلومالرفاغي31878ذي قارأننى

736دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىاسيا رحيم كطل124959

737دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىامال كاظم مدك33718

738دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىقبيلة عجيل لطيف475076

739دبلومالرفاغي31878ذي قارأننىنهله كاظم كعود402589

740إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىامال هادي عالوي99619

741إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىسهام حسن حميدان216596

ي229527
742إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىصبيحة هندول شمخى

743إعداديةالرفاغي31878ذي قارأننىنهاد هادي عالوي436111

1دكتوراهقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عبدالخبير علي25818

2دكتوراهقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حمد سمير548278

3دكتوراهقلعة سكر31879ذي قارذكروسام نجم محمد534117

4ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكرثائر محمد كاظم400196

5ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكرفارس ثامر خضير348711

6ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد محسن علي23905

7ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء مهدي ولي393673

8ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكروليد فرحن كاظم550737

9بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي جواد كاظم539118

ي سدخان116264 10بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد خير

11بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكروائل صالح غالي393214

غام محسن طربوش399825 12بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررصى

13بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرجالل جنام عباس114379

ي جابر113961
14بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسمير شمخى

15بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرطاهر جويد غالي348387

16بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد صالح فايز538932

ي392252
 
17بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار علي غالب رزوف

18بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد هندي عبدهللا409681

19بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار كاظم خضير101642

20بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعايد فرحان عبد100978

21بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرجاسم محمد لطيف346822

22بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررعد جنام عباس534175

23بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرصباح مهدي سكر548279



24بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرخليل خلف زغير392520

25بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررشوان عبدالعالي مطر347946

26بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي خالف معيوف348041

هللا طعيمة100299 27بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسلمان خير

28بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرانمار سلمان عبداالمير116178

29بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحاتم نزر سلمان399715

30بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد كريم سلمان472705

ى100282 31بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرصادق نارص حسير

32بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرستار محسن سعيد101581

33بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرفوزي عكار دايخ100543

34بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرداخل منجور عناد539233

35بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي ستار عبدالواحد100112

36بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرظافر صبيح شنو114208

37بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي رشيد عباس24398

38بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء غالب عبد399329

ى23824 39بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراسامة نارص حسير

40بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى خالد عبد410471

41بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد نعمة خيون45874

42بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحمود سواري نعمان392148

43بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد زاير بظي169661

44بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمطرسر نعيم كزار100451

45بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرريسان زليف عزيز346848

ى534172 46بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء نارص حسير

47بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد سالم فليح177647

ى117056 48بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرواثق جبار حسير

49بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي جاسم يوسف169477

50بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي جليل غضبان116963

51بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرثامر حسن غالي170463

52بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرجاسم محمد خريبط471764

ى100246 53بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررحمن فليح حسير

54بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسعد صالح نارص100528

55بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراياد عباس زغير399269

هللا طعيمة347582 56بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسالم خير

57بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرريسان جميل مزعل243331

58بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرفاهم محمد تعبان25986

59بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء جبار شنان177665

60بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس فاضل زغير347876

61بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرانمار عباس فاضل472298

62بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد مهاوش زغير100091

63بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر ابراهيم سعدون100392

64بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرتوفيق رحيم عاجل24301

65بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرساجد يونس خضى539263

66بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعادل ميس قنديل409844

67بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررعد عزيز حميد177428

68بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرفؤاد فالح عصواد116941

69بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرشمال سهيل عبد392183

70بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد قادر محان410148

71بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرهشام صباح تركي539189



72بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرصالح مهدي سكر422056

ي399962 73بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي جندي ناج 

74بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي رسحان جاعد114606

75بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى عجيل غضيب410145

76بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر عبدالحمزة نكاد410130

77بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرجبار كاظم حسن399945

78بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمؤيد صالح خلف400349

ى لفته348789 79بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمروان حسير

80بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد رزاق عكار347284

81بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمالك صالح نارص114252

ى طالب محمد399993 82بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

83بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسعد عبدالعزيز ساير23767

84بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعصام محمد ناهي472055

85بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكريوسف لطيف راشد348076

86بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن علي حسن394356

87بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررائد عذاب برية100551

88بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر صالح فايز399313

89بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمهند كريم صاجي347915

90بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر نض كريم24448

91بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى صابر كاظم24405

92بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرثائر رشيد قاسم409846

93بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد مهدي ساجت541434

ى116222 ى نارص حسير 94بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

95بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى خضى بجاي116036

96بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمنير عبدهللا جبار348533

ى25398 97بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء نارص حسير

98بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرابراهيم محسن علي399967

 علي هاشم399218
ى 99بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

100بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار بشير عبدالجبار399378

101بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد كريم عبدالرزاق392935

102بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد ستار عبدالواحد539342

يف45794 ى رسر 103بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسير

104بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرليث بدر جحالي410043

يف45768 ى رسر 105بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار حسير

106بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي رياض عودة400400

107بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس قاسم فالح472698

108بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدالنارص كاظم نارص400245

109بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء طاهر جويد101359

110بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراسماعيل محسن علي400258

111بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرفارس صبيح جدوع100072

112بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرلؤي غالب عبدالواحد539272

113بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراسامة كريم صاجي348307

114بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي ناهي عبيد399568

115بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرصفاء عبدهللا عباس24459

116بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمهند خليل بطوش25809

117بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرصالح جودة كاظم116785

118بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد رياض محمد117037

119بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي رياض سعدون24777



120بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركمال حمد ابراهيم400297

ى كريم شخير117020 121بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

122بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي سعد خليف539212

ي399510
123بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسام عباس ماسر

124بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس عبد عطا100419

يف45777 ى رسر 125بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد حسير

126بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرستار جبار عبد24453

ى عبد101652 127بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد حسير

128بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي سعدون قاسم100322

129بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحسن فاضل مجبل471705

130بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررحمن نايف لطيف400376

ي جابر101690
131بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر شمخى

132بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار مهدي ولي399414

ي سادة جالب550735
133بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرراضى

134بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد حميد عناد399298

135بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى نعيمة عودة101588

ي114350 136بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء صباح عرين 

137بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي منعم هاشم25389

ى مغير180450 138بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد حسير

139بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي صالح عبدالصاحب550685

140بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر جبار شنان117154

ي348454
141بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرواثق جبار ثوينى

142بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد اسماعيل غالي24317

143بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرماهر غالب ساجت116887

ق جياد عناد24409 144بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراستي 

145بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد حميد مجيد471989

146بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررياض كريم شالل534127

147بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى كامل ثجيل550702

148بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكروائل حميد عناد348376

ى رفاك472670 149بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراثير حسير

150بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرغالب عليل مجهول24520

151بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسالم نارص عبدالحسن116092

152بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس مزهر عباس550731

153بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى عاشور ردام229028

154بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي قبيل رسن394129

ى ذرب كي 400215 155بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

156بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرفيصل رشيد ابراهيم25592

157بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد كامل عطية117067

158بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكربالل ابراهيم علي24424

ي25870
159بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرقاسم عسل شمخى

160بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد جبار فارس472729

ى مزهر عباس550711 161بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

162بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار مقداد عبدالجليل399263

163بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررائد محسن اليذ550673

164بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد محسن اليذ101030

165بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد ضيفاهلل عكيلي409940

166بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرناظم مطرسر فالح400229

ى سلمان حلو347840 167بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير



ى جدوع114355 168بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرماهر حسير

ى مري  هج348474 ى شنير 169دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

170دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي سعيد محمد46269

171دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد صفوك ساجت100580

172دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعدنان تركي علي24616

173دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكريوسف عبداالمير مجيد177482

174دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرغازي بشيت حمود100254

175دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرجبار جبل عبدالعزيز347568

176دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكررحمن سلمان جعيلي394158

177دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرطارق خلف زغير395173

178دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرسعيد خلف زغير392474

179دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرضياء غالب فليح114217

ى مطرسر24888 180دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكريارس حسير

ي جابر400166
181دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن حونى

182دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعدنان صاحب عباس116208

183دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحمد سواري نعمان472196

184دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكركريم زليف عزيز76355

185دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمنذر عودة خريخت534168

186دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرثجيل ورد عامر116069

187دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد زاير بظي399879

188دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعصام هاشم عبد24609

189دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرسعد رميض محسن539245

190دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرميثم محسن علي348336

191دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكربهاء ابراهيم جبار399972

192دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرفالح معارج نعمة100777

193دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد خوين مجهم114232

194دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد حسن نارص394192

195دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعدنان خلف زغير400437

ى عبدالرزاق471733 196دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار عبدالحسير

ى113798 197دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرماجد محان حسير

198دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد عبدعلي عذافة25120

199دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرشاكر حران حمود539123

200دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد قيس خضى25704

201دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرجي  سلمان مشدوة539128

202دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد خالد عبد410292

203دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر نعمان جويد409677

204دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى خليل رهيف472584

205دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرصادق نعيمة عودة399322

206دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرفضاء غالب فليح116775

207دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرفائز جبار حسن347556

208دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي خويفح عطية399481

ى114139 209دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرخضير داود حسير

يف غضيب25103 210دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكربدر رسر

ى ثامر399318 211دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسير

212دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد مهدي عبيد539201

ى399912 213دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي هويدي حسير

214دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد علوان خليف400234

215دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد مهاوش زغير394398



216دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عبدالحسن موس114547

217دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرهادي عواد عباس539186

218دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار حمدان عامر101233

219دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرناظم بدن طاهر24257

220دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد كريم صاجي100277

221دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكررعد غافل كيف24248

222دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراركان مزهر خيون435921

ى24281 223دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار محان حسير

ى وزير100205 224دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم ياسير

ى فليح حسن116097 225دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

ي99982
226دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا جابر راضى

227دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمهر خلف كطن24602

228دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي عبيد فشاخ400304

229دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكررضوان حامد كاظم100024

230دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد سفاح حسن347968

ى علوان خضير409866 231دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

هللا نعيم جي 539268 232دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرخير

233دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرخالد عيدان علي348498

234دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد صباح خليف400335

 سالم ولي24387
235دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى

236دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا صالح كريم101098

237دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي صباح جي 535300

238دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد كاظم الزم410318

239دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرجابر صيوان كنعان400423

240دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكركاظم ضميد عطية24012

يف45799 ى رسر 241دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكررافد حسير

اد24340 242دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد احمد رسر

243دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمهند مجيد كامل472127

244دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد جبار نايف24239

245دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحسن جودة كاظم116796

246دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمهدي هاشم رضيم116861

 عبدالعالي حسن273854
ى 247دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

248دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عالوي رزي    ج409590

249دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعويد عيىس زايد100135

250دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعامر رشيد قاسم538928

ى117091 251دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر جابر ياسير

252دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمدمهدي سليم عاجل24362

253دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر ناظم بدر539135

254دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرباسم كريم فرحان117179

255دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس فاضل مجبل399389

256دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعدي صالح حسن539181

257دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكركرار طاهر جبار348200

ى ثجيل اليذ25383 258إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

ى عبد مطلق400242 259إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

260إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس طالب ثجيل472033

261إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرقاسم صالح مهدي399278

262إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرجاسم عبد مطلق348805

263إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعماد ثجيل جبار24535



ف اثير حميد349153 1دكتوراهقلعة سكر31879ذي قارذكرارسر

2ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عيىس حمدان347699

3ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكررعد محمد سيد347447

4ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن صكبان كاطع472120

5ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد ابراهيم صالح472337

6ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكروعد داود نارص25886

7ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد صابر سموم24000

8ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد كاظم عالي24910

9ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد سالم زويد25768

10بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد وانس لفته394088

11بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر محمد عبد25042

12بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمنتظر ابراهيم عبد25757

13بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسالم عباس جالب395064

14بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرماجد فاضل نوري117070

15بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن سوادي رمضان117087

ي جي 534144 16بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررحمن هن 

هللا طعيمة23810 ى خير 17بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

18بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراسعد مجيد مطرسر101967

ي ثامر عطشان100224
19بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرهانى

20بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى حامد عبدالجبار24165

21بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي مازن جاسم394645

22بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد كريم كاظم205152

23بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم ندة جاسم23921

ى كريم كاظم23912 24بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

25بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي وريد حسن410127

26بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررائد جابر دالل24561

27بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد كاظم عالي24007

28بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد غازي حسن24884

29بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمود شهاب كعبور333942

30بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى جواد كاظم114200

31بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم هداب عايف400155

32بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحازم شاكر كحط392539

ى خالد عبد409719 33بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

34بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر حسن جودة359059

35بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد ناظم بدر394727

36بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار خالد محمد347626

37بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد فاضل جودة23785

38بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراسعد ابراهيم عودة116497

39بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد صباح سالم399366

40بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرهادي علوان كي 23997

41بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرغفار هادي سعدون46280

ى زغير117161 42بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي عبد الحسير

43بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد عبدالكريم شمهود207086

ى24461 44بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمود نارص حسير

45بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد موازي عطاهللا169584

46بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى حامد ذرب400209

47بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرباسم كاظم عثمان24833

ى مقداد عبدالجليل393301 48بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسنير



49بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرايمن خضى بجاي534139

 مهدي عبداالمير410140
50بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى

ى عزيز عبدالرزاق45962 51بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

ى116998 52بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحازم بدر حنير

53بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحسان علوان خليف46166

54بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى سهيل عبد46546

ى جحيل117189 55بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسير

56بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررسول خضير علكم113873

57بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد كامل عاجل393993

58بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي سليم سلمان23993

59بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي فالح نارص114345

60بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عبدالكريم قاسم392962

61بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد جليل كامل400148

ى100534 ى ابراهيم ياسير 62بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرياسير

ى زغير113879 63بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس عبدالحسير

64بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكربارق دايخ جبار42497

65بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرميثم كاظم خضير23884

66بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرشمر رحم شمر394687

ى23783 67بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمهند لفته حسير

68بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسعد محسن كريم24285

ى ماهر ايدام46303 69بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

ى عالء جبار100142 70بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرتحسير

71بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرنصير عبدهللا جبار101446

72بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسعد حسن مكطوف393715

73بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر حميد منصور348513

ى عبيد100926 74بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسير

75بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد اياد رضوي170991

76بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد علي حاشوش400002

ى كاظم472677 77بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررشيد عبدالحسير

ى180445  قادم حسير
78بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى

ي قند539325
79بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررضا جونى

80بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد عبدالكريم هيال117141

81بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر فرحان نايف25636

82بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرجواد كاظم نارص399431

83بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي تركي راشد400206

84بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرصفاء نديم كصيل539277

85بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي عطية خليف23899

86بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرامير حميد مزيد114075

87بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي سعيد طربوش348271

88بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى جبار جياد101683

89بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد نعيم عبد410002

90بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحمد دنيف موزان24357

91بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرجعفر جليل ابراهيم393364

92بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي جبار خضير101204

ى حسن114180 93بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء حسير

94بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد مطرسر خليفه25691

95بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرخضى محمد فالح46425

96بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرايمن حمود حميدي23878



ي احمد علي24620
97بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرراضى

98بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم عباس حمود539152

99بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد هوري هنيدي23847

100بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعدنان ريسان فليح471701

101بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد عماد اسكندر171234

102بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد ابراهيم صالح539294

103بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرنبيل ورد عامر100842

ى خليف24591 104بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسعيد حسير

105بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي جبار جبل281657

106بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدالمجيد جابر خشان451416

107بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى حسن جحيل23903

108بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرداود سلمان فرحان114066

109بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرصالح صكبان كاطع394418

110بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد سوادي رمضان117082

111بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرشهاب حمد جي 101725

112بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمؤيد علي خلف472347

113بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي صادق خوان400253

114بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد صالح سالم24002

115بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي عزيز عباس26011

116بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحارث فيصل تركي24197

117بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد عواد علي23867

118بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار سهيل عبد180498

119بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر حسن علي25911

120بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس زغير جويد113764

121بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد علوان حبيب101775

122بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى كريم حلو25728

123بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد حازم عودة25292

124بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي اسوادي كرمش114553

125بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرامجد كريم حلو116969

126بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد كريم شاكر171481

127بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد كريم جابر25322

128بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار كاظم داود399181

ى101593 129بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعامر يارس حسير

130بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي رحيم عاجل399926

131بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسن محسن25079

132بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرابراهيم سالم محمد46295

133بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرماجد خضير علكم113857

134بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرباري ناظم عطا539225

135بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراوس حسن عفلوك101279

ى خليف23888 136بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرازهر حسير

ى محسن عاضي538940 137بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرتحسير

138بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر محسن اسماعيل114743

ى جبارة400052 139بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس حسير

140بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حميد ساجت347864

141بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرميامي علي صبيح23837

ى فليح رحيل472689 142بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

143بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرزين العابدين حامد بصير548282

144بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار محسن جخم273864



ى ابراهيم فاخر394062 145بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

146بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمود عبدالجبار عبد25006

ي114052
147بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحسان داخل كون 

148بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمراد جابر عسكر393326

149بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عبدالواحد محان114749

150بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسعد عزيز جابر101349

ى171166 151بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي مهدي حسير

ى هاشم مرد539205 152بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

153بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحميد مجيد بهير25679

154بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي هالل جاسم23919

155بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عادل عبداالمير23895

156بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء محمد خريوت113773

157بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي ماجد بريسم472071

158بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر خلف كوار101786

159بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى رشيد قاسم25791

160بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرفيصل مطرسر شايع242447

161بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى كريم صاجي101367

162بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراسعد نفل ناهي100330

163بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد مجيد كامل45982

164بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا ساجت لطيف180437

165بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي سمير حميد100439

ي114569
166بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعمر محسن هانى

167بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر عبادي جي 46345

168بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى سهيل عبد180485

169بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراديان حسن عفلوك471771

170بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحازم كاظم عثمان24838

171بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرانمار جواد كاظم100858

ي46185
172بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد لطيف كون 

173بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد سالم محمد169897

174بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحمزة اركان مناع393760

ى347668 175بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرزياد عالوي حسير

176بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرهادي فاضل ضباب113840

177بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى كريم كاظم23916

ي46179
178بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد لطيف كونى

179بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم طالب جدوع25896

180بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء كامل علي25973

181بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكريعقوب حمد حسن400069

182بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار رزاق حسن177569

ى كريم جاسم393016 183بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمبير

ى هنيدي113836 184بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر حسير

185بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرزيد عواد ساجت539316

186بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرماهر جواد حسن472246

187بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد اسماعيل صالح347452

188بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم عباس عبيد24441

189بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي محمد خلف348572

190بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن سعدون قاسم114004

191بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن فالح عصواد399227

192بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرجعفر سهل رهيف399909



193بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرفارس كريم شالل101259

194بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد محمد حسن101292

195بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرايمن عكار دايخ400452

ي جي 101491 196بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار هن 

197بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار كريم كاظم538953

198بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحمزة محسن كاظم399896

199بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر هالل كرم25732

ف علي زايد399902
200بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرارسر

201بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرموس سلمان خضير101920

202بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسن رفاك25625

203بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسالم جليل عبدالسادة180299

يف كريم539319 204بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد رسر

205بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد سلمان حلو24411

206بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد رحيم جودان399214

207بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكربالل عواد عباس399550

ى فرحان هويدي400218 208بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

ي101143 ى محمد خير 209بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

210بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرانمار عبداالمير نقل400058

ى ساجت472227 211بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسام حسير

212بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرخالد مطرسر نعيم24913

213بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرخلدون اياد عبد100610

214بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرناطق عزيز عباس25990

215بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكررحيم حاتم نوفان117003

216بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر عبد هذال100195

217بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار شذر راهي114079

218بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر محمد هدمول472160

219بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكركرار هالل كرم25736

220بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرليث جبار محمد101194

ى جليل خلف25755 221بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

222بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد باسم داخل393748

223بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرانور ستار نارص114614

224بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد هاشم خوان116375

ى24350 225بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعادل بدر حنير

226بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسيف طالب جدوع23910

227بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى ساجت رسن113928

228بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي عماد كاظم24201

229بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد غالب ساجت25393

230بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحامد شهاب كعبور100061

231بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسعدون سفاح حسن114070

232بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسن علي114056

233بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعمران موس محمد348359

ى عايف خفيف171247 234بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

235بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى عاضي زاير113903

236بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى كاظم صباح114358

237بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس محمد عبد25032

238بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء عذاب برية100560

239بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد جبير بدران116760

240بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرهيثم جي  صكبان114364



241بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرعقيل محمد صالح24215

242بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد لطيف راشد393552

243دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرزهير نوري جهاد113741

244دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي كاظم هاشم471707

245دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي رزاق عكار347312

ى حميد24555 246دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسير

ي538976 247دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى جواد زاج 

248دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى اسماعيل خلف24964

249دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرميثم عبدالهادي شنبول45880

ى حسن114150 250دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن حسير

251دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكررائد جبار عبد24402

252دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر جاسم عبد46520

253دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر ناظم عطا25648

254دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد قاسم فالح113785

255دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر رزاق ثجيل177450

256دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي جبار عكار550850

257دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعادل جي  خشن24784

258دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسام احمد مهاوش117165

ي46067
259دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراياد لطيف كونى

260دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد علي جويد400024

261دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى عودة كحيوش409721

ى100052 262دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمثنى محان حسير

263دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمنتظر حميد عبد347599

264دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرنارص كريم خضير399870

265دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر مالك حسن417767

ي غركان534134 266دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرابراهيم خير

267دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي هويدي صكبان23883

268دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرايرس صالح دحام538944

269دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكركرار عبداالمير نفل400064

270دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد عجيل غضيب534222

271دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد حسن جاسم23856

272دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد كريم شاكر114240

273دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد داخل كاظم117191

274دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحازم حمود نارص45747

275دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكركرار حامد تركي117186

276دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار يارس طعيمة472491

ى ريكان عبد101165 277دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

278دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمبارك مطرسر رسحان24352

279دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد علي وادي45808

ى يارس114736 280دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكركرار حسير

281دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد علي خلف25602

282دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي صالح مهدي117012

ى25877 283دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرليث جبار حسير

284دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكروليد جبار علي24269

285دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد رحيم محسن45891

286دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد مهدي فارس نايف116902

ى ناهي471778 287دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرجعفر حسير

288دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى جاسم عبد180428



 علي غزاي116975
ى 289دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

290دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد علي رسحان حسن114404

ي348291
291دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرنهاد حبيب صخى

292دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرسيف جمال شعالن23873

293دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكركريم هاشم محل45863

ى114673  سلمان ياسير
294دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى

ى صالل محمد114325 295دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

296دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن فليح ثاجب273550

297دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس فاضل غازي46410

ى جمعة خلف46375 298دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

299دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعامر جابر صيوان117030

300دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد بشير ذياب100176

 علي393100
ى 301دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد حسير

302دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرباقر دوي    خ موس101250

 اسماعيل غالي24891
303دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى

304دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرنصير ساجت عرمش180378

305دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر كريم عبيد25334

306دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر جابر عطشان180547

307دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى عدنان هاشم237981

308دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرايمن عدنان فرهود392569

309دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد عطوان مطر171189

310دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد غالب نجم539240

311دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحميد جبار عكيلي25453

هللا101217 312دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد يوسف خير

313دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى خليل رهيف24327

314دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن عباس جميل46000

ى محمد علوان399846 315دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

ي جبار حميد348322
316دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرهانى

ى409952 317دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد جليل حسير

ي كاظم25359 318دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد حرن 

ى25620 319دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن ستار حسير

320دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي ابراهيم جابر25740

321دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن رشيد عباس23904

322دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرغالب عادل رسي    ح392827

ى هادي عبد180360 323دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

324دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر هداب عبدالعزيز116986

ى جثير400142 ي حسير
325دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرهانى

326دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي منشد جياد101483

ى394568 327دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا يحنر ياسير

328دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن راشد مجباس46143

329دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعصام كتاب جاسم395451

330دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرامجد محمد عبد399516

ى جحيل116959  حسير
331دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى

ى محمد صالح400160 332دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

333دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد غازي حسن25997

334دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم محمد عزارة116803

ي180538 ي دخيل شكير
335دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرهانى

336دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن شهيد رسن101929



337دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرنبيل رشيد حميد46126

338دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد سلمان حلو100031

339دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرفرحان كاظم دخينة26005

ى جميل117172 ي حسير
340دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرهانى

341دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد ناظم بدر393728

342دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد جليل كامل399235

343دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرستار جبار عودة100916

344دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد فرحان عبد46482

345دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد كريم حلو25723

ى ناهي472005 346دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد حسير

ى عبد101150 347دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء حسير

348دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد جابر ثامر409582

349دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد ماجد طليفح24803

350دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرازهر حميد مزيد114376

351إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حمود نارص45914

ى حازم ناظم25075 352إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

353إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى وسام صالح471966

354إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرهاشم مهدي بنو45765

355إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررسول اديب صاحب228707

356إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد علوان صياح207490

357إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار جير بدران23863

358إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد فاضل غازي229117

359إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى قاسم بدر273869

360إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرخالد صالح زاير400014

يف غالي180587 ى رسر 361إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

362إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكريونس كريم عبد548284

363إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمقتدى ستار محسن101862

364إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمؤمل حسن رفاك180559

365إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرازهر باسم نوري274287

366إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس عزيز عبدالرزاق359252

367إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى سلمان عبدالرزاق117038

368إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس هداب عويز23870

369إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي خليل خلف46240

370إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرانور حمود حميدي548280

ي قند113965
371إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى جونى

372إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن هادي سدخان472681

يف100365 373إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكروائل خالد رسر

374إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرظافر عباس جالب358819

375إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي زيد علي101825

376إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعادل حسن فزي    ع24273

377إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكروليد حامد عبدالجبار24021

378إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن نصير سالم25356

379إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء نجم عبدالحسن46538

380إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد شهيد سامي273713

381إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى رحيم ساجت101611

382إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم حاتم كريم359314

383إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد خضير صالح472061

384إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى كامل ثجيل206437



385إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي كاظم هالل349262

ى علوان دخن359441 386إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

387إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحسان موس حسن101061

 سامي كامل399476
ى 388إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

389إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس حميد بشير180340

390إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد قيس صباح347301

391إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر قاسم جاسم24322

ى صباح مارد100342 392إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

ى محيبس حسن100877 393إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

394إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس فاضل يارس46099

395إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر محمد رزاق392995

396إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى حسن شاكر25845

ى فضاء غالب116763 397إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

ى229038 398إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي نارص حسير

399إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي نصار جابر25811

400إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرموس كاظم هالل349227

401إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن مجيد مطر471952

402إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار غالب رضا358657

403إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد جابر راشد114652

404إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعماد جي  سلمان539132

405إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي ماجد بالي273842

406إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمنتظر ستار محسن101520

407إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسيف صباح مطر347574

408إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسالم حران غضبان25867

ى25610 409إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد ستار حسير

410إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي محسن جي 237924

411إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرجمال عواد عباس399530

412إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد اركان مناع399563

413إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسام صباح مطر347557

414إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراسامة هادي غركان534329

415إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار ورد عامر400313

ي399855  كاظم لعين 
416إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى

ى ضيف هللا عكيلي409938 417إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

418إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد خضير مانع559603

ى عكار غبدالصاحب394604 419إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

420إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد زغير جويد538799

اد24934 421إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي احمد رسر

422إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس حميد دهش114301

423إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس كاظم عالي358515

ى359365 424إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرباقر قاسم حسير

425إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد ابراهيم جليل394226

ي46222
426إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسيف لطيف كون 

427إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسيف علي عبدالحسن205194

428إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد جابر سلمان399197

429إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن احمد مهاوش100084

430إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس رياض مهدي25064

431إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمسلم ثجيل جابر395768

ي25708
432إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرباسم جواد شمخى



433إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرموس عبدالجليل كريدي534140

434إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي كريم كاظم23915

435إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عالء عبدالرضا45721

436إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار شهيد سامي180327

ى عيفان100513 437إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسير

438إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر محمد حسن عبدهللا273934

439إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي موازي دخل45934

440إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي رياض مهدي237972

441إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد عدنان تركي237939

442إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمهند جواد كاظم25864

ى347767 443إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار علي حسير

يف180610 444إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار مجيد رسر

445إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكروسام علي خويفج399451

 علي مطلك45838
ى 446إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

447إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركاظم عودة كاظم399383

448إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر صالح زاير400040

449إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن عواد علي23869

450إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحسن حامد دخينة273816

451إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس طارق صباح359493

452إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر عبدالواحد محان273849

453إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرشكران عبدالخضى زغير228456

454إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس سالم كزار417375

455إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى سعيد كريم26000

456إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرداود غضبان منصور177611

ى علوك ردام399952 457إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

458إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد عبدالكريم طالب24375

459إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمرتضى عطية كزار25713

460إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد منشد حران359500

461إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررحمن خلف زغير180435

462إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرساهر ريسان مهدي359641

463إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرميثم رحم سلمان400225

464إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد مزهر عباس206477

465إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حميد جاسم114369

 امير طاهر113954
466إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى

ي24384 467إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس يحنر لعين 

468إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار علوان لفته228784

ي273520 469إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد حميد ناج 

470إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد خليل حوشان349455

ى347979 471إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرثائر علي حسير

472إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرجالل عواد عباس25262

473إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرزين العابدين عكار عبدالصاحب392166

474إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد عبدالعالي غزاي101674

475إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد صالح عبدالصاحب228918

476إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد عدنان صاحب116256

ى حنون سلمان539161 477إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

478إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس خلف جواد114657

ى347467 479إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا جبار عبدالحسير

ى جبار جبل23798 480إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير



481إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عمار يارس472578

482إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد صالح حاشوش46172

483إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررساب حميد جاسم358456

ى25682 484إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسيف سعدي حسير

485إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسن نعيم101389

 عبدالعالي116980
ى 486إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار حسير

487إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرفارس هديب علكم347346

488إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار صادق لطيف25906

489إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد صادق كاظم347530

490إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي ميثم خالد101620

491إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار مهدي جي 207315

ى399851 492إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررسول سلمان ياسير

493إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي يوسف جخيور25900

494إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراسامة علي خلف538817

495إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار عبدهللا مهيىهي101158

496إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي طارق صباح116101

ى عمار بشير274127 497إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

498إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرازهر عذاب برية358830

499إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد فالح علي243176

ى101954 500إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد نارص حسير

501إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرغدير رشاد عبهول472568

502إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسعد سلمان عبدالرزاق117041

503إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا عالء عبدالرضا45958

ي101319 504إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء رياض عبدالنن 

505إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسن كعل24393

506إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمجيد خالد جودان399190

507إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن عيىس حمدان347751

508إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا هادي راهي23852

509إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى ماجد طليفح242163

510إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراسالم مؤيد صالح273896

ي394969 511إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن محمد خير

ف رياض حميد207261 512إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرارسر

513إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد محسن كريم471697

514إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد حميد زاير101133

515إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحمزة رشيد كمر46591

516إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس عمار يارس472511

ى رحيم عاجل237935 517إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرتحسير

518إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعقيل باسم غند359166

519إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمنتظر علي صبيح23830

520إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعادل خضير داود399998

521إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي طارش رسن229007

ى395115 522إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد علي حسير

 عبدعلي101188
ى 523إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسير

524إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرناطق صادق لطيف23926

525إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا ثجيل كطب349550

526إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى وسام هاشم207528

 علي101890
ى 527إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد حسير

528إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد جبار خلف399396



529إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا علوان خليف24632

530إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرجالل نارص عبدالحسن100901

531إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد اسماعيل منصور229031

532إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرايمن محمد علوان399839

ي228984
533إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرقدس حسن حونى

534إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد مازن جاسم400395

ى237931 535إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكروائل لفته حسير

ي جي 25595 536إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرفراس هن 

537إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرانمار فائق كريم46383

538إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسام علي خويفج399486

539إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررياض علي مرداو358513

540إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرذوالفقار ستار محسن101877

541إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عماد ثجيل101712

542إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمنتظر ماجد حمد45945

543إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعالء مهر خلف392874

 علي101977
ى 544إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعيىس حسير

ى درسر207520 545إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد حسير

546إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسيف خليل خليف99996

547إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعامر ريسان فزع23816

ى فاضل مجبل116993 548إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

549إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم محسن حرب237997

550إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد شاكر محمود113938

551إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد قاسم جاسم46011

ى حبيب273737 552إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي المرتضى حسير

553إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمسلم فارس حمدان358702

554إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرانمار عدنان تركي180369

555إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد جاسم سعدون101738

556إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي االكي  مهدي عبد273876

557إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد صالح علي25632

558إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي اسماعيل عكار207290

559إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس علي جي 206501

560إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررسول محمد صالح24629

561إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكريوسف خليل خليف100016

562إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد عدنان عبدالحسن207266

563إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس كاطع ابراهيم207472

564إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عبداالمير سالم399241

565إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد حسن شذر24509

566إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررائد حامد عساف101703

567إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحميد فرحان كاظم394474

568إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمجتن  صبار كاظم25851

ى عزيز عبيد409937 569إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

570إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن محمد خلف101753

571إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعمار ستار جبار228447

572إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركاظم مطرود معيوف206531

ى101125 573إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد حسن حسير

574إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمتعب غازي راشد273847

575إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرامجد ستار نارص113912

576إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرشذر لفته عنيد399400



577إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعبدهللا طالب عبدهللا25717

578إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد رعد راهي442022

579إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس ستار منصور25616

580إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرجعفر ريسان مطرسر24626

581إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد خميس جمعة23879

582إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى باسم خريوت228730

583إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد صادق لطيف23951

584إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد هاشم نجم25330

585إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركاظم نصار مكطوف25658

586إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمجيد محمد واجد180349

587إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي كريم عزيز472264

588إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى جبار حامد229051

589إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرابراهيم خليل خلف24791

 سعد تركي100124
590إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى

591إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسعيد اسماعيل رسن394048

592إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكريحنر فخري عبدالحسن46111

593إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد يوسف جخيور23890

ى حسن207478 594إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمدباقر حسير

595إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد فضاء غالب116768

596إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي عواد سلمان207306

ى113896 597إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار يارس حسير

598إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرفيصل محمد حلو101795

599إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحمزة خليل خلف24789

600إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى عزيز يوسف539326

ي229218
601إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسن حونى

602إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعادل فاضل ضباب113870

603إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراثير كاظم مراد101906

ى عبدالكريم101038 604إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حسير

ى238094 605إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد عماد عبدالحسير

606إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد سعيد محسن348816

 زيد علي23900
607إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرخضى

608إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعبداللة بنوان حمود539220

609إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر لطيف خضير348582

610إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرنعمه علي نعمه442158

611إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن علي محسن399976

612إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسجاد انور عبدعلي25084

613إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد حسن خليف100505

614إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمسلم حسن جحيل274211

615إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمسلم حميد مانع100768

ي393341
616إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعقيل حولي شمخى

617إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمصطقى حسن وادي46358

618إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد كامل هالل113998

619إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمهدي ثامر عطشان100234

620إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي نعيم شعيوط25605

621إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر علي زعبيل117043

622إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرسامي طاهر قند113994

623إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد اياد عبد101556

624إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي سلمان حلو472505



625إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرقاسم جاسم نصار348766

626إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس فيصل تركي177465

ى عباس نفل114427 627إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

628إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحيدر عدنان مطرسر100101

629إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررعد غضبان منصور24930

630إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكروسام نايف حميد347414

631إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمقدام كريم طعيمة45922

632إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمنتظر عدنان يارس436222

633إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي عبدالمحسن فارس539328

634إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمدباقر علي خلف538807

635إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمدعلي جعفر دايخ25163

636إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد حسن طاهر441988

ي538787
637إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرايمن رياض شمخى

ى طاهر جويد113976 638إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

639إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس محسن عاضي538956

640إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار عبد العالي غزاي116955

641إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي خليل بطوش358617

642إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمقتدى محمد عبيد25699

643إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرخضى صادق لطيف416601

644إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي حافظ حمادي74777

645إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار طاهر عبيد228809

646إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكركرار فاضل عبيد347933

647إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعباس مالك ثجيل471892

648إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراسعد كريم حلو24531

649إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكريارس رشيد قاسم117098

ى101308 650إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراكرم نارص حسير

651إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعلي خالد عطشان442097

652إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد جبار عكار359190

653بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسمير عبدهللا جبار101344

654بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرسلمان جبار زغير23802

ى100969 655بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارذكرمنتظر مهدي حسير

656دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسن داخل كاظم101171

657دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرجالل عبدهللا طعيمة177630

658دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحميد جاسم عبد25861

659دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرصادق عاشور مطر45896

660دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكركمال كاظم كشيش45927

661دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكررشيد عويد عبود538936

662دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمطرسر خليفة جليب25825

663دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرصدام كاظم رزاق46336

664دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرجاسم تعبان غنم472482

ي116099 665دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرغالب هاشم لعين 

666دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عبدالسادة طعيمة46528

667دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرعماد جحيل زغير117182

668دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكررياض نارص صالح24456

669دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكركاظم شالل ساجت100213

ى مجيد سلمان46311 670دبلومقلعة سكر31879ذي قارذكرحسير

671إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرعبد خلف خزي409757

672إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكربشار خليفة جليب101436



673إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراسماعيل خلف زغير180514

674إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكرمحمد عوده كاظم207277

675إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررشاد محسن كاظم101423

676إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكررشيد مطرسر مطر24293

677إعداديةقلعة سكر31879ذي قارذكراحمد دخيل نعمه25598

ى درسر113831 1ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارأننىافراح حسير

2ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارأننىرهام عزيز عبدالرزاق45969

3بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزمن فيصل عبداالمير24309

4بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىصابرين سعد جبار395039

5بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىصبيحه زويد حرز117008

ى يحنر موحان116281 6بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىبرسر

ى نصار مكطوف24331 7بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىبنير

8بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىداليا ستار عبدالواحد539199

فاطمة علي مرير392737
9بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

10بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينه اياد حسن45887

11بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىارساء نعمة باقر23850

12بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىاكرام رزاق صيهود472734

13بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء نجم عيدان410163

14بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسهام نصار مكطوف25587

15بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىبتول قاسم مرزة46326

16بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىنجالء ريسان سعدون346989

17بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىهبه عبدالعزيز خريوت100955

18بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىارساء غالب فليح24513

ى410124 19بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىرقية كاظم حسير

ى طالب25938 20بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء تحسير

ي كصل116082
21بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىنور راضى

22بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىحنان معارج نعمة87557

23بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىحوراء رحم سلمان538886

24بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىافراح عبدهللا سلمان25096

25بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب فخري عبدالحسن46598

ى عبد393155 26بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىحنان حسير

27بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىضخ باسم خريوت348432

ى عبد100602 28بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىايمان حسير

29بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب خليل محمد399987

30بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىاقبال احمد ثجيل101118

ى عبدهللا احمد399436 31بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىمادلير

32بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمة حسن خليف25856

فرح علي جويد400045
33بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

34بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىهبة صباح نايف169750

35بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىنور حيدر عبدهللا24004

36بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسخ  صابر كاظم24378

سنار علي جويد400033
37بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

38بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء فاضل كاظم347322

39بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى رياض حمد169633

40بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى غانم سهر180550

41بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىاسماء عبدالرزاق كاظم24367

42بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىانعام كريدي جي 347181

43بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىلبنى عبدالعزيز ساير24261



44بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىخديجة عودة ساجت417178

45بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب عطية خليف394624

46بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىفرح رشاد مزهر74728

ى طارق راشد117063 47بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىرياحير

48بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىساجدة نصار مكطوف45847

49بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة كريم صاجي349427

50بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىحال كشاش نايف25255

51بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىشهد عبدالكريم حمزة550741

ى عالوي538883 52دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىشذى حسير

53دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىامنه مجيد محمد534253

54دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىصبيحة عكار نارص347648

55دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىفتحية حمد جي 170966

ى24568 56دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسهاد عبداالمير عبدالحسير

مثال محسن مكي399860
57دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

مريم علي طعيمة539068
58دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

59دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنادية اسكندر ثامر113792

60دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىرسمية راشد هي 101017

61دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىافتخار شنشول حبيب394333

62دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسعدية خليف كزار114257

ى عبيد محيسن471999 63دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىبرسر

64دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىشميم محمدحسن عبدهللا393194

65دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىاهداف كاظم خلف24467

ي100007
66دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىانوار كامل شمخى

ي100459
 
67دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىاوراس علي غالب رزوف

68دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىرغد خضير عباس177547

ي75091 وجدان فاضل عرين 
69دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

اق حميد عويد25113 70دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىارسر

71دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمة عبدالصاحب مطر24265

72دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىحميد مهاوش زغير399917

73دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىخولة عطية شجيخ25282

ي116507 ين محمد لعين  شير
74دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

75دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىشيماء صالح فليح100353

ي399501 ازهار ثامر صلين 
76دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

77دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىوالء جبار شنان348402

ى348417 78دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىرباب محمد حسير

79دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى صالح فايز399956

80دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىابتسام عناد زمام25466

81دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنور جبار عكار171478

82دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىحميدة نعيثل لفتة24335

83دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىاسماء عدنان عبد409717

84دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىرواسي طالب محمد347892

85دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسيماء فليح حسن114585

86دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىازهار عبدهللا جبار101452

87دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىلم جاسم محمد394516

88دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىيرسى فزع نارص551689

89دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىمها كريم رحيل46321

90دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب مزهر هي 180532

ي113749 لينا دخيل عرين 
91دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى



ى116779 92دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزاهدة مهدي حسير

93دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىيرسى شايع عكال400198

ي علي180470 94دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى ناج 

95دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنغم عزيز عبدالرزاق46019

96دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسخ  رزاق صيهود471769

97إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىحال رهيف كاظم24381

98إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىسناء برزان محسن393694

ى24235 99إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىانتصار محان حسير

100إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىاسيل اسماعيل فهد116789

االء علي صالح399707
101إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننى

102إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىجنان كاظم جبارة400284

1ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارأننىانمار سالم زويد25762

هللا عبد100814 2ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارأننىوردة خير

هدى علي ساجت348215
3ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارأننى

4ماجستيرقلعة سكر31879ذي قارأننىصفا مقداد عبدالجليل399750

5بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىمروج مازن جاسم100480

6بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىعبير عبدالواحد محان100168

7بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمة عادل محسن24865

8بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمه عنيد كميكم346656

9بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب عبدالرضا رداد24908

10بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىنورالهدى حميد عبد442072

11بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىاحالم نصار مكطوف45851

12بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء عبدالكريم ساجت347409

13بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىغيداء ريسان سعدون113816

14بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىرحاب ريسان فزع346978

15بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىلمياء بشار نارص347821

16بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزيتون قاسم لبيد25665

اسماء علي مرواح400445
17بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

18بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة علوان فرحان180475

19بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب يونس خضى548269

دنيا علي خضير24319
20بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

ى عبداالمير كني 170096 21بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىحنير

22بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىرغد سعد حسن348751

23بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى سعد ذياب399935

ي نارص114341
24بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىفردوس هانى

25بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىلميس ستار جبار24244

26بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىغزوان عباس كاظم25853

ى يعكوب539143 27بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىنرجس امير

28بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب كامل علي25978

ي قند399940
29بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى جونى

30بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىمنى عدنان عبدالرزاق101603

31بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة عبدالهادي لفته399575

اسماء علي هالل101177
32بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

33بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىايمان اياد عبد100624

34بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىدنيا قاسم لبيد46286

ى بشار بدر24611 35بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىام البنير

36بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسخ  كاظم كصل24915

37بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىدالل سالم حاجم180411



38بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب ابراهيم علي24348

39بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىلمياء مشكور مهدي25747

40بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىابتهال احمد ثجيل101104

ين ماجد حسن538899 41بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىشير

42بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىايناس ابراهيم يوسف169470

43بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىعبير جابر دالل23768

ى حميد23889 44بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب حسير

45بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى قاسم فالح395232

46بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسخ  علوان خليف46151

47بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىتقوى عالء عبدالرضا393060

48بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىمروة خليل ابراهيم114385

49بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىريم عيىس حسن24203

50بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء فرحان حسن548283

ى101048 51بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىاسيا سعد عبدالحسير

52بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىعلياء صالح عبدالصاحب25787

53بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى وانس لفته171198

54بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزهاء فالح خلف180389

والء عبدعلي عذافة116488
55بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

56بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىنجالء بشار نارص347800

57بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء سعيد خلف46257

ى احمد بطيل538911 58بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىموالير

ي24574
ى ناسر 59بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء حسير

60بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىانوار شعالن سعدون534170

61بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىغصون جواد كامل471845

62بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىعال وانس لفته171193

63بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمه كريدي عبدهللا534148

64بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىفرح مجيد ثجيل23807

65بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىارساء نعيم مطرود472473

66بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىكفاية ريسان فزع23818

67بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىغفران عبدالخضى زغير25687

68بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينا صفاء سليم535128

ي علي46554 69بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب ناج 

70بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىايات قاسم لبيد25674

71بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىرسل خليل محمد101273

72بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىعلياء لفته بريسم24480

ي46197
73بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىارساء لطيف كونى

74بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىعبير كاظم فليح389013

75بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسجا جابر خشان46577

76بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىمنتىه شاكر مصاول25823

77بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىابرار ابراهيم فاخر113985

78بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىحسنات ابراهيم صالح347501

79بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب سليم ثعبان100492

80بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىاسماء عودة ساجت409899

81بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزمن حميد واجد359669

82بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىرسى سلمان عكلة25264

83بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىوجدان عودة ساجت409927

رباب علي وادي45829
84بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

يف25476 85بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىرسى ستار رسر



86بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىمريم قاسن محمد399289

اق جليل طاهر400277 87بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىارسر

ى113806 ايمان علي عبدالحسير
88بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

89بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىاخالص جليل ذياب409898

فاطمة محمدعلي عباس25247
90بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

91بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىغفران نعيم عبد410382

92بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىنور عبدالعزيز خريوت24314

رشا علي وادي45834
93بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

94بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىنور ماجد حمد45952

95بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىعلياء محمد بنيه25267

جنان عبدالكاظم علي392908
96بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

رسل حسن علي117028
97بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

ي عبدهللا سلمان114116
98بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىتهانى

99بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء حسن حنظل393238

100بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة بشير ذياب100188

101بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىفرات شالل دايخ24901

هللا348857 102بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىميس صاحب خير

ي347357
ي حونى

103بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىمها غنى

104بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىمريم يارس عطشان393590

105بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىامنة احمد بطيل46230

106بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب ريسان فزع23822

107بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىازهار طهماز لفته116471

108بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمة هادي جادر358465

109بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىرواء جابر دالل24550

110بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىضخ احمد خميس25251

ى حميد25883 111دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزمن حسير

112دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىكوثر جاسم منجور100067

113دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب محمد ساجت116086

114دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء محمد بنية25275

ى عطية عبد539075 115دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىبنير

ى281671 116دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنور مهدي حسير

117دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب صالح سالم116949

118دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىاديان شامل ستار394497

ى472377 119دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى نجم عبدالحسير

120دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىاسمهان عبدالكريم صيهود100893

121دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىمريم عبدهللا غضبان409859

يف غالي45939 122دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىاالء رسر

ي410099 فرقان جبار عبدالنن 
123دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

124دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء صادق خلف347163

125دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمة جبار عبيد24940

126دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىهدير قاسم عبدهللا116104

127دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسىه جبار عبود25286

128دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىاساور عالء جبار472362

129دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى عبدالكريم مغير180458

130دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىيرسى عباس مليح24345

زهراء ابراهيم غالي25773
131دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

132دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء مهدي عبداالمير101330

ى شهاب114308 133دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىفيحاء حسير



134دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسخ  عدنان عبدالحسن247013

135دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىغدير ميثم خالد101942

136دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزمن قاسم جي 25894

ى سعيد346692 137دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمة حسير

138دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنورالهدى شاكر محمود25237

هللا348833 139دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىاصالة صاحب خير

140دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىفاتن محمد غازي100946

141دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنور جليل عزيز550621

142دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىندى حسن جابر23864

ي كصل24232
143دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىبراء راضى

144دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىضخ كاظم مهيىهي409636

ى هنيدي117025 145دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىرغد حسير

فاطمة ابراهيم علي25153
146دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

147دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىلمياء فارس حمود538892

148دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب رحم سلمان399442

149دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة شاكر حالوي180405

150دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىماجدة جواد حسن100520

151دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى باسم جبار180319

ي26868
ي حون 

152دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسىه غنى

ي مرحان كزار116065
153دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىتهانى

هللا غضبان409541 154دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىهاجر خير

ى رعد راهي400264 155دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىبنير

هند علي ابراهيم472188
156دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

157دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنورالهدى احمد ساجت23843

158دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء صالح نارص114315

159دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىرضاب قاسم عجيل399207

160دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنور حسن فليح24275

161دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنجالء جليل غضبان101242

162دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة حسن مكطوف99991

نبأ عبدالرزاق علي116877
163دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

164دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىعلياء جميل كاطع180311

165دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىصابرين لفته بريسم100148

166دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىغفران كاظم جي 23965

167دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىبشار منذر شاكر25775

168دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىلقاء عبدالكريم ساجت348015

ميامي بدير حسن171048
169دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

ى100785 رفاة علي حسير
170دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

171دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىايمان عرموط فهد46432

ى عباس45976 172دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة حسير

173دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىرغد جياد مسير33359

174دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء عبدالخضى خريوت539311

175دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىضخ حسن عالوي116946

غفران علي شكري24018
176دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

177دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنجالء صالح عبدالصاحب25783

178دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىهالة موس عجيل25460

ى صالح559611 179دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىطيبة حسير

180دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنىه عقيل نعمة409686

181دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىمها صالح صبيح400408



182دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء رشيد كويف100586

ي46087
183دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىامال لطيف كونى

رسل سالم علي394383
184دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننى

185دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىلمياء لفته بريسم24476

ي ثامر410160
186دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة راضى

187دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب ابراهيم صالح347516

188دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب ريسان طه25128

189دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسحر عامر ناهي24787

190إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب محمد عبدهللا399524

191إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء محمد واجد180463

ي طاهر207302
192إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء غنى

193إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىايات ستار حمود46512

194إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىهبة حسن طاهر206607

195إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىرتاج غسان ساهي359534

 عبدالعالي غزاي114040
ى 196إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىهلير

197إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب علي حمدان241925

198إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىعذراء نعيم مطرود472461

199إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىصابرين هالل صالل100833

200إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء سالم عباس101663

201إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىتبارك نض كريم207530

ى درسر207495 202إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء حسير

هللا101537 203إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىريم صاحب خير

204إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىريام داخل صيوان207484

205إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىمريم سليم تعبان348252

206إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىنور حسن نعيم101405

207إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىدالل حيدر ساجت400385

208إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىوالء رزاق جليل25742

209إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىجنان مجيد جاسم400370

210إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىبتول خضير سلطان228768

211إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىمريم فرحان بهلول180499

212إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىاثمار سعد عكار228879

213إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء وسام مزهر395605

214إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىشجن عمار صالح395518

215إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىخديجة حيدر ساجت442046

216إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىوالء حسن حنظل101379

ى حبيب273758 217إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىنورالهدى حسير

218إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىتيجان غازي بشيت46005

219إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىمروة حميد عناد238001

220إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىنور حسن فزي    ع23924

ايات صالح علي25169
221إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننى

222إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىنرسين قادم ثامر25983

223إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء قاسم فالح399421

هللا100305 224إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىاسماء سلمان خير

225إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء غسان ساهي180522

226إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب راشد جابر410373

227إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىايات طالب حران24227

228إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء وسام صالح472079

229إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىسخ  كاظم مهيىهي534288



230إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىاسيا سفاح حسن394308

231إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىرقية نارص خلف180567

232إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىهاجر ناظم بدن180332

ى رفاك207043 233إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىامل حسير

234إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىهدى جبار عكار274064

235إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىليل حميد سلمان442139

236إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء رياض صاحب393075

237إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىتبارك هادي لفته273490

مريم انور عبدعلي25087
238إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننى

239إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب فاضل جدوع114101

240إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىهيفاء كريم جي 550697

فاظمة علي زعيبل117054
241إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننى

242إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىايناس كاظم نده114391

243إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىعذراء جبار عكار273977

244إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىمريم سلمان عبدالرزاق46118

245إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىايات حسن وادي46363

246إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىتبارك حسن فرحان24957

247إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىدعاء طارق بدر207537

248إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىامل ستار محسن101842

249إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىشمس جمال شعالن23875

ى مجيد410113 250إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة حسير

251إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب مجيد جاسم114246

252إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىهديل ناظم بدن273831

253إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء عالء محمد538868

254إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىارساء صبيح جدوع100315

255إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىشهد سعد كامل347338

256إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىسحر سعيد خلف359445

257إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىتبارك محمد بالسم359261

258إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىابتهال قاسم جهاد442084

259إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمة هوري هنيدي23860

260إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىكوثر فارس نايف274044

 عبد العالي100800
ى 261إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىنور حسير

262إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىنرجس سليم ساهي24372

263إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىرسل فرحان جابر23813

264إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء كامل عطية273785

265إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء ريسان جياد237962

ي274161
266إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىسبا محمد حونى

267إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىاالء جي  سلمان347545

ى درسر207505 268إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىايمان حسير

269إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىرساب ارحيم كزار24392

270إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىارساء جابر دالل24545

271إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىايمان فرحان عبد207310

ى عودة ساجت410227 272إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىبنير

273إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىسارة ناظم بدن358731

274إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىنورالهدى ستار محمود46499

ي395024 275إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء لطيف شكير

276إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزهراء عادل بدر24343

277إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىامال عدنان صي 359364



278إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىزينب وانس لفته442203

فاطمة تركي خوان101962
279إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننى

280إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىمريم كريم شاكر114228

281إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىضخ صابر كاظم207533

282إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىهبة بشير عباس100468

ريام حسن علي116890
283إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننى

284إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىهبة خليل خلف228656

ى صادق خلف347266 285إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىيقير

ى23773 286إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىمالك حسن حسير

ى عبدهللا171498 287إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىامامة معي 

288إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىتبارك ستار جبار399201

289إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىامل مهدي كاظم45736

ي180598 سعاد علي شكير
290إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننى

ق خلف جواد114659 291إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىاستي 

نبأ ابراهيم غالي180491
292إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننى

293إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىكوثر خليل خلف24793

294إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىدنيا حسن حنظل100566

295إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىليل عذاب برية392976

296إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىصفا نارص خلف23891

ى25690 297إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىاسوان سعدي حسير

298إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىرباب جبار جبل23796

299إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىاساور صالح صبيح472168

ى عبدهللا سلمان237903 300إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىبنير

301إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىفاطمةزهراء صباح حيدر538843

302إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىنورالهدى ريسان زليف410117

زهراء عبيد علي101299
303إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننى

304إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىمريم علوان دخن180420

305إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىهاجر فريد عويد349305

306إعداديةقلعة سكر31879ذي قارأننىتق  باسم خريوت228833

307بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىهند عبدالستار عودة24465

308بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىنىه عبيد سنوح452142

309بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىايناس صالح مكطوف113761

310بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىميناء جابر دالل23769

ى114088 خمائل علي حسير
311بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننى

312بكالوريوسقلعة سكر31879ذي قارأننىسناء هليل ساجت23893

313دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىرغد كريدي عبدهللا409731

ى منعم علي24774
314دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىبرسر

315دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىصفاء جابر حسن113781

316دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىسعديه صحيب منشد24223

317دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىبيداء ستار منصور24369

318دبلومقلعة سكر31879ذي قارأننىنضال عمران وحيد23826

1دكتوراهالفجر31880ذي قارذكرقاسم جباري لطيف419245

2ماجستيرالفجر31880ذي قارذكرعلي سعد علي423957

3ماجستيرالفجر31880ذي قارذكرقيس ريسان لهوب470033

ى حاتم شنان131247 4ماجستيرالفجر31880ذي قارذكرحسير

5ماجستيرالفجر31880ذي قارذكركرار عيىس عودة421250

6ماجستيرالفجر31880ذي قارذكرحامد جاسم محمد131176

ق صباح كاظم34048 7ماجستيرالفجر31880ذي قارذكرمرسر



8ماجستيرالفجر31880ذي قارذكرمحمد رياض اعناد37628

9دبلوم عاليالفجر31880ذي قارذكرفرحان عبيد ضايف451501

10بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجاسم رزوكي علي421240

11بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي كريم عذيب92143

12بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحامد علي نارص103022

13بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعزيز عاجل كردي334391

14بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعادل زامل نحوي333750

15بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد جابر عبدالساده470210

ى424199 16بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحميد كاظم عبدالحسير

17بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصالح كاظم نذير421699

18بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرموس عبدالواحد حمزه92252

ي227722
19بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعماش عبدالحسن تويىسر

20بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي سفاح لهيب421171

ى شاكر كاظم92735 21بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

22بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحميد كريم فضالة424062

23بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعزيز خضير ايدام92410

24بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس شاكر كاظم421204

25بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرستار بالسم سعدون421137

26بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعبدالعالي عبدالرضا كاطع334771

27بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجبار حسن عناد93116

28بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمؤيد راهي حنظل333987

29بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عجمي سعدون553304

30بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرساجد غازي محمد333739

31بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكريعرب ماجد توفيق419493

32بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررائد كريم سوادي535160

ى جابر426205 33بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

34بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررعد ساجت جاسم470068

ب نور535162 35بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرغازي مرسر

36بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعزيز سفيح نشوع451510

37بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد نعمه حسن426176

38بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحمزة شهد مسيور73532

39بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرباسم جودة خضير424381

40بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحامد سعيد مديخل333768

41بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرلؤي محمد هويدي470179

42بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي موس عذيب451513

43بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعوده مزيعل كاظم419237

44بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنبيل ساجت عبيد409589

ي مزهر عباس423906
45بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروصقى

46بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسفيح عبيد كتوب424143

ي131615
47بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرناهي عجمي متانى

48بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجابر عوده مهذول535269

49بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنصير قاسم احذيه426075

50بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي جودي جاسم39236

51بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعقيل وطن عبيد131470

ي فرحان451445 52بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرفراس عبدالنن 

53بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمنتظر راهي فرج335265

54بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرفائز داود طرهيم424520

55بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرامجد ثامر لفته418829



56بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرفاخر يونس تاية423870

57بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعمار يارس عبدالمحسن74558

58بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عبود حميد424302

59بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي كاظم سفاح92936

60بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس فضيل غيدان157231

ى128131 61بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسام قاسم حسير

62بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصباح علي عذيب157093

63بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصالح مهدي صالح131981

64بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد سالم جاسم421497

ى470207 65بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرفهران ابوالشون ياسير

ي كاظم156950 66بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحرب عرين 

67بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعدي نهر كاظم36219

68بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسيف هالل اسيمر92323

69بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجاسم محيسن عسكر92156

ي نعمة157117
70بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكربشار راضى

71بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد مايح فليح131146

72بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي مكحول عبد128028

73بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجمال نارص عبد37134

ى73553 74بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حامد حسير

75بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء شنان عناد92170

76بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد عواد جبار535219

77بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرخضير شنان وجعان36703

 علي عيدان156820
ى 78بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

79بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد مذبوب هول426183

80بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرقاسم عبد بديوي131211

ي420728
ى
81بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى مدلول صاف

ى423798 82بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد سعيد ياسير

83بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجالل خليوي عباس34022

84بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمسلم عزيز حميد334313

85بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحمود حاصود نازول33874

86بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر باسم كامل157226

87بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد سليم عبدالحسن421218

88بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجعفر موس عذيب435619

89بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمنتظر صباح كاظم131339

90بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد نعمه شنان157176

ى حسن زويد470089 91بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

92بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عماد عبد470139

93بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررائد ناهي حبوب334486

94بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرزين العابدين نعمه شنان128222

95بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى عيىس ايرام128291

ى131308 96بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالمهدي عبدالحسير

97بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحمزة موس حسن451506

98بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن عباس لفته228247

99بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد محمد حسن227812

100بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرابراهيم عبيد دخيل333932

ي جي 334425
101بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي منخى

102بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن عجاج كاظم131746

103بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمهند مكي عباس228203



ى157009 104بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعادل تركي عبدالحسير

105بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد حيدر غركان38083

106بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنجاح زامل نحوي418648

107بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرهشام ناظم نارص419324

108بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد شاكر حمزة333723

109بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد جاسم محميد101107

110بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنائل عيىس خضير74313

111بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررضا حسن علي33936

 عبدعلي419728
ى 112بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعمر حسير

113بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عماد عبد179575

114بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى محمود سفاح421629

 صباح علي92180
115بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمرتضى

116بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر جساس موازي36478

117بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي محسن حمزة92268

118بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد موس حسن36419

ي418593 119بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررائد بشار صي 

120بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى كريم نارص334505

121بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسعد غانم زبيدي101268

122بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراباالحسن جودي جاسم421433

123بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عبدالقادر حبيب92092

ى36700 124بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار صاحب حسير

125بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمجيد فهد مدلول128304

ى157124 ى جودة حسير 126بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

127بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم جودة131259

128بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمكي عدنان ناهي469942

ى جليد هادي36580 129بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

130بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد خلف زويد424295

ى دريول74376 131بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد حسير

132بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا عواد فالح74038

133بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى محمد كريم38734

134بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي فاضل محسن156905

135بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسام الدين موحان جبار420282

136بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد حميد زغير426316

137بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد سلمان عذاب38874

138بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد راهي عيدان541445

139بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحامد محمد كريم92614

140بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار شباط طرام474867

ي535366
141بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحميد عبدالرضا عوين 

142بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن كاظم سفاح535154

143بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررسول وناس عبيد363486

144بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررائد شاكر كاظم470753

145بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرهادي الزم عباس128268

146بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرباقر كاظم رزاق92462

ى اسماعيل ابيد550560 147بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

148بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد ستار بالسم469946

 علي550602
ى 149بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

150بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكربديع رزاق طنيان424042

151بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي طالب ذياب550080



152بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد ماجد رهيف101610

153بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد كريم جاسم425967

154بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسام محمد محسن74221

155بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد جواد عطية131403

ى180092 156بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعمار يارس حسير

157بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي زامل عبيد334302

ى179504 158بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا علي حسير

159بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحسان زويد جخيم423841

160بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر شخير هادي550919

161بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراكرم محسن حياوي74624

162بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد صالح عبدهللا74288

163بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسعد هدار سلمان92219

ى34334 164بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء عواد حسير

165بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي صادق يارس470197

166بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر نوري والي551042

167بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس علي سويف418632

ى39456 168بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد حميد مكير

ى421490 169بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمهدي جابر ياسير

170بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمنتظر حسن عبدالرضا179976

171بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن محمد عرمش421002

ى هميم يارس535208 172بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

173بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن حاشوش جودة179917

174بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروليد جابر هادي179802

175بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصادق صباح يارس549821

176بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد عطوان هاشم128052

177بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس سعد طعيمة334529

178بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحمدهللا ترمن ابراهيم92494

179بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجليل ثجيل صي 102011

ي551606
ى حسونى 180بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحميد عبدالحسير

181بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد ثامر طعيمة334551

182بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسعد جاسم محمد156955

183بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد سعيد حميد470355

ى74411  علي حسير
184بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمرتضى

185بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعادل رياض ترتيب551039

186بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد رزاق حمزة93157

ى فليح حسن491466 187بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

188بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسعيد طاهر هادي74073

189بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسالم قاسم محمد470149

190بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصفاء محمد عبدالزهرة421483

يف420821 191بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررياض طاهر رسر

192بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررسول احمد ساجت549886

193بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد حميد كريم179706

ى حمود فري    ج179675 194بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

ى حمود كريم549942 195بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

196بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى غالب طعيمة213387

197بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار احمد ساهي550961

198بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعيىس محسن حمادي228292

199بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروسام نعيمة يارس470142



200بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد هول ردام474928

201بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالرزاق كني 101641

202بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن علي موجي101517

203بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي شاكر حميد92648

204بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن فالح عبيد36982

205بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراسعد شخير هادي37919

206بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي محمد كريم424559

207بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي جاسم محمد179939

208بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عباس محمد74469

209بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعامر فاضل عزيز212950

210بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن حميد عجيل157110

211بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرياس خضير محمد73971

212بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عبدالمحسن جبار423863

213بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء سالم منصور474884

214بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروليد علي خضير470202

215بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكريارس صبيح حسن37353

ى551609 216بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن نارص حسير

ى سالم جاسم214268 217بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

218بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروليد ازعيبل امجلي551616

219بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد حميد شمس73510

220بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرخالد حميد تاية535376

221بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي محمد حبوب205593

222بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس كاطع بريه179497

223بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرطارق عدي حمدهللا551045

224بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررسمد شاكر حميد92640

ى470154  تركي عبدالحسير
ى 225بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

226بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرهاشم جودة خضير474486

227بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررياض عضيل جوار38221

228بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار مالك دخينة37850

ى مجيد رياح470026 229بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

230بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرخضير يوسف موشية421689

231بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي مصعب رهيف127929

232بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد حامد خشان33934

233بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمنتظر جبار طاهر535156

ى لواء مزهر179533 234بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

235بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرباسم خليل اعري    ج128189

236بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي كاظم مزهر334906

237بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمرتضى محمد حبوب214205

238بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد لهمود جبار213025

ى علوان جي 36732 239بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

240بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراكرم حسن فري    خ550521

ى حسن هادي470346 241بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

242بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمرتضى كريم شنان550963

243بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرغالب قاسم احذيه179843

244بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس خضير محمد36809

245بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عبدهللا جلد180137

246بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروسام كريم حسن179598

247بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس يعقوب عليوي535202



248بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد لطيف يارس131674

249بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمازن علي دخان39034

ى420269 250بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي تركي عبدالحسير

251دبلومالفجر31880ذي قارذكررزاق فليح هويل36996

252دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن خضير عصفور451496

253دبلومالفجر31880ذي قارذكرعظيم فرحان لفته128121

254دبلومالفجر31880ذي قارذكرعبدالرضا كاطع مشكور157099

ى101956 255دبلومالفجر31880ذي قارذكرصالح علي حسير

256دبلومالفجر31880ذي قارذكررحم بدير حسن418663

257دبلومالفجر31880ذي قارذكرجبير نعمة زوير101969

ى جابر131333 258دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد حسير

259دبلومالفجر31880ذي قارذكرهداب جبح ريس73599

260دبلومالفجر31880ذي قارذكرفؤاد كاظم صداكه421080

261دبلومالفجر31880ذي قارذكرماجد كاظم مسير157209

262دبلومالفجر31880ذي قارذكرجواد كاظم حذية92963

263دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد حسن عليوي553307

264دبلومالفجر31880ذي قارذكرجبار زغير خشان420232

265دبلومالفجر31880ذي قارذكرمكي حمزة حامد335374

266دبلومالفجر31880ذي قارذكركاظم عبدعلي لفته38311

267دبلومالفجر31880ذي قارذكرصكر مشيط زبون74179

268دبلومالفجر31880ذي قارذكراياد حاشوش عليوي38344

269دبلومالفجر31880ذي قارذكرسليم ساجت فليح73800

ى عبد جاسم127801 270دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

271دبلومالفجر31880ذي قارذكرقيس غالب عبدالجليل420259

ي نعمة419456
272دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحسن راضى

273دبلومالفجر31880ذي قارذكرجليل جبار صبح131187

274دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي دخان محمد73376

275دبلومالفجر31880ذي قارذكرناظم طرهيل كاطع37424

276دبلومالفجر31880ذي قارذكرسعد كامل بردان128230

277دبلومالفجر31880ذي قارذكرباسم احميد اعطيه420560

278دبلومالفجر31880ذي قارذكرهاشم حمزة طويس436105

ى راهي مزعل334581 279دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

280دبلومالفجر31880ذي قارذكرعزيز مشعان شالل421446

281دبلومالفجر31880ذي قارذكرجاسم فليح حسن128360

282دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي عودة عطية424414

ي92233
283دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن بدر راضى

284دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي خضير هادي92364

285دبلومالفجر31880ذي قارذكرجاسم محمد خالوي421527

286دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي بريدي شيال474971

287دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد وجعان ايدام419637

288دبلومالفجر31880ذي قارذكرجاسم محمد نزيل334597

289دبلومالفجر31880ذي قارذكرساجد خزعل فهد37549

290دبلومالفجر31880ذي قارذكرمراد هميم يارس470004

291دبلومالفجر31880ذي قارذكرشمران موس هالل535337

292دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي بشير عبدالخضى34067

293دبلومالفجر31880ذي قارذكرحمود مرار جبير424026

294دبلومالفجر31880ذي قارذكرادم فليح صوي    ح228067

295دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي نارص مظلوم103056



296دبلومالفجر31880ذي قارذكرفليح عبيد كتوب91963

297دبلومالفجر31880ذي قارذكرلطيف خضير ايدام426308

298دبلومالفجر31880ذي قارذكرستار جبار مغير426150

299دبلومالفجر31880ذي قارذكرطارق خامل داود418792

300دبلومالفجر31880ذي قارذكرحامد كمر حنفيش93054

301دبلومالفجر31880ذي قارذكرصادق نجم مسلط36935

302دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد كاظم خضير213116

303دبلومالفجر31880ذي قارذكرصابر عبدهللا سلطان420956

ى عبادي عبدالحسن131165 304دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسنير

305دبلومالفجر31880ذي قارذكرصالح خالد عبدالواحد334336

306دبلومالفجر31880ذي قارذكرحاتم كريم جازع37368

ى423828 307دبلومالفجر31880ذي قارذكركرار هاشم عبدالحسير

308دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد جابر طعيمة38765

ى421123 309دبلومالفجر31880ذي قارذكرصباح عطا ياسير

310دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد عكيلي مكطوف38774

311دبلومالفجر31880ذي قارذكرمقدام عبدالحسن عواد92119

312دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد مايح فليح421379

313دبلومالفجر31880ذي قارذكرغالب طالب رفاك418733

314دبلومالفجر31880ذي قارذكرصدام جحيل فريد74653

315دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن شاكر صباح37968

ى حمزة طويس424080 316دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

317دبلومالفجر31880ذي قارذكرحميد رضيوي صنيخ470056

ى38097 318دبلومالفجر31880ذي قارذكرمشتاق طالب مفي 

319دبلومالفجر31880ذي قارذكرصالح عبيد سباهي535176

320دبلومالفجر31880ذي قارذكراسالم رعد جاسم334643

321دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن كاظم سفاح451526

ى خليف451531 322دبلومالفجر31880ذي قارذكرخالد عبدالحسير

323دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي طالب حمدهللا420611

324دبلومالفجر31880ذي قارذكراكرم عبدعلي جخيم102682

325دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد عيىس عذيب34028

ى فضل470111 326دبلومالفجر31880ذي قارذكرعدنان حسير

327دبلومالفجر31880ذي قارذكرمنتظر ماجد عبود421461

328دبلومالفجر31880ذي قارذكرفيصل كنيدح سلمان363539

329دبلومالفجر31880ذي قارذكرمؤيد ناجح مايع470048

ى جواد كاظم100346 330دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

331دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي لفته جابر36670

332دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي حامد محمد419114

ى وجعان535291 333دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

334دبلومالفجر31880ذي قارذكرهيثم سلمان خضير451534

335دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد علي موس474709

336دبلومالفجر31880ذي قارذكرانمار مؤيد راهي227997

337دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي فرهود عبدالعزبز33928

338دبلومالفجر31880ذي قارذكرمرتضى مزهر حنون335393

339دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد ماجد توفيق418782

340دبلومالفجر31880ذي قارذكرمرتضى عباس محمد470160

341دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد بشير خضير128060

ى يارس451518 342دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

343دبلومالفجر31880ذي قارذكرشاكر فهد نعمه131632



344دبلومالفجر31880ذي قارذكرصادق رياض مطير419158

345دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد موحان عجيل39141

346دبلومالفجر31880ذي قارذكرعقيل جي  ذياب451523

347دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد خلف زويد420852

ى127886 348دبلومالفجر31880ذي قارذكرعادل حبيب عبدالحسير

349دبلومالفجر31880ذي قارذكرعيىس خضير محمد421603

350دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد شاكر صبيح420552

351دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر صباح كاظم470186

352دبلومالفجر31880ذي قارذكركرار جليل كريم93067

353دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي موس حسن128437

354دبلومالفجر31880ذي قارذكرعبد االله جبار خضير101173

355دبلومالفجر31880ذي قارذكركرار وناس يوسف227581

ى مهدي418601 356دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد حسير

ى424007  حامد حسير
357دبلومالفجر31880ذي قارذكرمصطقى

358دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي محمد عبد470359

359دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد هالل اسيمر33941

360دبلومالفجر31880ذي قارذكرقيس بشير مطرسر101002

361دبلومالفجر31880ذي قارذكرسعد درويش عويز38044

 علي553303
ى 362دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر حسير

ي418625 363دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن علي حرن 

364دبلومالفجر31880ذي قارذكررسول رسحان فرحان92884

365دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي محسن حمزة424213

ى418546 366دبلومالفجر31880ذي قارذكركريم علي حسير

367دبلومالفجر31880ذي قارذكرازهر سعدون حميد37997

ى206226 368دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي محمد ياسير

369دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي عودة كاظم424713

370دبلومالفجر31880ذي قارذكرجعغر صادق سلمان553305

371دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد بشار خضير535231

372دبلومالفجر31880ذي قارذكرسيف مالك خالد38781

373دبلومالفجر31880ذي قارذكرمنتظر جبار زغير74328

ي530019 374دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي موس غرن 

375دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد كاظم جي 535206

376دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي جبار عويد424649

377دبلومالفجر31880ذي قارذكرصادق جاسم محمد424157

378دبلومالفجر31880ذي قارذكرضياء طالب ذياب128556

379دبلومالفجر31880ذي قارذكرصادق مهاوش حسن36761

ى فليح لفته180147 380دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

381دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد عبد عامر37314

382دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد جمعة عبد418472

ى عطية33859 غام حسير 383دبلومالفجر31880ذي قارذكررصى

384دبلومالفجر31880ذي قارذكرهيثم سامي غثيث92895

ى157076 385دبلومالفجر31880ذي قارذكرطالب يارس حسير

386دبلومالفجر31880ذي قارذكرعيىس عجيل حنون92064

387دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي عبدالمهدي عزيز334656

388دبلومالفجر31880ذي قارذكرلطيف كطل حايم550529

389دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر سعد علي156752

390إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبداالمير مكطوف535173

391إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصادق خشان علي419298



392إعداديةالفجر31880ذي قارذكرنارص دعار جي 335165

393إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبد منشد37586

394إعداديةالفجر31880ذي قارذكرايهاب كريم شنان92438

395إعداديةالفجر31880ذي قارذكركريم جدوع راشد335139

396إعداديةالفجر31880ذي قارذكريحنر عودة كشاش420974

397إعداديةالفجر31880ذي قارذكرهادي عذيب علي426119

398إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحميد هدام عبيد424230

399إعداديةالفجر31880ذي قارذكرقيس كاظم صداكه470085

400إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدالرزاق شنان طرهيل424393

401إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمجيد جياد سويف420771

402إعداديةالفجر31880ذي قارذكركاظم مزهر سلمان335101

403إعداديةالفجر31880ذي قارذكربهاء محمد والي424185

404إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصباح عباس خضير421262

405إعداديةالفجر31880ذي قارذكرقضي مشعان شالل535318

406إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمؤيد جي  حسن37798

1ماجستيرالفجر31880ذي قارذكرحيدر محمد صالح470104

2ماجستيرالفجر31880ذي قارذكراسامة فريد جاسم100483

3ماجستيرالفجر31880ذي قارذكرمشعان حوشان موجد334025

ى36129 4ماجستيرالفجر31880ذي قارذكراحمد صالح حسير

غام ماجد رهيف103129 5بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررصى

ى128599 6بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسالم محمد عبدالحسير

 علي عطية101404
ى 7بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

8بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا مهيدي صالح424539

ى213521 9بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركريم حميد حسير

ى عودة128784 10بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنارص حسير

11بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرساجد غانم حبوب36099

12بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجواد كاظم عبدالحسن36202

13بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عبدالصاحب يارس128771

 ماجد غالي131903
ى 14بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمعي 

15بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصادق سعدون ثجيل36178

16بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد خليل حمود102729

17بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرتيسير ستار عبد424723

18بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرهيثم نغيمش موازي34088

19بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسيف زياد طارق470038

20بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالحسن جدر127961

21بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر سالم مصطاح91942

ي424572 22بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجعفر رحم باج 

23بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالرضا نارص73844

ى حميد عباس131712 24بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

25بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي ناظم جبار425838

26بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعبد الرزاق هادي جاسم131212

27بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر علي عبود228102

28بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي غالي طنيان38028

29بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحميد ساجث مايع535347

ي34343
 
30بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي محمدكريم رزوف

ى حيال محمد421636 31بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

32بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررشيد حميد كاظم34185

33بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عليوي جفيت228278



ى خضير محمد93149 34بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

35بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعمار حاكم دعار34134

ي424114
36بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراركان دوي    ح ماضى

37بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عبيد عويد103264

38بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرامجد عدنان ساجت335248

39بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكريوسف ناهي مزهر228010

40بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررائد فاضل جياد157167

41بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي جبار حامد156980

42بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركريم ابراهيم لهمود421420

ى خضير39429 43بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

44بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحميد ناهي حبوب451512

45بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمقداد كريم عباس39563

46بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي كريم جدوع37308

47بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحكيم محمد يونس38118

ي33897 48بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروائل محسن حرن 

49بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسالم كاظم عبيد34442

50بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حسن بدر102327

51بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد كامل عويز334989

52بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمنتظر طاهر مايع37212

53بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر حميد عبدالواحد38756

54بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصدام كريم عكلة37364

55بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرفؤاد كاظم موحان38374

56بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكريارس مهدي صالح334467

ى مراد363455 57بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

58بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراسكندر عبدالمحسن عزيز38151

ى جي 33885 59بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراياد ياسير

60بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمهدي صالح كاظم363565

61بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عدنان ساجت335234

62بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي مجيد حميد34121

63بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرشاكر هالل عودة36848

ى شاكر صياح102697 64بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

65بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسالم كامل داود127945

66بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر رياض جودة37316

67بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر ناهي دخان37199

68بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصادق موحان عطية36838

69بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد شاكر صباح73924

70بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد عبداالمير حميد470030

71بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكربهاء صادق عبداالمير38180

72بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي ثامر صحن74527

73بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد نعمة عواد37203

74بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد كاطع ساجت423931

75بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء طالب وادي101997

76بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرموس حميد شمس37415

77بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرموس عليوي محمد180125

78بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنائل عبدالرضا كاظم156708

79بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحمزة رحم غويلي38338

ى228147 80بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمنتظر محمد عبدالحسير

81بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرستار جبار خلف214327



82بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد مهدي اشناوة127693

83بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد كاظم عبيد127980

84بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرضياء فليح زبالة227489

ى سلمان102343 85بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد حسير

86بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرضياء مندوب حاشوش425905

ى عنيد خشان333925 87بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

88بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد مطرسر لهمود205216

ي420652
89بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرواثق توفيق شمخى

90بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعايد تفاح اجليد535304

91بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد صادق عويز38484

92بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسالم عبدهللا فزع469977

ى535181 93بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد علي حسير

94بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد شنان شالكة420891

95بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد تفاح اجليد34125

96بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجاسم محمد راشد333894

97بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروليد حميد بهلول420347

98بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرباسم جواد ثامر363582

99بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنجاح عبدالحسن هويدي421335

100بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعبد موحان حمزة74533

101بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد بدر ثجيل38208

ى فرحان غركان39358 102بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

103بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي قاسم عزيز37535

104بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعبدالهادي مزهر حنون92507

105بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرناطق جبار مغير37491

106بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروليد طاهر هادي34145

107بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمازن ستار صلبوخ92207

108بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد مجيد عبد421475

ى كريم علك37844 109بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسنير

110بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعادل شهيالن صياح535340

ى92547 111بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصادق قاسم حسير

112بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عدنان عجمي38279

113بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي طالب لهمود34153

114بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد حامد عبدالرحمن101338

115بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصالح عبدالحسن هويدي419770

116بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعزيز باسم عزيز102523

117بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار عبدالحسن محسن156996

118بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن فالح غاوي425932

119بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرراشد دوي    ح فنخير535165

120بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد سفيح حسن74582

121بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن بشار دفي 424362

122بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنوماس سلمان ساجت37833

123بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركريم كاطع رهيف333760

ى419283 124بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرضياء رزاق حسير

125بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار رشيد ياقوت131545

ى الحوم36279 126بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء حسير

127بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي مطلك حبيب334367

128بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس مندوب حاشوش535482

129بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرباسم منهل كريم424532



130بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمرتضى حنون نارص38880

131بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعقيل كاطع حيار37565

132بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن رياض لهمود93171

133بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد مدير طوبان179883

134بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرماجد عبد حزام36327

135بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرموس علي الحوم38157

136بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرهمام مؤيد راهي101039

137بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرانور ماجد جاسم334613

138بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكربشار حسن بجاي470435

139بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد عامر طه127826

140بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسام بشير مخيلف156868

141بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي هويش محمد34531

142بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي ثامر لفته128487

ى مرهون عبيد37488 143بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرتحسير

 علي425992
ى 144بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

145بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد ازعيبل امجلي36364

146بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عبداالمير حمزة34264

147بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحميد عزيز حميدي128038

148بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبداالمير عزيز424423

149بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررياض محمد هداد333797

150بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد كريم عكلة559942

151بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر غالب محسن131787

152بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعدنان علي راغي73632

153بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حميد عباس131705

154بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء عبدهللا نعاس421505

155بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمخلد مشتاق طالب470174

156بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء نبيل غازي38487

157بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر ماجد ابراهيم38212

ى419690 158بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعقيل حازم حسير

159بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروعد حميد جخيم156666

160بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى سعد صياح73778

161بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد علي خليل421404

162بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار حميد طعيمة38566

163بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراسعد رزاق اعناد37678

164بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد زيدان يارس131650

165بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحمزه نور كوين38257

166بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد مجيد كريم37344

167بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنبيل ناهي حبوب156940

ى محمد هشيم92859 168بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

169بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررياض فاهم هاشم37094

170بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد بدر موس102900

171بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرماهر فيصل مبارك469993

172بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمؤيد مزهر خليف102508

173بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسام نعيمه يارس92726

174بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرخالد علي سعد36866

175بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى كريم محسن101931

176بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار محمد خوين38203

177بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي سالم جاسم100442



178بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرزين العابدين اسماعيل شعيوط333906

179بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى دكلص حميد471932

180بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن ترمن ابراهيم335015

181بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي ماجد عطية128213

182بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا جبار حسن36316

183بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد خوير عبدالعالي101123

184بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسام دلي ظفير419598

185بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عبدالخضى عسكر131553

186بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصادق غانم حبوب36083

187بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد شهيد رياح128455

188بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عودة مزيعل157229

ي423914
ى
189بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرهاشم مدلول صاف

190بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعادل مجبل ساجت420528

 تركي عبيد102841
ى 191بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

ى ذياب جخيم333730 192بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرتحسير

193بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمسلم جودة بسهو92780

194بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر كريم محيسن101676

195بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسعد خليل سيار535490

196بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد عودة ابراهيم425975

197بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسلطان حوشان موجد333663

198بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حاكم حسن74553

199بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمرتضى امير حسن157024

200بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرامجد عماد عبد74484

201بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد مصعب رهيف227852

202بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد جليل ظاهر38389

203بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعصام قاسم محمد34298

ى419271 204بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر محمد حسير

205بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار احمد فالح334481

206بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر صباح علي424622

207بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي بشير عبد205623

208بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرواثق ظاهر حبوب424248

209بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي فنفون مظلوم179369

210بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار رسحان فرحان92868

211بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرانور فراس طاهر423884

212بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى شاكر غميس421555

ى عبود حميد436090 213بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

ى مراد38326 214بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عبدالحسير

215بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكروليد خالد عواد334414

216بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالقادر حميد34172

ي شالل180076 217بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراركان حرن 

ى اسماعيل فرحان35968 218بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

219بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمجتن  عبدهللا علك333954

ى جي 334632 220بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد ياسير

ى كاظم127812 221بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد حسير

222بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد محمد رضيوي418892

223بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجعفر قيس كاظم212863

224بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد صبيح عور420944

225بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحسن ساجت عبيد334700



 علي كريم101655
ى 226بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

227بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرضياء تكليف يارس157045

228بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عجيل حنون36183

229بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي محمد كريم102163

230بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد كريم كاظم38234

231بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد علي شعبان127839

232بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمرتضى عبدهللا عطوان37113

233بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد محمد جلد36149

234بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصالح دهموش جبح128176

ى عبدالسادة بديوي39517 235بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

236بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعماد نجاح عبدالسادة33980

237بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرفهد ازعيبل امجلي157040

238بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرساجد رصي    ح رضا39168

239بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى عبدالكاظم قاسم470061

240بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرناظم كامل جثير92801

241بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عواد جاسم36644

ق مهدي محسن128575 242بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمرسر

243بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرضياء سالم حبوب39007

ي مجيد حميد128588
244بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرهانى

ى جاسم470022 245بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرقاسم حسير

246بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس عجيل كاطع74057

247بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررسول محمد كريم156964

ى36406 248بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار يارس حسير

249بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسام علوان موازي131891

250بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء عزيز خضير38907

251بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد رياض علك37087

252بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس فالح حسن34109

253بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر ساجت عبيد333973

254بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمنتظر حسن حبيب38895

255بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر مطرسر بيد419478

256بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد لواء كريم103323

257بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمنير مالك عليوي39406

ى عودة102180 258بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

259بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرضياء جابر طعيمة38925

260بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد نهر كاظم37720

ى محمد دليمي426190 261بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

262بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء يحنر كاظم179299

263بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصباح عبدالحسن هويدي419340

264بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عبدالكاظم يوسف38661

265بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد لطيف تركي132046

266بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرفاضل عباس محمد421031

267بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرزهير حاكم عبيد419612

268بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرفراس رياض لهمود39541

ى شعيوط36302 269بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عبدالحسير

270بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى سهيل موس37605

271بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسالم حيال محمد213871

272بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي دلي ظفير419535

273بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصالح مهدي منصور128567



274بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار عبدالرزاق حميد420241

275بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعيىس حطحوط فرحان92038

276بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصالح جاسب حميد34199

ي جي 102051
277بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحسن منخى

278بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمهدي يوسف جاسم102379

279بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرباقر اسماعيل حيال33960

280بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد رحم عفلوك334741

281بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد سالم مصطاح92632

ي228231 ى بشار صي  282بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

283بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحبيب ساجت عبدالرضا156847

284بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمهدي عبدالخضى وطن470130

285بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرامجد سليم عبدالحسن421667

286بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد هاشم راهي470102

287بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسام عبدالقادر حميد34292

288بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد كامل سعيد36465

289بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسعد فهد مدلول37396

290بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد ابراهيم لهمود424128

291بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء مهدي بهلول420315

292بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد وزير هليل128679

293بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرقيس علي شاكر227652

294بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرامجد حمزة رضيوي38640

295بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي سليم عبدالحسن421659

296بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي صادق كاظم74426

297بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد حيدر جاسم74167

298بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجاسم محمد نعيمة34281

299بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي فليح محسن33878

300بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعمار محسن عبدالكاظم73763

301بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنصير مظلوم غصة421014

ي474993
ى
302بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسالم مدلول صاف

303بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى سالم كريم131358

304بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحاتم كريم راشد92406

305بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد نجم عبد333785

306بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمؤيد عاشور عجيل128007

307بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجعفر صادق عويز37643

308بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصباح جبار فزع33970

309بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصفاء تكليف يارس228315

310بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرجواد كاظم عودة37742

ي عبدهللا36010 311بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر صي 

ى334682 312بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرطه عبدالواحد ياسير

313بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد ساجت هريبد128033

ى334004 314بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرلطيف علوان حسير

315بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرزكريا فرحان عبيد37176

316بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمجتن  جبار محسن74387

317بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمود نعمة كاظم38456

318بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حسن علي128696

319بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرانور وليد حميد38199

ى92999 320بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسعد رداد حسير

ى36827 321بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمهند يارس حسير



322بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنمي مشعان شالل474725

323بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد مالك عليوي39380

ى عليوي35995 324بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرازهر حسير

325بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسالم فالح حسن74279

326بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء محسن محمد37462

327بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرناطق خضير هادي33976

328بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعالء خامل داود157122

329بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد بشير جي 426293

330بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد كاطع رهيف128719

ى نعيمة37732 331بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرضياء حسير

332بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسجاد مكي عواد334758

333بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراركان هالل موس128099

334بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار جبار زعزاع425895

ى نارص محمد36249 335بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

336بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراثير شاكر صياح39587

337بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرابوالقاسم كريم عذيب92586

338بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن هويدي جازع425915

339بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرقاسم محمد طعيمة470009

340بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحمد بدر مسوسي38137

341بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرغسان بشير عبدالخضى420303

342بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرسعد غالب كاظم535371

343بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد بريدي شيال535184

344بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحمزة لفته دامج92840

ى عايز محمد37593 345بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

346بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن فالح حسن426300

347بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد فالح حسن92709

348بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس دفي  لفته420810

349بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرلطيف فائق خشان34083

ي زويد131458
350بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكركرار ثوينى

351بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس عبدالسادة بديوي103190

352بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عيىس عذيب92876

353بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد كاظم حاكم34079

ى وجعان535242 354بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد حسير

355بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكريوسف جودة خضير127908

356بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد عبداالمير حميد101313

357بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عبدالواحد ظاهر535368

358بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى ابراهيم موازي421094

359بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عمار موس102717

360بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد فرحان غركان128066

361بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس حمود فري    ج92761

362بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرادم سالم نعمة227517

363بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي كاظم سفاح535381

364بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرميثم اسماعيل شاكر37484

365بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكراحمد رشيد ساجت101202

366بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعباس صادق كاظم334440

367بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمهند زياد طارق470035

368بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرفهد محيسن طعيمة424038

ى91983 369بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالرحمن حسير



ى74000  علي حسير
ى 370بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

371بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي حاكم فالح92472

372بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر عبداالمير حميد102557

373بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحازم هادي حسن34489

ى سعد سفاح128351 374بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

375بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعارف جميل جواد74395

 علي سفاح38005
ى 376بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسير

377بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمصطقى شويت عبيد334173

378بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي ثجيل درسر128012

379بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرنبيل وطن عبيد39087

380بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد راهي خفيف36379

381بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحيدر احمد عبدالحميد424479

382بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمنان حوشان موجد335178

ى ثجيل227987 383دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

384دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد ستار بالسم74382

385دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد مدير جواد469920

 والي هيشم36487
ى 386دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

387دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر عبداالمير حمزة34256

388دبلومالفجر31880ذي قارذكرجالل عبدالحسن هالمة101628

389دبلومالفجر31880ذي قارذكرعبدالعزيز سعد عبدالعزيز474951

390دبلومالفجر31880ذي قارذكرمشعل مشعان شالل39333

391دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد احمد كاظم36472

392دبلومالفجر31880ذي قارذكرمرتضى مهدي عذيب227674

393دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد شالكة اسماعيل74353

394دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد دريعم حريز92383

395دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد مدلول يارس334590

396دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد سامر فليح37793

 تالي36257
ى 397دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد حسير

398دبلومالفجر31880ذي قارذكرمهند ناجح مايع156991

ى الحوم128413 399دبلومالفجر31880ذي قارذكرازهر حسير

400دبلومالفجر31880ذي قارذكررسول حميد خزيو36469

401دبلومالفجر31880ذي قارذكرستار مطرسر كريم213047

ى غضيب37755 402دبلومالفجر31880ذي قارذكرامجد امير

403دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي حاكم محمد101060

404دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد حميد جابر34115

405دبلومالفجر31880ذي قارذكرحاتم مهدي صالح205776

406دبلومالفجر31880ذي قارذكرانور اسماعيل فرحان36206

407دبلومالفجر31880ذي قارذكرعباس كريم غميس92742

408دبلومالفجر31880ذي قارذكرازهر جواد ثامر333680

409دبلومالفجر31880ذي قارذكرعبدالحكيم جبار خضير131305

410دبلومالفجر31880ذي قارذكراياد كاظم غاوي38520

411دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن فليح حمود419583

ى37700 412دبلومالفجر31880ذي قارذكرطالب جابر حسير

413دبلومالفجر31880ذي قارذكرمنتظر علي حمادي36638

414دبلومالفجر31880ذي قارذكرقحطان عبدالرضا كاظم102219

415دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر بشير عبدالخضى420664

ي برية38032
416دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي راضى

417دبلومالفجر31880ذي قارذكراكرم اسماعيل شاكر37447



418دبلومالفجر31880ذي قارذكرصادق كريم سلمان38406

ي36911
419دبلومالفجر31880ذي قارذكرنجاح فليس بانى

420دبلومالفجر31880ذي قارذكرهادي فاخر ضمد131729

421دبلومالفجر31880ذي قارذكرضياء سالم هالمة33952

ي37164 422دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد طه حضير

423دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر يوسف حميد36135

424دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد بشير عبد37362

425دبلومالفجر31880ذي قارذكرحازم حاتم امير33870

426دبلومالفجر31880ذي قارذكركرار يارس حمزة37046

427دبلومالفجر31880ذي قارذكراياد ناهي مزهر37257

428دبلومالفجر31880ذي قارذكرجمال ثجيل صي 37806

429دبلومالفجر31880ذي قارذكرعادل سعيد عبد34329

430دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر جبار خشان37289

431دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي عواد رحم39257

432دبلومالفجر31880ذي قارذكروسام جبار هادي37139

433دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد كاظم عودة470098

434دبلومالفجر31880ذي قارذكرعباس جالب جبار424683

435دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر ظاهر لفته38421

436دبلومالفجر31880ذي قارذكرفاضل عايز محمد131184

437دبلومالفجر31880ذي قارذكرمهند كريم ونان39473

438دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي فائق خشان469972

439دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد عويد مشاري38229

440دبلومالفجر31880ذي قارذكرداود سلمان عبيد39105

441دبلومالفجر31880ذي قارذكرايمن سالم نعمة156880

442دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد فرحان حياوي38125

443دبلومالفجر31880ذي قارذكرمرتضى كاظع رهيف420512

ى صبيح حسن228030 444دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

445دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي كريم رحم157098

446دبلومالفجر31880ذي قارذكركريم مراح عبد419624

ى38040 447دبلومالفجر31880ذي قارذكركرار علي حسير

ى عودة37820 448دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

449دبلومالفجر31880ذي قارذكررسحان احمد ساجت419226

450دبلومالفجر31880ذي قارذكرنجم عبدهللا عذيب281564

ي عواد خنجر36460
451دبلومالفجر31880ذي قارذكرراضى

452دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن جواد حميد92988

453دبلومالفجر31880ذي قارذكرهادي عطية عذاب36142

454دبلومالفجر31880ذي قارذكرجبار كاظم خضير470364

455دبلومالفجر31880ذي قارذكرعمار شهيد خضير37346

456دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسام شاكر هويدي92314

457دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر حميد فليح131235

458دبلومالفجر31880ذي قارذكرنصير يونس طه37299

ي قاسم مهدي92560
459دبلومالفجر31880ذي قارذكرهانى

460دبلومالفجر31880ذي قارذكروسام كاظم عطشان93086

461دبلومالفجر31880ذي قارذكرجابر لهمود صياح419660

462دبلومالفجر31880ذي قارذكرعمار جبار غازي37380

463دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد عليوي هاشم37098

464دبلومالفجر31880ذي قارذكروسام رحم عبيد34469

465دبلومالفجر31880ذي قارذكرعدي سامي كزار419302



ى عبيد33903 466دبلومالفجر31880ذي قارذكرليث حسير

467دبلومالفجر31880ذي قارذكروسام شعيوط شايع37037

ي92521 468دبلومالفجر31880ذي قارذكرقيس موس غرن 

469دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد طالب عبدالجليل156790

470دبلومالفجر31880ذي قارذكررافد سفيح ساجت37988

471دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد زكي عبيد102460

472دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمود صالح طحيور423807

473دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد عواد رحم39311

ى37122 474دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي نحوي حسير

475دبلومالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا غضيب حزام128374

476دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد جاسم رمل36679

477دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد محسن حياوي37664

478دبلومالفجر31880ذي قارذكرابراهيم خليل احميد36485

ي131841
479دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي جعفر كومانى

480دبلومالفجر31880ذي قارذكرعمار جبار زعزاع132056

ى38147 481دبلومالفجر31880ذي قارذكرسليم يحنر حسير

ى محسن عنجور132031 482دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

483دبلومالفجر31880ذي قارذكرمشتاق طالب جبير421621

484دبلومالفجر31880ذي قارذكراركان عادل حاكم74581

485دبلومالفجر31880ذي قارذكرساجد ريسان كاظم423779

486دبلومالفجر31880ذي قارذكرميثم محمد مبارك157019

487دبلومالفجر31880ذي قارذكركرار ناهي دخان38164

ى92012 488دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر جميل حسير

489دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن طه نزيل102246

490دبلومالفجر31880ذي قارذكررائد كمر حنفيش36454

491دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد وليد عويد128533

492دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد زامل حيار424091

493دبلومالفجر31880ذي قارذكرعثمان محمد محسن131810

494دبلومالفجر31880ذي قارذكرعباس ريسان عبد131778

495دبلومالفجر31880ذي قارذكرجبار جاسب حامد38305

ى جحيل128021  حسير
496دبلومالفجر31880ذي قارذكرمصطقى

ي حسن470172
497دبلومالفجر31880ذي قارذكرلطيف راضى

498دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد هادي اسماعيل470016

499دبلومالفجر31880ذي قارذكرباسم محمد زغير127920

500دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي احمد ساجت426131

501دبلومالفجر31880ذي قارذكررعد وطن عبيد38245

502دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي جاسم محمد36237

503دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد نوير خضير33915

504دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر زامل غازي38193

505دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر كريم علك35869

506دبلومالفجر31880ذي قارذكرجهاد مشعان شالل474696

507دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد ساجت مايع535276

508دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد فرهود عويد101428

509دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن حميد نارص535215

510دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد رحم عفلوك334688

ى423816 511دبلومالفجر31880ذي قارذكرمرتضى حامد حسير

512دبلومالفجر31880ذي قارذكرسجاد رعد صالح180182

513دبلومالفجر31880ذي قارذكرمهدي علوان حمدان92451



514دبلومالفجر31880ذي قارذكراسعد فرحان حياوي205876

515دبلومالفجر31880ذي قارذكرجاسم محمد علي36370

516دبلومالفجر31880ذي قارذكرعمر ابراهيم طعيمة74289

 علي جواد157175
ى 517دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

ى عبيد لطيف535252 518دبلومالفجر31880ذي قارذكرامير

ى34319 519دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد عواد حسير

ى جي  عويد38916 520دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

521دبلومالفجر31880ذي قارذكرانور رياض اعناد38803

522دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد كاظم عودة37651

ى37128 523دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر حميد حسير

ى38291 524دبلومالفجر31880ذي قارذكررائد تركي عبدالحسير

525دبلومالفجر31880ذي قارذكرعمران موس هالمة128168

526دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن علي الحوم474747

527دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر عامر موس426125

528دبلومالفجر31880ذي قارذكرمصطقى يونس طه36385

529دبلومالفجر31880ذي قارذكرمؤمل فيصل غازي36333

ى93028 530دبلومالفجر31880ذي قارذكرعقيل خصاد حسير

531دبلومالفجر31880ذي قارذكررسول عبدهللا دحام424265

532دبلومالفجر31880ذي قارذكرضياء نارص غركان334605

533دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحسن مدلول يارس156984

534دبلومالفجر31880ذي قارذكرسالم حسن ثجيل469997

ى جابر38682 535دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

536دبلومالفجر31880ذي قارذكرفؤاد سالم كريم38105

537دبلومالفجر31880ذي قارذكرعبدالسالم راسم محمد470312

ي132067
538دبلومالفجر31880ذي قارذكرسعيد حمود راضى

539دبلومالفجر31880ذي قارذكرزيد باقر كريم156722

540دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن سلمان هادي37063

541دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد فرحان غركان469963

ى36120 542دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي غالب مفي 

543دبلومالفجر31880ذي قارذكرانمار جبار عكار74608

544دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي مهاوش حسن470077

545دبلومالفجر31880ذي قارذكرخالد كاطع موس535262

 علي جهاد103236
ى 546دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

547دبلومالفجر31880ذي قارذكرحامد هاشم راهي36045

548دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد غالب طعيمة335282

549دبلومالفجر31880ذي قارذكرمحمد اسماعيل حيال469917

550دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد حميد كريم131597

551دبلومالفجر31880ذي قارذكركريم سالم كريم131580

552دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن سلمان خليف420433

ى خوين469981 553دبلومالفجر31880ذي قارذكرسامي حسير

ى نهير156747 554إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

ي179438 555إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار سعيد خاج 

556إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحازم محسن طالب179334

557إعداديةالفجر31880ذي قارذكرهادي سفيح مزهر535475

ى يارس423968 558إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد حسير

ى غالب محمد36500 559إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

560إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى جبار محسن132009

561إعداديةالفجر31880ذي قارذكريوسف دهموش جبح103007



562إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن علي كوين92104

563إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر عدنان خزيو180062

564إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالمحسن جبار131392

565إعداديةالفجر31880ذي قارذكرجعفر رزاق عودة37107

ي عبدهللا470328 ى صي  566إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

567إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمقتدى كريم مطر227940

ى عدنان عجيمي38241 568إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

569إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس ناهي حبوب34498

ى محمد غالب36648 570إعداديةالفجر31880ذي قارذكرامير

571إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسالم خالد صياح214795

572إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمؤمل عماد كامل179530

573إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عجيل كاطع36686

ىع470429 574إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس مطر زعير

575إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصادق حمادي كاظم421852

ى127665 576إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد سعد حسير

577إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصفاء محسن محمد36052

578إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر طالب عطيب33799

579إعداديةالفجر31880ذي قارذكررضا محيسن مبارك34286

580إعداديةالفجر31880ذي قارذكرارشد حميد كاظم34247

ي وناس علي157054
581إعداديةالفجر31880ذي قارذكرهانى

582إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد شخير عبدالخضى179485

583إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد ساجد عباس424740

584إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي ابراهيم عباس36631

585إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد ماجد عطية36435

586إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد حسن شباط74089

587إعداديةالفجر31880ذي قارذكرباقر فرحان ناهي128477

588إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمرتضى كاظم عزيز36077

589إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمرتضى حميد راهي179510

590إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد رياض عبدالجبار179603

591إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمسلم عقيل جي 179516

يف رحم36706 592إعداديةالفجر31880ذي قارذكرجعفر رسر

ي180039 593إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعمر حامد ناج 

594إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء محمد مظلوم474914

595إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد ناظم راهي37186

596إعداديةالفجر31880ذي قارذكرقاسم كاظم جاسم37769

597إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد علي مطرود424351

598إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن كامل غازي37704

599إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد خالد مهدي38267

600إعداديةالفجر31880ذي قارذكربهاء جبار حسن91913

601إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمهدي صالح علي421057

602إعداديةالفجر31880ذي قارذكرثامر جابر ظاهر36844

 علي عبدالرضا36165
ى 603إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

604إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعالء محمد مظلوم470236

605إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد نغيمش موازي179414

606إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعادل كاظم عزيز38575

607إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن حمزة عطا156673

608إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار علي عبود73949

ى179584 609إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد عبدالمهدي عبدالحسير



610إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمؤتمل اياد مشكور34092

611إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي جميل جابر213080

612إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد مارد محمد179116

613إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد فؤاد عبد103294

614إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر هادي كاظم74404

ي36002 615إعداديةالفجر31880ذي قارذكريوسف جاسم باج 

616إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حسن علي548808

617إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحازم رزاق زويد74523

618إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار وحيد حسن37991

ى335275  محمد حسير
619إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى

620إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدالعالي عكيلي مزبان37882

ي421385 621إعداديةالفجر31880ذي قارذكروليد خالد عرين 

622إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر علي جبار38746

 علي حميد227630
ى 623إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

624إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي طالب عكموش101160

625إعداديةالفجر31880ذي قارذكركاظم رحيم عباس435546

626إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمؤمل علي عبدهللا38725

627إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمهند طاهر هادي435650

628إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي قاسم عبدعلي179342

629إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد منصور نعاس180083

630إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمهند محمد علوان37390

631إعداديةالفجر31880ذي قارذكراياد حازم كريم157202

632إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر قيس كاظم214113

633إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عمران موس38089

634إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدالجبار ساجد كريم281578

غام حمزة خضير421024 635إعداديةالفجر31880ذي قارذكررصى

636إعداديةالفجر31880ذي قارذكرباقر مهدي حسن334513

637إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي مهدي اشناوة157035

638إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد علي خضى535314

639إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحسن علي خضير36576

640إعداديةالفجر31880ذي قارذكرموس محمد جراد421328

641إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار علي مزهر102032

ى سالم مصطاح535143 642إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

643إعداديةالفجر31880ذي قارذكرجواد صادق رحم424696

ى خالد ونان228164 644إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمعي 

ى535199 ى مذبوب حسير 645إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

646إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد صالح عودة553340

647إعداديةالفجر31880ذي قارذكرناظم باسم حسن548112

648إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عبدالعظيم حمودي34057

649إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد مالك ثامر74327

650إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عادل مطرسر37022

ي فرج334381 651إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد ناج 

ى101221 652إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر عبدالمهدي عبدالحسير

ي228219 653إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمهدي بشار صي 

654إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد جي  لفته156873

655إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى مجيد جاسم205851

656إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمؤمل احمد قاسم419406

ى550514  ناظم عبدالحسير
657إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى



ى36497 ى سعد حسير 658إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

659إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد سعد ساجت128625

 عكلة علي38143
ى 660إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

ى92830 661إعداديةالفجر31880ذي قارذكرزين العابدين محمد ياسير

662إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد رياض سوادي128795

663إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس طالب عطيب38695

664إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعمار سفيح مزهر535379

ي102477
665إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد محسن راضى

666إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحميد عبدالواحد عبد38622

ى جي 420980 667إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

668إعداديةالفجر31880ذي قارذكراكرم محمد عبد37147

669إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمؤمل نزار شاكر74311

670إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد قاسم صياح74379

671إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى زامل سلطان179314

672إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر ازغير خشان420540

673إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي طالب عويد38018

ى كريم جدوع425958 674إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

675إعداديةالفجر31880ذي قارذكريوسف صالح علي420702

676إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا عبدالرزاق كبد179289

677إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد ضاجي طرنان157144

هللا424671  احمد خير
678إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى

679إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد كريم شنان131199

ى علوان خليف36187 680إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

681إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس عامر عبد421772

682إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحمدهللا هاشم راهي474156

ى كريم فزع179426 683إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

684إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس عبدهللا عودة213932

ب179666 685إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد غازي مرسر

686إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعمار هادي رهيف206390

687إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمهند حميد عباس363601

688إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار نوري والي93200

689إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حميد كاظم418394

690إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس عليوي حمود553306

691إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن جبار حسن421377

692إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار هالل عودة93136

693إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس نصير ابراهيم37698

694إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي فاضل حمادي37408

695إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد صباح هادي33863

696إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر طالب لهمود128161

697إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن نارص هالل128262

698إعداديةالفجر31880ذي قارذكرباسم عباس علي34411

699إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر كاظم فرحان131527

700إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر محمد كريم128422

701إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد مهدي علي38113

702إعداديةالفجر31880ذي قارذكراسامة ماجد عسل34071

703إعداديةالفجر31880ذي قارذكربهاء مجيد شايع535188

704إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي نظام ترمن34505

705إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدالكاظم حميد بسهو34177



706إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر فليح عبيد91997

707إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمسلم عواد ابراهيم179274

708إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد راهي منصور127992

709إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمرتضى عدنان خزيو180159

710إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن بشير عبدالخضى420919

711إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي فالح حسن100377

712إعداديةالفجر31880ذي قارذكررياض مدير طوبان535423

 رحم جي 334437
713إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى

714إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا علي ساجت550294

715إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار امير حسن157010

716إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عراك ترتيب36510

717إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى جاسم محمد36669

718إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي مندوب حاشوش131918

ى131279 719إعداديةالفجر31880ذي قارذكررسول حميد عبدالحسير

720إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن حاكم جبير424180

721إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد بشير نارص426065

722إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد محسن منصور470334

723إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي كريم فزع103172

724إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر مظفر منشد535178

725إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمسلم نعيم لزام131622

ى يارس عبدالمحسن474622 726إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

727إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمالك جبار حمد102757

728إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر سعد سلمان426454

729إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عبدالمحسن غضيب214418

ي جابر128149
730إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي راضى

ى محمد خوين179135 731إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

732إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد غالي جي 92283

733إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء فالح يارس131192

734إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن محمد عبداالمير128650

735إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد ساجد غازي38130

736إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعصمت كامل سعيد34528

غام عزيز179778 737إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمؤمل رصى

738إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي نعيم مهدي156728

739إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي سعد عبدالعزيز420757

740إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عقيل نور34270

741إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حمزه شعيوط38413

742إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمرتضى خالد عبدالواحد334326

743إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عادل ساجت474127

744إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس راسم جباري37976

ى حميد كريم156692 745إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

ى دريول535236  حسير
746إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى

 علي خضير421925
ى 747إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

748إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس احمد عبدالرحمن37734

749إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد طالب يارس33829

750إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى صالح كاظم38532

751إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبداالله سفيح عواد73711

752إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد فرهود عساف535377

753إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد جبار خضير335119



754إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد زامل حيار205837

755إعداديةالفجر31880ذي قارذكرفرقان درويش عويز548955

756إعداديةالفجر31880ذي قارذكربهاء كاظم عطيوي36946

757إعداديةالفجر31880ذي قارذكراركان صالح حسن37658

 عبدعلي ترمن34520
ى 758إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

غام ساهي تركي37013 759إعداديةالفجر31880ذي قارذكررصى

ى74331 760إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد يارس حسير

ي156825 761إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسعيد حمود حرن 

 علي كوين420201
762إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى

763إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي مناضل خضير128547

ى وجعان36801 764إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر حسير

765إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء رحم كاظم37499

766إعداديةالفجر31880ذي قارذكراياد نجاح عبدالساده213818

767إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر سعد فاضل74497

768إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدهللا فزع474205

769إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي صباح علي418498

770إعداديةالفجر31880ذي قارذكررسول عواد فليح334399

771إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد ضاري طحيور474257

ى36296 772إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعقيل يونس حسير

773إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عامر عبد127674

774إعداديةالفجر31880ذي قارذكراسامة احمد صياح36905

775إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي ماجد راهي92794

776إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعالء ساجت فليح213123

ى157131 777إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى عباس حسير

778إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عزيز عذاب474595

779إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر امير حسن156975

780إعداديةالفجر31880ذي قارذكرجعفر فيصل عبدعون100790

781إعداديةالفجر31880ذي قارذكروسام خليف حمزة131433

782إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر طالب جبير535433

ى رعد عبدهللا470012 783إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

784إعداديةالفجر31880ذي قارذكررضا مكي جاسم131221

785إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عالء عيدان470423

ى غانم كاظم179357 786إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

ى منصور102651 787إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

ي102621
 
788إعداديةالفجر31880ذي قارذكرموس محمدكريم رزوف

789إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد حسن منصور424499

ى38345 790إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد جاسم عبدالحسير

ى37966 791إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي نارص حسير

792إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد حسن شاكر92130

793إعداديةالفجر31880ذي قارذكرطه هالل اسيمر73904

ى قاسم عبدهللا100608 794إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

795إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد رياض لهمود214338

ى470915 796إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد فائق حسير

797إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصالح عبدالرضا سايب38439

798إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد علي داود214371

799إعداديةالفجر31880ذي قارذكراركان زامل غازي179448

800إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد جبار محمد36038

801إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسعد نارص عذيب36916



ى34395 802إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا علي حسير

803إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا ماجد راهي470196

804إعداديةالفجر31880ذي قارذكرأرشد قاسم خليل470079

805إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمرتضى محسن محمد36070

ى36320 806إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصدرالدين عبدالهادي عبدالحسير

ى37616 807إعداديةالفجر31880ذي قارذكراسعد يارس حسير

808إعداديةالفجر31880ذي قارذكركاظم هاشم راهي205823

809إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس طالب علي470119

ى157142 810إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنتظر علي حسير

811إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس عويد جودة424101

ي رياض عباس103212
812إعداديةالفجر31880ذي قارذكرهانى

813إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد خالد سفاح127786

814إعداديةالفجر31880ذي قارذكراسعد حامد خضير227531

ى418869 815إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد جوده حسير

816إعداديةالفجر31880ذي قارذكرجعفر محمد جاسم38863

 علي خليل435854
817إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمرتضى

818إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن عادل حزام157002

819إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد كريم محسن474645

820إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي فاهم جي 179187

821إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي كاظم نفيس535334

ى كريم رحم425926 822إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

ى خضير180173 823إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر حسير

824إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسام ماجد نارص128321

825إعداديةالفجر31880ذي قارذكرنافع ماجد كاظم179174

ى334675 ى رزاق حسير 826إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

827إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد مكي جاسم131243

828إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار جواد كاظم179748

829إعداديةالفجر31880ذي قارذكراياد سالم مزهر179328

ي535239
830إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس راشد حسونى

831إعداديةالفجر31880ذي قارذكررائد رزاق زويد102857

ى جليل جبار535326 832إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

ى213887 833إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي فرحان حسير

834إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء كاظم نفيس36551

ى157048 835إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد زويد حسير

836إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي سهيل موس36953

837إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر خالد عبدالواحد334779

 يحنر كاظم38427
838إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى

839إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحمزة حامد سعيد333777

840إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد منهل كريم424511

841إعداديةالفجر31880ذي قارذكريونس غالب سمير37526

842إعداديةالفجر31880ذي قارذكرغدير ساجد خزعل33833

843إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار خلف جبار535195

844إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي مخي مطرود213098

845إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء عواد جاسم179656

846إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمسلم قاسم مهدي213669

847إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي مطرسر عبد420468

848إعداديةالفجر31880ذي قارذكرماجد احمد جمعة418369

849إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد جواد فيصل474618



850إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس حسن عبد34536

851إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حمود عبد179380

852إعداديةالفجر31880ذي قارذكراسعد فليح حسن157194

853إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن لطيف يارس156998

854إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصادق علي مسير535212

855إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصادق ناظم هندى424016

856إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حسن عبد179605

857إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار عادل مطرسر424277

858إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعزام حسن حساب74564

859إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعالء محسن مويش36449

860إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حميد محمد421352

861إعداديةالفجر31880ذي قارذكرجالل مظلوم مرواح214832

862إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر عدنان عبد421647

863إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء احمد ساجت34130

ي ساجد كريم418413
864إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمدتق 

865إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عادل مصطاح92687

ى محمد عبد34139 866إعداديةالفجر31880ذي قارذكربنير

867إعداديةالفجر31880ذي قارذكركرار غالي جي 436212

868إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد جميل جواد335079

869إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد منهل كريم423851

ى محمد214188 870إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء حسير

871إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحازم غالي جابر103113

872إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد اغريب شويل179740

873إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء نور كوين206326

ي جابر418437 ي حرن 
874إعداديةالفجر31880ذي قارذكرهانى

875إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر محسن جابر206031

876إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء مصعب رهيف157157

877إعداديةالفجر31880ذي قارذكرضياء كاظم عطيوي36988

878إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعمار يارس سلطان212870

879إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعالء هادي يارس156912

880إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس بشار خضير334693

ى جابر عبد535308 881إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

882إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي محسن يارس36566

ى محمد راشد36666 883إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

884إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدالخالق غالب ضخم101184

885إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد رياض سوادي131951

886إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حميد منصور128608

887إعداديةالفجر31880ذي قارذكرباقر احمد صياح36897

888إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن علي جبير179065

889إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى ثامر عودة418812

890إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحاتم زيدان يارس470349

891إعداديةالفجر31880ذي قارذكراسعد محمد سلمان156733

892إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد صباح علي36854

893إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد حمود عبد179400

اد74210 894إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمدمهدي كريم رسر

895إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصالح حسن عبدالسادة424489

896إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد محمد جواد157152

ى36484 897إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عزيز جعير



898إعداديةالفجر31880ذي قارذكرهادي غركان هديد36393

899إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد نعيم مهدي74296

 علي محمد34406
ى 900إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

901إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي جاسم راهي36441

902إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي ساجد عليوي419086

903إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصالح عبدالعظيم محيسن469958

904إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعماد كامل شناوة535255

905إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد نعمة شنان470094

906إعداديةالفجر31880ذي قارذكرميثم مانع يارس421681

907إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي هادي دخيل214056

ي عبدهللا470322 908إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس صي 

909إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى كريم شاكر128464

910إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي رائد عبادي131683

911إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد سلمان خليف157200

912إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي سلمان خلف38278

913إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمؤمل فيصل كنيدح469988

ى131769 914إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد هاشم عبدالحسير

915إعداديةالفجر31880ذي قارذكرتوفيق وجيه محمد34496

916إعداديةالفجر31880ذي قارذكررشيد حمزة كاظم37780

ى كاظم36652 917إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر حسير

ى ماجد عطية424664 918إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

 علي جابر474309
ى 919إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

ي424641 920إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عواد حرن 

ى راهي179930 921إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي حسير

922إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد حيدر ظاهر418613

ى خضير180130 923إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد حسير

924إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمهدي محمد عليوي421831

925إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسن محمد عليوي127682

926إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر هادي حسن213905

927إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحمزة علي عزيز39498

928إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسالم جودة ثامر435785

929إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد رحم غويلي33804

930إعداديةالفجر31880ذي قارذكرجبار عبدالمحسن جبار131379

931إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا وجعان ايدام281360

ي103371 932إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدر موس غرن 

933إعداديةالفجر31880ذي قارذكرراشد عجرش ترف474698

934إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد مالك خالد38665

ي37065 935إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد سعيد خاج 

936إعداديةالفجر31880ذي قارذكرفالح حسن يوسف418977

937إعداديةالفجر31880ذي قارذكرفالح حسن فليح474408

938إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عواد ياقوت131539

939إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحمزة حيدر غركان73573

940إعداديةالفجر31880ذي قارذكرستار حسن عودة131366

941إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمنصور محمد نازول474785

942إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعباس محمد سلمان93210

943إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد صباح هادي419817

944إعداديةالفجر31880ذي قارذكرخالد اركان هالل179483

945إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعقيل عبد عامر179463



946إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحيدره قاسم عبدهللا100496

947إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي محمد فليح34337

948إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسجاد علي عبدهللا127984

949إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا عبيد رباح101443

950إعداديةالفجر31880ذي قارذكركاظم سعيد حميد74637

951إعداديةالفجر31880ذي قارذكرابراهيم عناد رياح92694

952إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمصطقى عدنان خزيو179572

953إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصفاء شهيد حميد100823

954إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد باسم جبار102606

ي535344
ى راشد حسونى 955إعداديةالفجر31880ذي قارذكرحسير

956إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمهدي عبود عبدالحسن469935

957إعداديةالفجر31880ذي قارذكرراشد محمد راشد34206

958إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمراد حاكم جبير436054

959إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عبدالرزاق كني 179253

960إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسامي هي  خماط535478

961إعداديةالفجر31880ذي قارذكرانس صالح فاضل74321

962إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عبداللطيف كاظم212970

963إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمسلم حامد علي36588

964إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد جمال حسن418581

965إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا مالك خالد38650

966إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعمار محمد جواد157163

967إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد رياض عبد435932

968إعداديةالفجر31880ذي قارذكراحمد لطيف كامل214474

969إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمود شاكر حمزة74521

970إعداديةالفجر31880ذي قارذكرمحمد عبدالقادر حبيب33919

ى نعيمة37287 971بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرباسم شكير

972بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرعلي عجاج كاظم92977

973بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكررائد كريم عباس535146

974بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرحسن عليوي محمد426043

ي خلوف39055
975بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرصالح حسونى

976بكالوريوسالفجر31880ذي قارذكرمحمد جواد كاطع334751

977دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي صبيح حسن156932

ى92579 978دبلومالفجر31880ذي قارذكرشهيد نارص حسير

ى عليوي37079 979دبلومالفجر31880ذي قارذكرفرحان حسير

980دبلومالفجر31880ذي قارذكرحيدر عكلة علي37632

981دبلومالفجر31880ذي قارذكرهادي يارس زبون156887

982دبلومالفجر31880ذي قارذكرعادل ساجت عبيد421068

983دبلومالفجر31880ذي قارذكرباسم سعد علي128246

984دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد يوسف طه38719

ى اعبيد جي 156778 985دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسير

986دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد ثامر لفته535224

ي37323
ي راضى 987دبلومالفجر31880ذي قارذكررياض ناج 

988دبلومالفجر31880ذي قارذكرعالء عبدالرحيم عبدالحسن128497

ي جبار حمادي38094 989دبلومالفجر31880ذي قارذكرعبدالنن 

ي156851 990دبلومالفجر31880ذي قارذكرحسن غالي عرين 

991دبلومالفجر31880ذي قارذكرحمود عبد مجيد156859

992دبلومالفجر31880ذي قارذكرضاري طحيور دهيلي36311

993دبلومالفجر31880ذي قارذكرعلي عاشور عجيل36873



994دبلومالفجر31880ذي قارذكراحمد مذبوب هول157090

995دبلومالفجر31880ذي قارذكركاظم فالح جواد535223

ى127937 996دبلومالفجر31880ذي قارذكرناظم داخل حسير

ي39212 997دبلومالفجر31880ذي قارذكرعبدهللا عبيد هدان 

998إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسالم نعمة حسن425984

999إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعواد فليح ضعيف128107

1000إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصباح محيسن دحام426097

1001إعداديةالفجر31880ذي قارذكرصالح محيسن دحام426084

1002إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعصام عبيد عكلة426001

1003إعداديةالفجر31880ذي قارذكريارس عذيب لفته39284

1004إعداديةالفجر31880ذي قارذكرلطيف شهيد يارس227826

1005إعداديةالفجر31880ذي قارذكرخالد محمد لفته38081

1006إعداديةالفجر31880ذي قارذكرعلي عبد جاسم469968

1007إعداديةالفجر31880ذي قارذكرسالم جبار فليح179502

ى93010 1008إعداديةالفجر31880ذي قارذكررزاق حمزة حسير

1009إعداديةالفجر31880ذي قارذكرفائز كاظم علي38175

1010إعداديةالفجر31880ذي قارذكرفرحان حياوي حمود179596

1دبلوم عاليالفجر31880ذي قارأننىخديجة هيان عبدهللا227596

2بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب سلمان صكبان131869

ى عيىس424151 3بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىعبير حسير

4بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحنان حاتم مجبور73458

5بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىصابرين جاسم سالم92719

6بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىغفران ناهي فرج92484

7بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىميسون رسول سدخان535322

8بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء فالح عيدان131293

سبا مكي جاسم470166
9بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

10بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنباء حمزة خضير132089

رغد علي ساجت131220
11بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

12بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىصفاء حميد شمس36691

13بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىبتول هالل اسيمر469952

14بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهبة كريم شنان131272

15بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب دلي عذيب474899

16بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء بشار خضير534412

17بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسخ  فالح ثامر549873

18بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنرجس كريم شاكر38022

19بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىشذى عطية رحم418922

20بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىازهار وهاب رزاق128046

ي فهد مدلول548960
21بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىموضى

22بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىندى جواد حسان542307

23بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىطيبة حميد كريم179856

24بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرسى محمد نجم551067

25بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىديانا جواد عطية550922

26بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهدى خليل ثجيل180116

27بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء كريم محميد550996

28بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهبة هادي رزي    ج179633

يف424310 29بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحنان طاهر رسر

30بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب مجيد رحم100959

31بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىامواج كريم شاكر156917



ين جاسم سالم179866 32بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىشير

33بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسخ  ابراهيم عويز37263

34بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب حسن فليح73478

35بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنورا عبدهللا فزع549126

36بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىوفاء كاظم عبد170859

37بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىعذراء حامد محمد421301

38بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىبيادر بشير عبود36604

39بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرندة نزار شاكر213000

40بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب غانم رمل131996

41بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىشيماء عبدالهادي صالح131605

42بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسوزان حامد خزعل551084

ى333946 43بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىوجدان نارص حسير

44بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنورس كريم شاكر38014

45بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنداء محسن عبدالكاظم550997

46بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىامل فاهم ناعم156679

47بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب فالح عيدان548769

48بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء عودة جي 418940

49بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمروة ابراهيم كاطع420837

50بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمروة جواد عطية157063

51بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهديل كاظم سلمان38704

52بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىريام جي  عويد469926

53بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىغفران عبدالمحسن عزيز74615

54بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىشيماء علوان حمدان179552

سالي نزار شاكر550551
55بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

ي470132 فضيلة حسن حرن 
56دبلومالفجر31880ذي قارأننى

 علي535250
ى 57دبلومالفجر31880ذي قارأننىرقية حسير

ي419259
ى
58دبلومالفجر31880ذي قارأننىاحالم مدلول صاف

59دبلومالفجر31880ذي قارأننىسندس جواد حسان470339

60دبلومالفجر31880ذي قارأننىمنى مكحول عبد73436

61دبلومالفجر31880ذي قارأننىهبة ماجد رهيف419832

62دبلومالفجر31880ذي قارأننىميسون عبدالرضا عباس93035

63دبلومالفجر31880ذي قارأننىمنتىه جساب دغم157070

64دبلومالفجر31880ذي قارأننىخمائل محمد ابوكيف73363

اس جاسم زغير74611 65دبلومالفجر31880ذي قارأننىني 

 عبدعلي470298
ى 66دبلومالفجر31880ذي قارأننىوفية حسير

67دبلومالفجر31880ذي قارأننىانتصار جبار نارص157088

68دبلومالفجر31880ذي قارأننىايمان مجيد جبار131321

غصون علي جاسم421358
69دبلومالفجر31880ذي قارأننى

ي نعمة535272
70دبلومالفجر31880ذي قارأننىجميلة راضى

71دبلومالفجر31880ذي قارأننىايمان رزاق حمزة36397

ال رعد جاسم420642 72دبلومالفجر31880ذي قارأننىمير

73دبلومالفجر31880ذي قارأننىنور عودة سلمان470181

74دبلومالفجر31880ذي قارأننىافراح فليح محسن102411

75دبلومالفجر31880ذي قارأننىزهراء اسماعيل ابعيد420796

76دبلومالفجر31880ذي قارأننىحوراء نورالدين ابراهيم334560

77دبلومالفجر31880ذي قارأننىبان حسن مكحول128201

78دبلومالفجر31880ذي قارأننىوسن كاظم سفاح451515

79دبلومالفجر31880ذي قارأننىميالد هالل اسيمر425846



80دبلومالفجر31880ذي قارأننىارساء عبدالرضا عبد157032

ة فرهود داود179958 81دبلومالفجر31880ذي قارأننىسمير

ى عودة179989 82دبلومالفجر31880ذي قارأننىسندس حسير

83دبلومالفجر31880ذي قارأننىوسن قاسم كاظم157083

84دبلومالفجر31880ذي قارأننىايناس جاسم زغير179611

85إعداديةالفجر31880ذي قارأننىانعام عبدالمحسن عزيز37982

86إعداديةالفجر31880ذي قارأننىافراح قاسم عبد128080

1ماجستيرالفجر31880ذي قارأننىعبير حسن مكحول214122

2بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىصابرين حميد نجم535218

3بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحوراء سعد سفاح38506

4بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرشا طالب عبدالجليل92654

5بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنجاة معن حريز74539

6بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىورود منعيى نارص97304

7بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىاالء بشار خضير334623

8بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء محمد صالح360905

9بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهبة ساجد عباس435682

10بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهبة احمد عبدالرحمن36116

11بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء داود سلمان37192

12بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء صادق عويز38074

اق طالب عبدالجليل156786 13بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىارسر

14بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسمية حسن شاكر131229

15بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىصبا محيسن دحام424613

16بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمروة حميد منصور420591

17بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحوراء جاسم صوي    ح334788

18بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىانوار هاشم مري    ح38190

ى334213 19بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىابتسام كريم حسير

20بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهور ماجد داخل128403

 علي128073
ى 21بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهديل حسير

هدى حسن علي128114
22بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

نورس حامد علي101689
23بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

24بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسحر حاكم اجليد100645

25بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينة اسماعيل محمد74417

26بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىغفران محمد شايش73745

27بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىوئام محمد كريم333861

ى محمد156800 28بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىذكرى ياسير

29بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمنى عبدهللا فزع419038

ى طارش419358 30بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنرسين عبدالحسير

31بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنور كريم فزع34352

32بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنور صادق كاظم74341

33بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحوراء جابر داخل420599

34بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب بشير جي 418987

35بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرواء محمد سلمان92950

36بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىاساور سالم مصطاح131301

37بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىايمان كاظم سفاح423978

38بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىدموع جاسم محمد38804

39بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىانفال ساجت عودة421456

40بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء سعدون كاظم469931

41بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرسل رشيد هدمول131444



42بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرسل مهند غالب34099

43بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىوسام محمد عبيد535384

44بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىوسام حسن ثجيل36880

45بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىانعام جاسم مخيلف38052

46بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحصه فهد مدلول228056

47بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينة هادي رزي    ج535259

 علي شاكر100415
ى 48بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحنير

49بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىفاطمة طعيمة صاجي37264

50بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىجيهان رعد فرحان36340

51بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىريام كاظم حسن35973

52بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهيفاء فاضل محسن179524

53بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحوراء عويد غليم36195

54بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرقية رزاق حمزة179685

55بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىبلقيس عبد شنجار559948

56بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىغادة حسن شاكر131236

57بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحوراء كاظم وجعان470020

58بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرنا حسن خلف131662

ى حاصود نازول36531 59بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىبرسر

60بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحوراء فليح حسن74604

ي36815 61بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنبا سعيد خاج 

ايمان علي عظم73686
62بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

63بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىلباب رزاق اعناد37688

ى74406 64بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهدير حازم حسير

65بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىاالء خلف جبار92922

66بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرهان ماجد صباح335218

ى جحيل535316 ى حسير 67بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحنير

68بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسخ  جعفر مايش36029

ى425856 69بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىعبير جاسم حسير

70بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهدى جهاد خيون127862

ي دهموش جبح74336
71بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىتهانى

72بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب حاكم فالح227550

73بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسماح محسن محمد435862

74بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسارة جواد عطية33974

حنان حسن علي228123
75بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

ى131877 76بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنورة هاشم عبدالحسير

ي228265 77بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهند بشار صي 

 غويلي420880
ى 78بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب حسير

ى103033 79بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرنا مطلك عبدالحسير

80بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنورية بريدي شيال535373

81بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنوار محمود سفاح426011

ان عبدالصاحب يارس334245 82بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمير

83بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب جابر ظاهر228307

84بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىخديجة سفاح فنطيل205805

85بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىوسن بشار مشكور421085

86بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىارساء جاسم محمد36518

87بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىبتول وهيب حمد419742

88بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرواء موحان عجيل39125

فاطمة علي دريول34104
89بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى



90بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنجالء قاسم بارح37946

ي صادق كاظم74347
91بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىضى

92بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىندى عامر محسن36287

ى423898 93بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرغدة عبدالواحد ياسير

94بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىفاطمة جبار خضير93107

95بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىالهام عبد عباس38825

96بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمريم فرحان شليه334638

97بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىبيداء قاسم بارح36355

98بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىماجدة كاظم عزيز101705

ى424334 99بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهبه سعيد ياسير

100بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىاساور صادق كاظم74433

ى37218 101بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىصابرين موس حسير

102بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىامواج عامر طه419395

103بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىاساور مارد محمد92768

104بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهبة حسن هادي535281

105بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسيناء موحان خليل34523

106بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىابتهال جمال خضير157218

107بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىندى جبار زغير333914

108بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىارام محمد عبد36267

109بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب جابر جياد419170

110بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمروة حميد محسن470190

111بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىاطياف عبدالمحسن غضيب38401

112بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء بشير جي 426277

ى نارص419507 113بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسخ  عبدالحسير

114بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىلمياء عواد جاسم38542

115بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىحنان كريم فزع103151

116بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنبا محمد جلد38354

حوراء علي سلمان131930
117بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

118بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهاجر محمد كريم92621

119بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىايمان كريم رحم128511

120بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىفاطمة جابر جياد419445

ى36172 121بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىسهاد موس حسير

122بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىابتهال كريم عباس535380

ى شاكر102106 123بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىايالف حسير

124بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىكوثر حاتم سفاح36868

125بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء سفيح حسن74398

126بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب احمد شعالن38546

127بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمريم رزاق كريم227921

128بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمنى شاكر طاهر227419

129بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىمروة محمد فليح34075

130بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزينب محمد جلد128706

دعاء علي غازي74099
131بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

132بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىارهام مظلوم مرواح423947

133بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرسى حسن خضير128314

134بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىهيفاء جميل حسن33966

ذرى مكي جاسم128087
135بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننى

136بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىرحمة مهدي صالح335315

137بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىزهراء محمد جابر470282



138دبلومالفجر31880ذي قارأننىرسل حميد جاسم100720

ي برية36215
139دبلومالفجر31880ذي قارأننىزهراء راضى

140دبلومالفجر31880ذي قارأننىرسمية بريدي شيال474980

141دبلومالفجر31880ذي قارأننىفاطمة حلحول صياح100739

142دبلومالفجر31880ذي قارأننىنور ماجد قاسم180109

ي وناس عبيد36112
143دبلومالفجر31880ذي قارأننىامانى

144دبلومالفجر31880ذي قارأننىزينب جليل مهدي37158

ي38593 اسماء محسن حرن 
145دبلومالفجر31880ذي قارأننى

146دبلومالفجر31880ذي قارأننىرودفان سالم مصطاح91957

147دبلومالفجر31880ذي قارأننىرقية جليل مهدي37168

148دبلومالفجر31880ذي قارأننىزهراء باسم محمد92595

ى335302 149دبلومالفجر31880ذي قارأننىزينب كاظم عبدالحسير

150دبلومالفجر31880ذي قارأننىزبيدة نزار شاكر100398

ين محمد راشد34241 151دبلومالفجر31880ذي قارأننىشير

152دبلومالفجر31880ذي قارأننىمروة مطرسر مسير103086

153دبلومالفجر31880ذي قارأننىارساء عادل فيصل92909

ي فرج127713 154دبلومالفجر31880ذي قارأننىنرسين ناج 

155دبلومالفجر31880ذي قارأننىحوراء بشير خضير334187

156دبلومالفجر31880ذي قارأننىصفاء مطرسر مسير103098

157دبلومالفجر31880ذي قارأننىابتهال محمد عبد334734

158دبلومالفجر31880ذي قارأننىمها حميد عباس101487

159دبلومالفجر31880ذي قارأننىبيداء موحان خليل37595

160دبلومالفجر31880ذي قارأننىشيماء عبود حميد418486

161دبلومالفجر31880ذي قارأننىتمارة نادر موس212896

162دبلومالفجر31880ذي قارأننىفاطمة عبدالكريم حبوش38063

163دبلومالفجر31880ذي قارأننىندى كريم محمد38655

164دبلومالفجر31880ذي قارأننىزهراء حاكم حسن227471

165دبلومالفجر31880ذي قارأننىابتهال حسن زويد180054

ق محمد نجم418878 166دبلومالفجر31880ذي قارأننىرسر

167دبلومالفجر31880ذي قارأننىنوال سلمان خضير131421

168دبلومالفجر31880ذي قارأننىساجدة كاظم عزيز38582

169دبلومالفجر31880ذي قارأننىسمائر اسماعيل سفاح156985

170دبلومالفجر31880ذي قارأننىهوزان فالح عبيد179824

171دبلومالفجر31880ذي قارأننىوفاء غازي عبد33911

تبارك علي محمد34040
172دبلومالفجر31880ذي قارأننى

173دبلومالفجر31880ذي قارأننىحوراء خلف جبار92944

174دبلومالفجر31880ذي قارأننىنريمان كاظم عكلة38630

ى179732 175إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب عويد حسير

اد74196 176إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة كريم رسر

ى425885 177إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرقية جاسم حسير

178إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاسيل مزهر تبينة156925

زهراء علي عطية101358
179إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

180إعداديةالفجر31880ذي قارأننىانمار كاظم عبدهللا334494

181إعداديةالفجر31880ذي قارأننىابتسام عزيز جبير73874

182إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاحالم سلمان عيدان74334

183إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة محمد خماط553339

184إعداديةالفجر31880ذي قارأننىطيبة محمد قاسم179200

185إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاالء حميد كاظم363521



186إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينة ناهي عجمي131411

187إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة عماد كامل420967

188إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنبا سعد فاضل73309

ى553302 189إعداديةالفجر31880ذي قارأننىبسعاد محمد عبدالحسير

190إعداديةالفجر31880ذي قارأننىارساء مكحول عبد179157

191إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء ساجد غازي128282

192إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء محمد دحام34034

193إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء جابر ظاهر131485

194إعداديةالفجر31880ذي قارأننىسارة كاتب عناد127644

195إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء طارق عويز74639

196إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء سهيل موس36962

197إعداديةالفجر31880ذي قارأننىالهام نجم عبدهللا179471

198إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاية مهدي حسن334523

199إعداديةالفجر31880ذي قارأننىسارة جبار فرحلن127871

200إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء كاظم وجعان469924

ي102501
201إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنورس محسن راضى

202إعداديةالفجر31880ذي قارأننىبصائر ستار عبد131831

203إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب طالب وديع37514

204إعداديةالفجر31880ذي قارأننىبراء ريسان رفاك334706

205إعداديةالفجر31880ذي قارأننىهيفاء سعد ظاهر131967

206إعداديةالفجر31880ذي قارأننىسارة حاتم سفاح101565

207إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنورة عواد جاسم38457

208إعداديةالفجر31880ذي قارأننىمريم فرحان مشيط470126

209إعداديةالفجر31880ذي قارأننىتبارك محمد جاسم39194

210إعداديةالفجر31880ذي قارأننىسهام رزاق زويد74499

حوراء علي حميد227620
211إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

ي حمود74344
212إعداديةالفجر31880ذي قارأننىضوية ثانى

213إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرسل سعد عبدالعزيز420744

214إعداديةالفجر31880ذي قارأننىمنار خالد ابراهيم424282

215إعداديةالفجر31880ذي قارأننىهدى صادق خشان421548

216إعداديةالفجر31880ذي قارأننىايمان كاظم عكلة179721

217إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء خالد كاظم179760

ى جراد214005 218إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء حسير

219إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاالء عبدهللا جلد36524

تبارك علي عبيد535295
220إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

221إعداديةالفجر31880ذي قارأننىالره طالب يارس33825

ي شالل38590 رهام حرن 
222إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

223إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنور ساجت عودة420566

224إعداديةالفجر31880ذي قارأننىشمائل نعيم يوسف535247

ى كريم535378 225إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء حسير

226إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة محمود سفاح418555

227إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنبا حسن هادي535439

228إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب عبدهللا جلد36388

229إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة طه يوسف334355

230إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء احمد عبدالرحمن214586

231إعداديةالفجر31880ذي قارأننىحوراء طالب وديع37338

232إعداديةالفجر31880ذي قارأننىندى هالل جاسم102442

233إعداديةالفجر31880ذي قارأننىتغريد رحم جي 334433



234إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء كاظم مغير157219

235إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاساور وليد هدمول34462

236إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنورس حامد خشان421518

ى جاسم205844 237إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفضه حسير

238إعداديةالفجر31880ذي قارأننىالبتول ساجد كريم419788

239إعداديةالفجر31880ذي قارأننىمروة عباس كاظم33984

240إعداديةالفجر31880ذي قارأننىمنار عويد هالل93095

241إعداديةالفجر31880ذي قارأننىليل عبدالقادر حبيب33924

242إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرباب فرج عويد38604

243إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفرح كاظم ثجيل179563

244إعداديةالفجر31880ذي قارأننىهبة دهموش جبح281352

زهراء علي حميد227570
245إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

ى حمود عبد156840 246إعداديةالفجر31880ذي قارأننىام البنير

ى شاكر92751 247إعداديةالفجر31880ذي قارأننىهدى حسير

248إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنورالهدى جابر جياد419187

249إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب ابراهيم سفاح102280

250إعداديةالفجر31880ذي قارأننىدموع احمد شعالن38559

251إعداديةالفجر31880ذي قارأننىسكينة حاكم جميل74573

252إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة سعيد حميد419709

253إعداديةالفجر31880ذي قارأننىجيهان خلف رعد100769

254إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنرجس مهدي عبهول38513

255إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاية رياض عبدالجبار227501

256إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنورالهدى سفيح حسن156929

عذراء علي خضير470367
257إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

258إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء جواد عطية38071

259إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء صادق كاظم74544

نورالهدى ساجد علي74371
260إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

261إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرغد فالح مزهر423926

262إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنبا سعد نارص179239

263إعداديةالفجر31880ذي قارأننىليل نجم عبدهللا36943

ى ماجد عودة420215 264إعداديةالفجر31880ذي قارأننىبنير

ى36594 265إعداديةالفجر31880ذي قارأننىلمياء طه ياسير

266إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب علي عبدالرضا156714

267إعداديةالفجر31880ذي قارأننىوسن عبدالقادر حميد213574

268إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرسل فليح موجي37435

269إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء عليوي حمود474737

270إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاديان طالب عبدالجليل91932

271إعداديةالفجر31880ذي قارأننىشفاء منصور فشاخ157129

272إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب سفيح حسن131195

273إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة محمد هشيم131295

274إعداديةالفجر31880ذي قارأننىارساء فالح غاوي213040

275إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرسى ساجت فليح470273

276إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة بشير جي 418999

277إعداديةالفجر31880ذي قارأننىارساء موس حسن36423

278إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة يارس محسن212987

279إعداديةالفجر31880ذي قارأننىغفران عدنان عجمي205331

يف420988 280إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنورالهدى هاشم رسر

281إعداديةالفجر31880ذي قارأننىهدى محمد نارص213071



282إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرملة حامد خزعل179543

283إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاية حسن هادي535279

284إعداديةالفجر31880ذي قارأننىالهام كريم محمد36155

285إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرقية حميد عباس424256

ى37247 286إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب موس حسير

ى رزاق اعناد128739 287إعداديةالفجر31880ذي قارأننىحنير

288إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاسماء محمد دحام33855

289إعداديةالفجر31880ذي قارأننىالهام جميل جواد74361

ى334202 290إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة جابر ياسير

291إعداديةالفجر31880ذي قارأننىحوراء رزاق حمزة281406

292إعداديةالفجر31880ذي قارأننىغدير كريم محيسن179592

293إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب عبدالمحسن غضيب214549

294إعداديةالفجر31880ذي قارأننىدجلة جبار صبيح36415

295إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء مهند غالب128731

296إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنبا ظفار هادي179696

297إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب جي  حسن36712

298إعداديةالفجر31880ذي قارأننىوالء قاسم بارح36347

299إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنجالء نورالدين ابراهيم35986

300إعداديةالفجر31880ذي قارأننىبتول حاكم حسن131642

301إعداديةالفجر31880ذي قارأننىانفال طالب عبدالجليل92671

302إعداديةالفجر31880ذي قارأننىايات حامد سعيد535329

303إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنورة حاصود نازول38812

304إعداديةالفجر31880ذي قارأننىسهيلة محمد خميس36022

305إعداديةالفجر31880ذي قارأننىايالف عبدالعظيم حمودي34054

حوراء حامد علي74628
306إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

307إعداديةالفجر31880ذي قارأننىدالل ابراهيم سفاح102401

308إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء ثامر عودة553341

309إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب عبدالكريم جليل179645

310إعداديةالفجر31880ذي قارأننىخديجة حاكم حسن131178

311إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرفل عبدهللا جلد36525

312إعداديةالفجر31880ذي قارأننىسخ  عماش عبدالحسن227757

313إعداديةالفجر31880ذي قارأننىايالف ستار جباري470413

314إعداديةالفجر31880ذي قارأننىمالك عامر محسن36274

315إعداديةالفجر31880ذي قارأننىعتاب منصور فشاخ535369

316إعداديةالفجر31880ذي قارأننىمروة جواد كاظم100463

317إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنور ماجد داخل73826

318إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاية رشيد يارس128666

319إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنور ميثم نارص131800

320إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء وطن عبيد38853

ى470440 321إعداديةالفجر31880ذي قارأننىندى محمد عبدالحسير

322إعداديةالفجر31880ذي قارأننىاقبال فاضل ساهي36229

323إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة حاتم سفاح37110

اروى حسن علي214296
324إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

325إعداديةالفجر31880ذي قارأننىرباب رسمي عطية92390

326إعداديةالفجر31880ذي قارأننىسعاد كاظم سعدون535192

327إعداديةالفجر31880ذي قارأننىغسق عبدالقادر حميد213946

328إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنبأ قاسم صياح421102

329إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة صادق محمد426020



330إعداديةالفجر31880ذي قارأننىايناس حامد خضير334664

331إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب محمد خماط470116

332إعداديةالفجر31880ذي قارأننىسارة فؤاد عبد421396

333إعداديةالفجر31880ذي قارأننىكوثر ظاهر كنيي 179548

نور علي دليمي36890
334إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

ى74620 335إعداديةالفجر31880ذي قارأننىمىه موس حسير

 علي74229
ى 336إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب حسير

337إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزهراء عيىس عذيب469938

االء علي راغي73663
338إعداديةالفجر31880ذي قارأننى

ى هواش474837 339إعداديةالفجر31880ذي قارأننىزينب حسير

340إعداديةالفجر31880ذي قارأننىفاطمة وهيب حمد213148

341إعداديةالفجر31880ذي قارأننىنور جواد كاظم74272

342إعداديةالفجر31880ذي قارأننىهبة ظفار هادي91896

343بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنجالء كامل عبيد74392

344بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىايمان جابر فزع419065

345بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىختام عكموش مالح128238

346بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىنوال هاشم كاطع127970

ي نعمة36973
347بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىيرسى راضى

ه جريد عبدالحسن131855 348بكالوريوسالفجر31880ذي قارأننىامير

ى نارص فرهود421562 349دبلومالفجر31880ذي قارأننىبرسر

350دبلومالفجر31880ذي قارأننىبتول عباس عبادي419434

351دبلومالفجر31880ذي قارأننىمريم صباح صادق38368

ه عبدهللا عبدالخضى470290 352دبلومالفجر31880ذي قارأننىسمير

353دبلومالفجر31880ذي قارأننىهيفاء عبيد كنان470385

354دبلومالفجر31880ذي قارأننىخولة شنان طرهيل419806

ى74441 355دبلومالفجر31880ذي قارأننىنداء محسن ياسير

356دبلومالفجر31880ذي قارأننىسلوى حميد منصور127847

357دبلومالفجر31880ذي قارأننىافراح جبار نارص424322

358دبلومالفجر31880ذي قارأننىنجالء معن حريز334714

ى157173 359دبلومالفجر31880ذي قارأننىساجدة جاسم حسير

360إعداديةالفجر31880ذي قارأننىايمان ابراهيم نارص424242

 عبدعلي535267
ى 361إعداديةالفجر31880ذي قارأننىحمدية حسير

362إعداديةالفجر31880ذي قارأننىخنساء نجم عبد549779

363إعداديةالفجر31880ذي قارأننىانعام ساجت فليح38177

1دكتوراهالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم جاسم534443

2دكتوراهالنارصية11891ذي قارذكركريم عبداالمير دفار440405

3ماجستيرالنارصية11891ذي قارذكرنعمان حسن طاهر387960

ي عبدعلي101476
4ماجستيرالنارصية11891ذي قارذكراحمد راضى

5ماجستيرالنارصية11891ذي قارذكرضياء صيوان بريسم476478

6ماجستيرالنارصية11891ذي قارذكركرم ظافر معيوف16419

7ماجستيرالنارصية11891ذي قارذكراسامة كاظم محمد548313

8ماجستيرالنارصية11891ذي قارذكرحيدر عبداالمير علي534248

ى ريسان حطاب389611 9ماجستيرالنارصية11891ذي قارذكرحسير

ى علوان محسن174171 10بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

ى مجيد نكار388641 11بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

12بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرجواد كاظم شنيشل388544

13بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحازم كاظم جاسم544426

14بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعباس يعقوب جي 476933



15بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرميثم كاظم عبدالحسن101764

16بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرجواد كاظم حسن172579

ى222356 17بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي عطيوي طعير

18بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعبدالرسول حنون عودة389737

يف عليخ389070 ى رسر 19بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرامير

ى388052 ى نوري حسير 20بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

21بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراصيل عبدالرضا موشنة534397

22بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحكيم جميل عبدالكريم174126

23بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعقيل مسلم هليل102081

يف نايف102133 24بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرخالد رسر

25بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعبدهللا جبار مهدي476862

26بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرهيثم شاكر اليذ388791

27بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرثائر عباس معتوق15928

 علي محمد388515
ى 28بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

ى16101 29بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكروسام علي حسير

30بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي سالم مناجي102641

31بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد ابراهيم مجيد534252

32بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسن عبدالجبار عليوي388981

33بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرسامر عبدعلي جاسم173207

34بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد اسماعيل حسون174449

ي101914
35بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد داخل راضى

اس كاظم جاسم545225 36بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرني 

37بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعمار نارص عامر388278

38بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكركرار رياض رحيم534391

39بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسن جي 388878

40بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكركرار عقيل عبدالعالي458874

41بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرصفاء مسلم هليل103016

ى عالوي102535 42بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

هللا كحيط16221 43بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد خير

هللا كحيط476703 44بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرثائر خير

45بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسن جاسم محمد534268

46بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرشاكر عودة حرابة388783

47بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكروسام كاظم جاسم102837

48بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراسعد مكي مري102099

ى16128 ي حسير يخ  49بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمهند رسر

50بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرصفا ليث غضبان425839

51بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمقداد عزيز كاظم102449

52بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى كاظم شعيوط102002

53بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعالء سامي جاسم389536

54بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراسعد حسن خضير102933

ى خليل545395 55بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي محمدحسير

56بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحاتم كريم عباس389904

57بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرثائر مسلم ادريس470227

58بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي سعد راشد534301

59بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد عبدالكاظم جاسم534442

60بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد يارس سواد389476

61بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحمزة رياض رحيم534313

62بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي باسم لطيف172943



63بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراسامه حكيم عبداالمير389709

ي عيىس389685
64بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرهادي غنى

65بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكركرار علي خميس389982

66بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرازهر حكمت غضبان561399

67بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرسجاد معزز عبد388959

68بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسن جاسم محمد534325

69بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي محمد حنون388088

70بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرماهر محمد عبدهللا534409

71بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى محسن كريم348397

72بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي محمد عكار398485

ى348012 73بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد علي حسير

74بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد هادي محسن477050

75بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكركرار محمود لزام388531

76بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر عادل عبدالحسن476488

77بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكركرار احمد كريم534319

78بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكروليد اسماعيل داخل388374

79بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد فاضل خزعل390308

ي عطشان440624 80بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر راج 

81بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعالء باسم هادي455113

ى جاسم خلف347980 82بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

83بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد حيدر كريم101333

84بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عجيل مزهر124653

ى نعيم خضى172924 85بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

86بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسن بدر534291

87بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر فرحان نصير388070

88بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحوراء عبدالحميد جبار387393

89بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عبدالكريم نارص388447

90بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عبدالرضا موشنة172759

91دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد اسماعيل حسون16210

92دبلومالنارصية11891ذي قارذكركاظم نض شاهر399001

93دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحسن زغير صاجي347341

ى390038 94دبلومالنارصية11891ذي قارذكركرار علي حسير

ي عطشان حمد388847 95دبلومالنارصية11891ذي قارذكرراج 

96دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحيدر حسن جي 388492

97دبلومالنارصية11891ذي قارذكرسالم علي حاجم441427

98دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي طعمة فرج15720

99دبلومالنارصية11891ذي قارذكرهيثم نزار لفته388541

100دبلومالنارصية11891ذي قارذكراحمد قاسم لطيف388772

101دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعمار محمد جاسم102743

102دبلومالنارصية11891ذي قارذكرقضي عبدالكريم يوسف16183

ى طارش390071 103دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسير

104دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعماد عباس جبار534341

105دبلومالنارصية11891ذي قارذكروليد عبدالخالق مسلم101414

106دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى كامل حسن15792

107دبلومالنارصية11891ذي قارذكرصباح عبدالرضا كريم347267

108دبلومالنارصية11891ذي قارذكرشهيد شواي ربيع548220

109دبلومالنارصية11891ذي قارذكراسامة ستار عجيل101427

110دبلومالنارصية11891ذي قارذكرزيد طارق سعدون101852



يف كريم15903 111دبلومالنارصية11891ذي قارذكرخالد رسر

112دبلومالنارصية11891ذي قارذكرسيف مقبل محسن15689

113دبلومالنارصية11891ذي قارذكراحمد مطر عواد441214

114دبلومالنارصية11891ذي قارذكرفراس عبدالكريم فجر102121

115دبلومالنارصية11891ذي قارذكراكرم كاظم داخل388567

116دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي حيدر كريم388481

 علي عبود102754
ى 117دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحسير

118دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمود عادل كامل388209

119دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي جودة عذيب536213

ى صالح مهدي103122 120دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحسير

ي102692
ي جونى

121دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعالء غنى

122دبلومالنارصية11891ذي قارذكرسالم خميس صبيح389866

123دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحيدر محسن جواد103095

124دبلومالنارصية11891ذي قارذكرصالح مهدي صالح174647

125دبلومالنارصية11891ذي قارذكركاظم ثجيل عطية548397

ى534333 126دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي حميد عبدالحسير

127دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي طالب عبدعلي227480

ي عبدعلي347307
128دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي راضى

129دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد وجدان محمد173008

130دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعقيل جاسم علي388939

131دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي لفته عطشان388022

132دبلومالنارصية11891ذي قارذكرفاضل رداد شاطي102284

133دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعباس خضير عباس534425

134دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعدي حاتم محمد388271

ى عماد كاظم451592 135دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحسير

ي جابر16298
136دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي شمخى

137دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد علي يونس16009

ى قضي صعيصع388809 138دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحسير

ي عباس389157
139دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي غنى

140دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي جاسم مطرسر222436

ي534249
ى
141دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي احمد وف

142دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعباس جعفر كاظم534289

143دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عبدالعباس قاسم101990

144دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى قاسم محمد561236

145دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي شويش عبيد388738

146دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي سعد احمد388474

147دبلومالنارصية11891ذي قارذكراحمد عالء كامل389583

148إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي محمد فنجان388495

149إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحيدر عبدالرزاق حسن388195

150إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعالء جواد عبدهللا16001

151إعداديةالنارصية11891ذي قارذكررعد سلمان عبيد16216

152إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي هادي سلطان456360

153إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراسعد عبدالزهرة نارص388726

154إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعمار احمد حسن456380

155إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرجراح مصطقى شذر16250

ى كاظم389289 156إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراسعد ياسير

157إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحسن علوان محسن388819

158إعداديةالنارصية11891ذي قارذكررشيد حميد كريم102408



ى389349 ى محمد باقر حسير 159إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرتحسير

160إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرموفق نجم عبيد172691

161إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عزارة جبار228418

162إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمهند سعد نعيم551487

ى عدنان عبيد388968 1ماجستيرالنارصية11891ذي قارذكرحسير

2دبلوم عاليالنارصية11891ذي قارذكرفرناس قادر صبار388036

3بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرزين العابدين علي خميس534245

4بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي منصور معارج535509

ى534273 5بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد ماجد عبدالحسير

6بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد عباس جواد126565

7بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى ياس خضير476554

8بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسن ابراهيم172907

9بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي رياض شنان388745

10بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرغسان عالوي محسن388160

11بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد حسن ابراهيم388423

12بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمجيد رشيد مجيد172804

13بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرغدير سلمان مهدي16313

14بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراكرم فاضل خزعل347369

15بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى لطيف مايع388468

ى16080 16بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر احمد حسير

17بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسام مصطقى جبار174758

18بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر احمد هليل389329

19بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرامير عبدهللا حسن15743

20بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرسماح حاجم مطرب347860

21بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكركرار محمد علي جبار101562

22بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعباس مانع صوي    ح534436

23بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرغفران مهدي عليوي102663

24بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعباس رعد بجاي388446

25بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرسجاد زيد غضبان551483

26بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد علي غضبان534266

27بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي زيد غضبان16038

ى وحيد خضير534429 28بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

29بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد عبدهللا حسن15733

30بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد شهد حمد560422

31بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرجعفر صادق نعيم388832

32بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرغيث محمد كاظم440902

33بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراياد غالي كاظم15864

ي15765
ى شانى 34بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكركرار حسير

35بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرجاسم احمد كامل476659

ي389223
ى سعد شانى 36بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

37بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرروكان جاسم محمد227968

38بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عزيز هادي15985

ى نجم الدين عبدهللا103026 39بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرثمير

ى388369 40بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسن هادي حسير

41بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمهيمن حميد كاظم173106

42بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعمار عبدالستار جعفر173366

ى174822 يف حسير 43بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرسنحاريب رسر

44بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراكرام كريم عبد476695



45بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمهند رحيم بري98055

46بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرسجاد علي محمد172474

47بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرغدير فاخر جي 102993

48بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعبدهللا كاظم جارهللا16336

ى احمد حميد102865 49بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرالحسير

50بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد نادي عيدان16407

 علي كاظم388682
51بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى

52بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي قاسم لطيف174352

 علي102556
ى 53بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسير

54بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعمرالفاروق احمد حميد102885

55بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرسعيد حميد كريم101507

56بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر حميد كاظم173126

ى ماجد بريسم174632 57بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

58بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسام عبدالرزاق جي 15668

 علي فليح224433
ى 59بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسير

60بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرازهر علي عودة534257

61بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرازهر علي مكي534265

62بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد هاتف بلبول15711

63بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمهند قادر جي 388998

64بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرطالب ريسان حطاب15785

65بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراسعد خالد عبدالعالي553604

ي476753 66بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمهند نارص ناج 

67بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرابراهيم عدنان عبيد476592

68بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسام كاظم جاسم228472

69بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعامر علي عبدالحسن534316

70بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر رهيف مدلول387869

ى173507 71بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد هادي حسير

72بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي مالك كاظم101595

73بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي صادق مكي101284

74بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكركرار نعيم هاشم101300

75بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد علي جرد174049

76بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحكيم قاسم رهيف536719

ى172710 77بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمدعلي ستار حسير

78بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرازل احمد كامل534352

79بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكروليد ابراهيم غافل102384

80بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى عالء طالب387983

81بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرانمار عبدالحسن عناد534239

82بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر محمد بدر388798

83بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعمار مطرسر شنتة15675

84بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد وليد سعدون534446

85بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرانمار علي طاهر348032

86بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرسجاد عبدالرحمن جواد101661

87بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي هاتف بلبول15681

88بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسن قاسم درمان225838

89بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرغيث عمار حسن229060

ى نوري389752 90بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسير

ى عارف388730 91بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسير

92بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسن مزبان طعان101356



93بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعالء ياس خضير388293

ى خضير229396 94بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد امير

95بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراياد سوادي تايه227538

96بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعباس طاهر خيون225914

97بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي عبداالمير شوي    خ477001

ي طاهر534432
98بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعلي وصقى

99بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى محسن لهمود534431

100بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسن كريم حسن16276

101بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر عبداللطيف جبار534450

102بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد قاسم صبيح174684

103بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحيدر علي مكي534227

ى كاظم388431 104بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرضياء حسير

105بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراحمد حسن هلول16018

106بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكررسمد كاظم لفته315859

107بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد يحنر كريم347717

108بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكراسامة كاظم لفته315891

ى388617 109بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرغالب صياح حسير

110بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعبدهللا نجم زري102250

111بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرحسام عبدهللا خلف225687

112بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرمحمد قاسم صبيح174667

113بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكررائد لطيف مزيعل103039

114دبلومالنارصية11891ذي قارذكراحمد كريم حميد173955

115دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعادل شهيد شواي476967

116دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي كاظم جعيول15956

117دبلومالنارصية11891ذي قارذكركاظم مكي كاظم227444

118دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي عماد عبدالكاظم534359

119دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد حميد مجيد387993

120دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد حسن مهدي16238

ي347949
ى
121دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي صادق عوف

122دبلومالنارصية11891ذي قارذكرسلوان خالد عبد102437

ي173049
123دبلومالنارصية11891ذي قارذكرنور حيدر راضى

124دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى يوسف عودة227245

125دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي عدنان عبيد534234

126دبلومالنارصية11891ذي قارذكرسجاد عباس داغي388592

127دبلومالنارصية11891ذي قارذكرفرقان محمد خلف15996

128دبلومالنارصية11891ذي قارذكروائل خالد مطير440541

129دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عادل صكبان172641

130دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد غالي كاظم15833

ى388182 131دبلومالنارصية11891ذي قارذكراحمد سالم حسير

132دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى زياد خلف172855

133دبلومالنارصية11891ذي قارذكركرار حيدر كريم16321

غام شبيب سلمان173762 134دبلومالنارصية11891ذي قارذكررصى

135دبلومالنارصية11891ذي قارذكرجعفر محمد ساجت173246

136دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى كاظم جارهللا16064

137دبلومالنارصية11891ذي قارذكرزهراء طارق كريم388008

ى226824 138دبلومالنارصية11891ذي قارذكراحمد علي حسير

139دبلومالنارصية11891ذي قارذكرنعيم طارش سمير174792

ى228639 140دبلومالنارصية11891ذي قارذكراحمد هاشم حسير



141دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمنتظر صدام شهيب388003

142دبلومالنارصية11891ذي قارذكراحسان غالي كاظم15729

143دبلومالنارصية11891ذي قارذكرشفاء احمد رشيد15889

144دبلومالنارصية11891ذي قارذكركرار علي محمد101876

145دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعباس شميل عناد172728

146دبلومالنارصية11891ذي قارذكرميثاق طالب يوسف101622

147دبلومالنارصية11891ذي قارذكرصالح مهدي عليوي102299

ي388216
148دبلومالنارصية11891ذي قارذكرسيف سعد شانى

149دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي بندر جاسم172676

ى عليوي15659 150دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحيدر حسير

151دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي االكي  اركان علي476943

152دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى محمد عبود16201

153دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد زغير برغش534343

ي229106 154دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى نعيم شخ 

155دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحسن محسن محمد223273

156دبلومالنارصية11891ذي قارذكركرار سعد كشاش173599

157دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عدنان شالكة534435

ى توفيق223265 158دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى حسير

159دبلومالنارصية11891ذي قارذكرامير سعد احمد388312

160دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحيدر علي عبد172740

ى جبار دفار174014 161دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحسير

162دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحيدر نعمة جابر347242

163دبلومالنارصية11891ذي قارذكراحمد احسان علي387752

164دبلومالنارصية11891ذي قارذكرابراهيم فالح قاسم348021

165دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي رشيد كاظم101677

166دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي غياض ثجيل174523

167دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي عزيز هلوس476908

168إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحسام كاظم ثجيل476466

169إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمد ثائر عباس101316

170إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي مرتضى جبار226374

ى غافل451528 171إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرنارص حسير

172إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى لطيف كاظم174231

 علي388504
ى 173إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسير

ى حمد عطيوي347288 174إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحسير

175إعداديةالنارصية11891ذي قارذكررائد عدنان يوسف534441

176إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد عباس عماد228183

177إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمهند رسول كامل550854

178إعداديةالنارصية11891ذي قارذكربدرالدين احمد بدر16107

179إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى كمال محمد173446

180إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي رهيف مدلول389420

181إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي ثائر عباس101441

182إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرزين العابدين فرحان نصير388110

183إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعبدهللا عماد كاظم451584

184إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرايهاب عبدالرزاق لفته101944

185إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي محمد داخل535346

186إعداديةالنارصية11891ذي قارذكريوسف عبدالغفار وهاب16095

ي227038 187إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرسجاد نعمة زبير

188إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي عجيل مزهر19514



189إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد سامر خليف102371

ى174593 190إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد علي حسير

191إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحيدر جليل جابر101526

192إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد اركان رشيد102704

193إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعالء رياض عبدالعالي16113

194إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحيدر طالب نعيم388184

ي228000
195إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعالء جابر راضى

196إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم موس347824

197إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمد كاظم اجعيول388014

198إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرسجاد حافظ انصاف477035

199إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي احمد خضير440358

200إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسن رزاق389812

201إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمد جاسم محمد222868

202إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد تكليف كريم15897

203إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد عادل جواد101201

204إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى عباس جواد126241

205إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرصادق محمد عبدهللا476664

206إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي عزيز عبد553308

207إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعباس محمد عبد440473

208إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمد احمد شهاب16088

209إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمقتدى هادي حسن103166

210إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرسعد يوسف زميط15980

211إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد عبدالرزاق لفته173918

212إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرالمنتظر اسعد صالح535915

ى داخل174067 213إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد حسير

214إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد رحيم عزيز16030

215إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمدمهدي حازم كاظم388760

216إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمنتظر محمد عبدهللا101459

217إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد عبدالحسن بادي388928

218إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي اسماعيل داخل259446

219إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحسن علي مهيدي172962

220إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرسجاد سعدي كاظم427723

221إعداديةالنارصية11891ذي قارذكريحنر عبدالرضا كنان388737

222إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد عباس جبار389258

223إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحمزة جعفر كاظم102049

ي جبار537156
224إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد شمخى

225إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمدصادق صالح الدين شهاب228337

226إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمهدي طالب جميل388884

227إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمرتضى احمد اسماعيل173320

228إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي ستار جابر174209

229إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرضياء حميد رحيم16122

ى رعد بجاي390095 230إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحسير

ى داخل174083 231إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي حسير

232إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمد فتاح اسماعيل388336

ى226042 233إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد محمد عبدالحسير

234إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرسجاد عطا حنون226299

235إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرسيف سعد نعيم534403

236إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعالء كاظم حاوي15753



237إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمد قاسم لطيف16157

238إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرسجاد ماجد سليم536275

239إعداديةالنارصية11891ذي قارذكررائد سعيد عكال388972

240إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد عزيز هادي553338

241إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحيدر فالح ضايف534279

242إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمجتن  احمد اسماعيل173294

243إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمرتخ  احمد اسماعيل173344

244إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى عقيل جواد387939

245إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعلي كاظم ثجيل477305

246إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمخلد عزيز هادي534269

247إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرنجم تبينة عباس388041

248إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرامير حيدر عبدالجبار388327

249إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمنتظر علي جرد389851

250إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد حيدر عبد223036

251إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمحمد مالك خليل534426

252إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرسيف الدين جبار نعمة534303

253إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد ناظم نعيم389018

ي عيىس226716
254إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعقيل غنى

255إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحيدر شهيد شواي477438

 علي388524
ى 256إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمنتظر حسير

ى ستار جابر174252 257إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحسير

258إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرعباس باسم لطيف228989

يف222926 259إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرمصطقى فاضل رسر

260إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرحيدر ماجد محيبس534237

يف صالح440512 261إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد رسر

262إعداديةالنارصية11891ذي قارذكراحمد ستار فرهود388598

ي علوان172528 263بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرعبدالعزيز عبدالنن 

ي رضيوي390061 264بكالوريوسالنارصية11891ذي قارذكرميثم راج 

265دبلومالنارصية11891ذي قارذكررحيم شنان جبار103108

266دبلومالنارصية11891ذي قارذكرجعفر جبار هري    ع103156

267دبلومالنارصية11891ذي قارذكرمحمد عبدالرضا محمدعلي387760

ي347999
ى ورور راضى 268دبلومالنارصية11891ذي قارذكرحسير

269دبلومالنارصية11891ذي قارذكرعلي رحيم موازي174382

270إعداديةالنارصية11891ذي قارذكرصالح نجم حاوي226547

1ماجستيرالنارصية11891ذي قارأننىعلياء عذاب علوان388913

2ماجستيرالنارصية11891ذي قارأننىدعاء هادي محسن545364

3ماجستيرالنارصية11891ذي قارأننىصبا كاظم نض398540

4بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىاثمار عزيز عبدالحسن476832

ى نزار شياع174432 5بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىبرسر

6بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرباب جابر مكطوف534251

7بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنهلة نعيم عبد388716

ي441415 8بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىارساء كاظم عرين 

9بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىمها عبدالكريم عبد المحسن440712

10بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرغد عبدالحسن بادي388302

11بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىحال عباس موشنة548122

ي عبدعلي102358
12بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهدى راضى

نجالء علي عبدالنارص102906
13بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

14بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىانتصار كركان رواش534347



ي534309
ى
15بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىدعاء صادق عوف

ى علوان101391 16بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرؤى حسير

17بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىخديجه ناهي هاشم174503

18بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرشا كاظم جارهللا16260

19بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزهراء حسن بدر388528

ى مجيد388632 20بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزهراء حسير

ى500763 ى ياسير 21بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب عبدالحسير

22بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىمنى نصار هليل387730

23بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىتبارك محمد عبيد93847

24بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىصبا عبدالواحد صكبان534277

ريام علي خلف551508
25بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

ي عبدعلي102346
26بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسارة راضى

27بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىغدير صباح محسن534434

28بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىمروة عزيز عبدالرضا390151

29دبلومالنارصية11891ذي قارأننىاالء مهدي صالح388576

 علي398563
ى 30دبلومالنارصية11891ذي قارأننىحبيبة حسير

31دبلومالنارصية11891ذي قارأننىكوثر كاظم ثجيل387915

32دبلومالنارصية11891ذي قارأننىامينة حسن غافل222967

33دبلومالنارصية11891ذي قارأننىوجدان رحيم سلمان534370

34دبلومالنارصية11891ذي قارأننىسارة حسن مهدي16304

35دبلومالنارصية11891ذي قارأننىكتاب سعدون شعيبث534255

36دبلومالنارصية11891ذي قارأننىصفاء رسحان كاطع440881

37دبلومالنارصية11891ذي قارأننىليل خلف عبدعلي103061

38دبلومالنارصية11891ذي قارأننىسناء عبداالمير كريم534298

39دبلومالنارصية11891ذي قارأننىسعاد صالح جايد103186

40دبلومالنارصية11891ذي قارأننىحوراء سلطان عبدهللا16268

41دبلومالنارصية11891ذي قارأننىاسماء احمد حميد102852

ى كاظم لفته102154 42دبلومالنارصية11891ذي قارأننىرياحير

ى388731 زينة علي حسير
43دبلومالنارصية11891ذي قارأننى

اديان اركان علي476689
44دبلومالنارصية11891ذي قارأننى

45دبلومالنارصية11891ذي قارأننىطيبة احمد خضير347642

46إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىافراح قاسم عالوي388963

47إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزينب جليل جابر15698

خنساء عبدالواحد علي389240
48إعداديةالنارصية11891ذي قارأننى

49إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىتمارصى عبدالمنعم خلف102772

50إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىغفران هادي محمد347886

51إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىايمان كاظم نعاس387903

1بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب سلمان جبار389770

2بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب حسن بدر387890

ى174274 يف حسير 3بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىدعاء رسر

4بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسحر حسن عبد101688

5بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىصبا عادل عدنان16385

6بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرنا فاضل عبدالزهرة389787

نبا علي محسن388764
7بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

8بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىارساء هليل شاكر387809

صبا علي جياد388454
9بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

10بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىحوراء ستار غافل101229

11بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرسل احمد مهدي227585



عال علي جاسم534392
12بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

رشا علي جياد388415
13بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

14بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىيرسى رثام غايب388233

ى مجيد388647 15بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىانوار حسير

16بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرسى حسن كريم102893

17بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهدى جاسم محمد174873

18بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىروان عبدالرزاق جي 388711

كوثر علي رحيم172873
19بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

20بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىاالء كاظم جعيول476810

ايات علي كاظم172775
21بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

طيبة علي محمد172512
22بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

23بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىاالء قاسم حمادي174412

ى مطر389677 24بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب حسير

25بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىاسيل حسن نزر389270

26بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنبا باسم لطيف226638

27بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزهراء كريم رشيد174613

28بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسجا حسن مهدي126913

29بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىاسيل تبينة عباس476778

30بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهبة محمد يارس101746

31بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزهراء يوسف هادي476644

32بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهبة صالح كنو347408

33بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسارة فتاح اسماعيل388409

34بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىاالء رشيد مجيد172785

35بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىعذراء هليل شاكر387803

36بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىجيهان عارف سدخان174719

37بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىريام كريم حسن102507

38بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرواء بري    ج كامل388406

وف476954 39بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىفرح عقيل حي 

40بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىميعاد كريم كاظم113701

41بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزهراء حيدر كريم101381

ي174855
ى
وف 42بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسخ  طعمة رسر

43بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسارة محمد حسن390024

44بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىمالك طالب قيس101819

45بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزهراء عبدالكريم مهدي388223

سبا علي محسن388727
46بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

47بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزهراء مانع صوي    ح534379

ى16050 48بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسوسن هاشم حسير

ى347936 49بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىشهد ايوب حسير

ي16154
50بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىدعاء صبار سبن 

51بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب مانع صوي    ح534389

ى خالد كاظم319702 52بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىحنير

ى476631 53بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب علي حسير

54بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىتيسير حسن بدر389964

ى يعقوب يوسف347906 55بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىبنير

56بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىدعاء مهدي صالح174099

ى174303 يف حسير 57بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرغد رسر

حوراء رعد عبدعلي102766
58بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

59بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنور جابر غياض389301



سالي خالد عبد102421
60بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

61بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب اسعد رشيد389720

حوراء علي حسن16429
62بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

63بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىفرح حميد سعيد388640

64بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسلوى حميد كاظم16447

ى173158 65بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىعهود هاشم حسير

66بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزهراء فاخر عبدهللا173938

67بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىانوار رثام غايب388236

68بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب باسم خميس172490

69بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنور صالح مهدي103866

70بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىطيبة رعد سلمان388400

71بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسلوى قاسم جي 15880

72بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىانسام عطية نارص553238

73بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىدعاء جبار نعيم224276

ى388387 74بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهدى عبدالكريم عبدالحسير

75بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنور محمد حسن98034

76بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسما عبدالرضا نعمة101489

77بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنور عدنان شالكة389935

ي16143
78بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىوفاء مطر راضى

رانيا عبدالهادي غالي102232
79بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

80بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهدى حيدر كريم102182

81بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىتبارك قاسم محمد476508

82بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهدير ستار غافل101734

83بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهدى جواد جاسم173734

حوراء علي عبود173184
84بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

85بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنور محمد عكار178825

86بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىاثمار عبداللطيف جبار536735

87بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىايمان جواد محمد102598

نقاء علي عطية347836
88بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

ي173073
ى
وف 89بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىضخ طعمة رسر

90بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىانعام نجم خضير347922

ى534439  علي حسير
ى 91بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىحنير

92بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىانوار عبداللطيف جبار536726

93بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنورالهدى فالح حسن315808

94بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىاالء فليح حسن16436

95بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىمروة محمد يارس101897

ى103008 96بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىمها حيدر حسير

97بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىفاطمة ابراهيم كشاش227316

 علي كريدي387789
98بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىمنى

99بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسهام محمد حسن347845

100بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب عباس ابراهيم388319

مروة عقيل عبدالعالي173268
101بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

102بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىعذراء طالب قيس101407

103بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينة عبدالمهدي صالح173849

ى476581 104بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىزينب علي عبدالحسير

105بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرسور ناظم جابر452833

 علي102546
ى 106بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسارة حسير

107بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىطيب محمد عكار99643



اسماء علي حسن16348
108بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

109بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنور عبدالجبار محمد16137

110بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىساره جاسم محمد16291

111بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسخ  جبار نعيم228903

ى534236  علي حسير
ى 112بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىيقير

113بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنرجس عبدالحسن كمال101643

ى احمد خضير174950 114بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىحنير

115بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهبة ليث غضبان389446

116بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىختام محمد حسن388358

شاب347762 ى رسر 117بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىنور حسير

118دبلومالنارصية11891ذي قارأننىنور خالد شهاب16166

119دبلومالنارصية11891ذي قارأننىاديان محمد عبيد45138

ى102329 يف حسير 120دبلومالنارصية11891ذي قارأننىنور رسر

ى15873 121دبلومالنارصية11891ذي قارأننىرواء شاكر مفي 

122دبلومالنارصية11891ذي قارأننىمينا جاسم محمد534350

123دبلومالنارصية11891ذي قارأننىدعاء رياض شنان476680

ى173029 124دبلومالنارصية11891ذي قارأننىشيماء يحنر حسير

125دبلومالنارصية11891ذي قارأننىنور حيدر طالب476739

ى حيدر عبدالرزاق388721 126دبلومالنارصية11891ذي قارأننىحنير

127دبلومالنارصية11891ذي قارأننىاالء طالب كريدي102718

ى16179 128دبلومالنارصية11891ذي قارأننىنور احمد حسير

129دبلومالنارصية11891ذي قارأننىايات كريم حسن388557

130دبلومالنارصية11891ذي قارأننىبيداء هاشم باقر173977

131دبلومالنارصية11891ذي قارأننىمروة عباس داغي388602

132دبلومالنارصية11891ذي قارأننىرفل يحنر صبار172559

133دبلومالنارصية11891ذي قارأننىزينب عباس حمد102636

ى101185 134دبلومالنارصية11891ذي قارأننىارساء عبدالرضا عبدالحسير

135دبلومالنارصية11891ذي قارأننىمالك باسم جبار224352

136دبلومالنارصية11891ذي قارأننىنور عبدالكاظم موس347788

137دبلومالنارصية11891ذي قارأننىميثاق حسن نعمة441816

ي172592
138دبلومالنارصية11891ذي قارأننىنزهة مطر راضى

رسل علي كريدي387782
139دبلومالنارصية11891ذي قارأننى

140دبلومالنارصية11891ذي قارأننىنور فرحان نصير16280

يف عبد173796 141دبلومالنارصية11891ذي قارأننىفاطمة رسر

ي جاسم عبدالصاحب174031
142دبلومالنارصية11891ذي قارأننىامانى

143دبلومالنارصية11891ذي قارأننىمأسي نعيم هاشم101255

ى عاجل جبار174746 144دبلومالنارصية11891ذي قارأننىحنير

145دبلومالنارصية11891ذي قارأننىمها كريم حاتم389373

146دبلومالنارصية11891ذي قارأننىرنده كامل عودة228930

147دبلومالنارصية11891ذي قارأننىدعاء عدنان محمد16398

ى حميد حبيب101803 148دبلومالنارصية11891ذي قارأننىبرسر

149دبلومالنارصية11891ذي قارأننىعبير جاسم محمد15855

150دبلومالنارصية11891ذي قارأننىندى عزيز هادي15775

151دبلومالنارصية11891ذي قارأننىسحر جميل عبدالسادة469757

152دبلومالنارصية11891ذي قارأننىسخ  ابراهيم عبدالحسن388817

ى عليوي173227 153دبلومالنارصية11891ذي قارأننىمريم حسير

154دبلومالنارصية11891ذي قارأننىشيماء مانع صوي    ح534330

155دبلومالنارصية11891ذي قارأننىاخالص كاظم حاوي15759



ي173872
156دبلومالنارصية11891ذي قارأننىرجاء مطر راضى

157دبلومالنارصية11891ذي قارأننىزهراء مزبان طعان389126

ي محيسن101866
158دبلومالنارصية11891ذي قارأننىرسمية ماضى

159دبلومالنارصية11891ذي قارأننىصفاء عدنان دخيل178417

160دبلومالنارصية11891ذي قارأننىايمان طالب يوسف173998

161إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزهراء نجم حاوي228534

162إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىحوراء رسول كامل348493

163إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىمروة ليث غضبان534362

يف476881 164إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزهراء اكرم رسر

ي259451
ى
وف 165إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىدعاء طعمة رسر

166إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىاالء عبدالحميد جبار387400

167إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىهدى كامل عريمش536095

ي476326 ى عالوي ظهير 168إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىنستعير

169إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىرسل مجيد نارص534386

170إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىنورة جواد جمعة102982

171إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىنرجس علي رحيم440424

172إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزينب جي  سعود226180

صفاء علي رحيم223288
173إعداديةالنارصية11891ذي قارأننى

174إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىاديان خلف حسن222653

زهراء علي حسن101577
175إعداديةالنارصية11891ذي قارأننى

176إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىنور عباس جواد126552

177إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىوجدان مهدي عليوي102652

178إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىنورالهدى جاسم مطرسر227657

179إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىشمس كاظم لفته102465

ي389666
180إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىاالء نارص سبن 

181إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىنور لفته كشيش477023

182إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىايثار عبدالستار عساف224104

183إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىرند كاظم حسون388138

184إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىسارة عادل طارش174909

185إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىاديان حمد عطيوي347392

186إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىاية موفق صبار101720

187إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىنور عاجل صالح16229

188إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىدعاء فيصبل غازي15936

189إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزهراء ستار سلمان388626

190إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىحوراء فيصل غازي15947

191إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىفاطمة احمد رسحان228047

192إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىبراء محمد حسن388895

193إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىامنية صالح مهدي174777

ى388866 تمارا سامي حسير
194إعداديةالنارصية11891ذي قارأننى

ى347434 195إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىضخ ايوب حسير

196إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزهراء محمد رميض102266

زهراء علي فليح224532
197إعداديةالنارصية11891ذي قارأننى

198إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىايام جاسم عبدالصاحب440373

199إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزهراء محمد عطية16372

200إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىاديان عيىس كامل224760

201إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىايناس محسن عبيد388899

ى صالح مهدي101927 202إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىيقير

203إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزينة ستار سلمان388145



204إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىايات ابراهيم مجيد387828

205إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىتقوى محسن زغير174700

206إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىبان عبدالرزاق جي 259271

207إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىغدير فيصل غازي225733

208إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىعذراء عباس نشمي388684

209إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىسارة رحيم عزيز15850

210إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىدالل فهد معيوف116012

211إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىنور حسن لفته222310

212إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىهبة رزاق زغير174152

213إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىرغدان عالوي محسن388695

214إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىنور محمد عطية16358

215إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىضخ حيدر كريم102192

216إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىمالك محمد عبدهللا534368

217إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىمريم حسن بدر388909

218إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىمروة نعيم مطرسر174973

مروة علي رحيم102481
219إعداديةالنارصية11891ذي قارأننى

220إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىارساء احمد رشيد259434

221إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىهبة جليل جابر15971

ى مجيد388025 222إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزينب حسير

223إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىزهراء اسعد رشيد388162

224إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىحياة عبدالرضا كنان476898

225بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىايمان حسن كاظم174188

زينة ضياء محمدعلي534324
226بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننى

227بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىهند عودة شهيب470400

ي347957
ى
228بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىرنا صادق عوف

229بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسهيلة جاسم كاظم174575

230بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىعذراء عذاب علوان172616

231بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىسوسن حميد كشيش476671

232بكالوريوسالنارصية11891ذي قارأننىمها مهدي محمدصالح102618

233دبلومالنارصية11891ذي قارأننىهدى هادي كوين172831

234دبلومالنارصية11891ذي قارأننىرجاء خليل شناوة388331

235دبلومالنارصية11891ذي قارأننىثائرة عذيب عبود229529

ة جاسم محمد387856 236دبلومالنارصية11891ذي قارأننىسمير

237دبلومالنارصية11891ذي قارأننىوسن مارد عبدالكريم534287

238دبلومالنارصية11891ذي قارأننىرقية حميد عزيز16172

239إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىحنان كاظم جابر102167

240إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىميسون جاسم محمد101831

241إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىهديل عاجل عطية476528

242إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىعذراء صبار عبدالكريم229600

243إعداديةالنارصية11891ذي قارأننىفاطمة عبداللطيف جبار548950

1ماجستيرالطار41892ذي قارذكروجدي حميد جويعد114546

ى خرموش114644 2بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحبيب عبدالحسير

3بكالوريوسالطار41892ذي قارذكركريم عبد فلفول475453

ى زامل114422 4بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسن حنير

5بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعادل غربول فرعون395358

6بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمصطقى عبدالساده ماذي378658

ى نوري هرون47230 7بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسير

8بكالوريوسالطار41892ذي قارذكررحيم عبد فنجان47658



ى56838 9بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرجميل علي حسير

10بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعبداالئمة عذوف عداي114417

ى378730 11بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد حامد حسير

12بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحاكم عكلة دايخ56878

13بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرجواد كاظم خشان114969

14بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرفالح حسن سدخان16889

15بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعالء شدود داود114602

16بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرانور كاظم محمد395215

17بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرخالد تركي جابر536499

18بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمود حسن علي56764

ى16876 19بكالوريوسالطار41892ذي قارذكراسعد كامل حسير

20بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي مطرب صيهود56938

ى فارس56778 21بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرايوب حسير

22بكالوريوسالطار41892ذي قارذكروجدي عديم حميد114857

23بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحامد حليحل نايف114687

ى رهيوط114699 24بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي عبدالحسير

ى فارس56783 25بكالوريوسالطار41892ذي قارذكريعقوب حسير

ى56905 26بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحامد كامل حسير

27بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد هويف جلود57041

28بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرطعمة جثير رميض56857

29بكالوريوسالطار41892ذي قارذكررياض مرعيد مذبوب114863

30بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرهيمن عادل علي395905

31بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعباس رزاق شلفاط114508

32بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرابراهيم فرحان حاشوش280264

33بكالوريوسالطار41892ذي قارذكركفاح جريو جخيور114981

ى فارس56782 34بكالوريوسالطار41892ذي قارذكروائل حسير

35بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرسعدون عطشان جخيم114802

36بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحيدر عبداالمير خلف56948

37بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمرتضى عبدالباري جميل57047

38بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرامير علي والي114977

 علي والي114975
ى 39بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسير

40بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسن محسن جبار114664

41بكالوريوسالطار41892ذي قارذكررعد علي ريسان115003

42بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمهدي صابر شاكر114514

43بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمصطقى رهيوط زوير114973

44بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد سلمان عسكر395238

45بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي عبدعلي شمال114646

46بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمرتضى محمد كاظم475429

يف كاظم57033 47بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحيدر عبدالرسر

48بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرصادق سلمان محمدعلي378836

يف كاظم114930 49بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرصفاء عبدالرسر

50بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعقيل رضاء والي114974

51بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي عجيل سبهان395608

52بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعباس كالص جابر114654

53بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي فارس فاخر394738

 علي عجة395228
ى 54بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسير

55بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد جعفر عيىس475474

 علي16854
ى 56بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعالء حسير



57بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحيدر محمد مراد536451

58بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرفالح حران كوكز536320

59بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحيدر سعدون كاصد536435

60بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد عبدالكريم كاظم47606

61بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعزالدين عطشان جخيم56969

62دبلومالطار41892ذي قارذكرعالء كامل حسن422809

 عبدعلي شمال56999
ى 63دبلومالطار41892ذي قارذكرحسير

64دبلومالطار41892ذي قارذكرادريس عديم حميد114533

ي حبيب لهيمد57046 65دبلومالطار41892ذي قارذكرناج 

66دبلومالطار41892ذي قارذكرعالء جبار مهوس47551

67دبلومالطار41892ذي قارذكرصالح جابر جواد395846

ى خشان عاشور548296 68دبلومالطار41892ذي قارذكرحسير

69دبلومالطار41892ذي قارذكرعلي عبدالكريم صوالن395509

70دبلومالطار41892ذي قارذكرنض عديم حميد114792

ى حاشوش114676 71دبلومالطار41892ذي قارذكرعالء حسير

72دبلومالطار41892ذي قارذكرخالد علي محمد395296

73دبلومالطار41892ذي قارذكرعبدالباري حليحل نايف56908

ى114531 74دبلومالطار41892ذي قارذكرباسم محمد حسير

75دبلومالطار41892ذي قارذكرعلي نعيم نزال56812

76دبلومالطار41892ذي قارذكرصفاء حازم قاسم395267

ى536475  علي عبدالحسير
ى 77دبلومالطار41892ذي قارذكرمعي 

78دبلومالطار41892ذي قارذكركرار عبود محمد395492

79دبلومالطار41892ذي قارذكرسامي شيال مطرسر395872

ى شنون378724  حسير
80دبلومالطار41892ذي قارذكرمصطقى

81دبلومالطار41892ذي قارذكرنائل عبدالكريم جبارة395482

82دبلومالطار41892ذي قارذكرحمزه عبدالرحمن عبدهللا16916

ى حميد جواد475354 83دبلومالطار41892ذي قارذكرحسير

84دبلومالطار41892ذي قارذكرحميد داخل هايف98934

ى حذرف536444  عبدالحسير
85دبلومالطار41892ذي قارذكرمصطقى

86دبلومالطار41892ذي قارذكراحمد مهدي قاسم536478

ى محمد جالب475422 87دبلومالطار41892ذي قارذكرحسير

88دبلومالطار41892ذي قارذكرمحمد علي عجة395247

89دبلومالطار41892ذي قارذكرمحمد جبار خشان475393

90دبلومالطار41892ذي قارذكرعبدالصمد غالب صبح114781

91إعداديةالطار41892ذي قارذكريوسف جواد نعمة47175

92إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسن نارص ضيدان47522

93إعداديةالطار41892ذي قارذكررزن كاظم سوادة114960

ي16564
94إعداديةالطار41892ذي قارذكرعنيد سلمان شمخى

95إعداديةالطار41892ذي قارذكرعالء فوزي علي47160

ى نارص مناجي16928 96إعداديةالطار41892ذي قارذكرعبدالحسير

ى475446 97إعداديةالطار41892ذي قارذكرعالء محمد حسير

98إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسن عويز نايف551839

1ماجستيرالطار41892ذي قارذكرضياء حازم قاسم395556

2بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسن جبار مزبان114380

يف كاظم16934 3بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرضياء عبدالرسر

ى جبار56916 4بكالوريوسالطار41892ذي قارذكركرار عبدالحسير

5بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرجعفر صادق جاسم114925

هللا حاتم47598 6بكالوريوسالطار41892ذي قارذكراكرم خير



ى كريم عبد56828 7بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسير

8بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعالء ابراهيم حبيب16653

9بكالوريوسالطار41892ذي قارذكراحمد قيس نعمة16632

ى شنون378719 10بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي حسير

11بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرجواد كاظم حلحيل114729

12بكالوريوسالطار41892ذي قارذكراحمد عذاب دغيمث114922

13بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرامير عبدالواحد نعمة57006

14بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحسن عطية سعدون56853

15بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعادل صياح بري    ج114843

16بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمثنى مجيد رزاق56913

17بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرنهاد فالح عبدالكاظم47213

18بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرسيف هللا عبدالجليل جميل114563

19بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد جمعة طاهر56883

20بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد عدنان نعمه395676

ى حمود394979 21بكالوريوسالطار41892ذي قارذكركرار حسير

ى عبدهللا56991 22بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرليث عبدالحسير

23بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمهدي جاسب عودة114549

24بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي مراد غافل56953

25بكالوريوسالطار41892ذي قارذكركرار طالب عبدهللا56845

26بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي جبار خشان395772

غام نعمة مخور475384 27بكالوريوسالطار41892ذي قارذكررصى

ى رهيوط114708 28بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

29بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرفائز نجم سلمان16922

ى56835  علي حسير
ى 30بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسير

31بكالوريوسالطار41892ذي قارذكراسامه فاخر حنون47045

32بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرباسم علي حمود395809

33بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي محسن غيثان47269

34بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحيدر مطلك حمود47382

35بكالوريوسالطار41892ذي قارذكركرار مهدي قاسم56864

36بكالوريوسالطار41892ذي قارذكراسعد عبدالغفار حسن46776

37بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرسجاد سمير داخل395141

38بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد مرسور خلف536483

39بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسن علي جوهر114806

40بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرلقاء كتاب هاشم114658

41بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعالء محمد نعيم114373

42بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرقيس فاخر حنون47072

43بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعباس عبدالجليل شنشول56950

ى عويد378798 44بكالوريوسالطار41892ذي قارذكراحمد حسير

45بكالوريوسالطار41892ذي قارذكربشار ريحان عطشان395818

46بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد حميد عطشان56743

47بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمود جبار حسن114915

ى395630  علي عبدالحسير
ى 48بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسير

49بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي عبدالمهدي صالح395320

50بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرضياء علي جواد378841

51بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرهيبت ريحان عطشان395827

52بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي جواد خالد46967

53بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرسجاد حسن عطشان47475

54بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعبدالمهدي عاشور حاتم536472



55بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد عزيز فرحان56860

56بكالوريوسالطار41892ذي قارذكراحمد كاظم حسن114465

57بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحيدر كريم حسن394502

58بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد عادل غربول395344

59بكالوريوسالطار41892ذي قارذكركرار حسن عطشان47534

ي حبيب114450 60بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمصطقى ناج 

61بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرايمن حميد كامل115676

62بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرضياء ابراهيم حبيب16646

63بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمهر ريسان جخيم56973

64بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرثامر جبار حسن114566

65بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرنعيم شهد عليوي395642

ى احمد حسن536494 66بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرحسير

67بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرانور طاهر اسماعيل279876

68بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعمران جاسم محمد56968

69بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمهند عزيز نجم475458

70بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرمحمد عبدالكريم صوالن395032

71بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرفؤاد حميد عطشان47647

72بكالوريوسالطار41892ذي قارذكراسامة عبد هارون395438

73بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي يحنر حميد114810

74بكالوريوسالطار41892ذي قارذكرعلي عبدالواحد نعمة57010

75بكالوريوسالطار41892ذي قارذكررسول سفاح صبار378668

76دبلومالطار41892ذي قارذكراحسان عبدهللا راشد47032

77دبلومالطار41892ذي قارذكرعلي مياس عبدعون395256

ى114536 78دبلومالطار41892ذي قارذكرعلي ريسان شنير

79دبلومالطار41892ذي قارذكرحازم ابراهيم عداي47407

80دبلومالطار41892ذي قارذكرمالك شعيبث عبدالحسن47503

81دبلومالطار41892ذي قارذكرحيدرة علي كاظم378780

82دبلومالطار41892ذي قارذكرعقيل كاظم خلف395167

غام كاظم عبد388097 83دبلومالطار41892ذي قارذكررصى

84دبلومالطار41892ذي قارذكرحمزة عبد توفيق114408

85دبلومالطار41892ذي قارذكررزاق كتاب هاشم16826

86دبلومالطار41892ذي قارذكرمحمد مهدي حمادي114648

ى114456 87دبلومالطار41892ذي قارذكرعبدالرحمن علي حسير

ى عبدالكريم شاكر56757 88دبلومالطار41892ذي قارذكرحسير

89دبلومالطار41892ذي قارذكرحسن جواد عبدالكاظم259553

90دبلومالطار41892ذي قارذكرعمار عايد جابر56927

91دبلومالطار41892ذي قارذكرحسام عبداالمير كريم395550

92إعداديةالطار41892ذي قارذكرمقتدى مؤيد مهلهل114396

93إعداديةالطار41892ذي قارذكرمؤمل عبداالئمة عذوف114500

94إعداديةالطار41892ذي قارذكرمصطقى عبدالكريم شاكر475377

ى عبدهللا56994 ى عبدالحسير 95إعداديةالطار41892ذي قارذكربنير

96إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي جواد عبدالكاظم16607

97إعداديةالطار41892ذي قارذكرحيدر عبدالحسن شهيب114390

98إعداديةالطار41892ذي قارذكرسيف الدين نجاح ريسان279984

99إعداديةالطار41892ذي قارذكرسجاد حكيم كامل56807

ى خشان548298 100إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي حسير

101إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار رشيد حميد16539

ى يحنر حسون114429 102إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير



103إعداديةالطار41892ذي قارذكرنور صباح جعاز114950

ى رسول جاسم114656 104إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير

105إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد شاكر عباس378854

106إعداديةالطار41892ذي قارذكرمرتضى عادل غربول114403

107إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد عبداالئمة عذوف56903

108إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي محسن هويف378813

109إعداديةالطار41892ذي قارذكرامجد سالم فرحان395339

110إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسن عيىس محمد56841

111إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي تعبان علي47638

112إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسن طالب حسن394114

ى395784 113إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد عبدهللا حسير

114إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد محسن عاشور57029

115إعداديةالطار41892ذي قارذكرمنتظر مراد كاظم16618

ى جعفر عباس395420 116إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير

117إعداديةالطار41892ذي قارذكرنجاح عبدالحسن عويد56965

118إعداديةالطار41892ذي قارذكراحمد رضاء والي114944

119إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد طالب خالد46988

120إعداديةالطار41892ذي قارذكراحمد حسن عطشان47442

121إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي طاهر موات16870

122إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحسن عبد جبار378760

123إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي كريم عبد57012

124إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسن عبداالمير كامل279805

125إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي عبد عبدالحسن56770

ى جبار56929 126إعداديةالطار41892ذي قارذكرعباس عبدالحسير

127إعداديةالطار41892ذي قارذكرمنتظر ستار جبار378793

128إعداديةالطار41892ذي قارذكرسجاد غالب جعفر395430

129إعداديةالطار41892ذي قارذكرمرتضى شاتول مقشعش378808

ي114985
 
130إعداديةالطار41892ذي قارذكرعقيل مطرسر رزوف

131إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي مدلول عيال280046

132إعداديةالطار41892ذي قارذكرعباس صيوان عزيز395393

133إعداديةالطار41892ذي قارذكرمسلم عبدالحسن مري114910

134إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار موحان حميد47514

135إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد جميل عبدالحسن114387

136إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد طعمة جثير114945

137إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد علي والي114635

138إعداديةالطار41892ذي قارذكرسجاد اياد ابراهيم47186

139إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي داخل حسن394354

140إعداديةالطار41892ذي قارذكرمسلم نعمة مخور114933

141إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد جواد عبدالكاظم395472

142إعداديةالطار41892ذي قارذكرمسلم عبدالرحمن عبدهللا16909

143إعداديةالطار41892ذي قارذكرمصطقى ادريس جاسم536514

144إعداديةالطار41892ذي قارذكرجاسم محمد محسن115001

145إعداديةالطار41892ذي قارذكرجعفر طالب جبار114813

146إعداديةالطار41892ذي قارذكرعباس عبدالواحد نعمة395597

ى خشان548297 147إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار حسير

148إعداديةالطار41892ذي قارذكرعباس جليل شعيبت475401

149إعداديةالطار41892ذي قارذكرسجاد عبد عبد الحسن56774

150إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحسن فاضل كاظم378829



ى عبدالكاظم زغير56799 151إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير

152إعداديةالطار41892ذي قارذكراكرم محسن هويف114964

153إعداديةالطار41892ذي قارذكرانور مجيد حرب114947

154إعداديةالطار41892ذي قارذكرحيدر صباح ريسان57017

155إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار غالب جعفر536526

156إعداديةالطار41892ذي قارذكرعباس كريم حاتم536511

ى داغر395617 157إعداديةالطار41892ذي قارذكراحمد حسير

ى114853 158إعداديةالطار41892ذي قارذكررضا كامل شنير

159إعداديةالطار41892ذي قارذكراحمد سعيد مالح114868

ى عبدالكاظم نعمة114963 160إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير

161إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي حميد علي536466

162إعداديةالطار41892ذي قارذكرايوب يوسف شاتول114999

ى سعيد هويش16529 163إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير

164إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسن جمعة طاهر56887

165إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد جواد عبدالكاظم114941

166إعداديةالطار41892ذي قارذكرمشتاق عبداالمام سلمان16862

167إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي عبد جودة16971

168إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمود عطشان جخيم254517

169إعداديةالطار41892ذي قارذكرمصطقى رحيم مطرسر395459

170إعداديةالطار41892ذي قارذكرحيدر علي دبيس279937

هللا حاتم114625 171إعداديةالطار41892ذي قارذكرصفاء خير

172إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد مصطقى دريعم394286

173إعداديةالطار41892ذي قارذكراحمد محمد جالب395007

174إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي حامد نارص114526

175إعداديةالطار41892ذي قارذكرمهدي رشيد سمير114939

176إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد جاسم محمد536430

177إعداديةالطار41892ذي قارذكراكرم رياض رزاق475435

178إعداديةالطار41892ذي قارذكرعمار شيحان سالم16903

179إعداديةالطار41892ذي قارذكرمؤمل عدنان نعمة394586

180إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي رسول جاسم395562

181إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمود شاكر عيىس378825

ى عكلة394557 182إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار عبدالحسير

183إعداديةالطار41892ذي قارذكربركات محسن جبار47425

184إعداديةالطار41892ذي قارذكرميثاق عبداالمير حاتم114668

185إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسن عماد سالم422827

يف كاظم57034 ى عبدالرسر 186إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير

ى56818 187إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد احمد حسير

يف131347 188إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار علي رسر

189إعداديةالطار41892ذي قارذكراحمد نارص شاتول16942

190إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي قيس عبود394142

191إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي كريم حسن395684

192إعداديةالطار41892ذي قارذكروائل عبدالكريم جبارة475407

193إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد سعدي مكطوف56873

هللا56820 194إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد حليم خير

195إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار عبدالحسن شهيب56977

ى عالء فارس378877 196إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير

197إعداديةالطار41892ذي قارذكرمنتظر محمد سمير378676

198إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي حسن نارص378868



199إعداديةالطار41892ذي قارذكرسيف عبود محمد56945

200إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد عكلة دايخ16586

201إعداديةالطار41892ذي قارذكراحسان حسن جي 46812

202إعداديةالطار41892ذي قارذكراحمد مزهر دريعم46761

203إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد كريم علي114929

ى114937 204إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسام حامد حسير

205إعداديةالطار41892ذي قارذكرسجاد رحيم عبد56744

206إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسن محمد حامد56802

207إعداديةالطار41892ذي قارذكرحيدر جواد كاظم16966

208إعداديةالطار41892ذي قارذكرسيف علي شناوة536438

209إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار زياد ساجت395021

210إعداديةالطار41892ذي قارذكرسجاد صابر شاكر114949

ى114989 211إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي كاظم شنير

212إعداديةالطار41892ذي قارذكرباقر خالد حمود395400

213إعداديةالطار41892ذي قارذكرحيدر علي شنون395793

214إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار كاظم حليحل114994

215إعداديةالطار41892ذي قارذكراحمد عودة داود114618

ى ابراهيم منصور536491 216إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير

217إعداديةالطار41892ذي قارذكرغسان عبدالعباس ثجيل378684

ى57016 218إعداديةالطار41892ذي قارذكرباقر حسن حنير

219إعداديةالطار41892ذي قارذكرمؤمل سلطان ريحان56959

220إعداديةالطار41892ذي قارذكراسامة غانم ضايف280162

ى ثجيل541447 221إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار عبدالحسير

ي47484 222إعداديةالطار41892ذي قارذكرازهر لذيذ عبدالنن 

ى عبدهللا56984 223إعداديةالطار41892ذي قارذكرعبدهللا عبدالحسير

ى داغر378700 224إعداديةالطار41892ذي قارذكرمهدي عبدالحسير

225إعداديةالطار41892ذي قارذكرعمار مسعد جساس395891

ي كامل114992
ى
226إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي كاف

227إعداديةالطار41892ذي قارذكرانس محمود محسن395382

228إعداديةالطار41892ذي قارذكرمجتن  نض عديم114557

229إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسن عبدالعزيز عباس114752

ى395538 230إعداديةالطار41892ذي قارذكرسجاد علي عبدالحسير

231إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي صباح ريسان114795

ى114718 232إعداديةالطار41892ذي قارذكروليد عادل عبدالحسير

233إعداديةالطار41892ذي قارذكرمحمد محسن علي280344

ى حاشوش114723 234إعداديةالطار41892ذي قارذكرحيدر حسير

235إعداديةالطار41892ذي قارذكراحمد ابراهيم فرحان378820

236إعداديةالطار41892ذي قارذكرسجاد صبيح جبار114913

ي عبدالحسن مري395521
237إعداديةالطار41892ذي قارذكرهانى

238إعداديةالطار41892ذي قارذكرعلي عودة حمادي395695

239إعداديةالطار41892ذي قارذكرعباس مهلهل جلوب114747

240إعداديةالطار41892ذي قارذكركرار عادل عبدعلي114990

ى هاشم عاشور114504 241إعداديةالطار41892ذي قارذكرحسير

242إعداديةالطار41892ذي قارذكرحامد صباح ريسان57022

243إعداديةالطار41892ذي قارذكرابراهيم محمد ابراهيم56955

244دبلومالطار41892ذي قارذكرعلي عبيد مكطوف56824

245دبلومالطار41892ذي قارذكرضياء اشهيب عطشان47451

1بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىحميدة عباس مسير16836



2بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىسيناء هادي ضايف47627

3بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىسخ  عبداالئمة عذوف114469

4بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىفقدان جعيول عبد114797

5بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىبتول غالب كاظم16551

6بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىحمدون محسن جبار475371

7بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىهدير عباس منحر56930

8بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىانوار عوده حمادي395191

9بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىزهراء محمدحسن حسن114674

10دبلومالطار41892ذي قارأننىسارة جاسم حمود47255

ى259527 11دبلومالطار41892ذي قارأننىنجالء كريم حسير

12دبلومالطار41892ذي قارأننىنسيمة نارص ضيدان16576

13دبلومالطار41892ذي قارأننىعواطف علوان رحم56749

14دبلومالطار41892ذي قارأننىلقاء طالب مشلول16882

15إعداديةالطار41892ذي قارأننىسجود صالح جابر378859

1بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىنبا محسن عاشور57031

2بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىحوراء غالب صبح114788

3بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىنور محسن عاشور57028

فاطمة علي عبيد536443
4بكالوريوسالطار41892ذي قارأننى

5بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىدعاء غالب صبح114785

6بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىزينب عباس فاضل47569

7بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىرويده كاظم عويد114542

8بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىازهار عوده حسن56961

9بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىعلياء عبدالحسن حمودة16507

10بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىابتهال سالم شنيور47492

11بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىازهار رحيم عودة378850

12بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىامال ظاهر محيسن395638

13بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىضخ عبداالئمة عذوف56889

ى عباس منحر56940 14بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىحنير

يف كاظم16843 15بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىزينب عبدالرسر

16بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىازهار عودة حمادي114552

17بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىميسم عباس منحر56943

18بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىرسى بركات يونس395911

ري  هام حسن علي559288
19بكالوريوسالطار41892ذي قارأننى

20بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىحوراء طالب مسعد114758

21بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىزهراء محمد موس16849

22بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىلقاء عبدالحسن حموده395042

23بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىاسيل عبدالكريم كاظم378735

زهراء علي كاظم378754
24دبلومالطار41892ذي قارأننى

25دبلومالطار41892ذي قارأننىزينب نعيم حنون114927

مريم علي كاظم378741
26دبلومالطار41892ذي قارأننى

27إعداديةالطار41892ذي قارأننىعذراء نجاح ريسان279538

28إعداديةالطار41892ذي قارأننىرحاب هاشم عاشور114570

ى قاسم56980 29إعداديةالطار41892ذي قارأننىهند عبدالحسير

30إعداديةالطار41892ذي قارأننىسارة عطية شبيب114375

ى56870 31إعداديةالطار41892ذي قارأننىنبا نعيم عبدالحسير

32إعداديةالطار41892ذي قارأننىزهراء سعيد هويش56901

ى56974 ريام علي حسير
33إعداديةالطار41892ذي قارأننى

34إعداديةالطار41892ذي قارأننىهدى عبود محمد114631



حوراء علي عبيد536517
35إعداديةالطار41892ذي قارأننى

ى قاسم56982 36إعداديةالطار41892ذي قارأننىفاطمه عبدالحسير

تبارك كاظم عبدعلي47136
37إعداديةالطار41892ذي قارأننى

38إعداديةالطار41892ذي قارأننىمرسة هاشم عاشور216499

تبارك علي نارص114982
39إعداديةالطار41892ذي قارأننى

ى محمد114774 40إعداديةالطار41892ذي قارأننىزهور حسير

41إعداديةالطار41892ذي قارأننىفاطمة طعمة جثير114952

42إعداديةالطار41892ذي قارأننىبتول عزيز عبدالرضا114642

43إعداديةالطار41892ذي قارأننىفاطمة عذاب رمضان16957

44إعداديةالطار41892ذي قارأننىفاطمة نعيم ضايف47343

45إعداديةالطار41892ذي قارأننىاسماء عبد جبار378770

نبا عبدعلي شمال47105
46إعداديةالطار41892ذي قارأننى

47إعداديةالطار41892ذي قارأننىارساء فالح حسن16895

48إعداديةالطار41892ذي قارأننىزهراء محسن غيثان46908

49إعداديةالطار41892ذي قارأننىفاطمة فزع داود475417

ى داغر378713 50إعداديةالطار41892ذي قارأننىزهراء عبدالحسير

هللا114433 51إعداديةالطار41892ذي قارأننىمكارم حليم خير

52إعداديةالطار41892ذي قارأننىزهراء غانم ضايف378885

ان47200 53إعداديةالطار41892ذي قارأننىايات حسن حير

54إعداديةالطار41892ذي قارأننىسمر مازن محسن16516

ي عباس16596 55إعداديةالطار41892ذي قارأننىزهراء ناج 

ى56831 ايات علي حسير
56إعداديةالطار41892ذي قارأننى

ى عنيد56787 57إعداديةالطار41892ذي قارأننىحوراء حسير

58إعداديةالطار41892ذي قارأننىزهراء طالب مسعد280085

59إعداديةالطار41892ذي قارأننىعذراء عماد كاظم114639

60إعداديةالطار41892ذي قارأننىسيناء عبد حسن115007

فاطمة علي كاظم378746
61إعداديةالطار41892ذي قارأننى

62إعداديةالطار41892ذي قارأننىايات عباس فاضل47578

63إعداديةالطار41892ذي قارأننىثريا فزع داود114454

64إعداديةالطار41892ذي قارأننىرسل ادريس عديم279836

االء علي عجة395837
65إعداديةالطار41892ذي قارأننى

66إعداديةالطار41892ذي قارأننىنور عبدالحسن حمودة57000

ى عنيد56790 67إعداديةالطار41892ذي قارأننىريام حسير

68إعداديةالطار41892ذي قارأننىزهراء يوسف جواد279647

69إعداديةالطار41892ذي قارأننىفاطمة مصطقى دريعم394636

70إعداديةالطار41892ذي قارأننىايهاب حليم ذياب56988

71إعداديةالطار41892ذي قارأننىاخالص هليل كنيهر57039

72إعداديةالطار41892ذي قارأننىجوارح فاقد عبدالزهرة395709

73إعداديةالطار41892ذي قارأننىلقاء نعيم عويد114968

74بكالوريوسالطار41892ذي قارأننىليل نارص ذهب56921

1دكتوراهسومر21893ذي قارذكرحمود نارص حسون398319

2دكتوراهسومر21893ذي قارذكرعادل هديرس نعيثل74549

3ماجستيرسومر21893ذي قارذكرفتح هللا جليل مهوس23730

4ماجستيرسومر21893ذي قارذكرزيد خالوي جابر415237

5ماجستيرسومر21893ذي قارذكرشاكر مساهر عطشان23601

6ماجستيرسومر21893ذي قارذكرعيىس هديرس نعيثل23661

7ماجستيرسومر21893ذي قارذكررعد عبداالمير عليوي415366

8ماجستيرسومر21893ذي قارذكرمشتاق نعمة جاسم416489



9ماجستيرسومر21893ذي قارذكرمجيد صبط راشد535845

10ماجستيرسومر21893ذي قارذكرعقيل موحان محمد415015

11ماجستيرسومر21893ذي قارذكراحمد حسن علي535752

12ماجستيرسومر21893ذي قارذكرحيدر مساهر عطشان104086

ى زغير عيدان442122 13ماجستيرسومر21893ذي قارذكرحسير

14ماجستيرسومر21893ذي قارذكرهشام مالك مزهر104192

15ماجستيرسومر21893ذي قارذكرعباس جاسم دبيان458243

ي458722
ى شمخى 16ماجستيرسومر21893ذي قارذكرضياء حسير

17ماجستيرسومر21893ذي قارذكرعبدالحكيم جبار رباط104272

18ماجستيرسومر21893ذي قارذكرحيدر زغير عيدان415143

19ماجستيرسومر21893ذي قارذكرعلي عبد كاظم23678

20بكالوريوسسومر21893ذي قارذكروليد عبدالحميد محيسن415303

21بكالوريوسسومر21893ذي قارذكررزاق هادي علوان214462

22بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد كاظم عبدان460046

23بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد هادي زايد23749

24بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراسامة نارص شالل347525

25بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي عطشان نعيمة415023

ي416035
26بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرواثق كامل حبينى

ى خضى صباح415353 27بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

28بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعبدالرحمن هاشم دبيان458166

29بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمود مساهر عطشان23630

30بكالوريوسسومر21893ذي قارذكروسام سليم عبدهللا535856

31بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعادل جبار مخلف104398

ى عطشان نعيمة214520 32بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

ى علوان455104 33بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرسليم عبدالحسير

34بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعالء حسن بدر415478

35بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعالء محمد جابر535773

36بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرجواد كاظم طالب535880

ى حميد462619 37بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي حسير

38بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرظافر طالل عبدعلي535830

39بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحيدر نجم عبد104232

40بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد لفته مطلق458190

ى535849 41بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمشعل علي حسير

42بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرهناء كاظم عباس74366

43بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد شدود معارج23655

44بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمرتضى عبدالحسن محمد228202

45بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرغانم عطوان رزاق75022

ى عبد كاظم23747 46بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

47بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي جبار مليحم535816

48بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرانمار فلح حسن228257

49بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرثائر عبدالزهرة عبدعلي347198

50بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرفواز عني  نارص104049

51بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحسان علي عبدهللا347446

52بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي حسن علي23635

53بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرنورس ثامر علي415617

54بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرباسم عدنان عبد سوادي415670

55بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرسند لفته مطلق23756

ى كاظم104253 56بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعالء عبدالحسير



57بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرصالح هادي سعدون416249

58بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمرتضى نجم عبد23594

59بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرخالد جبار عيىس470481

ى علوان458210 ي عبدالحسير 60بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعبدالنن 

61بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي محمد سموم104211

62بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراسعد فاخر كسار104270

ى شناوة442112 63بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرماهر حسير

64بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرضياء حيدر كريم535761

65بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرخالد عبدالواحد اسود535886

66بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرناطق زياد غيثان416120

67بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي عباس بديوي553313

ى موس458925 68بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرصفاء عبدالحسير

ى غالب محمد415469 69بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

ى416115 70بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد سدخان حسير

71بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعصام كاظم خلف23629

72بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد زيدان خلف535876

73بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد قاسم بردان458361

74بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرنعيم عبد حمادي417792

75بكالوريوسسومر21893ذي قارذكريوسف زيدان خلف535678

76بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد عني  نارص347112

77بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمصطقى عبدالسميع كامل103811

78بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعبيد منشد عبيد535805

79بكالوريوسسومر21893ذي قارذكركرار فلح حسن458221

80بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرطارق نضهللا بهلول23615

81بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعبدهللا مالك مزهر534296

82بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد علي عطشان535708

83بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعقيل جبار مليحم104149

ى جوالن415998 84بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد حسير

85بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد صالح مهدي415873

86بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي رزاق عباس415389

87بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي فليح حسن214548

88بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحيدر رحيم نعيمة535893

89بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسن طاهر حبيب550319

90بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعبدالرحمن ساير رزاق347177

91بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحوراء يوسف محيبس476372

92بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسن شهيد جارهللا347247

93بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد طالب جارهللا535799

94بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد مطر نعمة293371

95بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي مديح وهب535778

96بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي ثامر سدخان74570

ى جابر416145 97بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي حسير

يف حسن535714 98بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد رسر

99بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعمار محمد عبد416216

100بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد عبداالمير عبدالحسن535684

101بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرذوالفقار علي داخل542194

102دبلومسومر21893ذي قارذكرسعد شدود معارج416369

103دبلومسومر21893ذي قارذكرريسان زغير زايرحسن74482

104دبلومسومر21893ذي قارذكرمازن نارص حنون104318



ى محمد شنان415960 105دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

106دبلومسومر21893ذي قارذكرحمزة مساهر عطشان23755

ى فوزي احمد75294 107دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

ي جي 104125
108دبلومسومر21893ذي قارذكراياد شمخى

109دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي خضى صباح214444

110دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي محمد حويش74884

ي عبدالكاظم انتيش103743
ى
111دبلومسومر21893ذي قارذكروف

ى347193 يف عبدالحسير 112دبلومسومر21893ذي قارذكرعبدهللا رسر

ي لفته خميس347078 113دبلومسومر21893ذي قارذكرناج 

114دبلومسومر21893ذي قارذكرنضهللا بهلول طارش23610

115دبلومسومر21893ذي قارذكرعادل خضير ساهي23672

116دبلومسومر21893ذي قارذكرمحمد قاسم حسن415196

117دبلومسومر21893ذي قارذكرصالح جابر عجيل74802

118دبلومسومر21893ذي قارذكرمحمد خالد علي458296

119دبلومسومر21893ذي قارذكرحيدر دويران عويد535793

120دبلومسومر21893ذي قارذكرهالل لفلوف خليف104141

121دبلومسومر21893ذي قارذكروليد نعمة كاظم75626

ى104361 122دبلومسومر21893ذي قارذكرعباس خضى حسير

123دبلومسومر21893ذي قارذكرعمار نارص حنون415376

124دبلومسومر21893ذي قارذكرحسن زغير عيدان416345

125دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي نعيم هليب415332

126دبلومسومر21893ذي قارذكرسالم محمود شناوة415009

127دبلومسومر21893ذي قارذكرعماد عبدالكاظم انتيش23745

ي442145
128دبلومسومر21893ذي قارذكرظافر كامل حبينى

129دبلومسومر21893ذي قارذكرمرتضى عبدالزهرة كاظم389397

130دبلومسومر21893ذي قارذكراحمد سعيد جمعة454918

ى حمود536119 131دبلومسومر21893ذي قارذكراكرم عبدالحسير

132دبلومسومر21893ذي قارذكرفرج عطوان رزاق104329

133دبلومسومر21893ذي قارذكربارق نضهللا بهلول534563

134دبلومسومر21893ذي قارذكرعمر تركي طعمة416133

ي حميد عناد535870
135دبلومسومر21893ذي قارذكرعبدالغنى

136دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي عبدالسميع كامل23645

ف صالح عطشان103798 137دبلومسومر21893ذي قارذكرارسر

138دبلومسومر21893ذي قارذكرمرتضى جبار شهد104327

139دبلومسومر21893ذي قارذكرسجاد كاظم شياع553312

140دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي فؤاد جبار415167

 علي فتاح415178
ى 141دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

142دبلومسومر21893ذي قارذكرعالء عبدهللا طاهر415233

143دبلومسومر21893ذي قارذكرخليفة عطوان رزاق104305

144دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي محسن جي 458428

ى عكلة452456 145دبلومسومر21893ذي قارذكريوسف حسير

ى535811 146دبلومسومر21893ذي قارذكرعبدهللا سالم حسير

147دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي محمد ادهام103704

ى عبد فايز535688 148دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

149دبلومسومر21893ذي قارذكريوسف نجم عبيد551029

ى مهدي جارهللا458662 150دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

ى فالح23621 151دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي حسير

152دبلومسومر21893ذي قارذكرعباس جاسب رشيد347239



153دبلومسومر21893ذي قارذكرحاتم عادل جعفر458536

154إعداديةسومر21893ذي قارذكرمصطقى مطر نهيب442131

155إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد نعيم هليب23637

156إعداديةسومر21893ذي قارذكرعمار شالل عبد415289

157إعداديةسومر21893ذي قارذكرعمار جاسم سعيد458468

158إعداديةسومر21893ذي قارذكروهاب رزاق مطر415224

159إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد كاظم نارص460036

160إعداديةسومر21893ذي قارذكرظافر سعيد حبيب104217

161إعداديةسومر21893ذي قارذكرطالب عبدالكاظم محيسن415520

162إعداديةسومر21893ذي قارذكرعبدالواحد صكبان دراج535865

ى74356 يف عبدالحسير 163إعداديةسومر21893ذي قارذكرنض رسر

164إعداديةسومر21893ذي قارذكرفهد عويد صلبوخ535719

165إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد فرهود عكيلي459975

166إعداديةسومر21893ذي قارذكرحيدر محمد حويش75473

167إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي ثعبان جلوب442702

168إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد جبار عيىس347103

169إعداديةسومر21893ذي قارذكرحيدر كريم حبيب74950

1بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد عبدالعباس مخي74340

2بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد كريم نعيمة104138

3بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرطالل عدنان عبد415488

4بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي هادي عناد23641

5بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسام جبار حسن104289

6بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرازهر جي  جياد75003

ي460072 7بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمصطقى محمد خاج 

8بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد كريم جبار104342

9بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد تينان حسن246976

ى75833 10بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد جبار حسير

11بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد سالم مكي75042

12بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد باسم خريبط442137

13بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد فؤاد كاظم74932

14بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد علي عبدالزراق23735

15بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرسلمان علوان هليالي531745

ى عبدالرحمن داود553977 16بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

17بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسن عزيز مهدي23627

18بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرازهر باسم خريبط415688

19بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرضياء نعيم هراب23605

20بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرفرقد محمدرضا مجيد75324

21بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد كاظم جبار75768

22بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعبدهللا وهاب رزاق458525

23بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعصام محمد حاجم415201

24بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمصطقى طالب رشيد103947

25بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعباس عبد شنيور75416

26بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمصطقى عبد نافل347700

27بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرليث حبيب داخل75743

28بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعباس محمد صي 347207

ى حيدر فؤاد416052 29بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

30بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد عبداالمير عليوي415886

31بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرناطق فالح خزار75234



ى مكطوف458910 32بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعمار حسير

33بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرشاكر عبد شنيور214437

34بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرصادق كاظم غالي347463

35بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمخلد عباس حنون75259

36بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسام داخل عبدهللا104179

37بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي سعد كاظم535802

38بكالوريوسسومر21893ذي قارذكركرار هادي بجاي535745

39بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي تركي طعمة458988

40بكالوريوسسومر21893ذي قارذكروسام سلمان منعيى104206

41بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرطارق زياد غيثان535861

42بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد صيوان لفته458508

43بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعباس جاسب حمودة415407

44بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحمد حسن علي415074

45بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحازم محمد سنكي104308

ى كاظم246973 46بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي حسير

47بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعمار عبدعلي حسن415271

 علي عبدالرزاق23733
48بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمصطقى

ى بادي صالح23607 49بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

50بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسن جواد نعمة23639

51بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي محمد طالب415645

52بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمنير عزيز عودة416098

53بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرسيف علي خصاف415763

54بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرسجاد حميد عابر416085

55بكالوريوسسومر21893ذي قارذكركرار عبدالرزاق خضى416381

ى هادي دخيل415434 56بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

57بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعالء عبداالمير كاظم458382

58بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمحمد صالح عطشان415553

ي415834 59بكالوريوسسومر21893ذي قارذكروسام صالح عرين 

60بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرهشام عبود حنون415572

61بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعلي نضهللا بهلول104245

62بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرباسم عويد صلبوخ416527

63بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمروان محمد يارس535825

ى عزيز برهان458693 64بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

65بكالوريوسسومر21893ذي قارذكركرار حيدر محيسن418848

66بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسن مهنا اسماعيل104035

67بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسام فياض رزاق415172

68بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرمرتضى عبد كاظم458182

69بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرعالء شهد مهدي539052

ى نعمة هادي23716 70بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحسير

71بكالوريوسسومر21893ذي قارذكررسى علي ماجد74518

72بكالوريوسسومر21893ذي قارذكرحيدر عبدالرزاق خضى104423

73بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراحمد مالك مزهر553310

ى رسحان75853 74بكالوريوسسومر21893ذي قارذكربدر حسير

ى صالح نعيم75223 75دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

ي تموين214543 76دبلومسومر21893ذي قارذكرمحمد ناج 

ى موالن460017 77دبلومسومر21893ذي قارذكرعباس حسير

78دبلومسومر21893ذي قارذكرعبدالجبار فارس نعمة458235

ي عبد23731 79دبلومسومر21893ذي قارذكرمصطقى ناج 



80دبلومسومر21893ذي قارذكرابراهيم جبار مخلف104387

ى كزار104298 81دبلومسومر21893ذي قارذكرمحمود حسير

82دبلومسومر21893ذي قارذكروفاء كاظم غالي347123

83دبلومسومر21893ذي قارذكروسام علي كاظم415879

84دبلومسومر21893ذي قارذكراحمد سالم مكي75384

85دبلومسومر21893ذي قارذكراحمد علي نصار416320

86دبلومسومر21893ذي قارذكروالء داخل عبيد415396

87دبلومسومر21893ذي قارذكريونس فهد عويد214508

ى ابراهيم عبدالرحيم415804 88دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

ى خالد حسن214433 89دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

90دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي عباس يارس214424

91دبلومسومر21893ذي قارذكرهادي رزاق عبدهللا23608

92دبلومسومر21893ذي قارذكرسامي علي كاظم535889

93دبلومسومر21893ذي قارذكرسجاد احمد جهاد535796

94دبلومسومر21893ذي قارذكرعبدهللا سويجت فرحان247006

95دبلومسومر21893ذي قارذكرحيدر هداب شاكر347233

ي عبدهللا بهلول75946
96دبلومسومر21893ذي قارذكرحسينى

ى لفته خميس279336 97دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

98دبلومسومر21893ذي قارذكردويان عطشان فرحان74989

99دبلومسومر21893ذي قارذكرمنصور سالم مكي23720

ى انعيمة كاظم23590 100دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

101دبلومسومر21893ذي قارذكرحازم جابر راشد23618

102دبلومسومر21893ذي قارذكرعقيل كاظم خلف103972

ى كريم حسن415930 103دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

ي214481 104دبلومسومر21893ذي قارذكرفؤاد محنون ناج 

105دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي كاظم عوض23740

ى حامد شاكر347223 106دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

107دبلومسومر21893ذي قارذكركرار كاظم جبار23640

108دبلومسومر21893ذي قارذكرعلي محمد خزعل458544

109دبلومسومر21893ذي قارذكراحمد فؤاد جبار416073

110دبلومسومر21893ذي قارذكروسام صباح ابراهيم104050

ى محمد جبار347646 111دبلومسومر21893ذي قارذكرحسير

112إعداديةسومر21893ذي قارذكرنوفل جميل مهدي452662

113إعداديةسومر21893ذي قارذكرمصطقى محمد طاهر214517

114إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي حازم جوالن458256

115إعداديةسومر21893ذي قارذكركرار صالح عبد442127

116إعداديةسومر21893ذي قارذكرفهد احسان علي442087

117إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد قاسم داخل535724

118إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد احمد جبار535818

ى سعد كاظم104184 119إعداديةسومر21893ذي قارذكرحسير

120إعداديةسومر21893ذي قارذكرسجاد طعمة كاظم214503

121إعداديةسومر21893ذي قارذكراسعد هالل لفلوف246803

ى حسن بدر415777 122إعداديةسومر21893ذي قارذكرحسير

123إعداديةسومر21893ذي قارذكرعباس شهاب شاكر458440

124إعداديةسومر21893ذي قارذكرسجاد قاسم جهلول104161

125إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد خضير دينار553337

126إعداديةسومر21893ذي قارذكراحمد زيدان خلف535695

127إعداديةسومر21893ذي قارذكراحمد حمود نارص470432



128إعداديةسومر21893ذي قارذكركرار خضير دينار416328

129إعداديةسومر21893ذي قارذكرمصطقى عقيل عبدالحميد23685

ى عبدالواحد صكبان104082 130إعداديةسومر21893ذي قارذكرحسير

131إعداديةسومر21893ذي قارذكرصالح بهلول لفلوف104130

132إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد جمال مرداس536797

133إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي خليل عبدالجليل104414

134إعداديةسومر21893ذي قارذكراحمد قحطان عدنان23619

135إعداديةسومر21893ذي قارذكررضا عباس فاضل553311

136إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي عبدالرسول حميد476387

137إعداديةسومر21893ذي قارذكراحمد مراد نعمة246795

138إعداديةسومر21893ذي قارذكركرار عدنان جعفر23700

ى بهلول416229 139إعداديةسومر21893ذي قارذكرايمن حسير

140إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد جاسم جي 74821

141إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي عبدالواحد علي228116

142إعداديةسومر21893ذي قارذكراحمد عبدالسادة سلمان442393

143إعداديةسومر21893ذي قارذكرليث فاخر كسار347298

يف347477 144إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي طارق رسر

ي عطية535787 145إعداديةسومر21893ذي قارذكرخضى ناج 

146إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي فهد عويد442369

147إعداديةسومر21893ذي قارذكررضا كاظم عبدالجليل458501

148إعداديةسومر21893ذي قارذكرعالء هادي سعدون442385

 علي عطشان415044
149إعداديةسومر21893ذي قارذكرمصطقى

150إعداديةسومر21893ذي قارذكرحيدر صالح نعيم23741

151إعداديةسومر21893ذي قارذكرعبدهللا ماجد هاشم279322

152إعداديةسومر21893ذي قارذكرحسن فالح فياض347095

ى كاظم459939 153إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي حسير

154إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمود نارص حدود459930

155إعداديةسومر21893ذي قارذكركرار راشد يازع75306

156إعداديةسومر21893ذي قارذكرحسام الدين علي شياع89657

157إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي غالب محمد228041

158إعداديةسومر21893ذي قارذكرسيف كامل عطية416062

ي214466 159إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي صالح عرين 

ى214621  عبدالحسير
ى مصطقى 160إعداديةسومر21893ذي قارذكرحسير

161إعداديةسومر21893ذي قارذكرحبيب حميد جودة104165

ى قاسم حسن102112 162إعداديةسومر21893ذي قارذكرحسير

ى هاشم دبيان227912 163إعداديةسومر21893ذي قارذكرحسير

164إعداديةسومر21893ذي قارذكركرار محمد سدخان104219

ي23676 165إعداديةسومر21893ذي قارذكرقضي صالح عرين 

166إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي جمال كامل228225

167إعداديةسومر21893ذي قارذكرداود سالم مكي75132

168إعداديةسومر21893ذي قارذكرمنير علي غدير347550

169إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمود عودة ساجت460107

170إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي رعد شهد246962

171إعداديةسومر21893ذي قارذكرمنتظر جمال كامل104030

ي عبدعلي226823
172إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي راضى

173إعداديةسومر21893ذي قارذكرمهدي اسماعيل فرحان458674

174إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد حمود نارص470474

175إعداديةسومر21893ذي قارذكرسجاد فرحان فياض347445



176إعداديةسومر21893ذي قارذكرمحمد هاشم عبدالواحد460021

177بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراسعد عبدالرزاق خضى416406

178بكالوريوسسومر21893ذي قارذكراصيل صالح مهدي104070

179دبلومسومر21893ذي قارذكرصالح هادي هندي415594

180دبلومسومر21893ذي قارذكررزاق عواد جبار93635

ي23722 181دبلومسومر21893ذي قارذكراحمد صالح عرين 

182دبلومسومر21893ذي قارذكرحسن عيد حسن104409

183إعداديةسومر21893ذي قارذكرنصير نارص شالل227960

184إعداديةسومر21893ذي قارذكرقضي سلمان منعيى103956

185إعداديةسومر21893ذي قارذكرعلي نديم زميط214538

ي مجيد97945 1ماجستيرسومر21893ذي قارأننىاحالم ناج 

ي23751
2بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىايمان كامل حبينى

3بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىامل خضير ساهي415861

4بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىركزان فيصل احمد415813

5بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىاوراس عبدالكريم سعود347132

6بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىعبير عبيد مجهول458701

7بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىاسماء هاشم عبدالواحد535770

8بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىزهراء حمود مطير536251

9بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىرونق مهدي عبدالحسن23657

10بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىبيداء زورة حسن535765

11بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىثبات نسيم حمود214531

12بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىميسون محمد سموم104061

13بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىهدى حمد عواد535852

14بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىفاطمة عبدالرسول مهدي415844

15بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىزينة ثعبان جلوب427461

16بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىزهراء عزيز برهان415656

17بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىضفاف عواد حمد415679

18بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىسماح محمد عبد415948

ي عطية437148 19بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىخلود ناج 

20بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىلقاء ثامر سدخان75191

21بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىخلود رزاق عبدهللا75206

22دبلومسومر21893ذي قارأننىفاطمة ثجيل عكلة415104

23دبلومسومر21893ذي قارأننىرشا فؤاد جبار415772

24دبلومسومر21893ذي قارأننىرنا جواد كاظم458280

25دبلومسومر21893ذي قارأننىكوثر جبار حسن416276

26دبلومسومر21893ذي قارأننىزينا عليوي شيال458268

27دبلومسومر21893ذي قارأننىاطياف جابر سمير389936

28دبلومسومر21893ذي قارأننىوسن مهنا اسماعيل536776

ى كاظم شالل23669 29دبلومسومر21893ذي قارأننىبرسر

30دبلومسومر21893ذي قارأننىهبة ثعبان جلوب416187

31دبلومسومر21893ذي قارأننىنرجس عباس فرحان535737

32دبلومسومر21893ذي قارأننىزينب زيدان خلف535879

ى416354 33دبلومسومر21893ذي قارأننىدعاء فليح حسير

34دبلومسومر21893ذي قارأننىهيام احمد عبد89684

35دبلومسومر21893ذي قارأننىفاطمة جاسم جي 415818

36دبلومسومر21893ذي قارأننىرنا رميض محسن550892

37دبلومسومر21893ذي قارأننىنهلة نارص ضيدان103688

38إعداديةسومر21893ذي قارأننىزينب عبدالعزيز خلف74593



39إعداديةسومر21893ذي قارأننىزينب خلف حلو23714

40إعداديةسومر21893ذي قارأننىاسماء عبدالزهرة مهدي416198

41إعداديةسومر21893ذي قارأننىرفاة عبدالرزاق عكار415854

42إعداديةسومر21893ذي قارأننىامتياز صبار عبد415583

1ماجستيرسومر21893ذي قارأننىسارة عبدالكريم حنون442136

2بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىضخ رزاق عباس74899

3بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىزينب ماجد كاظم442392

4بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىهديل ماجد هاشم214478

5بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىعبير زمان فالح460480

6بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىالحان جميل عطشان535834

ق حسن فزاع347313 7بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىاستي 

8بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىنور عبدالجبار لفته42077

9بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىفاطمة زيدان خلف535697

10بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىايات حامد شاكر214571

11بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىاوراس دوجي معيدي415151

12بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىامتثال غالب محمد214488

رفل عبدالواحد علي75436
13بكالوريوسسومر21893ذي قارأننى

فاطمة علي خلوهن347158
14بكالوريوسسومر21893ذي قارأننى

15بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىانتصار صالح عبيد534702

16بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىازهار يوسف حسن415564

17بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىمروة نعيم جاسم415070

18بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىغفران هاشم بدير415064

ي415250
19بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىخديجة كامل راضى

20بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىمريم صمد عبد23728

ي مجيد113487 21بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىتبارك ناج 

22بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىايمان سالم كاظم416044

23بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىارساء هاشم عبدالواحد23592

ى وليد عبدالحميد415311 24بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىبنير

25بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىاالء محسن راهي228006

26بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىانتصار زياد عطشان104104

27بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىنور وليد عبدالحميد442132

ى جاسم23719 28بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىوديان عبدالحسير

29بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىنجالء فريد كاظم394776

30بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىهديل كامل عطية347168

31بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىسارة حامد شاكر104285

32بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىزينب محمد عويص460091

33بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىهدى سعدي كزار104320

34بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىستار جبار شجاي104117

35بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىفاطمة عبدهللا طاهر458335

ى حامد شاكر214562 36بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىحنير

37بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىغفران هادي عناد23603

38بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىاسماء محمد عبد335449

39بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىوفاء صالح عبيد74374

ى خضير104382 40بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىدالل حسير

41بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىزهراء عبدهللا طاهر458348

42بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىحنان وادي سوير550886

43بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىحنان هادي بلبول460491

ى خضير416025 44بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىحوراء ياسير



45بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىعلية صباح عطشان104370

46بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىامال هادي عناد553314

47بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىهند كامل صكبان415942

ى جوالن416012 48بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىايات حسير

49بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىرؤى كريم هيكل104239

50بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىصابرين عبدالهادي مسير104260

51بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىهبة عباس خضير104066

52بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىحنان عادل رويشد415505

ى74917 53بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىمريم جبار حسير

54بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىحوراء نارص عذاب352257

55بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىحوراء محسن غيثان347802

56بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىسخ  عقيل كاظم442147

57بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىمنال جبار حسن535883

58بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىرواء كاظم نارص23723

ى جابر415092 59بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىعال حسير

60بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىماثر قاسم هراب23648

61بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىخديجة كحيط بري416173

62بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىرحاب محمد جاسم419066

63بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىاسماء طعمة محمد535814

64بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىزهراء عبدالحسن رشك75681

65بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىهبة رزاق جابر104150

66بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىنباء حيال نارص442389

ة جمال مرداس315817 67دبلومسومر21893ذي قارأننىامير

68دبلومسومر21893ذي قارأننىفضائل كفاح عبد214494

زهراء حيدر علي74850
69دبلومسومر21893ذي قارأننى

70دبلومسومر21893ذي قارأننىعفاف كاظم خلف104008

اسيل علي جاسم416477
71دبلومسومر21893ذي قارأننى

ة مجيد عبدهللا214454 72دبلومسومر21893ذي قارأننىسمير

رشا جليل عبدالعالي415040
73دبلومسومر21893ذي قارأننى

74دبلومسومر21893ذي قارأننىاالء هاشم بدير539301

75دبلومسومر21893ذي قارأننىانتظار زياد غيثان228299

76دبلومسومر21893ذي قارأننىايناس عبدالكريم سعود23698

ي لفلوف75906 هدى حرن 
77دبلومسومر21893ذي قارأننى

78دبلومسومر21893ذي قارأننىندى صاحب مهدي75793

79دبلومسومر21893ذي قارأننىمنال نعمة بدر57712

80دبلومسومر21893ذي قارأننىمرفت جاسم جي 415792

81دبلومسومر21893ذي قارأننىدنيا حسن فزاع347254

82دبلومسومر21893ذي قارأننىمريم خضى عكلة415917

83دبلومسومر21893ذي قارأننىصابرين فرحان جابر458403

84دبلومسومر21893ذي قارأننىضمياء غالب محمد23744

85دبلومسومر21893ذي قارأننىدعاء ماجد كاظم416556

86دبلومسومر21893ذي قارأننىامل جمال مرداس474163

87دبلومسومر21893ذي قارأننىايات حسن عبدالسيد347186

ى416337 88دبلومسومر21893ذي قارأننىزينب جاسم حسير

89دبلومسومر21893ذي قارأننىدعاء فليح حسن458322

90دبلومسومر21893ذي قارأننىبراء نارص سعيد23625

91دبلومسومر21893ذي قارأننىروان وهاب رزاق347262

الزهراء منصور علي75707
92دبلومسومر21893ذي قارأننى



93إعداديةسومر21893ذي قارأننىحنان زياد طارق442382

 علي228073
ى 94إعداديةسومر21893ذي قارأننىفرح عبدالحسير

95إعداديةسومر21893ذي قارأننىافاق حسن نعمة416302

96إعداديةسومر21893ذي قارأننىنور هيثم شاكر103674

97إعداديةسومر21893ذي قارأننىايات حميد صبط23651

وفاء عبدالواحد علي228017
98إعداديةسومر21893ذي قارأننى

99إعداديةسومر21893ذي قارأننىنورس كريم عناد534947

100إعداديةسومر21893ذي قارأننىاية احمد جبار535810

101إعداديةسومر21893ذي قارأننىمنال موس خلف246808

102إعداديةسومر21893ذي قارأننىنبا حسن عبدالسيد347494

103إعداديةسومر21893ذي قارأننىزينب يوسف حسن415538

104إعداديةسومر21893ذي قارأننىتغريد صالح هادي415602

105إعداديةسومر21893ذي قارأننىزمزم رحيم سفيح535823

بتول علي كاظم442098
106إعداديةسومر21893ذي قارأننى

107إعداديةسومر21893ذي قارأننىبتول هاشم دبيان214555

ى415160 108إعداديةسومر21893ذي قارأننىافراح سدخان حسير

109إعداديةسومر21893ذي قارأننىغدير ريسان نارص534763

110إعداديةسومر21893ذي قارأننىاري    ج عبدالكاظم مكطوف458449

111إعداديةسومر21893ذي قارأننىزهراءالبتول عباس خضير214450

112إعداديةسومر21893ذي قارأننىاسماء ماجد كاظم416568

ى227958 113إعداديةسومر21893ذي قارأننىضخ جعفر حسير

ى محمد طالب415634 114إعداديةسومر21893ذي قارأننىحنير

115إعداديةسومر21893ذي قارأننىارساء عبدالرزاق جخير535741

116إعداديةسومر21893ذي قارأننىنورالهدى عزيز برهان416312

ى عبيد عزيز453111 117إعداديةسومر21893ذي قارأننىيقير

118بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىكفاح وادي سوير550901

ى23597 119بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىسهير عبدهللا ياسير

120بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىسناء قاسم عليوي347083

121بكالوريوسسومر21893ذي قارأننىميسون جبار حسن416266

122دبلومسومر21893ذي قارأننىنغم عبدالرزاق خضى416499

ي75164
123دبلومسومر21893ذي قارأننىغنية جودة مشنى

124دبلومسومر21893ذي قارأننىحياة حنون طاهر23665

125دبلومسومر21893ذي قارأننىسعدية شدود معارج103988

126إعداديةسومر21893ذي قارأننىاقدام مطر عبد415417

1دكتوراهالشهداء21894ذي قارذكرنبيل مكطوف جويد398189

ي فرهود398787
2ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرعدي حظى

3ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكروسام مهدي احمد398289

4ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرعقيل عبدهللا حمدان398533

5ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرخالد رزاق مالح426908

6ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكركمال عبد نجم99319

7ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرعلي كشيش شالل451912

8ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرربيع محمد نارص99675

9ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكراديب اياد داود315901

10ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرمشتاق محمد ريسان98655

11ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرموس محمد مهدي534542

12ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرفالح ابراهيم نعمة398310

ى طاهر398635 13ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكربهاء حسير

14ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرعلي كاظم كريم397803



15ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى عباس جبار177095

16ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرسالم جبار محسن458229

غام عزيز315750 17ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرعلي رصى

18ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرعلي ابراهيم نعمة534056

19ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى عبدالرزاق نارص418375

20ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرجواد كاظم طاهر458634

21بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد جمعة عبيد398259

22بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد مخي مليوخ100218

23بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرجواد كاظم عطشان458118

24بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعادل ثامر كيطان37533

25بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعبدالسميع عبدالجبار جليل315704

26بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراكرم محسن عداي459447

27بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرانور مزهر محمد428298

28بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمؤيد عبدالرزاق عبدعلي534070

29بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي ابراهيم عودة428421

30بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرموفق نجم هالل315812

 جالل علي534010
31بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى

ى458038 32بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي كاظم زاير حسير

33بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد جواد كاظم398577

34بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمهند ابراهيم لطيف99798

35بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكربسام نعيم راشد177429

36بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد عبدالكاظم محمود426769

37بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسعيد ضهد جبير426901

38بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكررحيم عجيمي مزعل348703

39بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركامل ثجيل شاتول458502

40بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد عبدالحسن غانم98560

41بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعباس علي شنيور555203

42بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد جبار عبدهللا428191

43بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرشاكر داخل شبيب399125

44بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد خالد هادي428350

45بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرطاهر شلواح عبدالعاس428492

46بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرانور عباس محسن315753

47بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحماد جميل عبدهللا548222

48بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمثنى مهدي ثامر414741

49بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرغسان شاكر حسن398197

50بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمرتضى زناد سباهي37786

51بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسيف عبدالحسن صايل426364

52بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرجالل عزيز جلود177040

53بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد حميد خليل37708

54بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركمال ابراهيم خليل398353

55بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحسن كاطع طاهر398496

56بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحكيم لطيف سالم534015

ى حنون98590 57بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرذوالفقار حسير

58بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي فاضل داود428197

59بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكربسام شفيع عطشان398217

60بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعصام رحيم فرج315828

61بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراسامه علي عكار99854

62بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمود خالد هادي315942



ى534099 ى ابراهيم حسير 63بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

ى طاهر398166 64بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعالء حسير

65بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكريحنر ضيول حمد457602

66بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد هاشم محمد428513

67بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمازن محسن مطرود299671

68بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرغزوان نسيم جودة397944

69بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمهند علي عكار458443

70بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمهيب جالب منىسي398720

ى426268 71بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي منصور عبدالحسير

72بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد يعكوب عيىس458563

73بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد عبدالرحيم جري177102

74بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكررحيم جاسم جي 315881

ي398831
75بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعقيل طالب شان 

76بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي شفيع عطشان398727

77بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرخالد قاسم غالم177864

78بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد محمد ملبس427999

79بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكروسام رحيم فرج37457

80بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي خلف جاسم560414

ي جهاد سهر38581
81بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعونى

ى534560 82بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد زغير عبدالحسير

83بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرامجد نعمة شبيب475514

84بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركمال خرجه خضى534474

85بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراياد مهدي محيبس426936

86بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر خليل سعدون398251

ى محمد غضبان398762 87بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

88بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسام رحيم فرج426519

89بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعباس منعيى جهاد97940

 علي نوري38232
ى 90بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

91بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي جاسب كوين458765

92بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرامجد محمد علي427399

93بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي شلواح عبدالعاس99943

94بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحكيم رحيم محمد426789

ى حسن427431 95بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعمار عبدالحسير

96بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر كامل يارس315938

يف457856 97بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرارسالن شكيب رسر

98بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي فارس حواس350064

99بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد فاضل صكبان99303

100بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكررحيم فجر عتيوي100607

101بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعادل كاظم جابر457842

102بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد جازع خفيف98107

103بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكررائد علي حسب38296

104بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرستار جبار حسن419557

105بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكربدر نارص عطية398172

ى428606 106بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرامير منصور عبدالحسير

107بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي فرج عبدالجليل458097

108بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعباس شنيشل عالج428080

109بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحسان علي موس98634

ى فرحان428650 110بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرفالح حسير



 علي458783
ى 111بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد حسير

112بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد جبار محمد457879

113بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمروان جبار عبدهللا98446

ى طاهر315885 114بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعبدالرحمن حسير

115بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر هادي كاظم532365

116بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر يعكوب عيىس459224

117بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرجبار محسن علوان426681

118بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر جاسم علي99913

119بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد حميد جعفر427445

ى534005 ي جعير 120بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي صي 

121بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي شاكر طالب99934

122بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرنعيم مالك عبدالصاحب334143

123بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكروالء عبدهللا مزبان534093

124بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرنارص جابر كشاش177812

125بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرزيد وداد شنون534060

126بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعامر حاجم بصير100252

127بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعالء قاسم مظلوم398333

128بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد عطشان كاظم177493

129بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحميد عباس جرجاك427814

130بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي عماد داود536787

131بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد عودة عزيز398769

132بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسن ستار جبار534052

133بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرغسان فيصل عيىس398466

134بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكربهاء عبدهللا مزبان476063

135بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرفرقد عبد كاظم426821

136بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركاظم عباس جبار426482

137بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرامير محمد نوري426347

138بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرارشد رشاد داود315741

ى427352  علي حسير
ى 139بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

140بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي عبداللطيف عباس428704

141بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسام الدين عماد جميل534013

142بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرزين العابدين زناد سباهي549852

143بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمرتضى احمد موحان549708

ى حبيب100203 144دبلومالشهداء21894ذي قارذكركامل حسير

145دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسن ساجت عويد37167

146دبلومالشهداء21894ذي قارذكرماجد عبدالحسن عباس177218

147دبلومالشهداء21894ذي قارذكرستار عبد جراح398903

148دبلومالشهداء21894ذي قارذكرماجد عامر عبود38992

149دبلومالشهداء21894ذي قارذكرهشام رحيم فرج315867

150دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمجيب جالب منىسي315947

151دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعبدالحر المي خلف100110

152دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعبدالعباس فيصل مهلهل425882

153دبلومالشهداء21894ذي قارذكرجميل خضى جبار177027

ي177156
154دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحيدر غالب شان 

155دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعدي اشياع حسن352289

156دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعائد عبدالرزاق عبدالرضا428505

157دبلومالشهداء21894ذي قارذكرثامر رشاد فليح38373

158دبلومالشهداء21894ذي قارذكرميثم عبدالكاظم ساجت99773



هللا398339 159دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسالم عبد خير

160دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحروس يوسف يعقوب534045

ي398457
161دبلومالشهداء21894ذي قارذكرباسم جالول شمخى

162دبلومالشهداء21894ذي قارذكرغسان كريم يوسف439977

163دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد عبدالعظيم احمد299380

164دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحازم نعيم راشد389025

165دبلومالشهداء21894ذي قارذكرقضي جنجون عبدالحسن539623

ى عليوي177176 166دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعالء حسير

ي نعيثل426972
167دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحامد راضى

 عبدعلي حميد398694
ى 168دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسير

169دبلومالشهداء21894ذي قارذكرفاضل عباس عليوي458072

170دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحمد جابر جواد427362

171دبلومالشهداء21894ذي قارذكرجاسم عكيلي دخيل315719

172دبلومالشهداء21894ذي قارذكرخالد سوادي عبيد177880

173دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعالء عبدالعالي دخل398477

174دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعباس خضير برزان459731

ى177916 ى صادق حسير 175دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسير

ى99297 176دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي قاسم حسير

177دبلومالشهداء21894ذي قارذكراسعد جبار محمد299490

178دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحمد مجيد مخي534103

179دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعالء طه علي99844

180دبلومالشهداء21894ذي قارذكرايمن عبدالزهرة محمد398226

181دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحيدر ثامر محمد534105

182دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحيدر علي موس177189

183دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمرتضى صالح نهير459666

184دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمهدي جميل عطية37395

185دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحامد جواد كاظم427380

186دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحمد حسن داخل299749

187دبلومالشهداء21894ذي قارذكركرار طاهر عبداالمير428521

188دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعباس حسن حاوي398181

ى37130 189دبلومالشهداء21894ذي قارذكرنور رحمن حسير

190دبلومالشهداء21894ذي قارذكرنزار كامل سالم177265

ى عواد458188 191دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد حسير

192دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد حسن جاسم99865

193دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي عائد سالم426950

194دبلومالشهداء21894ذي قارذكرصدام محيبس علي177555

195دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي زايد حمد322449

196دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد اياد كريم176995

ى شهد534465  عبدالحسير
197دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى

198دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي جازع خفيف315822

ي نجم548617
ى غنى 199دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسير

200دبلومالشهداء21894ذي قارذكرانور علوان ضاري457986

201دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي كامل ابراهيم534091

ى زايد حمد534092 202دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسير

203دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي هاشم محمد427042

204دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد جحيل خلف100774

205دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحيدر علي حلو457972

206دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي جبار نارص539736



207دبلومالشهداء21894ذي قارذكررامي عادل حميد426304

ي مطلك534008
208دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمرتضى عبدالغنى

209دبلومالشهداء21894ذي قارذكركرار كاظم دوي    ح177162

210دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي سليم صبار398929

211دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي علوان كاظم428430

ى541757 ي جعير 212دبلومالشهداء21894ذي قارذكررعد صي 

213دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعباس علي دوي    ج426016

214دبلومالشهداء21894ذي قارذكرصالح علي حسون534100

215دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى نارص محيبس299228

216دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعباس عبدهللا جياد459520

217دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمبارك فهد خليف428530

218دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمثنى عبدالكريم خريبط551670

219دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسجاد هاشم سالم398628

ه426508 220دبلومالشهداء21894ذي قارذكركاظم صالح عي 

221دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعمار عباس زيارة37902

222دبلومالشهداء21894ذي قارذكرجعفر عادل شعالن534101

موخ45675 ى عبدالستار رسر 223دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسير

ى ستار عبود534021 224دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسير

225دبلومالشهداء21894ذي قارذكروليد عبدالجبار عيفان548223

226دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد ماجد يارس534104

227دبلومالشهداء21894ذي قارذكركرار حيدر كاظم534061

228دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحمد ثامر علي177890

229إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرفاضل نعيم كطانة475896

230إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسمير فالح سليمان459537

231إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعدي حميد جعفر534009

232إعداديةالشهداء21894ذي قارذكريوسف سالم خلف398674

233إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسعد داخل خلف534065

234إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرخالد منىسي غالي426859

235إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرواثق عبدالزهرة صهال99128

236إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي كاظم عجيل426244

ى534088 237إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس علي حسير

238إعداديةالشهداء21894ذي قارذكروليد مزعل ماجد206502

ى428309  علي حسير
ى 239إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسير

240إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسن عبدالوهاب خيون426882

241إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرقاسم فجر طعمة398583

242إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعبدالمطلب عبد علي428204

243إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعادل شنان ميىس398505

244إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي فاضل نعيم534530

245إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعمار مجيد خليل299526

 علي كاظم299778
ى 246إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسير

247إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعبداالمير محسن جلود398642

1ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكراحمد علي كاظم37325

2ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرمحمد جميل ساهي98403

3ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكررائد عمار عاجل534089

ى299579 4ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرعلي نارص حسير

5ماجستيرالشهداء21894ذي قارذكرعلي محمد علي299126

6دبلوم عاليالشهداء21894ذي قارذكرحسن محمد مليس39139

7بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسن جبار حسن414557



8بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسن جالب منىسي459586

9بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرصالح جودة بعيد414870

10بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرنارص كاظم صالح548221

11بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسيف جبار خزعل98869

يدة37430 12بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراباذر عبدالجواد رسر

13بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد عادل كريم398281

14بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسعد رحيم علي38599

15بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد هلول عواد99277

16بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي جواد كاظم428545

17بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرزين العابدين فالح عودة470637

18بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعقيل ليلو محمد398168

19بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسام الدين جابر حسن38865

20بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعباس رياض نارص177699

ي38256
21بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرفهد ظاهر شمخى

22بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد علي موس39015

23بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرفراس عباس محمد99903

ي عبدعون98850 24بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر عبدالنن 

25بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي عبدالرحيم جري426115

26بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرضياء عبدالزهرة صهال100490

27بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد عبدالهادي متعب534047

28بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعبدهللا عجيل يارس398413

29بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد جبار نارص452422

30بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعبداالمير علي عبداالمير428209

31بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركرار خلف عليوي177624

32بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد صالح حسن315769

33بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسن كمال ابراهيم398346

34بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد رزاق حاوي100062

35بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد عبدالصمد غالب428100

ى حيال محمد458275 36بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

37بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي عواد مسعد427825

38بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي عبدالواحد جالب534058

39بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركرار دخيل صيهود549104

40بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرزامل هلول عواد98158

41بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكررضا عبد ناهي428404

42بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراثير مكطوف جويد100187

43بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعالء جليل سعيفة414602

44بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرنور محمد ضايف416349

 علي ثجيل39061
ى 45بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

46بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي مهدي تركي100502

ى177615 47بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر نارص حسير

48بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد كاظم جابر459751

 علي حاجم98092
ى 49بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

50بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر كاظم حامد177720

51بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعالء فليح رسحان299835

ى99741 52بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعالء عادل عبدالحسير

53بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر علي مزعل398823

54بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسعد ارحيم جبار98540

55بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد هاشم حسن37587



56بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد هالل جيجان398443

57بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى ربيع جهاد353956

58بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي فجر عتيوي428454

59بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركرار جليل حمود99198

60بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد محسن غضبان315855

61بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركرار عادل كاظم39224

ي عبد37519
62بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمنتض تق 

63بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي محسن معال97748

64بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسن رياض نونو100307

ى جاسم177183 65بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرانور حسير

66بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرنجم عبدهللا طالب38385

67بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمخلد مهدي ورد428567

68بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعالء كاظم عثمان299463

69بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرامجد سليم فاخر177578

70بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعمر يحنر جابر398544

ي حميد38626 71بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرطارق عبدالنن 

ى عائد سالم37890 72بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

ى يحنر مزهر353030 73بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

74بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعذراء احمد موحان398781

75بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي طالب عبد177506

ى534094 76بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرجعفر نارص حسير

ي37862 77بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد خالد لعين 

78بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر مخي ثاجب177435

ى426925 79بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمهند حسن عبدالحسير

80بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركرار سالم صباح177608

81بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركرار علي موس539515

82بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسن غالب طالب417453

83بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكررعد عباس عكيب414417

84بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم حمد98830

85بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكروليد سميع جالب398361

86بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكررحمن جالب منىسي459576

ى حميد مزهر99921 87بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

88بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعبدهللا صبيح عبد315775

89بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي محمد عبدالسادة99085

90بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسعدون عباس سعدون292811

91بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي عبدالصمد غالب398399

92بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمهند محمد علي38304

93بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد ليلو محمد397920

ي عطية459168 94بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد ناج 

ي سعيد299444
95بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسعد ثانى

96بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسجاد سعد حنون398863

97بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر حسن ايدام37641

98بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعالء قاسم عكيلي534087

ي ابراهيم100626
99بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد راضى

100بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكريحنر حميد رزاق100026

101بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكررافد حميد خنجر39107

102بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرفاضل عباس محسن37266

103بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعباس عبدالكاظم جيجان299767



104بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرهشام فراس محسن426804

ى398743 105بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسامر لطيف حسير

106بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكروليد علي كاظم98990

107بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي جميل حمود99223

108بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر محمد دخيل398919

 حميد علي315686
ى 109بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

110بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسن كريم يارس534022

111بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد زغير عيدي299759

112بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكركرار محمد غضبان177250

113بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرأسعد طه علي177898

114بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرنور علي مهدي315929

ى طالب وحيد98801 115بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

116بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر جواد نارص37471

ى عكلة37120 117بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد حسير

ي100005
118بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرانور ذياب راضى

119بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد احمد نعيم456060

120بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرسجاد علي مزهر458950

121بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمدرضا جبار حرابة534033

122بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعباس رحيم نعيم458515

ش عبدالحسن37185 123بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد حتير

ى37410 ى عاجل حسير 124بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحسير

125بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعالء رزاق نجم177753

ى100471 126بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي عادل عبدالحسير

127بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكررحيم قاسم ثامر37137

128بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكريارس خزعل يارس177481

129بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد محمد عبدالسادة457914

130بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعباس جاسم محمد39086

131بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرميثاق طالب عبد38325

132بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرضياء حامد علوان534027

133بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكربراء جاسم ثجيل534102

134بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمروان ستار عبد398893

135بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراثير غالب محسن100376

136بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكراحمد حبيب عودة177643

ي هدهود100271 137بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمود صي 

شاب38270 138بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرفاضل رياض رسر

139بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرحيدر طونية عبيد398912

140بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكروقاص سعد علي534077

141بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرارشد حسن داخل99349

142بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعلي كريم مرغي100584

143بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمحمد علي مزهر428695

ى38696 144دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحاتم كريم عبدالحسير

145دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحمد علي عجرم428380

146دبلومالشهداء21894ذي قارذكرفهد ثامر جاسم399021

ى428591  علي حسير
ى 147دبلومالشهداء21894ذي قارذكرتحسير

148دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسماح مزهر مطرسر177636

149دبلومالشهداء21894ذي قارذكرانور محسن سلطان299401

150دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي ستار عبد428053

151دبلومالشهداء21894ذي قارذكرستار محمد عوض98314



152دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحسن جبار حسن416282

153دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد رائد حسب37173

154دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسجاد احمد رشيش315977

155دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحسن غركان محسن398738

156دبلومالشهداء21894ذي قارذكرساهر عبدالكريم خريبط99556

157دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمازن عطية كاظم299330

158دبلومالشهداء21894ذي قارذكرميثم عدنان هليل99023

159دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسجاد قاسم جي 177441

160دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعبد هللا لفته رهيف100092

161دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحسان كامل سالم177420

ي نعثيل177290
162دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد راضى

163دبلومالشهداء21894ذي قارذكرداود فهد خليف98189

164دبلومالشهداء21894ذي قارذكريحنر طالب موس299897

165دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي مازن كاظم177015

166دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعظيم حمود ثامر451594

167دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمروان نسيم جودة458025

168دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي عبدالرزاق نارص399089

ى ماجد حسن99167 169دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسير

170دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي جعفر عبيد177842

171دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي محمد كامل534081

ى534547 ي زغير عبدالحسير 172دبلومالشهداء21894ذي قارذكرناج 

173دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسهاد شفيع عطشان99378

174دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعادل منعيى طفيح177681

175دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعباس عبدالعالي جاسم299420

176دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد محمد نوري426535

177دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعيىس احمد جابر534084

178دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسجاد ماجد عامر551600

179دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسن كامل حنون37953

ي39198
180دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسامر كريم منخى

ي سعيد38556
181دبلومالشهداء21894ذي قارذكرخلف ثانى

182دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي كاظم نجم534028

183دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحسن حبيب عودة315671

184دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمقداد جبار عطب177744

ى حسب حسان98256 185دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسير

186دبلومالشهداء21894ذي قارذكراكرم يارس شيال100686

187دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسجاد جاسم وارد426415

ي نعيثل177307
188دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحمد راضى

189دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي عبداالمير اسدخان459659

ي جابر428286
190دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمرتضى شمخى

191دبلومالشهداء21894ذي قارذكركاظم خلف ذبيح38829

192دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد فائز نارص537038

193دبلومالشهداء21894ذي قارذكرصفاء عزيز جلود39159

194دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمرتضى جبار بجاي548209

ى قاسم37448 195دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسام عبدالحسير

196دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمرتضى نارص محيبس177066

197دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسيف عقيل حميد315736

198دبلومالشهداء21894ذي قارذكروسام فائق نزار177709

199دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسن ماجد حسن99147



200دبلومالشهداء21894ذي قارذكرازهر حبيب عودة98132

ي38240
201دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي ظاهر شمخى

202دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي احمد هاتف38023

203دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعباس عبداالله فزع458131

ى177597 204دبلومالشهداء21894ذي قارذكرباسم نارص حسير

205دبلومالشهداء21894ذي قارذكرامير علي كاظم426071

206دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي رسن حسن177455

ى محمد مليس39052 207دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسير

208دبلومالشهداء21894ذي قارذكركرار طالب عبدالحسن99697

 علي177823
ى 209دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد حسير

210دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحيدر جواد كاظم37213

211دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعادل جبار هاشم37482

212دبلومالشهداء21894ذي قارذكرفواز جاسب رشيد398716

213دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعبدهللا فاضل داود92144

214دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحسام عبدالكاظم مطوس426990

215دبلومالشهداء21894ذي قارذكرامجد نارص مكطوف37696

216دبلومالشهداء21894ذي قارذكرساجد حميد خنجر299733

ى534067  كريم حسير
217دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى

218دبلومالشهداء21894ذي قارذكراحمد ربيع جهاد352925

ي محمد علي100838
ءتق  219دبلومالشهداء21894ذي قارذكرعلي

220دبلومالشهداء21894ذي قارذكرامجد فرحان كاظم426326

ى39173 221دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمنار باسم عبدالحسير

222دبلومالشهداء21894ذي قارذكرسجاد حميد شهيب299699

223دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى محمد حسن98673

224إعداديةالشهداء21894ذي قارذكركرار مهدي رسن38845

225إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد حسن سعدون299114

226إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد هاشم سالم539636

227إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد صبخي شناوة534050

228إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد سمير فالح476118

ى هاشم99483 229إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي عبدالحسير

ي38102
 
ف 230إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس ماجد رسر

231إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس هاشم جاسم427143

ى قاسم كاظم299425 232إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسير

233إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد علي كاظم299414

234إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسيف علي حسب427373

235إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحميد حسن داخل177564

 عبداالمير سدخان459803
236إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى

ى نعمة299284 237إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعالء حسير

238إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرالحمزة عبدالرحيم كاظم38091

239إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرجالل عبدعلي حميد299552

240إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد شنان جلود299871

241إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد عدنان عبدالزهرة299342

242إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسجاد اسماعيل جبار100049

243إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس حمد خضير177856

244إعداديةالشهداء21894ذي قارذكركرار باسم طعمة99961

245إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسيف جليل كوكز177521

246إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد مرتضى محمد299886

247إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي نعيم شبيب99424



ى كريم جبار299611 248إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسير

ى جي 458986 249إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد عبدالحسير

ى مردان398183 250إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي حسير

251إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد مشتاق عبد534037

252إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحسان عباس صبيح350521

253إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد سعد عبدالخضى99449

254إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحيدر ناسم وارد99880

255إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي جبار خزعل299870

256إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد بشير شنان426566

257إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد محسن علي398265

258إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد نعيم شبيب299306

ى هادي عبد299630 259إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسير

260إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسن فالح عبدالجبار38082

261إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد خضير عباس100533

262إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحازم سعد راشد37614

263إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد عبدهللا طالب299311

264إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس فريكن نارص177802

265إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي جميل ساهي99440

266إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعالء شعيب نايف299445

267إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي احمد موحان398776

268إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد سالم شهيد177169

269إعداديةالشهداء21894ذي قارذكركرار عزيز حميد534083

270إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرخضى كامل جلود299236

ى حنون299374 271إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرجعفر حسير

272إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس شاكر شلواح100750

273إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد موس كاظم177295

274إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي عبدالوهاب هاشم459869

275إعداديةالشهداء21894ذي قارذكررسول كيطان عبد347610

ى عبدالرزاق لطيف99608 276إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسير

277إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرطه عباس سعدون99532

278إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي كريم علي38975

ى299218 279إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد علي حسير

 كريم مرغي427980
ى 280إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسير

281إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس ديوان ضيدان299488

282إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحمزة مهدي تركي100511

283إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي عدي خشان315783

284إعداديةالشهداء21894ذي قارذكررساج رزاق مرسول292877

285إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد عواد كاظم299901

286إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمرتضى رحيم محمد458654

ى315915 287إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحيدر احمد حسير

288إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسيف اسعد فالح37492

289إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرزين العابدين عادل تبينه177484

290إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد اركان محمد398879

ى98619 291إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحاتم كريم حسير

292إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمعتصم كامل يارس100855

293إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرانس عبدالرزاق نارص426587

ى177451 294إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسيف علي حسير

295إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرواثق فريد عبد315779



296إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس عبدالخضى ثجيل299170

297إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسجاد عبداالمير فرحان458961

ى فالح عزيز100717 298إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسير

299إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد جبار علي299130

300إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى اياد هجول315811

301إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد هادي كاظم177205

302إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد حيدر كاظم177278

303إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمرتضى كاظم حاوي37942

304إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى نعيم عبيد37543

305إعداديةالشهداء21894ذي قارذكركرار ماجد عودة299860

306إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعبدهللا علي مالك98756

307إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرالحر عباس صكر399067

308إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد علي مزعل426497

309إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسجاد احسان نسيم299883

310إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى احمد رشيش315913

311إعداديةالشهداء21894ذي قارذكركاظم محيسن بديوي552396

312إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى احسان نسيم299121

ي397813
313إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرزين العابدين عبدالرحمن راضى

ي شاكر534448
314إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد هانى

315إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرزين العابدين احمد موحان428672

316إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسجاد جبار علي299784

317إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرزين العابدين هادي صبار100408

318إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمقتدى ثامر رشاد38037

319إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد محسن معال299216

ى جبار315761 320إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمنتظر حسير

321إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرادم سعد قدوري99621

322إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى عبدالستار كاظم475989

323إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي سعيد ضهد38112

324إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرفيصل سعد مطير539632

325إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسجاد حيدر مايد99257

326إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحيدر عبدالباري عيد426871

327إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعبدهللا عباس خلف428019

يف عبدالحسن350982 328إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد رسر

ى اسعود458678 329إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمشاري حسير

ى مهوس458300 330إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي عبدالحسير

331إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرخالد جميل حمود428392

332إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسجاد عباس عبد539097

333إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسجاد سالم صياح99816

334إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعثمان كاظم عثمان315789

335إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد نعمان زياد99463

336إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي جبار حسن420263

ى شهد534007 337إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد عبدالحسير

338إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس عبداالمير هاشم38058

339إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراسامة احمد عرنوص458358

340إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرانور مهدي جي 177197

341إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمؤمل سعد خليل38494

ى فاضل نعيم476167 342إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحسير

343إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرفرقان عبدالرزاق لطيف177849



344إعداديةالشهداء21894ذي قارذكربدر لفته رهيف38045

345إعداديةالشهداء21894ذي قارذكركرار عباس صكر399040

346إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمؤمل احمد جواد299505

347إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرسجاد حسن داخل315825

348إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعباس جبار موس441836

349إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي حسب كامل451862

ى299511 350إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحيدر عيىس حسير

351إعداديةالشهداء21894ذي قارذكراحمد علوان عبد459083

352إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد حبيب حرز458216

ي منشد440121 353إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرمحمد عرن 

354بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرعبدالنارص عبداالمير ضاجي548942

355بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرجعفر ثجيل شاتول476131

ي37307
356بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرجاسم ظاهر شمخى

357بكالوريوسالشهداء21894ذي قارذكرمصطقى برزان محمد37574

358دبلومالشهداء21894ذي قارذكرواثق ظاهر ساهي39097

359دبلومالشهداء21894ذي قارذكررسول خركان كاطع549048

ي مطلك534562
360دبلومالشهداء21894ذي قارذكرباسل عبدالغنى

361دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحيدر نجم هالل428438

362دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمنتظر مراد عودة97839

363دبلومالشهداء21894ذي قارذكراسعد جي  وحيد177795

364دبلومالشهداء21894ذي قارذكرمحمد جميل محسن99600

يف ساجت177676 365دبلومالشهداء21894ذي قارذكرحيدر رسر

366إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرحميد فالح حسن100671

367إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي كامل لفته177152

368إعداديةالشهداء21894ذي قارذكرعلي انتيشون جويد299794

ى حيال473715 1ماجستيرالشهداء21894ذي قارأننىمنتىه ياسير

2ماجستيرالشهداء21894ذي قارأننىنباء كاظم رحيم414715

3ماجستيرالشهداء21894ذي قارأننىغفران حاجم عبدالسادة427095

4ماجستيرالشهداء21894ذي قارأننىزينب هادي صبار100457

5بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنضال كامل سالم177322

6بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىانتصار صكبان عبدهللا38179

ي299523
7بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىامينة نارص راضى

8بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىلمياء كاظم يارس97809

9بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة مكطوف جويد315878

10بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىمنال خلف عبدالحسن534035

11بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىابتهال نعمة طاهر38521

12بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىدالل عبدالجبار عيفان534085

13بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهناء عبدالكريم فرحان334298

14بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىارساء ساجت وحيد299100

15بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىشيماء سالم كاظم458465

16بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرنا عبدالرحيم كاظم541437

17بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة مجيد كريم426843

18بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة حميد جسام38759

ي38141
19بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىوسن غافل راضى

20بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىمنتىه ستار عبود426130

21بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرؤى جواد كاظم426158

22بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىايناس شاكر محيل99546

23بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىوسن فتخي تاية534014



24بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىعلياء حسن داخل177528

25بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنجالء عبدالكريم عنيد281372

ى عليوي534086 26بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهدى حسير

27بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرجاء عبدالكاظم موس389137

28بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرواء رضاوي جبار536593

29بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهالة عبدالقادر عبدالجليل459117

30بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنبا حسن داخل315701

31بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىسعاد حميد خنجر98234

32بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنرجس جمعة تركي100563

ي جابر534017
33بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنوال شمخى

34بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىوسن منىسي غالي459727

35بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىندى عيدان محمد428367

36بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىارساء جواد كاظم458321

37بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىدعاء حسن داخل38541

رشا علي عكار428070
38بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

39بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىصبا عارف عذيب440035

ى534097 40بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىانعام هادي حسير

41بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىعلياء ابراهيم لطيف458149

42بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىميادة اياد داود549315

43بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىمروة حمزة عسل534498

44بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىمروة عائد سالم550265

زمن علي معارج534043
45بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

46بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنور محمد فعيل100547

ى37228 47بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىدعاء سالم حسير

48بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزهراء طالب جواد536966

49بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىعبير نعيم ريسان315787

50دبلومالشهداء21894ذي قارأننىزهرة اليذ عبود99832

51دبلومالشهداء21894ذي قارأننىبلقيس جاسم عجيل299853

ى ثعبان حميد539336 52دبلومالشهداء21894ذي قارأننىبرسر

53دبلومالشهداء21894ذي قارأننىساجدة عبداالمير حميدي299718

54دبلومالشهداء21894ذي قارأننىارساء جواد كاظم315864

ة حاجم عبدالسادة459596 55دبلومالشهداء21894ذي قارأننىمنير

نهلة علي يارس97755
56دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

57دبلومالشهداء21894ذي قارأننىميساء عبدهللا فالح177778

58دبلومالشهداء21894ذي قارأننىنضال داخل خلف428681

59دبلومالشهداء21894ذي قارأننىدنيا حميد جعفر98379

60دبلومالشهداء21894ذي قارأننىتغريد عبد نجم534041

61دبلومالشهداء21894ذي قارأننىزهراء هادي صبار100427

62دبلومالشهداء21894ذي قارأننىندى عبداالمير ساجت427239

ي لفته476093 ابتسام لعين 
63دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

ى440017 64دبلومالشهداء21894ذي قارأننىهيفاء نارص عبدالحسير

65دبلومالشهداء21894ذي قارأننىمنية عبدالكريم نفاوه177129

66دبلومالشهداء21894ذي قارأننىدعاء نجم عبد457670

67دبلومالشهداء21894ذي قارأننىدعاء عباس جبار177546

ي334338
ى شمخى 68دبلومالشهداء21894ذي قارأننىرويدة عبدالحسير

ي426959
 علي كونى

69دبلومالشهداء21894ذي قارأننىمنى

ى عليوي550114 70دبلومالشهداء21894ذي قارأننىعبير حسير

71دبلومالشهداء21894ذي قارأننىغصون احمد جاسم534048



72دبلومالشهداء21894ذي قارأننىنور يوسف حسن38070

73دبلومالشهداء21894ذي قارأننىضخ ساجد كريم427133

74دبلومالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة محسن عبدالخضى550258

انعام عبدالمحسن علي534090
75إعداديةالشهداء21894ذي قارأننى

76إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىكلثوم ملبس كاظم426612

ة هاشم مهوس299720 77إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىامير

78إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىايام غازي فيصل426982

79إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىكوثر نجم هالل428281

80إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىايسن جاسم محمد38569

ى315832 1ماجستيرالشهداء21894ذي قارأننىايناس كاظم حسير

2ماجستيرالشهداء21894ذي قارأننىرواء كاظم سكران315780

3ماجستيرالشهداء21894ذي قارأننىزينب سامي نعيم459507

4ماجستيرالشهداء21894ذي قارأننىشيماء مكطوف جويد100359

5بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىالمها جميل خضى39024

6بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىدعاء ستار جبار398318

ي315925
7بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزمن طالب شان 

اس جميل ساهي97793 8بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىني 

9بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىصابرين عبد نجم177908

10بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىايمان حاجم عبدالسادة427104

11بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىقادرية حميد خنجر37112

12بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرسل عادل حميد427930

13بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىود جاسم ثجيل37294

14بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىانعام فجر عتيوي315928

15بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنور محمد عبدالسادة426434

شيماء علي كاظم428662
16بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

17بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىعفاف عبدالرحيم كطيو534020

18بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىجيهان عباس موازي398528

ي459391
ي ماسر وفاء عبدالنن 

19بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

ي هويدي37561 انتصار محنر
20بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

21بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهيام محمود شاكر398666

22بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىانوار داود سلمان38016

ى هاشم محمد38683 23بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىحنير

 علي534039
ى 24بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنور حسير

25بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىمروة سليم فاخر37625

26بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرسل نارص محيبس177076

27بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىعبير حيدر كاظم39208

ى315799 28بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة كاظم حسير

يف398513 29بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنور سالم رسر

ى شبيب38188 30بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىانوار حسير

31بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىصفاء عامر فلفل38215

يف457538 32بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرسل شكيب رسر

33بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزهراء محمد ملبس299639

34بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىمنال حسان جبار98296

35بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىتبارك سنان محمد99689

36بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىاساور فالح عزيز100810

ي334331
ى شمخى 37بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىاسيل عبدالحسير

ى عليوي37505 38بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة حسير

39بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىوفاء طالب عبدالحسن317004



40بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىابتهال كويطع جهاد38663

41بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىاديان عادل هادي451899

ى39230 42بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىافراح فالح حسير

43بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرغد عبد كاظم426175

يف عبدالحسن316976 44بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىحوراء رسر

45بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنباء جاسم عامر299438

اس كريم حمود100294 46بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىني 

47بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىوحيدة عبد ناهي428600

48بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىدعاء عائد سالم534024

49بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىدعاء محمد جابر427297

50بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهديل كامل يارس37669

شاب460484 51بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرغد عبد رسر

52بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىمروة ستار جبار97774

53بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىدعاء سميع عبد459184

ي جابر428271
54بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىايمان شمخى

ى رحيم عودة99654 55بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىحنير

56بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرواء رحيم عظي398569

طيبه علي فارس350030
57بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

58بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىايناس جعفر جودة315712

59بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىسخ  ساجد كريم427118

60بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىجيهان جابر محمد398847

ى427262 61بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزينب جاسب مفي 

ى مردان397951 62بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىتغريد حسير

63بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة حبيب عودة100037

64بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىايات عبدالصاحب حمد177257

ى37931 65بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة عاجل حسير

66بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىمنال جبار حسن38400

ى معن عبد116031 67بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىحنير

68بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىخديجة حميد خنجر299275

69بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىبتول محمد جادر99365

70بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىسخ  علي جواد37243

71بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرؤى صاحب محيسن38960

72بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرغد حميد خنجر99396

73بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىصابرين شاكر صالل458939

74بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىارساء عبداالمير سدخان39003

 علي473568
ى 75بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزهراء حسير

76بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىانتصار مزعل عكاب37964

77بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىصابرين العيوس مناجي427585

78بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهاجر احمد زيادة457507

ي هويدي37603 كوثر محنر
79بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

ى عائد سالم534004 80بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىياسمير

ي ساجت37681
81بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهدى شان 

باك315819 82بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىايات هجول رسر

ريام علي يارس459068
83بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

84بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزهراء عبد ناهي428577

85بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنجاح لفته رهيف38356

86بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزهراء عدنان مسير550367

87بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة صالح مهدي100163



88بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىتقوى فائز عبداللطيف398794

89بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىريام فالح حسن299848

90بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىوالء مهدي عبدالرضا470087

91بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىميسلون عبد نجم39074

92بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرشا ماجد عبدالحسن39191

ى38411 هدير علي حسير
93بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

94بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنور احمد ارحيم37419

95بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهناء حرز عالوي315758

96بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنعمت هادي صبار100445

97بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىايناس خضير جخم427078

98بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىارساء غفار خلف428478

99بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىاطياب عبد لفته100648

100بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىغفران عباس موازي38726

101بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىازل سالم صياح177473

رغد كاظم غالي37996
102بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

103بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرحاب حسن هزل299290

ى37236 104بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىبلسم سالم حسير

105بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىمها ثنيان منادي458880

106بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرسادق موس جاسم177370

107بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىخمائل دري  هم خربيش38160

108بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىاسماء خالد سلطان37653

ى مهند طعمة99983 109بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىحنير

110بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىسارة عبداالمير هاشم98499

ى حاجم37096 111بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىاكرام حسير

112بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىميعاد طالب جواد536977

113بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزهراء سميع عبد428034

114بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزينب احمد عبدالعظيم98970

115بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىبلقيس يارس ضايف100136

يف457544 116بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىافراح شكيب رسر

117بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىوالء كزار عواد177316

ى99040 118بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىانمار جميل عبدالحسير

119بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهاجر زغير جي 534031

120بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىرسل شهاب حمد37254

121بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىامامة احمد محسن553567

122بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىوديان كاظم جلوب38283

123بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىانعام قاسم عليوي458836

124بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىابرار نعمة حمد542346

125بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزينب عبدالكاظم عبدالحسن38747

126بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىفرقد عبدالكريم كاظم459649

ى299811 127بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنهاد نارص عبدالحسير

128بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزينب عبد كريم99992

129بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىلمياء جخيور مهاجر534018

ي حمد534012
ى
130بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىزينب شاف

131بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىايثار غسان ريسان299295

132بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهاجر راشد جابر98429

133دبلومالشهداء21894ذي قارأننىشادية عبدالحليم فالح451923

134دبلومالشهداء21894ذي قارأننىمروة محروس مارد177731

135دبلومالشهداء21894ذي قارأننىدعاء خالد بدن100120



انوار كريم مرغي459708
136دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

هبة علي يارس38708
137دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

138دبلومالشهداء21894ذي قارأننىاخالص شاكر محيل177412

ي177592
ليالي جبار عبدالغنى

139دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

140دبلومالشهداء21894ذي قارأننىزهراء ستار جبار398327

141دبلومالشهداء21894ذي قارأننىسهام فيصل قاسم37202

142دبلومالشهداء21894ذي قارأننىمروة محمد حسن422612

143دبلومالشهداء21894ذي قارأننىسارة حسن ساجت37145

صبا علي جعفر458056
144دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

145دبلومالشهداء21894ذي قارأننىريام فاضل داود92174

146دبلومالشهداء21894ذي قارأننىنور جليل حمود99186

ي امسير98742 147دبلومالشهداء21894ذي قارأننىمشاعل ناج 

ى احمد هاتف38656 148دبلومالشهداء21894ذي قارأننىحنير

149دبلومالشهداء21894ذي قارأننىلمياء قاسم حاوي38417

150دبلومالشهداء21894ذي قارأننىنورالهدى احمد حنتوش99785

151دبلومالشهداء21894ذي قارأننىابتهال شلش طعمة38638

ى كاظم534579 152دبلومالشهداء21894ذي قارأننىعفاف حسير

153دبلومالشهداء21894ذي قارأننىطيبة عبدالهادي عبدالكريم38735

154دبلومالشهداء21894ذي قارأننىزهراء رضيو فرعون398989

155دبلومالشهداء21894ذي قارأننىنداء عبدالكاظم ريسان97714

156دبلومالشهداء21894ذي قارأننىنور عباس مكطوف475335

157دبلومالشهداء21894ذي قارأننىانوار كاطع جخم37973

158دبلومالشهداء21894ذي قارأننىصبا جاسم زبالة426391

ى عليوي177785 159دبلومالشهداء21894ذي قارأننىشيماء حسير

160دبلومالشهداء21894ذي قارأننىزينب محسن جمعة177691

ى علي جواد177534
161دبلومالشهداء21894ذي قارأننىبرسر

ى38009 162دبلومالشهداء21894ذي قارأننىمسار سالم حسير

163دبلومالشهداء21894ذي قارأننىاخالص شاكر حسن38769

164دبلومالشهداء21894ذي قارأننىسارة جميل ريكان100317

165دبلومالشهداء21894ذي قارأننىانفال صبيح عبد315840

166دبلومالشهداء21894ذي قارأننىحوراء شبيب ابوالهيل458001

167دبلومالشهداء21894ذي قارأننىافراح لفته رهيف38444

168دبلومالشهداء21894ذي قارأننىمريم عبدالجبار عيفان534075

ى37350 169دبلومالشهداء21894ذي قارأننىايات عاجل حسير

170دبلومالشهداء21894ذي قارأننىزينب شنيشل منشد398208

171دبلومالشهداء21894ذي قارأننىريام لطيف رحيم347598

هدى جبار علي299650
172دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

173دبلومالشهداء21894ذي قارأننىزهراء كريم يارس37748

174دبلومالشهداء21894ذي قارأننىافراح فليح حسن458816

175دبلومالشهداء21894ذي قارأننىارساء جواد عبيد177833

176دبلومالشهداء21894ذي قارأننىحوراء عادل عبداالمير346867

177دبلومالشهداء21894ذي قارأننىنادية صاحب يوسف177760

رؤى علي جبار177089
178دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

ي97683
هبة علي كونى

179دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

ى299390 180دبلومالشهداء21894ذي قارأننىازهار عيىس حسير

181دبلومالشهداء21894ذي قارأننىعلياء كاظم سكران315682

182دبلومالشهداء21894ذي قارأننىسماح فهد صبار37721

183دبلومالشهداء21894ذي قارأننىايمان محسن كاظم299629



184دبلومالشهداء21894ذي قارأننىدعاء محيبس طعمة177055

ى محمد نارص299710 185دبلومالشهداء21894ذي قارأننىحنير

ى كاظم38950 186دبلومالشهداء21894ذي قارأننىغدير حسير

ي37261
187دبلومالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة عطية شمخى

188دبلومالشهداء21894ذي قارأننىارساء طه علي177142

ي177231 189دبلومالشهداء21894ذي قارأننىالهام سالم ناج 

ى177770 رشا علي حسير
190دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

191دبلومالشهداء21894ذي قارأننىزينب ماجد عبدالحسن99514

ى458426 192دبلومالشهداء21894ذي قارأننىافراح نارص حسير

193دبلومالشهداء21894ذي قارأننىعلياء خالد سلطان115070

هبة سامي موازي38718
194دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

195دبلومالشهداء21894ذي قارأننىرغد محمد مليس299474

ان علي ريسان177138 مير
196دبلومالشهداء21894ذي قارأننى

197دبلومالشهداء21894ذي قارأننىسخ  عبدالباسط جبار398681

198إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزهراء محمد نارص116131

اية علي سلمان299471
199إعداديةالشهداء21894ذي قارأننى

200إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىهدى حسن رمضان39038

201إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىغصون حميد عطية299227

202إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىسخ  حسن حسون315733

ى عودة315849 203إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزينب حسير

204إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىمنتىه زويد مناجي299461

205إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىندى جاسم كريم457576

206إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىهدى جاسم وارد426195

207إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىشجن جميل حمود315766

208إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىنورالهدى رافد عبدالزهرة38207

209إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىحوراء جميل ريكان99763

210إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىهبة فهد خليف98176

211إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىتبارك ريسان عبود459888

يف عبدالحسن351143 212إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزهراء رسر

213إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىهاجر كاظم جي 475722

214إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىصابرين عبدالرحمان كاظم177244

215إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىنباء نارص محيبس299524

216إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة غسان زياد459143

ى315707 217إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىسارة احمد حسير

218إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىبراء قادر مهلهل427171

219إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىحوراء عدنان خشان99335

عذراء ناظم مكي299172
220إعداديةالشهداء21894ذي قارأننى

221إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزهراء كامل حنون299931

222إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىجنان محمد عبدالسادة459350

يف299263 ى رسر 223إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىنور حسير

224إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىنورالهدى عادل حميد389880

225إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزينب علي جليل238034

226إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىوفاء عبد عون535277

ى هيثم حامد399101 227إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىهيلير

228إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىرشا طالل جاسم535657

ى44910 229إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىتبارك ابراهيم حسير

ى299483 230إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىرنا فالح حسير

231إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىنورس شلش طعمة98954



ى لطيف قاسم100280 232إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىهيلير

فاطمة علي خلف299539
233إعداديةالشهداء21894ذي قارأننى

234إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىمها عادل طعمة534460

235إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة محمد فعيل426578

236إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىتبارك عماد جميل534573

237إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىنورالهدى فالح عبدالجبار98916

238إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزينب علي مزعل398854

239إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزهراء عقيل كامل100147

240إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىنورالهدى هادي عبيد177461

241إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىمشاعل جابر عبدالواحد299186

242إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىلبنى كاظم دوي    ح299244

 غالي299322
ى 243إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىعلياء حسير

ى نعمان زياد299776 244إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىحنير

فاطمة علي فارس350049
245إعداديةالشهداء21894ذي قارأننى

246إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزهراء كويطع جهاد38087

247إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزهراء احمد رشيش315721

248إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزهراء نعيم خنياب299804

249إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزينب علي صكبان38196

250إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىمريم يوسف عزيز332231

ي38432
251إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىمنال عطية شمخى

ى نعمان زياد299814 252إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىياسمير

253إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة قاسم نعيم299099

254إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىهديل حميد عظيم299905

255إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىرباب نعيم عبيد299543

ق فالح عزيز100883 256إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىاستي 

257إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىهمسة سنان محمد299533

258إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزهراء عبدالكاظم موس347805

259إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىايات حسن داخل320764

260إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىسحر عاشور غياض299267

ى99632 261إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىامنة كريم عبدالحسير

262إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىاسماء طارش خماط38152

263إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىتبارك عبدالرحيم جري426100

ى37874 264إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىميسم عاجل حسير

265إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىزهراء جليل عبيد99475

266إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىايات حيدر جلود98205

والء علي كامل364660
267إعداديةالشهداء21894ذي قارأننى

ي454483
ى شمخى 268إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة عبدالحسير

269بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىشفاء صقر عاجل459268

270بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىخمائل رياض حميد534016

271بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهدية مطرسر كاطع299337

272بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىنضال سالم خلف99408

273بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىغفران قاسم سلمان37341

ي315735
274بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىسناء عودة جانى

نجالء علي عبدهللا299106
275بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننى

276بكالوريوسالشهداء21894ذي قارأننىهدى كاطع حاجم534011

277دبلومالشهداء21894ذي قارأننىجنان عجيل علك177270

278دبلومالشهداء21894ذي قارأننىوسن خالد مناجي398870

279دبلومالشهداء21894ذي قارأننىايناس شلش طعمة100154



280دبلومالشهداء21894ذي قارأننىكوثر ستار محمد299747

281إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىجنان شنان ميس299195

282إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىفاطمة سعد داخل534511

283إعداديةالشهداء21894ذي قارأننىاطياف نعيم مهدي428628

1دكتوراهاكد51895ذي قارذكرتيسير قاسم عطية102466

2دكتوراهاكد51895ذي قارذكرمحمد يارس فراك102367

3ماجستيراكد51895ذي قارذكرمحمد محسن عزيز456310

4ماجستيراكد51895ذي قارذكرامجد عبدالرزاق خزعل414577

5ماجستيراكد51895ذي قارذكرمرتضى رسحان مهلهل473175

6ماجستيراكد51895ذي قارذكراحمد باقر جمعه67608

7ماجستيراكد51895ذي قارذكرمحمد عبدعلي محمد476078

8ماجستيراكد51895ذي قارذكرهاشم ستار شهد414562

9ماجستيراكد51895ذي قارذكرمسلم خزعل هادي414142

10ماجستيراكد51895ذي قارذكرعلي عواد دوي    ج386504

11ماجستيراكد51895ذي قارذكرمحمد علي عبدالسادة102581

12ماجستيراكد51895ذي قارذكرحيدر كريم ضايف70982

13ماجستيراكد51895ذي قارذكرمصطقى محمد عطية67773

14بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر علي عفريت532366

15بكالوريوساكد51895ذي قارذكرامير عبدالرضا محراث102759

16بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد عمار عباس102377

17بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمهند كريم عبد315515

ى72566 18بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد ناظم حسير

19بكالوريوساكد51895ذي قارذكرنعيم حريف بجاي102590

20بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس عبد محيسن279181

ي255005
21بكالوريوساكد51895ذي قارذكرشاكر زويد شمخى

ى414930 22بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحميد عزيز حسير

23بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسام غازي فيصل102279

24بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعدنان زغير عليوي102699

 عودة علي548588
ى 25بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

26بكالوريوساكد51895ذي قارذكرفالح نجم عبد532339

27بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي سلمان عزيز386565

ى عبد102596 28بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي حسير

ي315466 29بكالوريوساكد51895ذي قارذكركاظم عبودي عرين 

30بكالوريوساكد51895ذي قارذكركاظم رسحان جتول102225

31بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد صالح عليوي441222

32بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسالم حسن شهد101880

33بكالوريوساكد51895ذي قارذكرغالب محيل عبدعلي386737

ى محسن474503 34بكالوريوساكد51895ذي قارذكرفراس عبدالحسير

35بكالوريوساكد51895ذي قارذكروسام صادق احمد414405

36بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمطيع محمد هلم70922

37بكالوريوساكد51895ذي قارذكررياض سالم غضبان387395

38بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمالك محسن خلف65424

39بكالوريوساكد51895ذي قارذكرهاشم عواد عرار70957

40بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر حواس خليوي72379

ى عطيه387048 41بكالوريوساكد51895ذي قارذكرطاهر حسير

ى هادي عوده70607 42بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

43بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعقيل علي عوده532261

44بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر حسن جمعة472649



45بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمؤيد عبداالمير عبدالصاحب414637

46بكالوريوساكد51895ذي قارذكركريم عنب انعيمه102359

47بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصالح عزيز كامل71015

48بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد طالب نعمة70830

49بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي عبداالمير حمادي548554

50بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعدنان مزهر كنيدح70923

 علي جي 532268
ى 51بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

52بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد عوده حبيب102439

53بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصفاء محسن جاسم72756

54بكالوريوساكد51895ذي قارذكراسماعيل محسن بندر415071

ي473906
ي مهلهل صخى

55بكالوريوساكد51895ذي قارذكرغنى

56بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعقيل محسن علي472615

ى عبد71862 57بكالوريوساكد51895ذي قارذكراسعد حسير

ي مويلح102580 58بكالوريوساكد51895ذي قارذكراياد صي 

59بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد هادي حسن70905

60بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد عواد عبد70913

61بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمثنى شهيد محمد71641

62بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعماد شنان عبدهللا70118

63بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحميد رداد روضان414971

ى عطشان69933 64بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد عبدالحسير

65بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسام فليح حسن102441

66بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمشتاق طالب كاظم315397

67بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد طعمة عودة532279

68بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمنتظر رحيم علي69254

ي جمال عبيد532247 69بكالوريوساكد51895ذي قارذكرناج 

70بكالوريوساكد51895ذي قارذكروسام عباس خضير315414

71بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعالء هلول محمد103572

ى ريسان عجيل103415 72بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

73بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعادل عبدالجبار عذاب315540

74بكالوريوساكد51895ذي قارذكرقحطان فليح حسن72351

75بكالوريوساكد51895ذي قارذكرقاسم حمزة فليح315384

 علي جاسم472825
ى 76بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

77بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحبيب عبد عطشان102013

78بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحسن زايد شنجار71764

ى عبد70888 79بكالوريوساكد51895ذي قارذكركريم حسير

ى جكنام386598 80بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

81بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمرتضى خلف كاظم102348

82بكالوريوساكد51895ذي قارذكركرار عذافة مهلي441422

83بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر سعد زايد102355

ى472795 84بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي سعيد حسير

 علي مهدي441334
ى 85بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

86بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعادل حسن قاسم67092

87بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد عبدالرضا مبلط472708

88بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد خليل ابراهيم386743

89بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس حسان نايف474467

90بكالوريوساكد51895ذي قارذكرطالب عواد وادي315401

91بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي محمد هاشم315391

92بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعامر نعمة نور315327



93بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي داخل ري    ح66287

ي386622
94بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسعد جلود راضى

95بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصالح طالب جاسم414694

 علي67294
ى 96بكالوريوساكد51895ذي قارذكركاظم حسير

97بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسجاد صالح مهدي414683

98بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر عالوي عبدالواحد386678

99بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمسلم ضايف شعيوش72172

100بكالوريوساكد51895ذي قارذكرامجد باقر جمعة291833

يف فرهود102251 101بكالوريوساكد51895ذي قارذكرموس رسر

102بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي عويد فجر66384

103بكالوريوساكد51895ذي قارذكرثامر سلمان سلطان532254

104بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمهيب حنون عبد473641

 محمدعلي101282
ى 105بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعمار عبدالحسير

106بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمنير عباس منشد71372

ى472687 107بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعقيل بشير حسير

ي جي 101999
108بكالوريوساكد51895ذي قارذكرقيض شمخى

109بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد سالم عبد69571

110بكالوريوساكد51895ذي قارذكرفالح حسن عطوان472671

111بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي مثنى حسن67551

112بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسعد عطية عنقود67718

113بكالوريوساكد51895ذي قارذكركامل عزيز علي102672

114بكالوريوساكد51895ذي قارذكرستار محمد عبد102628

115بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس عبدالكريم وسيل473364

116بكالوريوساكد51895ذي قارذكرقحطان عدنان جبير67800

117بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي كاظم سوادي102116

118بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصادق علي وكح473336

ى باسم فزي    ع414432 119بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

120بكالوريوساكد51895ذي قارذكرقائد كريم منشد103160

121بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي عبدهللا موس64828

ى عويد532260 122بكالوريوساكد51895ذي قارذكرناظم حسير

ي102109
ى رحمن راضى 123بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

ى ثابت نارص255086 124بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

125بكالوريوساكد51895ذي قارذكركرار صباح شاكر473540

126بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصفاء فاضل كاظم532246

ى مانع102971 127بكالوريوساكد51895ذي قارذكرقاسم حسير

128بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعالء عباس فالح386617

ى جاسم441509 129بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصفاء عبدالحسير

130بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد عبدهللا كاظم472224

131بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسمير طالب علي103135

132بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد حنون جابر414866

133بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمنتظر مجيد باهض532318

134بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر عويد كاظم386575

135بكالوريوساكد51895ذي قارذكركرار محمد هاشم473936

136بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد صاحب دنيف476133

137بكالوريوساكد51895ذي قارذكرابراهيم كريم عجيل472391

ى386490 138بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد كريم حسير

139بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسجاد علي مطر386526

140بكالوريوساكد51895ذي قارذكراثير كامل حنون102340



141بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسام عبد عطشان441664

ى محمد يارس66349 142بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمعي 

143بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس كاظم عطية472509

144بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد كريم خليف101972

145بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد عزيز عجرش472184

146بكالوريوساكد51895ذي قارذكرنائل هادي عودة71875

147بكالوريوساكد51895ذي قارذكركرار محمد شناوة532316

148بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد حازم محمد70015

149بكالوريوساكد51895ذي قارذكرباقر حسن محمد101788

150بكالوريوساكد51895ذي قارذكرباسم محمد كريم101978

151بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد جمال كريم473328

152بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد علي محراث101912

153بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد رحيم كاظم70275

154بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحسن علي كريم102989

155بكالوريوساكد51895ذي قارذكرضياء كريم عبدهللا66898

156بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر غالب عزيز64738

157بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي محمد وراد102278

158بكالوريوساكد51895ذي قارذكررياض عبدالكريم عمار69446

159بكالوريوساكد51895ذي قارذكرفارس لطيف ناهي476116

160بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعالء طالب جودة414537

161بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد علي هادي71087

162بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي حسان جبارة72793

 علي472942
ى 163بكالوريوساكد51895ذي قارذكركرار حسير

164بكالوريوساكد51895ذي قارذكرنزار حسن علي387468

165بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد محمد طفار472483

166بكالوريوساكد51895ذي قارذكرفراس محسن محمد472696

167دبلوماكد51895ذي قارذكرجبار حياوي فجر558718

168دبلوماكد51895ذي قارذكرعالوي نعمة مسير414937

169دبلوماكد51895ذي قارذكرمحسن جباد فياض532255

170دبلوماكد51895ذي قارذكرباسم صبيح حسن532253

171دبلوماكد51895ذي قارذكرهالل مانع دغيم102683

172دبلوماكد51895ذي قارذكرحسن مطر صكبان71600

173دبلوماكد51895ذي قارذكرسلمان رزاق كتوب64901

ي102728
174دبلوماكد51895ذي قارذكررزاق مجيد راضى

175دبلوماكد51895ذي قارذكرهادي علوان دنبوس71967

176دبلوماكد51895ذي قارذكرطارش مانع دعيم71737

ى473424 177دبلوماكد51895ذي قارذكرشاكر محسن ياسير

178دبلوماكد51895ذي قارذكرسعود رداد روضان386463

179دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد خضير عويد67034

180دبلوماكد51895ذي قارذكررزاق عبد هاشم476396

ي442313
ى عبد شمخى 181دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

ى458246 182دبلوماكد51895ذي قارذكرحاكم نارص حسير

183دبلوماكد51895ذي قارذكرباسم مجيد فارة69630

184دبلوماكد51895ذي قارذكريارس حمود عطشان66315

185دبلوماكد51895ذي قارذكراكرم نارص بدر315454

186دبلوماكد51895ذي قارذكروسام هادي جياد548539

187دبلوماكد51895ذي قارذكركريم والي شلوجي71781

188دبلوماكد51895ذي قارذكرامير يارس حمود254943



189دبلوماكد51895ذي قارذكرمظفر جبار وحيد70811

 علي438782
ى 190دبلوماكد51895ذي قارذكرنزار حسير

191دبلوماكد51895ذي قارذكرمهند كامل عويد476183

192دبلوماكد51895ذي قارذكرعدنان صالح لفته315166

193دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد جلود ساجت315419

ى جبار هالل414834 194دبلوماكد51895ذي قارذكرامير

195دبلوماكد51895ذي قارذكرعادل علي رهيف474103

196دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي عبد عجرش473406

197دبلوماكد51895ذي قارذكرحازم ثامر عبيد315563

ي474756
198دبلوماكد51895ذي قارذكررعد عبدالحسن شان 

ى386522 199دبلوماكد51895ذي قارذكرسالم يارس مفي 

ى جليل66974 200دبلوماكد51895ذي قارذكرحسام ياسير

201دبلوماكد51895ذي قارذكرحاكم جبار علي66182

202دبلوماكد51895ذي قارذكرفاروق عامر خلف386516

ى نعمة مسير386687 203دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

204دبلوماكد51895ذي قارذكررعد سمير كاظم71620

ي جبير71816
205دبلوماكد51895ذي قارذكريحنر الدين هانى

206دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي نجم عبدهللا472637

207دبلوماكد51895ذي قارذكرحميد ساهي حمود70703

ى532249 208دبلوماكد51895ذي قارذكروحيد جميل حسير

ى محمد حميدي67513 209دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

210دبلوماكد51895ذي قارذكرمصطقى هاشم عبيد532304

هللا دعيس ثجيل414872 211دبلوماكد51895ذي قارذكرخير

212دبلوماكد51895ذي قارذكرجليل حامد جبار102247

213دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي صبار حنون102520

214دبلوماكد51895ذي قارذكرمازن خضى كصاد315206

215دبلوماكد51895ذي قارذكرعالء سعيد محسن387234

216دبلوماكد51895ذي قارذكرنجم عبد محسن414783

 علي رهيف532287
ى 217دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

 علي نجم68875
ى 218دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

219دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي جبار فاضل101810

220دبلوماكد51895ذي قارذكرباسم فضالة جودة476096

221دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي حسن هاشم532274

222دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي جواد كاظم532278

223دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي زبون كاظم473390

224دبلوماكد51895ذي قارذكرسعد هالل خضير70940

225دبلوماكد51895ذي قارذكريونس حسن نارص472967

226دبلوماكد51895ذي قارذكرعقيل عبدالرزاق كاظم414420

227دبلوماكد51895ذي قارذكررحيم جليل كزار415117

228دبلوماكد51895ذي قارذكرعادل عطاهللا سلمان70583

ي حميد472201 229دبلوماكد51895ذي قارذكرايوب صي 

230دبلوماكد51895ذي قارذكرعبدالحكيم عزيز جاسم470058

231دبلوماكد51895ذي قارذكراحسان صالح جي 386629

ى روي    ح414949 232دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي عبدالحسير

233دبلوماكد51895ذي قارذكرعقيل خليف مري    خ71031

234دبلوماكد51895ذي قارذكررياض كاظم عمير386660

235دبلوماكد51895ذي قارذكرمصطقى وهيب فضالة71348

236دبلوماكد51895ذي قارذكرعبدهللا سامي خلف386466



237دبلوماكد51895ذي قارذكرفارس حسن تالي548584

238دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي كاظم عطية472497

239دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي عبدالرضا جاسم72084

240دبلوماكد51895ذي قارذكرمهند نعمة محمد69554

241دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي يارس ساجت71147

242دبلوماكد51895ذي قارذكرعواد مزعل صاجي315570

243دبلوماكد51895ذي قارذكرعباس جبار وحيد472381

244دبلوماكد51895ذي قارذكرضياء حسن محمد414465

245دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد ابراهيم جخيم315374

246دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد فليح خليفة72774

ى67362 247دبلوماكد51895ذي قارذكرجبار جباري عبدالحسير

248دبلوماكد51895ذي قارذكرعباس ضايف شعيوش70764

249دبلوماكد51895ذي قارذكروسام كريم محمد386719

250دبلوماكد51895ذي قارذكرحيدر فليح حسن474066

251دبلوماكد51895ذي قارذكرعباس علي كاظم69407

252دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد نارص كريم64860

ى532299 253دبلوماكد51895ذي قارذكرمرتضى نارص حسير

254دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد جاسم يارس102541

255دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي هادي علي473166

256دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد كريم ضايف441292

257دبلوماكد51895ذي قارذكرعبدهللا صباح مانع386615

258دبلوماكد51895ذي قارذكررضوان خليل مزهر386707

ى عواد كاظم65311 259دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

260دبلوماكد51895ذي قارذكرعادل جاسب شناوة315314

261دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد عباس عبد315233

262دبلوماكد51895ذي قارذكرحسن حمود هاشم103448

ي70833 263دبلوماكد51895ذي قارذكرحسن مقداد ناج 

264دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمد غفار نور414399

265دبلوماكد51895ذي قارذكرحمزة خضى كصاد532291

266دبلوماكد51895ذي قارذكراثير عبدالجليل عبدالعزيز103101

267دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمود صباح شاكر72015

268دبلوماكد51895ذي قارذكرصادق غانم ثجيل72765

269دبلوماكد51895ذي قارذكرحسن رحم جبير473589

يف72593 ي رسر 270دبلوماكد51895ذي قارذكرانور راج 

271دبلوماكد51895ذي قارذكراثير عباس منشد386682

ي جبير472603
272دبلوماكد51895ذي قارذكرزين العابدين شمخى

273دبلوماكد51895ذي قارذكرحمزة سالم حسن315425

274دبلوماكد51895ذي قارذكرهاشم حسن شهد68261

275دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد حمود علي72399

276دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد عبد علي71367

277دبلوماكد51895ذي قارذكرعادل كاظم مطر532306

278دبلوماكد51895ذي قارذكرحيدر جبار ظاهر71837

279دبلوماكد51895ذي قارذكرجمال مسير لفته69026

280دبلوماكد51895ذي قارذكراسعد هادي عودة70683

281دبلوماكد51895ذي قارذكرسعد ساهي حمود472518

ان خلف حمود442201 282إعداديةاكد51895ذي قارذكرمير

ى315494 283إعداديةاكد51895ذي قارذكركاظم يارس مفي 

284إعداديةاكد51895ذي قارذكرعباس جبار عباس473716



285إعداديةاكد51895ذي قارذكرفليح حسن محمد70621

286إعداديةاكد51895ذي قارذكرخلف ظفير عناد532272

287إعداديةاكد51895ذي قارذكروبدان عرندس شناوة65897

288إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي نارص محمد532358

289إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي عبداالمير عبدالصاحب386696

290إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي مدلول دحام103541

 علي محمد532258
ى 291إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

292إعداديةاكد51895ذي قارذكرحيدر حنون علي315251

293إعداديةاكد51895ذي قارذكرعمار غالب عمار315323

ى سلمان حسن414658 1ماجستيراكد51895ذي قارذكرمعي 

2ماجستيراكد51895ذي قارذكرخالد جمال كريم473238

ى كاظم شلش532262 3ماجستيراكد51895ذي قارذكرحسير

ى جخم72586 4بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمنتظر عبدالحسير

5بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي سعيد حران315408

6بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس محمد عطية101865

7بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد باسم محمد72623

8بكالوريوساكد51895ذي قارذكرميثم حنون علي102702

9بكالوريوساكد51895ذي قارذكرفالح حسن نجم72221

10بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسالم خوير حمود69287

ى يارس فراك73770 11بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

ى جبار نعيم441096 12بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

ي102291
13بكالوريوساكد51895ذي قارذكرضياء موس مونى

14بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي واثق طالب102550

15بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعالء احمد الزم414597

16بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعقيل حسن عباس472660

17بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحمزة عبدعلي مطرود71944

18بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي حمود مطرسر221918

19بكالوريوساكد51895ذي قارذكرخليل حامد جبار254950

20بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي فالح حسن69428

ي عطية71293
21بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسعد عبدالغنى

22بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمرتضى محسن موات71772

23بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي عماد لفته548006

24بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي عباس مزعل414441

25بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي مهدي مجيد70823

ى102514 26بكالوريوساكد51895ذي قارذكركرار حسن حسير

27بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر جليل دايش362578

ي70497
ى
28بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد عاشور عوف

29بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعقيل طالب ددمدوم386578

ى عجيل102368 30بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد حسير

31بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس علي جبار278867

32بكالوريوساكد51895ذي قارذكررياض كاطع سداوي315362

33بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسن عبدهللا موس70630

34بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد جاسم محمد72327

35بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعدنان هاشم عبد65653

36بكالوريوساكد51895ذي قارذكرزين العابدين علي عبد102484

ى102675 37بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي كاظم ياسير

38بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي غازي فيصل71383

 علي محمد69524
39بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمصطقى



40بكالوريوساكد51895ذي قارذكرميمون عبدالكريم جاسم71810

ي102517
41بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر كاظم راضى

42بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمود حميد علي70565

43بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمنتظر حسن عبيد336319

44بكالوريوساكد51895ذي قارذكررسول عبدالكاظم جابر386541

45بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر احمد عبدالحسن71339

46بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد محسن عيىس532265

ي102947
47بكالوريوساكد51895ذي قارذكراياد عيىس موسر

48بكالوريوساكد51895ذي قارذكررسول جمال عبيد473802

49بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمصطقى فالح حسن71189

50بكالوريوساكد51895ذي قارذكرانور حسن عمير472321

51بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد جودة جبير67928

52بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمنتظر صباح مانع102591

53بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمقداد حسن عبد532252

54بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمرتضى طارش عليوي72037

55بكالوريوساكد51895ذي قارذكررشد كتاب بالسم315201

56بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر ابراهيم شديد102227

57بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي باسم فزي    ع71854

58بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي رحيم جلود65566

59بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر جاسم محمد72373

60بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي جعفر باقر69384

61بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر كامل وحيد71344

62بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمصطقى كامل مانع390298

63بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعادل عبدالحسن سعد68998

64بكالوريوساكد51895ذي قارذكركرار جبار فاضل101816

65بكالوريوساكد51895ذي قارذكرموس سامي حميدي103173

ي مويلح315379 66بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي صي 

ى حنوب69672 67بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي حسير

68بكالوريوساكد51895ذي قارذكررسول محمد بجاي133105

ى عبد مزعل72769 69بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

70بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمكرم حسن نارص315459

71بكالوريوساكد51895ذي قارذكررؤي كريم حسن67527

72بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعمار محسن جياد386470

ى لفته68432 73بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد حسير

ى زوير فزع102644 74بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسنير

75بكالوريوساكد51895ذي قارذكركرار علي خليل69651

76بكالوريوساكد51895ذي قارذكروسام سالم زغير70981

77بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحازم حسان عطشان315248

78بكالوريوساكد51895ذي قارذكروسام عباس جبار69019

79بكالوريوساكد51895ذي قارذكرالمثنى عبد يوسف386560

80بكالوريوساكد51895ذي قارذكررائد عذيب عطشان68950

81بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحسان سالم عودة414724

82بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمنتض محمدعلي رزاق387286

ى473869 83بكالوريوساكد51895ذي قارذكربهاء علي حسير

ى532264 84بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد رسول ياسير

غام ليث نجم71196 85بكالوريوساكد51895ذي قارذكررصى

ى71270 86بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمهند زغير حسير

 علي كندح102050
87بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمثنى



88بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي مجيد عبيد386927

ي سلطان72202
89بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر منخى

90بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمالك حامد جبار65134

91بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي كامل اعطيه102521

92بكالوريوساكد51895ذي قارذكرطاهر عبد جابر386480

93بكالوريوساكد51895ذي قارذكروليد عذيب عطشان69317

ى زوير فزع102497 94بكالوريوساكد51895ذي قارذكرامير

95بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس ثامر ناهي66852

96بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحسان صالح حسن414805

97بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمناف حنون علي102720

98بكالوريوساكد51895ذي قارذكرهاشم عبدالكاظم هالل102214

99بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي طعيمة صي 414187

100بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسن هاشم بلبول70590

101بكالوريوساكد51895ذي قارذكرامجد وليد خالد70752

102بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعمار يارس كولي72537

103بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمشتاق طالب صي 415780

104بكالوريوساكد51895ذي قارذكرضياء امير خليف67163

105بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعالء عبار مسلم315527

106بكالوريوساكد51895ذي قارذكرباسم شنان عطشان315416

107بكالوريوساكد51895ذي قارذكرزين العابدين رحيم مناجي68130

108بكالوريوساكد51895ذي قارذكرموس قيس كنان386655

109بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد عبداالمير ريسان103497

110بكالوريوساكد51895ذي قارذكرباقر جبار شهيب476245

111بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد سامي ضايف472732

112بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي ضايف شعيوش72240

113بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد عباس خضير102218

114بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمسلم جعفر دغيم71950

115بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر عبدالواحد رسحان103686

116بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس خريبط جاسم70418

117بكالوريوساكد51895ذي قارذكررحيم جاسب عويد70724

118بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي حميد مطرود66708

119بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد سالم جليب387417

ى محمد حمود102530 120بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

121بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسن علي عزيز102448

122بكالوريوساكد51895ذي قارذكركرار ليث كولي103417

123بكالوريوساكد51895ذي قارذكرغزوان فرحان دهري473664

124بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي نعمة عزيز315403

125بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمنتظر محمد عبيد102196

126بكالوريوساكد51895ذي قارذكرماجد جبار مجيد102540

127بكالوريوساكد51895ذي قارذكرضياء كاظم فرهود67489

128بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمنتظر سعيد عطية102471

ى عودة387029 129بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي حسير

130بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصادق نارص جابر67581

ى عليوي عواد441695 131بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

132بكالوريوساكد51895ذي قارذكررحيم عبد الحسن491514

133بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسالم ناظم عطية459766

134بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي عيىس ونان472929

ى414507 135بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسيف علي حسير



136بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد هادي علوان102602

137بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس فاضل سلمان532276

138بكالوريوساكد51895ذي قارذكرماجد محمد سعيد386726

ي كاظم74008
139بكالوريوساكد51895ذي قارذكركاظم راضى

140بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمصعب نعمة محمد102604

141بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد حسن جاسم474000

142بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي رحيم عبد68336

143بكالوريوساكد51895ذي قارذكرموس ثجيل هادي102311

144بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي شاكر محسن558726

 علي386555
ى 145بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي حسير

146بكالوريوساكد51895ذي قارذكرضياء عباس فالح102323

147بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي هاشم نجم474303

148بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمسلم صالح مهدي386626

149بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس قيس هميلة69083

150بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم كصاد69457

151بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد مجيد رزاق68026

152بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمهدي صالح عبدعلي69477

153بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد كاظم جابر351416

154بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد علي عبدالحسن102215

155بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد هاشم ثامر70315

156بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد حسن علي102745

ى رحيم عبد69190 157بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

ى71799 158بكالوريوساكد51895ذي قارذكرجبار عالوي حسير

ى كامل وحيد414387 159بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

160بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد حميد محسن68314

161بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد عباس عبيد70153

ى عبد255003 غام حسير 162بكالوريوساكد51895ذي قارذكررصى

163بكالوريوساكد51895ذي قارذكرفارس ماجد قادر69331

ى عبيد سالم72446 164بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

165بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد رزاق مجيد73917

166بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي حسن جاسم70135

167بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمرتضى عواد محمد386748

ى عبيد414776 168بكالوريوساكد51895ذي قارذكرجعفر حسير

ي102506
169بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد كاظم راضى

ى عودة103025 170بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر حسير

ى هشام حسن102134 171بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

172بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعدنان عبد ضهد472746

173بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد حميد ساهي72485

ى جبار فرج71397 174بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

175بكالوريوساكد51895ذي قارذكرامجد جمال نارص532273

176بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد قيس عبد414879

177بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر حميد عزيز415110

178بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر جلود عبد474189

179بكالوريوساكد51895ذي قارذكررحيم زوير فزع102558

ى عماد لفته532259 180بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

ي66410
181بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد ناظم راضى

182بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمصطقى مطرسر شطب72014

183بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسيف رزاق فزع103592



184بكالوريوساكد51895ذي قارذكرزيد عبدالحسن كوالي472248

185بكالوريوساكد51895ذي قارذكرباقر طارش مانع71523

186بكالوريوساكد51895ذي قارذكراياد رحيم علي70931

187بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي نارص عبدالجبار72043

188بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحمزة يارس كولي72303

189بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمحمد جودة جبير72317

190بكالوريوساكد51895ذي قارذكرميثم عبود خليف474119

هللا زغير102186 191بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي خير

192بكالوريوساكد51895ذي قارذكرضياء حسن عودة532295

193بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسامر حسن عودة102444

194بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدؤ طارش عليوي386593

195بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمراد علي زويد70169

ى472629 196بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسن نارص حسير

197بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصالح حسن منعيى102245

ى حميد72509 198بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

ي نعيم جاسم532281 199بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصي 

200بكالوريوساكد51895ذي قارذكرايهاب عبد علي102646

201بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعالء رحيم عبدالسادة386552

202بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسالم صالح حسن414816

ي414581
203بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي حسن راضى

204بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعباس نصيف جاسم72710

205بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمسلم عواد حمزة66648

206بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي ضايف شلش71916

207بكالوريوساكد51895ذي قارذكرايمن منير محمد386513

208بكالوريوساكد51895ذي قارذكرضياء كامل زغير102385

209بكالوريوساكد51895ذي قارذكرصالح مهدي زوير69660

210بكالوريوساكد51895ذي قارذكرخالد فيصل عجاج531905

ي70517
ى
211بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي عاشور عوف

212بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي طالب حميد71402

213بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي رياض سالم387273

214بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعمار سالم كاظم70658

215بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعلي جبار صالل386711

216بكالوريوساكد51895ذي قارذكرسجاد طارش عليوي102571

ي315368
 علي راضى

ى 217بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحسير

218دبلوماكد51895ذي قارذكرباسم موس شديد72425

219دبلوماكد51895ذي قارذكرليث حسن خليل441977

ي عطية70863
220دبلوماكد51895ذي قارذكررسول عبدالغنى

221دبلوماكد51895ذي قارذكروهاب عواد عزيز414960

222دبلوماكد51895ذي قارذكرحسن رحيم كاظم71514

223دبلوماكد51895ذي قارذكرعالء كريم غالي414393

224دبلوماكد51895ذي قارذكرعالء فاضل زويد414491

225دبلوماكد51895ذي قارذكروائل عبيد صالح71175

226دبلوماكد51895ذي قارذكركرار محسن جياد102485

 علي حسون102085
ى 227دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

ى رسي    ح102077 228دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد حسير

229دبلوماكد51895ذي قارذكراسامة شيال رسحان71776

230دبلوماكد51895ذي قارذكرحسن عكاب مسلم102006

231دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمد حنون علي103011



ى قاسم حمزة102234 232دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

233دبلوماكد51895ذي قارذكرعباس دحام جريد387201

234دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي حسن هالل71954

235دبلوماكد51895ذي قارذكروليد رحيم سلمان67690

236دبلوماكد51895ذي قارذكروسام عبدالجبار رسحان441785

237دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد صالح مهدي473896

ى386538 238دبلوماكد51895ذي قارذكرعبدهللا نارص حسير

239دبلوماكد51895ذي قارذكرعقيل رسيل نارص102467

240دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمد هاشم دنون532290

241دبلوماكد51895ذي قارذكرمهند كاظم هاشم70726

242دبلوماكد51895ذي قارذكرفراس علي نجم65495

243دبلوماكد51895ذي قارذكركرار حيدر عبدالزهرة102361

244دبلوماكد51895ذي قارذكروسام ناظم هليل418702

245دبلوماكد51895ذي قارذكرحيدر عبداالمير ريسان68243

246دبلوماكد51895ذي قارذكرسعد عبدالرضا محراث102926

ى خضى كصاد102624 247دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

248دبلوماكد51895ذي قارذكرعقيل اسماعيل ابراهيم102206

249دبلوماكد51895ذي قارذكرعبدهللا جلود جليخ414482

ي532340
250دبلوماكد51895ذي قارذكركرار صبار موسر

251دبلوماكد51895ذي قارذكرحازم جبير عويد102286

252دبلوماكد51895ذي قارذكرمنتظر حازم ثامر315562

253دبلوماكد51895ذي قارذكرزينعابدين محمد عبد71389

ى هاشم عبد65064 254دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

ى441750 255دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي نارص حسير

256دبلوماكد51895ذي قارذكرحيدر علي هادي71097

257دبلوماكد51895ذي قارذكرزمان جهاد جميل414497

258دبلوماكد51895ذي قارذكرعباس عبداالمير ريسان386484

259دبلوماكد51895ذي قارذكرعبدهللا دعيس ثجيل414619

260دبلوماكد51895ذي قارذكرمصطقى سالم ضيدان442044

261دبلوماكد51895ذي قارذكرماجد مطرسر مشجل351305

ان386736  حامد سير
262دبلوماكد51895ذي قارذكرمصطقى

ي عطية415082
263دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد شان 

264دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي اسعد عودة70999

265دبلوماكد51895ذي قارذكرسجاد هادي فرج68745

 عبدالحسن كوالي532250
266دبلوماكد51895ذي قارذكرمصطقى

267دبلوماكد51895ذي قارذكرمنتظر مهدي مجيد72003

268دبلوماكد51895ذي قارذكرمنير هالل رسن71648

269دبلوماكد51895ذي قارذكروسام مهدي صالح72094

ى ثامر بري69592 270دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

271دبلوماكد51895ذي قارذكرمخلد سعود رداد442119

272دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي عواد عزيز442441

273دبلوماكد51895ذي قارذكرنارص زغير عباس66831

ى خلف414457 274دبلوماكد51895ذي قارذكرمقتدى عبدالحسير

ى سلمان71481 275دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد عبدالحسير

276دبلوماكد51895ذي قارذكراسعد اجي  حمزة70847

277دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد عبدالحسن عبدالعزيز67960

278دبلوماكد51895ذي قارذكراحسان عبدعلي نعمة548590

279دبلوماكد51895ذي قارذكرليث عبدعلي محمد69613



280دبلوماكد51895ذي قارذكرسجاد هالل مانع72051

281دبلوماكد51895ذي قارذكرحسن فالح حسن415046

ى102272 282دبلوماكد51895ذي قارذكرمسلم حميد حسير

ي71479  حيدر صلين 
283دبلوماكد51895ذي قارذكرمرتضى

ي71164
284دبلوماكد51895ذي قارذكرسجاد صالح راضى

285دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمد لطيف ناهي532335

ى عزيز زغير67892 286دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

287دبلوماكد51895ذي قارذكرعبداالمير يوسف حسن70366

288دبلوماكد51895ذي قارذكرعلي محمد عطية72155

289دبلوماكد51895ذي قارذكرصالح عواد كاظم102563

290دبلوماكد51895ذي قارذكرحيدر جبار هاشم315478

291دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمد حسن عودة102474

ى جاسم532256 292دبلوماكد51895ذي قارذكرازهر عبدالحسير

293دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمد عبدالجبار عذاب102344

294دبلوماكد51895ذي قارذكرفاضل سالم جليب387216

 جمال عبد علي68847
ى 295دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

ى عبدالرضا محمد71334 296دبلوماكد51895ذي قارذكرحسير

ي تاية386819
297دبلوماكد51895ذي قارذكرسجاد غنى

298دبلوماكد51895ذي قارذكرمظاهر حبيب عبد386455

299دبلوماكد51895ذي قارذكرمشتاق طالب عاجل279022

300دبلوماكد51895ذي قارذكرامير فالح حسن70934

301دبلوماكد51895ذي قارذكرزمان هادي كاصد315443

302دبلوماكد51895ذي قارذكرقاسم محسن كنيش71736

303دبلوماكد51895ذي قارذكرمرتضى عبدالكريم طالب68983

304دبلوماكد51895ذي قارذكرمدين حميد حاشوش69568

ان386652 305دبلوماكد51895ذي قارذكرحيدر حامد سير

306دبلوماكد51895ذي قارذكرحسن حميد عزيز68157

307دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمد بشار هاشم70047

308دبلوماكد51895ذي قارذكراحمد هاشم دنون414902

309إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسن مطرسر جودة254962

ى414283 310إعداديةاكد51895ذي قارذكرعبدالحمن احمد حسير

311إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد وليد حميد472718

312إعداديةاكد51895ذي قارذكررضا محمد محسن441991

313إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي هادي طالب473446

ى رحيم جليل414178 314إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

315إعداديةاكد51895ذي قارذكرمنتظر امير دكي71792

316إعداديةاكد51895ذي قارذكرايوب احمد زوير532331

317إعداديةاكد51895ذي قارذكرمرتضى عباس جبار71651

ى102075 318إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي محمد عبدالحسير

319إعداديةاكد51895ذي قارذكرعقيل عبداالمير ريسان102376

320إعداديةاكد51895ذي قارذكرابراهيم سالم سلطان71626

321إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسام سالم زغير70530

322إعداديةاكد51895ذي قارذكرعباس فليح حسن386733

ى عودة103310 323إعداديةاكد51895ذي قارذكرمسلم حسير

324إعداديةاكد51895ذي قارذكركرار حيدر فليح102400

325إعداديةاكد51895ذي قارذكرصديق عالء فاضل473157

326إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد علي جبار279111

ى كريم عزيز532354 327إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير



328إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد جليل عبد65243

329إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد عزيز جعاز65623

330إعداديةاكد51895ذي قارذكريوسف كاظم نارص315217

331إعداديةاكد51895ذي قارذكرجعفر عباس خضير532342

ى فاضل سلمان532336 332إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

333إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي عبدالكاظم جاسم315344

334إعداديةاكد51895ذي قارذكرعماد كاظم هداد315172

335إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي نجم كشيش71378

336إعداديةاكد51895ذي قارذكرحيدر خليف كاظم71113

337إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد عبدالرضا علي474022

338إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد صبار نعيم386496

339إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسن عبد دنيف386956

340إعداديةاكد51895ذي قارذكرابراهيم مهدي كاظم254953

ى محمد532280 341إعداديةاكد51895ذي قارذكرسجاد حسير

342إعداديةاكد51895ذي قارذكرمخلد علي مطر386506

ى474253 343إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي حيدر حسير

ى دعيس ثجيل386702 344إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

ى71055  علي حسير
345إعداديةاكد51895ذي قارذكرمصطقى

346إعداديةاكد51895ذي قارذكرانور مصطقى حسون476123

ى315522 ى خليل حسير 347إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

348إعداديةاكد51895ذي قارذكررسول نزال رسن103134

349إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد غازي فيصل72360

350إعداديةاكد51895ذي قارذكرسجاد جلود عبد70689

351إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد علي محمد442148

352إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد جاسم محمد532270

353إعداديةاكد51895ذي قارذكرقاسم داخل محمد386802

354إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد جواد كاظم532283

355إعداديةاكد51895ذي قارذكرسيف جاسم محمد315536

356إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي كاظم رسحان68543

357إعداديةاكد51895ذي قارذكرمرتضى كريم مجيد71885

ى زغير103023 358إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي حسير

359إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي عزيز موس315281

360إعداديةاكد51895ذي قارذكرمصطقى لطيف ناهي386557

361إعداديةاكد51895ذي قارذكرمصطقى ماجد حمود103347

362إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد كاظم هاشم102681

363إعداديةاكد51895ذي قارذكرازهر رياض كركان71470

364إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي رزاق فليح70292

ى رحيمة صي 102380 365إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

ي102949
366إعداديةاكد51895ذي قارذكرزينالعابد موس مونى

367إعداديةاكد51895ذي قارذكراديان علي زويري71250

ى موازي زغير102582 368إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

369إعداديةاكد51895ذي قارذكرمرتضى نعيم مانع414555

370إعداديةاكد51895ذي قارذكرعباس فليح حسن436101

371إعداديةاكد51895ذي قارذكرحيدر جاسب شناوة71253

ى عوده532356 372إعداديةاكد51895ذي قارذكربارق حسير

373إعداديةاكد51895ذي قارذكرعالء رحيم جوعان69079

374إعداديةاكد51895ذي قارذكرماجد حميد جاسم71066

375إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد حسن علي548541



376إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسن عبدالسميع عزيز442426

377إعداديةاكد51895ذي قارذكراسماعيل كريم نوري70779

378إعداديةاكد51895ذي قارذكرصفاء كريم عبدهللا441914

379إعداديةاكد51895ذي قارذكرسالم جمال عبيد532284

ى عباس شهد102661 380إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

381إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسن حميد حبي 315290

382إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي هاشم جبارة441904

383إعداديةاكد51895ذي قارذكرسعيد جمال عبيد532285

 علي عطية103118
ى 384إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

385إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد طالب كاظم67992

386إعداديةاكد51895ذي قارذكرماجد حسن محمد71904

 علي نارص71226
ى 387إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

388إعداديةاكد51895ذي قارذكرسعد عزيز هادي103769

389إعداديةاكد51895ذي قارذكرغفار عالء فاضل472450

ى387355 390إعداديةاكد51895ذي قارذكركرار منشد عبدالحسير

391إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي كاظم جهاد70948

392إعداديةاكد51895ذي قارذكرعقيل عواد شناوة532351

ى71084 393إعداديةاكد51895ذي قارذكرمرتضى حاكم حسير

394إعداديةاكد51895ذي قارذكريعقوب مشتاق طالب442409

395إعداديةاكد51895ذي قارذكرسالر حميد مطرسر315439

396إعداديةاكد51895ذي قارذكركرار شاكر طفار315528

397إعداديةاكد51895ذي قارذكرمجدي خلف علي414304

ي72285
398إعداديةاكد51895ذي قارذكرمرتضى حميدان راضى

399إعداديةاكد51895ذي قارذكرعباس يارس كولي72119

400إعداديةاكد51895ذي قارذكرابراهيم طعيمة صي 559127

401إعداديةاكد51895ذي قارذكرسجاد حسن مطر532364

402إعداديةاكد51895ذي قارذكرسجاد عبدالكاظم هالل532370

ى جاسم414320 403إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي حسير

404إعداديةاكد51895ذي قارذكرفراس نجم عبد476303

405إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد قاسم عطية221825

ي عطية71030
ى
406إعداديةاكد51895ذي قارذكرباسم صاف

407إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد ابراهيم علي315460

ي طعمة كسار102543 408إعداديةاكد51895ذي قارذكرحرن 

409إعداديةاكد51895ذي قارذكرنورالدين خالد سهل386851

410إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي رحيم نارص103515

411إعداديةاكد51895ذي قارذكرمنتظر حامد جبار473959

ى جليل صالح71368 412إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

413إعداديةاكد51895ذي قارذكرمؤيد كاظم علي315195

414إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمود شاكر كاطع442348

ى عواد مزهر441369 415إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

416إعداديةاكد51895ذي قارذكرجاسم محمد فاضل532324

يف315433 417إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي موس رسر

418إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي جواد مزهر442278

419إعداديةاكد51895ذي قارذكركريم مهدي اشغيد103496

420إعداديةاكد51895ذي قارذكرمصطقى جابر حسن278866

421إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي حنون جبار102328

422إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد هاشم نجم442258

423إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد عبدالجبار رسحان441849



424إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي سالم حسن103205

ى عبدالغزيز72179 425إعداديةاكد51895ذي قارذكرضياء حسير

426إعداديةاكد51895ذي قارذكرحمود عبدهللا اجياد315275

427إعداديةاكد51895ذي قارذكرباقر كاظم جثير315267

428إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد سعيد صالح476143

429إعداديةاكد51895ذي قارذكرحيدر رياض محمد315352

 علي معن71303
430إعداديةاكد51895ذي قارذكرخضى

431إعداديةاكد51895ذي قارذكرعباس يحنر حسن69717

432إعداديةاكد51895ذي قارذكرغظنفر جالل حامد254936

433إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسن عماد محسن387248

434إعداديةاكد51895ذي قارذكرزيد ثائر جبار254929

435إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد حميد رشاك72698

436إعداديةاكد51895ذي قارذكرامير علي محسن353176

 علي شهيب532312
ى 437إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

 علي442176
ى 438إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد حسير

ى نعيم جواد68784 439إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

ى خلف68481 440إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد عبدالحسير

441إعداديةاكد51895ذي قارذكرعماد هاشم بلبول70598

442إعداديةاكد51895ذي قارذكرعبدالستار جبار فرهود66670

443إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد شهيد عيدان70740

444إعداديةاكد51895ذي قارذكرحيدر حسن خليل532267

ي70998 445إعداديةاكد51895ذي قارذكرعادل عبداالمير عبدالنن 

446إعداديةاكد51895ذي قارذكرابراهيم سالم يارس315239

ي جبير102420
ى غنى 447إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

448إعداديةاكد51895ذي قارذكريوسف مشتاق طالب102155

449إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي جواد كاظم386536

450إعداديةاكد51895ذي قارذكرمناف علي مهدي476065

 فرج زغير315554
451إعداديةاكد51895ذي قارذكرمصطقى

452إعداديةاكد51895ذي قارذكرمرتضى مطرسر عبودي254973

453إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد خليل هاشم102655

454إعداديةاكد51895ذي قارذكرباقر كاظم رسحان255027

455إعداديةاكد51895ذي قارذكرحيدر محمد سعدون532269

ى مجيد عبيد386596 456إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

457إعداديةاكد51895ذي قارذكراسعد حميد ساهي71327

ي102176
458إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي فالح شمخى

ى حاجم71760 459إعداديةاكد51895ذي قارذكرحيدر حسير

460إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد سعيد عطية472538

461إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي محمد عيدان70604

462إعداديةاكد51895ذي قارذكرحمزة طالب صي 415164

463إعداديةاكد51895ذي قارذكرحيدر حميد ساهي71868

464إعداديةاكد51895ذي قارذكرسجاد كاظم مهدي71112

465إعداديةاكد51895ذي قارذكرعباس لفته كاظم386518

466إعداديةاكد51895ذي قارذكرموس حنون علي70988

ى علوان اهلم102542 467إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

468إعداديةاكد51895ذي قارذكرمرتضى ليث كريم103285

469إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي كاظم خشان72128

470إعداديةاكد51895ذي قارذكريوسف عبدالجبار رسحان441812

ى اكرم محسن532347 471إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير



472إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسن علي عرمان102452

ي255082
 
473إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد صبيح رزوف

474إعداديةاكد51895ذي قارذكرمهند شاكر حريف315289

475إعداديةاكد51895ذي قارذكرمسلم كريم عبد476127

ي عواد شناوة103736
476إعداديةاكد51895ذي قارذكرهانى

ى66025 477إعداديةاكد51895ذي قارذكرعقيل محسن حسير

ى حميد حبي 315310 478إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

ى جاسم محمد255107 479إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

480إعداديةاكد51895ذي قارذكرمصطقى حميد محسن69294

481إعداديةاكد51895ذي قارذكرمقتدى كاظم عبودي315490

482إعداديةاكد51895ذي قارذكرعيىس عبدالكاظم علي387296

483إعداديةاكد51895ذي قارذكرعبدهللا ساجت خلف315542

484إعداديةاكد51895ذي قارذكرسجاد ريسان حامد70399

ى كيطان103824 485إعداديةاكد51895ذي قارذكرفاضل حسير

486إعداديةاكد51895ذي قارذكرغسان رمضان جعفر532293

487إعداديةاكد51895ذي قارذكريارس جبار نعيم441271

488إعداديةاكد51895ذي قارذكرسالم بشار هاشم315337

489إعداديةاكد51895ذي قارذكرحمزة سالم زغير315523

490إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي حسن علي102732

491إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد سامي خلف387092

492إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد حنون عبد315539

ى حاجم532330 493إعداديةاكد51895ذي قارذكرمومل حسير

 يحنر كتيب441871
494إعداديةاكد51895ذي قارذكرمرتضى

495إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي عبدهللا نجم532328

ي69986
496إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد حيدر راضى

497إعداديةاكد51895ذي قارذكررضا باسم محمد386573

498إعداديةاكد51895ذي قارذكرجعفر حازم ثامر102303

499إعداديةاكد51895ذي قارذكرابراهيم غازي فيصل69269

500إعداديةاكد51895ذي قارذكرعباس فاضل جعفر71229

ى محمد414660 501إعداديةاكد51895ذي قارذكركرار حسير

ى عودة101946 502إعداديةاكد51895ذي قارذكرمنتظر حسير

ى414217 503إعداديةاكد51895ذي قارذكرعبدهللا احمد حسير

ى محمد عطية65999 504إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

ى خلف102356 505إعداديةاكد51895ذي قارذكرمنتظر عبدالحسير

ى جبار عواد103004 506إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

يف472570 507إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي نارص رسر

508إعداديةاكد51895ذي قارذكرازهر رسحان خلف548535

509إعداديةاكد51895ذي قارذكرسجاد عبدالرضا علي474054

510إعداديةاكد51895ذي قارذكرطاهر غالب طاهر441545

511إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد كريم غضاب71236

512إعداديةاكد51895ذي قارذكرمؤمل محمد عبدعلي318364

ي جبار226666
513إعداديةاكد51895ذي قارذكرازهر منخى

514إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي حسن محمد442386

515إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي جاسم محمد255061

ى ليث كريم72281 516إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

517إعداديةاكد51895ذي قارذكرصادق كريم محمد71414

518إعداديةاكد51895ذي قارذكرمصطقى مهدي صالل387188

519إعداديةاكد51895ذي قارذكرسجاد عباس فالح68463



520إعداديةاكد51895ذي قارذكرمنتظر عدنان حميد414704

521إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد كريم هاشم441524

522إعداديةاكد51895ذي قارذكرمنتظر محمد علي441795

523إعداديةاكد51895ذي قارذكروسام ضاري جابر532175

524إعداديةاكد51895ذي قارذكراسجد قاسم محمد532346

ي71183
525إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمد صالح راضى

526إعداديةاكد51895ذي قارذكرماجد هاشم نجم442287

527إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي فليح حسن254957

ى70892 528إعداديةاكد51895ذي قارذكراحمد عبدهللا عبدالحسير

529إعداديةاكد51895ذي قارذكرحاكم خلف علي414587

ى صباح559139 530إعداديةاكد51895ذي قارذكرانور حسير

ى اسماعيل ابراهيم102189 531إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

532إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي غسان عاشور66441

533إعداديةاكد51895ذي قارذكرعباس عبدالسميع عزيز386808

534إعداديةاكد51895ذي قارذكرمحمود نعيم بالسم102260

ي66142
ى خزن راضى 535إعداديةاكد51895ذي قارذكرحسير

536إعداديةاكد51895ذي قارذكرمرتضى كامل رسحان103276

537بكالوريوساكد51895ذي قارذكرخضى مخي حريز473226

538بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعبدالحسن سعد محمد255015

539بكالوريوساكد51895ذي قارذكرحميد شاكر علي532301

540بكالوريوساكد51895ذي قارذكراحمد جلود جليخ70710

541بكالوريوساكد51895ذي قارذكرميثم شاكر عجيل71923

542بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعائد علي عويد279076

543بكالوريوساكد51895ذي قارذكرعمار علي شهد532314

544بكالوريوساكد51895ذي قارذكرمؤيد عبدهللا موس70635

545بكالوريوساكد51895ذي قارذكرهادي صالح عليوي102478

546بكالوريوساكد51895ذي قارذكرباسم موس شويك71308

547دبلوماكد51895ذي قارذكرشهيد علي كندح101935

ي71219
548دبلوماكد51895ذي قارذكرنارص عبد ماسر

549دبلوماكد51895ذي قارذكرامجد هادي عودة71996

ى71612  علي حسير
ى 550دبلوماكد51895ذي قارذكرتحسير

551دبلوماكد51895ذي قارذكرفاضل نواف خليف532360

هللا473261 552دبلوماكد51895ذي قارذكراياد داخل خير

553دبلوماكد51895ذي قارذكرخضير عباس بجاي71261

554دبلوماكد51895ذي قارذكرليث حسن عبدهللا103265

555دبلوماكد51895ذي قارذكركمال ريحان حسن69237

556دبلوماكد51895ذي قارذكرحازم حمود بندر255100

ى68041 557دبلوماكد51895ذي قارذكرعدي عبدعلي عبدالحسير

558دبلوماكد51895ذي قارذكرسالم هويدي ابوالشون72251

559دبلوماكد51895ذي قارذكرحسام كاظم خضير441492

560دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمد شاكر هاشم69504

561دبلوماكد51895ذي قارذكركاظم عبدالرزاق كاظم102102

562دبلوماكد51895ذي قارذكركريم غالي طرير414746

563دبلوماكد51895ذي قارذكرمحمد حسن جاسم70794

564إعداديةاكد51895ذي قارذكررحيم جوعان عبدعلي69045

565إعداديةاكد51895ذي قارذكرجاسم محمد سلطان532277

566إعداديةاكد51895ذي قارذكرعبدالكريم جي  فيصل532353

567إعداديةاكد51895ذي قارذكررحيم مانع جاسم255037



568إعداديةاكد51895ذي قارذكرعلي عطية عنقود66511

ى102096 569إعداديةاكد51895ذي قارذكرفاضل حسن ياسير

570إعداديةاكد51895ذي قارذكرسعد مشيط شخير72300

1بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاسماء كاظم رسن60317

2بكالوريوساكد51895ذي قارأننىوالدة فالح حميد66106

3بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنغم خليل هاشم532263

ى عيد70452 4بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسهام حسير

5بكالوريوساكد51895ذي قارأننىمليحه حميد مسحول71324

6بكالوريوساكد51895ذي قارأننىكاظم طوكان عبدهللا70886

7بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفاتن شنيدخ نايف226695

8بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب مطر صكبان386638

9بكالوريوساكد51895ذي قارأننىايمان جاسم محمد102706

10بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب عبدالرزاق خزعل548014

11بكالوريوساكد51895ذي قارأننىيرسى ثامر عبيد386603

12بكالوريوساكد51895ذي قارأننىمريم محمد عبد68905

جنان رشيد علي69541
13بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

14بكالوريوساكد51895ذي قارأننىازهار صالح عبد102533

ي خليف66258 15بكالوريوساكد51895ذي قارأننىوسام ناج 

ق فالح حسن103189 16بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاستي 

17بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب صباح شاكر473187

ى عوده64789 18بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب حسير

19بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور قاسم عبدالحسن474154

20بكالوريوساكد51895ذي قارأننىارساء مجيد زغير532248

ى كاظم عبودي472270 21بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحنير

22بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسهيلة خليل ابراهيم102127

ى نجم473199 23بكالوريوساكد51895ذي قارأننىشيماء حسير

24بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهند جواد كاظم532317

25بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنادين كريم عزيز532305

26بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسارة جبار يارس414677

27بكالوريوساكد51895ذي قارأننىروان عدنان حميد414200

28بكالوريوساكد51895ذي قارأننىشيماء حميد مجيد386670

29بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنغم محمد عطية101854

30بكالوريوساكد51895ذي قارأننىصابرين صادق عبد65378

31بكالوريوساكد51895ذي قارأننىانمار اسماعيل سويلم70746

32بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسخ  ريسان حامد414918

ى414209 33بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب علي عبدالحسير

ى عودة315210 34بكالوريوساكد51895ذي قارأننىدعاء حسير

ى خضير عباس539289 35بكالوريوساكد51895ذي قارأننىالياسمير

ى كاظم منصور532334 36بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحسير

37بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحوراء طالب جبير315244

سالي احسان حامد69247
38بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

ى68819 39بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفاطمة نارص حسير

فادية علي زويري71153
40بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

41بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهجوم عناد جابر226634

42بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاخالص عطية جاسم414153

43بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاديان جلود عبد472678

ى315533 هدى علي حسير
44بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

45بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهدى رحيم جليل414612



46بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور حسن عباس531807

47بكالوريوساكد51895ذي قارأننىمروة حسن حذية72103

48بكالوريوساكد51895ذي قارأننىيرسى خفيف مظلوم472750

49بكالوريوساكد51895ذي قارأننىدعاء رحيم جليل71744

50بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهيام نادر مطير386500

51بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهدير جاسب هاشم255047

52بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور قاسم عطية70731

53بكالوريوساكد51895ذي قارأننىمنتىه صالح مهدي451413

ى جليل474480 54دبلوماكد51895ذي قارأننىانتضار ياسير

55دبلوماكد51895ذي قارأننىميثاق عبد سلمان71542

56دبلوماكد51895ذي قارأننىاحالم نعمة سلمان66466

57دبلوماكد51895ذي قارأننىمناهل عبد حميد547954

58دبلوماكد51895ذي قارأننىارساء خليل ابراهيم102029

59دبلوماكد51895ذي قارأننىامنة منصور عبود101922

60دبلوماكد51895ذي قارأننىمنى حسان نايف474077

61دبلوماكد51895ذي قارأننىضخ عبدعلي محمد72789

62دبلوماكد51895ذي قارأننىفاتن جادر عبدالرضا71834

63دبلوماكد51895ذي قارأننىانتصار جبار منشد101957

64دبلوماكد51895ذي قارأننىهيفاء جاسم انعيمه71961

65دبلوماكد51895ذي قارأننىرغد طالب فاضل558705

66دبلوماكد51895ذي قارأننىايمان رشيد غياض70803

67دبلوماكد51895ذي قارأننىرشا طعمة عودة548551

68دبلوماكد51895ذي قارأننىخولة قاسم محمد315448

وديان سعود كولي386715
69دبلوماكد51895ذي قارأننى

70دبلوماكد51895ذي قارأننىفاطمه جي  فيصل221808

71دبلوماكد51895ذي قارأننىكريمة جبير بدر69378

72دبلوماكد51895ذي قارأننىايمان كاطع عبيد67133

73دبلوماكد51895ذي قارأننىزمن جمال جبار315566

74دبلوماكد51895ذي قارأننىفليحه كاظم رجيب532298

ي مويلح386461 75دبلوماكد51895ذي قارأننىافراح صي 

ي472803
76دبلوماكد51895ذي قارأننىرحاب جبار موسر

77دبلوماكد51895ذي قارأننىرواء خضير كاظم532251

ى عودة101894 78دبلوماكد51895ذي قارأننىزهراء حسير

79دبلوماكد51895ذي قارأننىصباح فالح حسن414716

80دبلوماكد51895ذي قارأننىزهراء فاضل عبد472909

81دبلوماكد51895ذي قارأننىزينب عيىس عبد532333

82دبلوماكد51895ذي قارأننىشيماء جبار شناوة102338

83دبلوماكد51895ذي قارأننىالهام جبار عباس72780

84دبلوماكد51895ذي قارأننىرغد عدنان جبار69917

85دبلوماكد51895ذي قارأننىمنتىه عطية جاسم414162

ي جي 72067
86دبلوماكد51895ذي قارأننىزينب منخى

ى72217 87دبلوماكد51895ذي قارأننىايمان نارص حسير

88دبلوماكد51895ذي قارأننىامنة رحيم جبار102806

89إعداديةاكد51895ذي قارأننىنضال كامل عويد386704

ة ريسان عفريت441601 90إعداديةاكد51895ذي قارأننىامير

صفاء علي حمزة102620
1ماجستيراكد51895ذي قارأننى

ى67390 اس علي عبدالحسير 2ماجستيراكد51895ذي قارأننىني 

3ماجستيراكد51895ذي قارأننىوراء عطية عبيد71587



4بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهدير شاكر فليح71319

5بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاالء عواد مهدي68074

6بكالوريوساكد51895ذي قارأننىارساء جليل نعمة102428

7بكالوريوساكد51895ذي قارأننىمريم حسن ثامر65192

8بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب عجير عباس386529

9بكالوريوساكد51895ذي قارأننىعذراء موس محسن548193

10بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفاطمة قاسم راشد67335

11بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسلم صالح مهدي102548

12بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاسديفان واثق طالب72746

13بكالوريوساكد51895ذي قارأننىشفاء شاكر فليح255330

ي102513
هللا حسونى 14بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحوراء خير

ى72232  علي حسير
15بكالوريوساكد51895ذي قارأننىمنى

16بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسخ  عبدالحسن يارس67109

17بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزهراء كريم كاظم70704

ى دحام72841 18بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينة حسير

19بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهدى حميد ابوحميد71725

20بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفاطمة جبار فرج472556

21بكالوريوساكد51895ذي قارأننىديار كريم عزيز103082

22بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب علي عدام532292

23بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنداء جابر حسن279218

ي عطية70852
24بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزهراء عبدالغنى

 علي473923
ى 25بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزهراء حسير

26بكالوريوساكد51895ذي قارأننىضخ نجاح مطرود386746

ى عودة472293 27بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسارة حسير

28بكالوريوساكد51895ذي قارأننىدموع صبار حبيب386548

29بكالوريوساكد51895ذي قارأننىساره عبدالكريم مطير71170

30بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنورالهدى حسن كاظم103036

ى441714 ي حسير
31بكالوريوساكد51895ذي قارأننىانور راضى

32بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزهراء كريم نايف386635

33بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاالء عباس فالح67647

34بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسحر عويد كاظم279057

35بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهيفاء يارس حميد65097

روان علي عنب473849
36بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

37بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهدى نصيف جاسم71812

38بكالوريوساكد51895ذي قارأننىعذراء شعالن ثغاب100240

39بكالوريوساكد51895ذي قارأننىتقوى شاكر خضى66054

40بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسبا عامر شعالن72148

41بكالوريوساكد51895ذي قارأننىلينة وهيب فضالة71354

42بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسكينة داخل محمد386567

هدى عبدعلي محمد71073
43بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

44بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاالء جبار شناوة72496

يف65546 45بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنورة كاظم رسر

ى102160 46بكالوريوساكد51895ذي قارأننىلمياء شنان حسير

47بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحوراء حسن حذية102664

ي69266 48بكالوريوساكد51895ذي قارأننىمروة دخيل زاج 

49بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهبة كريم شنجار315256

50بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنىه لفته عبدالرضا386690

51بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفرح عدنان صاحب102209



يف315200 52بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسارة سليم رسر

53بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهبة كامل وحيد315262

54بكالوريوساكد51895ذي قارأننىبراء كريم جاسم386583

55بكالوريوساكد51895ذي قارأننىايمان جاسم رضيو72550

56بكالوريوساكد51895ذي قارأننىشيماء عواد مهدي71666

57بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنمارق فالح حسن103209

58بكالوريوساكد51895ذي قارأننىازهار داخل ري    ح69054

59بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسلسبيل محمد لفته102622

60بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهدى غسان عاشور69719

61بكالوريوساكد51895ذي قارأننىبتول حسن عيىس65865

بيداء حامي سهل69189
62بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

63بكالوريوساكد51895ذي قارأننىوجدان طالب جودة103474

وق طالب رشيد71905 64بكالوريوساكد51895ذي قارأننىرسر

65بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهديل عبداالمير عبدالصاحب102973

ى محمد70815 66بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور حسير

هللا70543 ايمان علي خير
67بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

68بكالوريوساكد51895ذي قارأننىخولة عبدالرضا جاسم71274

قطران علي عبيد72209
69بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

70بكالوريوساكد51895ذي قارأننىابتهال هاشم نجم414378

71بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفرح فالح حسن414999

72بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحنان عبدالرحمن وسيل102532

73بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاسماء كاظم خليف58163

ايات علي مجيد70249
74بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

ى محمد102456 75بكالوريوساكد51895ذي قارأننىميساء ياسير

76بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزهراء حبيب ريسان102339

77بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفرح عبد سعد414606

78بكالوريوساكد51895ذي قارأننىدعاء جلود عبد473472

79بكالوريوساكد51895ذي قارأننىساره رسم عبد532294

80بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب ابراهيم علي315456

81بكالوريوساكد51895ذي قارأننىدعاء عمار وارد472425

82بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور نشيد لهد72604

83بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفرح رعد مطير71751

 علي عزيز68942
84بكالوريوساكد51895ذي قارأننىتق 

85بكالوريوساكد51895ذي قارأننىجيهان عدنان حميد415099

86بكالوريوساكد51895ذي قارأننىرحمة حسن محمد415057

زهراء والي خلف102601
87بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

88بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحوراء جابر حسن255056

89بكالوريوساكد51895ذي قارأننىشهلة اسماعيل ابراهيم102169

90بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهند محمد عطيه103192

ى هاشم387065 91بكالوريوساكد51895ذي قارأننىدعاء حسير

ى جليل472154 92بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور ياسير

93بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب عبدالكاظم كصاد69279

94بكالوريوساكد51895ذي قارأننىانسام محمد هادي64714

95بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور حسن نارص315451

سارة علي جبار386533
96بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

ى كريم عزيز103064 97بكالوريوساكد51895ذي قارأننىياسمير

والء علي مجيد102639
98بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

ي414371  عبدالجبار عبدالنن 
ى 99بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنرمير



100بكالوريوساكد51895ذي قارأننىغفران كاظم كاطع65790

انعام والي شلومي72169
101بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

102بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهبه قاسم حمزه103165

103بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفرح كامل وحيد68972

104بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاساور كريم عزيز102289

105بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفاطمة جميل كشاش72723

106بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهند محسن عبيد69611

107بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهدى جابر حسن472787

108بكالوريوساكد51895ذي قارأننىانوار جاسم محمد72393

ى72468 109بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسارة نارص حسير

110بكالوريوساكد51895ذي قارأننىشذى صالح مهدي532303

ي جواد كاظم387121
111بكالوريوساكد51895ذي قارأننىتهانى

112بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهبة طالب بهلول69696

113بكالوريوساكد51895ذي قارأننىساره جاسب هاشم70077

114بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنورس مجيد رشيد72614

115بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفاطمه رحيم فرج68555

وعد علي ناهي315511
116بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

117بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحنان جليل كشاش69768

118بكالوريوساكد51895ذي قارأننىروان كريم عزيز103048

119بكالوريوساكد51895ذي قارأننىبيداء عواد مهدي71693

بتول علي جبار103804
120بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

121بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزهراء حيدر عباس68294

122بكالوريوساكد51895ذي قارأننىهدى ماجد زويد414449

يف386728 123بكالوريوساكد51895ذي قارأننىوفاء نارص رسر

فاطمة علي صوير68101
124بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

125بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنضال ريسان عفريت414736

126بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور جبار ظاهر102463

127بكالوريوساكد51895ذي قارأننىايات عباس عبد102645

128بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور حسن محمد415065

ى جليل472140 129بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزهراء ياسير

130بكالوريوساكد51895ذي قارأننىريام محمد كريم474145

ي255092 صمد حساب جان 
131بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

132بكالوريوساكد51895ذي قارأننىانمار ليث كولي103483

دعاء سامي كاظم387309
133بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

134بكالوريوساكد51895ذي قارأننىدنيا ثائر جبار458156

135بكالوريوساكد51895ذي قارأننىزينب غالب عزيز226882

136بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور نصيف جاسم102300

زهرة عبدالعالي حميد386458
137بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

138بكالوريوساكد51895ذي قارأننىلقاء عادل حميد71697

139بكالوريوساكد51895ذي قارأننىاسيل محمد عويد70871

 علي386492
ى 140بكالوريوساكد51895ذي قارأننىايمان حسير

141بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور دعيس ثجيل386585

142بكالوريوساكد51895ذي قارأننىدعاء عبدالجليل خلف474089

143بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور محسن كاظم72087

144بكالوريوساكد51895ذي قارأننىليل حبيب كريم71878

145بكالوريوساكد51895ذي قارأننىنور صالح مهدي102648

146بكالوريوساكد51895ذي قارأننىقطر كاظم صبيح102615

147بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفاطمة عبد محمد532257



ى386590 هبة علي حسير
148بكالوريوساكد51895ذي قارأننى

149بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحوراء عطوان عبدالسادة72482

150بكالوريوساكد51895ذي قارأننىحوراء عبداالمير عبدالعزيز65971

ى لفلوف473621 151بكالوريوساكد51895ذي قارأننىمها عبدالحسير

152بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفضاء عارف نايف532345

153بكالوريوساكد51895ذي قارأننىرسى نعيم مطر66928

154دبلوماكد51895ذي قارأننىرسى طالب بهلول72441

155دبلوماكد51895ذي قارأننىمريم خضى كصار386645

156دبلوماكد51895ذي قارأننىرجاء جابر جحيل386666

157دبلوماكد51895ذي قارأننىدعاء عبداالمير نعمة548158

158دبلوماكد51895ذي قارأننىزينب عباس كاظم72142

159دبلوماكد51895ذي قارأننىرؤى عمار وارد473349

160دبلوماكد51895ذي قارأننىزهراء عدنان حميد415089

161دبلوماكد51895ذي قارأننىخمائل خليل سويلم68016

ى414763 162دبلوماكد51895ذي قارأننىفرح ظافر عبدالحسير

163دبلوماكد51895ذي قارأننىغصون كريم مجيد315333

164دبلوماكد51895ذي قارأننىصابرين سلمان عناد69749

165دبلوماكد51895ذي قارأننىشذى كاظم حشيش473307

166دبلوماكد51895ذي قارأننىدينا موحان محمد74159

167دبلوماكد51895ذي قارأننىمالك فليح حسن71703

ى472816 دعاء علي حسير
168دبلوماكد51895ذي قارأننى

رؤى حنون علي102689
169دبلوماكد51895ذي قارأننى

170دبلوماكد51895ذي قارأننىوسام ناظم عطية315491

171دبلوماكد51895ذي قارأننىمها عدنان حميد103453

172دبلوماكد51895ذي قارأننىانتصار ظاهر مطرسر101964

ان386606 173دبلوماكد51895ذي قارأننىفرات حامد سير

 علي102309
ى 174دبلوماكد51895ذي قارأننىمروة حسير

175دبلوماكد51895ذي قارأننىفتحية هاشم محمد71105

176دبلوماكد51895ذي قارأننىميساء خالد نعمة69517

هللا318399 177دبلوماكد51895ذي قارأننىدعاء كريم خير

يف386725 178دبلوماكد51895ذي قارأننىكفاية نارص رسر

179دبلوماكد51895ذي قارأننىطيبه قاسم مكطوف71977

180دبلوماكد51895ذي قارأننىمنار اسماعيل جابر72812

ى72730 181دبلوماكد51895ذي قارأننىعلية نارص حسير

ي65404
 
182دبلوماكد51895ذي قارأننىصابرين سوادي رزوف

183دبلوماكد51895ذي قارأننىاسماء يارس عواد386624

184دبلوماكد51895ذي قارأننىنرسين غزاي عبد103239

منار علي مجيد102656
185دبلوماكد51895ذي قارأننى

ى عبد69218 186دبلوماكد51895ذي قارأننىوداد حسير

ى101989 ى نارص حسير 187دبلوماكد51895ذي قارأننىيقير

188دبلوماكد51895ذي قارأننىزينب طالب حمبد103388

مريم علي جبار71779
189دبلوماكد51895ذي قارأننى

190دبلوماكد51895ذي قارأننىفاطمة حمود هاشم255075

191دبلوماكد51895ذي قارأننىنورس احمد هادي386631

ى414987 192دبلوماكد51895ذي قارأننىفاطمة ظافر عبدالحسير

193دبلوماكد51895ذي قارأننىرسى داخل حسن72635

194دبلوماكد51895ذي قارأننىزينب محمد حريجه71248

195دبلوماكد51895ذي قارأننىاكرام عباس لفته102396



ى71206 196دبلوماكد51895ذي قارأننىحوراء ثامر حسير

ى لفلوف386459 197دبلوماكد51895ذي قارأننىنور عبدالحسير

198دبلوماكد51895ذي قارأننىهبة كريم هاشم70787

ى102695 199دبلوماكد51895ذي قارأننىامال نارص حسير

200دبلوماكد51895ذي قارأننىسخ  خليل هاشم102275

ى احمد جابر70546 201دبلوماكد51895ذي قارأننىنادمير

202دبلوماكد51895ذي قارأننىعبير كامل جبير102687

203دبلوماكد51895ذي قارأننىامنة عادل عصواد72522

204دبلوماكد51895ذي قارأننىهدير جواد عبدهللا70668

مروة علي نارص71855
205دبلوماكد51895ذي قارأننى

206دبلوماكد51895ذي قارأننىعلياء خريبط جاسم103223

ان69366 207دبلوماكد51895ذي قارأننىصبا محمد سير

208دبلوماكد51895ذي قارأننىزينب نعيم مطر254987

209دبلوماكد51895ذي قارأننىزينب عبدالكاظم محمد102614

210دبلوماكد51895ذي قارأننىسارة طالب جودة71897

211دبلوماكد51895ذي قارأننىزهراء صالح مهدي102554

ي عبد72031
 
212دبلوماكد51895ذي قارأننىوفاء رزوف

213دبلوماكد51895ذي قارأننىسارة عمار خضير70187

214دبلوماكد51895ذي قارأننىشيماء جبار عبد101822

215دبلوماكد51895ذي قارأننىعذراء عزيز زغير67829

216إعداديةاكد51895ذي قارأننىغفران احمد ابراهيم548642

تبارك علي رهيف414259
217إعداديةاكد51895ذي قارأننى

ي زغير102143 ايمان عرين 
218إعداديةاكد51895ذي قارأننى

219إعداديةاكد51895ذي قارأننىحوراء مجيد عبد386879

ي548656
220إعداديةاكد51895ذي قارأننىعذراء جبار عان 

221إعداديةاكد51895ذي قارأننىارساء حيدر هادي70557

222إعداديةاكد51895ذي قارأننىحنان محمد عويد315280

223إعداديةاكد51895ذي قارأننىبركات زياره عبدهللا386976

ثرية جبار شكاكي318871
224إعداديةاكد51895ذي قارأننى

225إعداديةاكد51895ذي قارأننىمريم غالب عزيز255134

226إعداديةاكد51895ذي قارأننىنور عدنان صالح315153

227إعداديةاكد51895ذي قارأننىزهراء شاكر فليح226860

ى صكبان291863 228إعداديةاكد51895ذي قارأننىزينب حسير

ي103377
229إعداديةاكد51895ذي قارأننىدالل موس موسر

ى68898 عذراء علي حسير
230إعداديةاكد51895ذي قارأننى

ى عمار70205 231إعداديةاكد51895ذي قارأننىسخ  حسير

ى جعفر هادي386570 232إعداديةاكد51895ذي قارأننىبرسر

ى عمار70229 233إعداديةاكد51895ذي قارأننىنور حسير

234إعداديةاكد51895ذي قارأننىخلود خضى كصار441532

235إعداديةاكد51895ذي قارأننىايات حيدر موات71934

236إعداديةاكد51895ذي قارأننىحوراء يوسف يعكوب72419

237إعداديةاكد51895ذي قارأننىزينب بخيت كريم315552

ى102089 وق شنتح حسير 238إعداديةاكد51895ذي قارأننىرسر

239إعداديةاكد51895ذي قارأننىمعصومة جعفر كاظم101798

240إعداديةاكد51895ذي قارأننىحكيمه سلمان عناد72247

241إعداديةاكد51895ذي قارأننىفاطمة جعفر هادي315178

ى72113 ثناء علي حسير
242إعداديةاكد51895ذي قارأننى

مريم علي زويري71023
243إعداديةاكد51895ذي قارأننى



244إعداديةاكد51895ذي قارأننىسخ  عهد قاسم386524

245إعداديةاكد51895ذي قارأننىنور عبدالصمد عبدالزهر532349

246إعداديةاكد51895ذي قارأننىزينب موس محسن548194

247إعداديةاكد51895ذي قارأننىنور قاسم حمزه102244

248إعداديةاكد51895ذي قارأننىغدير جبار مجيد315299

249إعداديةاكد51895ذي قارأننىاالء صالح مهدي102574

250إعداديةاكد51895ذي قارأننىزهراء سميع رزاق102504

حوراء عبدالمير علي70573
251إعداديةاكد51895ذي قارأننى

252إعداديةاكد51895ذي قارأننىرواسي ضياء سعود315498

253إعداديةاكد51895ذي قارأننىهديل كامل عناد315505

254إعداديةاكد51895ذي قارأننىارساء جاسم محمد72407

255إعداديةاكد51895ذي قارأننىرفل سالم يارس315237

256إعداديةاكد51895ذي قارأننىرواء محسن لفته441984

257إعداديةاكد51895ذي قارأننىزهراء نعيم كاطع315329

258إعداديةاكد51895ذي قارأننىاثير حسن مري    خ351213

259إعداديةاكد51895ذي قارأننىاسماء رحيم كاظم71489

260إعداديةاكد51895ذي قارأننىمروة قاسم محسن315242

261إعداديةاكد51895ذي قارأننىارساء جبار يارس472213

262إعداديةاكد51895ذي قارأننىسارة حسن جمعة102669

263إعداديةاكد51895ذي قارأننىمها كريم شالكة102261

264إعداديةاكد51895ذي قارأننىانتكال هاشم نجم475988

265إعداديةاكد51895ذي قارأننىفاطمة نصيف جاسم102583

266إعداديةاكد51895ذي قارأننىعهود عرام كنويت420372

267إعداديةاكد51895ذي قارأننىامال جعغر هادي315187

268إعداديةاكد51895ذي قارأننىزينب كاظم نارص387174

269إعداديةاكد51895ذي قارأننىزهراء هادي عنجور68495

يف386758 270إعداديةاكد51895ذي قارأننىمريم موس رسر

271إعداديةاكد51895ذي قارأننىفاطمة كريم جاسم386675

272إعداديةاكد51895ذي قارأننىزهور عليوي عواد473880

ى442363 273إعداديةاكد51895ذي قارأننىزينب نارص حسير

274إعداديةاكد51895ذي قارأننىرسل خليل ابراهيم102042

275إعداديةاكد51895ذي قارأننىنورالهدى رياض عبد69587

276إعداديةاكد51895ذي قارأننىنور طالب رسن387320

277إعداديةاكد51895ذي قارأننىتق  سالم حسن66874

278إعداديةاكد51895ذي قارأننىمريم نارص كريم255077

279إعداديةاكد51895ذي قارأننىزهراء عالوي حسن441827

280إعداديةاكد51895ذي قارأننىابتسام كاظم عطية70678

ى صكبان386731 281إعداديةاكد51895ذي قارأننىهدى حسير

282إعداديةاكد51895ذي قارأننىاسماء جبار مطر102321

283إعداديةاكد51895ذي قارأننىاطياب ثائر جبار442075

 كوالي473510
ى 284إعداديةاكد51895ذي قارأننىزمن عبدالحسير

285إعداديةاكد51895ذي قارأننىليالن محمد عويد315257

286إعداديةاكد51895ذي قارأننىندى ابراهيم سلمان65522

 كوالي476022
ى 287إعداديةاكد51895ذي قارأننىدعاء عبدالحسير

288إعداديةاكد51895ذي قارأننىهديل سعود رداد386494

289إعداديةاكد51895ذي قارأننىزينب فاضل سعيد315418

290إعداديةاكد51895ذي قارأننىسيناء جهاد عدام532313

291بكالوريوساكد51895ذي قارأننىفريال حسن رداد71138



292بكالوريوساكد51895ذي قارأننىرشا عبدالجليل عبدالعزيز102022

293بكالوريوساكد51895ذي قارأننىسحر عطية سلمان473680

294بكالوريوساكد51895ذي قارأننىماري نعيم مطر66995

295بكالوريوساكد51895ذي قارأننىايمان خضى كصار386642

296دبلوماكد51895ذي قارأننىاقبال هادي عبدربه69636

ي71828
هيام غالي كون 

297دبلوماكد51895ذي قارأننى

ى451438 298دبلوماكد51895ذي قارأننىسعاد نارص حسير

299دبلوماكد51895ذي قارأننىابتهال ابراهيم عبدهللا71509

ي71121
300دبلوماكد51895ذي قارأننىخديجة حمود ماضى

301دبلوماكد51895ذي قارأننىمنتىه عبدالرضا حيدر102555

302دبلوماكد51895ذي قارأننىعهود اسيود جحيل387004

303دبلوماكد51895ذي قارأننىهناء سالم عبدالحسن415004

304إعداديةاكد51895ذي قارأننىجاسمية حسن زغير387344

305إعداديةاكد51895ذي قارأننىكوثر عبد محمد255118

306إعداديةاكد51895ذي قارأننىخولة مجيد وحيد70548

1دكتوراهمدينة الصدر21896ذي قارذكرعالء حسن عواد536328

ى خضير مجبل476547 2دكتوراهمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

3ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد جباري مطر397593

4ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكرجبار مهدي هداد335945

ي96425 5ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكربسام كامل زاج 

6ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكرامجد عبد كاظم103162

7ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عواد نارص334519

ى حمود536325 8ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر منير

9ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكركاظم صبار زغير397288

10ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عبدالرضا عودة335990

11ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكركرار قاسم سحيب102915

12دبلوم عاليمدينة الصدر21896ذي قارذكرفايز محمد ريحان477510

ى539635 13دبلوم عاليمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر علي حسير

14بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس هول بهاض397660

ى عبدالحسن عطية536374 15بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

16بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمزيد اليذ بياد477424

17بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرستار جبار صي 103040

ى شناوة نارص476522 18بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

19بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرماجد هاشم عداي397487

20بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمدعلي عبيد غانم321077

21بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعايد خضير لفلوف97044

22بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرخالد شليج زايد321221

23بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عباس علي476376

ى335612 24بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرنديم دايم حسير

25بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي عليل عناد40698

26بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرجميل عبدالرضا صباح41184

27بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرانس قاسم مزيد398605

28بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراثير عبدالحسن كاظم398658

ى436604 29بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرفائق جعفر عبدالحسير

30بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد مطرود خضى41260

31بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمهند سلمان محمد477388

32بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعزيز ثامر هالل436556

33بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي رسن صكبان536379



34بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكررائد طالب سكر398634

35بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراكرم علي جبار476391

ي321210 36بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي كامل زاج 

37بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكررعد عبداالمير نارص336655

38بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد يوسف حسون40198

39بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرميثم جبار بدر397568

ى536319 40بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسالم فرحان حسير

41بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي سعد جابر398614

42بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرفؤاد فاضل عجيمي40131

43بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد سالم خشان40644

44بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرثائر خيون عجيل476343

ي ميجر334206 45بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس ناج 

46بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعقيل محسن حريب102835

47بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد قاسم جودة96406

48بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي جاسم حنون336020

ي103617
ى

49بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن طارش تاغ

50بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي كريم حنان41545

ى توفيق548245 51بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرضياء حسير

52بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمنتظر قاسم سالم335639

ى41175 53بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرفارس عبداالمير عبدالحسير

ى مزهر558679 54بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرامير حسير

ى زغير41517 55بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعمار حسير

56بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرساجد صالح كامل102864

57بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد كاظم مسير397182

58بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرامير جليل كريم536303

59بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرطالب هاشم مانع96732

60بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد جاسم عطيوي335490

61بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعالء رحيم عبدالمهدي103480

62بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرجعفر عبدالهادي بجاي397554

63بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد جعفر موس536262

 علي41612
ى 64بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكروالء حسير

65بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرهادي صاحب مزهر102859

66بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسامر رحيم كاطع103586

67بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرليث كريم محمد476329

68بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعماد كاظم صعيوج41715

69بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي نارص مزيد102889

 علي نارص336461
ى 70بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

71بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحارث كريم عبدعلي102912

72بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعمار كاظم مطر539590

73بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس عبدهللا عيدان477535

74بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد عودة حمود476491

75بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي عباس لوعة548881

ى حشف347271 76بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي حسير

77بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي لطيف صيوان561099

78بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرجالل كاطع نارص336692

79بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد عقيل سليم321201

80بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعواد عبيد عرمش398404

81بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد جليل كريم536365



82بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي عواد فرهود321231

ى436544 83بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس محمد حسير

84بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد اوحيد فرهود550634

ي103436 ى محسن صي  85بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

86بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد علي عايد321202

87بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرخالد عبدالرضا حماس102964

ى نصيف103835 88دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكركريم حسير

89دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس علي جابر336033

90دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحمزة مسعد لطيف536263

ى خضير مجبل116318 91دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرياسير

92دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكركاظم جواد كاظم103822

93دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرفالح جهاد مطيليب335397

94دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرصادق رحيم عويد96663

95دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرانور نارص علي536342

96دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرسلمان عزيز جبار477493

97دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرستار جبار ثجيل539615

ى398340 98دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرلفته سمير حسير

99دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكروسام محمد خليف397692

100دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرخالد حمود خلف41566

101دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرفشاخ صبيح مجشف560937

102دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكررحيم جليل فتات321225

ي حبش334735
103دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكررحيم راضى

104دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس محسن عبدعلي397533

105دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرسامر علي محمد40724

 علي صالح477519
ى 106دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

107دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس فاضل سمير398575

108دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي حميد مراد536287

109دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعبدالحليم بادي هداد103137

110دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرسالم محيسن زايد476574

111دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكركامل جليل زغير334120

112دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرستار جبار مبارك477523

113دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي محيبس عذيب436498

114دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرطالب صيوان عويد477486

 علي ذياب476235
ى 115دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

116دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي نعيم رمضان103028

117دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعبدالكريم جمعة عطوان335657

118دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرناظم مزبان دعيم334653

119دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرشاكر عطية زغير542234

120دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرجعفر عبدالرضا عودة336192

ى536323 121دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعبدالرحمن جباري حسير

122دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن علي محمد536384

123دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمرتضى وهيب مطرسر116314

124دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد خالد جاسم97056

125دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عوده سلمان335475

ى534546 126دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد علي عبدالحسير

127دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمجتن  رحيم صكبان536300

ى كاظم97019 128دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد حسير

ى جالب صالح436484 129دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعبدالحسير



ى96613 130دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرشهاب حمود حسير

131دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد قاسم عبدهللا548210

132دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي عبداالمير مهدي334642

133دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرباقر محمد يوسف41119

134دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد علي نزال41166

135دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمنتظر كاظم عبدعلي548903

ى عبدهللا عيدان436413 136دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

137دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعيىس محمد كاظم335322

138دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد قاسم عبيد398277

غام حيدر خريش397727 139دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكررصى

140دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عبدالحسن عبدالخضى536285

141دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمثنى محسن شعالن336142

142دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمرتضى مزيد اليذ436429

143دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكريحنر هادي مريود336219

144دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس محسن شعالن336383

145دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي ابراهيم حريجه281236

146دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد جبار عبد335388

147إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي مطر عبيد103691

148إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي سالم فرج336231

149إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عبدالكاظم كوة335913

150إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرفؤاد سالم مسير398592

151إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرصادق ابراهيم فرج96461

152إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي جراد دبيب96231

153إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعادل عباس عبدالزهرة96996

154إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحازم عزيز كاظم536326

155إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراسير جاسم جابر41458

156إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عكاب طاهر398252

157إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكررافد شكيص هنيدي41802

ى476473 158إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرواثق جعفر عبدالحسير

159إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي كامل جساب334458

160إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد رياض خضير536309

161إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي كامل علي470605

162إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرديار عادل يونس436712

163إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي جميل سعود539613

1ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى رزاق فليح335468

2ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد جاسم مطر103877

3ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر مجيد عجيد96929

4بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى صادق جعفر335892

5بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد علي مطرود40917

ى جالب116268 6بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس حسير

7بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد فليح جمعة103849

8بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر نارص مزيد397669

9بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعبدالحليم عزيز جاسم96981

10بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرفاضل عباس عبدالحسن41676

 كاظم عبدعلي321168
11بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى

12بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد هاشم طلب436924

13بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحسن خلف جبار103002

14بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعبدهللا عليوي شيال397472



15بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرنزار لطيف صيوان476256

16بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرجابر مخلد جي 460534

ى ذياب436458 17بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي حسير

18بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرليث حمزة غالي336079

19بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد كاظم كريم536288

20بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس عظيم زوير477332

21بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرهشام كاظم عيىس539601

22بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد سعيد نقد96907

23بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراسامة كاظم عبد41057

24بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد اسعد كاظم116199

ى خالد مانع536312 25بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

26بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرماجد صباح دريس103732

ى534552 غام علي عبدالحسير
27بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكررصى

ى عويد103423 28بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرضياء حسير

29بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر خالد جاسم97108

ى محمد يوسف40367 30بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

31بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد كريم عبدعلي102921

32بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عبدالحسن شعيبث96820

33بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي رحيم جي 397799

34بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرليث خليل ابراهيم41668

ى جالب97179 35بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي حسير

ى منعيى شالل477466 36بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

37بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي محمد كاظم41243

38بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس معل عبدالرضا103287

39بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرزين العابدين علي صالح397282

ى536367 ي ياسير
ى
40بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي وف

41بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر عبدالواحد دويش103277

42بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر رحم لفته41753

43بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن نارص مزيد102899

ى يارس551170 44بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد حسير

45بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى جميل عبدالرضا103637

46بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرامجد عبدالرحيم كريم96811

يف40178 47بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد قاسم رسر

48بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكركرار انور محمد437019

49بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن ريسان سالم398527

50بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمرتضى جواد نارص89517

51بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عبداالمير مهدي116249

52بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرلطيف داخل جي 321179

53بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن كريم كاطع40821

54بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكردعاء خضير شويل536079

55بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد طارق عجيمي321220

56بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى حسن صوباط398553

57بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي قاسم عبد96439

ي جايد97394 58بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس ناج 

59بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرضياء عبدالعباس عبد96338

60بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي رزاق حسن116258

61بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكركرار حيدر حمد116202

62بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي خضير مزهر41731



ي536316
63بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحكيم عبدالرضا ونى

64بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي عبدالرحمن عودة476445

65بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرميثم صكر كاظم397858

66بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعالء لفته سمير102877

67بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي حلو حذية96499

ى هالل جي 397265 68بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

69بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي اسعد حميد96841

70بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد يحنر عليوي470667

ي534797 71بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد حيدر خير

72بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى جليل ابراهيم536293

73بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسيف هللا خالد هاشم321090

74بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرزين العابدينعلي خالد هاشم321101

75بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر قاسم كاظم97309

76بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي محمد بدر334687

77بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد جمعة فليح102970

ف41783 78بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد غازي مرسر

79بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن جاسم محمد477459

80بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحميد جبار عبدهللا321175

81بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن كاظم عبيد541436

ي477340
82بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد قاسم متانى

83بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد هادي ناهي397876

84بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرطالب مشتاق طالب336058

85بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد شاكر طاهر335431

ي477417
86بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس رياض سبن 

87بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعزام كريم فاضل41575

 علي321205
ى 88بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد حسير

89بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عبادي عويد477351

90بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد هاشم موس227693

91بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسام حمد حسن103295

ى476526 92بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد محسن عبد الحسير

93بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي خالد شبيب397650

94بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرامجد مطر عبد102844

95بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد يوسف حاجم41042

96بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد عبدالعالي نعيمة97281

97بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعمار كامل علي477450

98بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي خالد هادي41742

99بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمظفر مزبان دعيم334694

ي103363
100بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراكرم كاظم راضى

101بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسيف طالب عبيد103083

102بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرانور كريم حسون39978

103بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي رحيم حسن536352

104بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر سامي غافل477355

105بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسام جاسم شنان336003

ى محسن غانم96298 106بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

107بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسلوان طالب هالل477430

108بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحامد قاسم جاسم389011

109بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرودق براق جاسم335744

110بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرصالح حاتم محمد116168



111بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عبدالرضا عودة336209

112بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن علي مشيج102985

113بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرنورالدين علي عبدالحسن536381

114بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرطالب عباس عبدالحسن321246

115بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي كاظم كريم321187

116بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد كامل شلهوب96577

117بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى محمد كامل41445

ي102956
118بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس عبدالباقر هانى

119بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد رشيد كريم335497

120بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعمار لطيف صيوان476247

اد477477 121بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرسيف علي رسر

122بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعدنان فاضل هاشم103403

123دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد انور نارص335411

124دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس عدنان محمد97168

125دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي خضير لفلوف96188

126دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعامر رحيم محمد41850

اد477345 127دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسام علي رسر

128دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عبد مطير255068

يف96493 129دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد سعدون رسر

130دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد شنداخ راشد96850

ي96943
131دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحبيب عليوي راضى

132دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرامجد عودة عطار40710

133دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر صفاء كاظم96860

134دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمهند جبار عواد476535

135دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمرتضى عبدالكاظم كوة334598

136دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسام ناظم ذياب39969

137دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمرتضى خليل جهاد116260

138دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد خلف عاين321244

139دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمازن انور محمد103021

يف477514 140دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد لطيف رسر

141دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد مجيد شهاب40121

ى صكبان398565 ى عبدالحسير 142دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

143دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعالء عبدالكريم داخل41764

144دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد سوري سلمان398434

145دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد صباح صخيل97141

146دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى جواد كاظم103215

ى صوباط398500 147دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي حسير

148دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن جبار عنتيك470543

149دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعمار احمد دعيم96625

ى398260 150دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرزين العابدين علي حسير

ى قاسم96776 151دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد حسير

152دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرانور خالد جاسم96890

153دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي صالح علوان548872

 علي130952
ى 154دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكربهاء حسير

155دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعبدهللا عدنان ايرع96952

ى كاظم97004 ى امير 156دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

157دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكريونس اسامة عبدالواحد477489

158دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد علي خطار41662



ى321136 159دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمود عبدالرضا حسير

ى طعمة96522 160دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرفؤاد حسير

ى103687 161دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد كريم حسير

162دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرانور فالح ثامر103060

163دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعادل عجيل جاسم116263

164دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عزيز نعمة477403

165دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرفائز عيد خضير40840

166دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عالء كاظم242641

167دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرضياء محمد صكبان470646

168دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعالء محمد صكبان476506

يف ثجيل398367 169دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرهشام رسر

ى صباح ادريس102918 170دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

ى محمد بدر334553 171دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

172دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن عبدالسادة شكاجي96591

173دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرامجد شاكر عطية397230

174دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد عداد عبدالحسن336008

175دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي قاسم عبدهللا96918

ى103198 176دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي جعفر ياسير

177دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن انور محمد437241

 قاسم معيلي281204
ى 178إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

179إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد جميل لهمود398388

180إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس محمد عباس41482

181إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي صباح صخيل97151

182إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن فؤاد عبدالرحمن539633

183إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي طالب هالل477381

184إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمسلم سعود جواد226340

185إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر عبدالعباس عبد255101

ى صوباط398509 186إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر حسير

187إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد رضا حسن97487

188إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد جواد كاظم226305

189إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي جبار رحيمة436770

190إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي كريم موازي255123

191إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمجتن  قاسم كاطع470365

192إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكريونس سلمان محمد336245

193إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرزيد عادل خضير470214

ى476287 194إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرالحسن محسن عبدالحسير

195إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي فيصل محمد336620

196إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى جاسم منشد281110

197إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي صبار ورد41081

ف الدين صادق طارش436639 198إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكررسر

 علي حمزة103447
ى 199إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

200إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن عبداالمير خميس96242

201إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسيف الدين عبدالرحمن عودة476451

ف102896 202إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد باقر ساير مرسر

203إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عمار يارس397623

204إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عبدالحسن ثاجب103490

205إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي ضياء عباس96763

206إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس مسلم نارص97231



207إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرذوالفقار رياض نعمة103461

 علي رسن335340
ى 208إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

209إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرابرار كامل شلهوب40806

210إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد عايد خلف254579

211إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر عبدالخضى عطية398291

212إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحمزة عباس جاسم243599

ي534798 213إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكريحنر حيدر خير

214إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمرتضى رياض مالك397513

215إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرانوار عبدالكاظم كوة102946

ى حنون536304 216إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي حسير

217إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد هادي كامل323979

218إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرناطق حسن دخيل116191

219إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عزيز مزعل96397

220إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس مشاري مسير281103

 علي كاظم116220
ى 221إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

ي281078 222إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد محسن صي 

223إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي عبدالمحسن ابراهيم41490

224إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي صبار زويد536377

225إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عبدالرحمن عودة470554

226إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي كاظم جواد41227

227إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكروليد عاضي وليد116218

228إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد عبدالواحد دويش103387

229إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسيف علي غانم476462

ى طهران كاصد96321 230إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

231إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكركرار كاظم جواد97102

232إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر محسن عليوي281145

233إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد عامر كركان281096

ى470561 234إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرالحارث علي حسير

235إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكركنان جاسم حمود558682

ى معن شياع397679 236إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

237إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي عايد خضير226394

238إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد رشيد عطشان40187

 شاكر جي 321233
239إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى

240إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عبدالمحسن ابراهيم41351

ى رسن536343 241إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر حسير

242إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرازهر عدنان صكر397445

ى جاسم حمود103605 243إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

244إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي محمد كاظم116215

245إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكركرار عبدالرحمن حسن96651

246إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي محمد مخي436595

247إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد شبيب عودة323957

ى عبدالسادة شكاجي470378 248إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

249إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد خالد مناجي336612

250إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد علي بهلول536291

251إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرغسان احمد زغير477541

252إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد محسن كاطع97089

253إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمؤمل علي رسن335801

ى476129 254إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكركرار صبار حسير



255إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عبداالمير خميس397060

256إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد حميد علي226248

257إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرشهيد علي مطرود397435

ى جالب398229 258إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

259إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد مشاوش كاظم96260

260إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى احمد ابراهيم116274

ى470162 261إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحمد نارص حسير

262إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد جالس جري470511

263إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرجعفر صادق خيون116214

264إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمصطقى كامل لويز40739

265إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي عويد هاشم172216

266إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرصادق نجم عبدهللا436470

267إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرزيد مهدي كركان281386

ى شنان حسن116195 268إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرامير

269إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرذوالفقار عايد خلف245121

ي فرهود437354 270إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي ناج 

ى مسلم نارص97268 271إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

272إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمؤمل محمد شلهوب470173

273إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد فوزي خيون397779

274إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد علي كامل397253

ى رزاق كسار116203 275إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

ى سمير مطر103532 276إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسنير

ى116209 277إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد علي عبدالحسير

278إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس احمد نجم103010

279إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرجعفر عبداالمير محمدباقر476352

280إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد عبدهللا مطرود437127

281إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد جواد هادي226241

282إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد كريم موازي437165

غام فاضل هاشم247511 283إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكررصى

284إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد منصور خريبط40891

285إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمهند شاكر عطية335441

286إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرابراهيم عباس عجيمي103074

287إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد شهاب عبد116179

288إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر حميد جاسم437205

289إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكركرار محمد يوسف40351

290إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرنورالمرتضى حميد عزران103230

291إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد حسن علي335932

 محمدعلي عبيد321194
ى 292إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

293إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسجاد محمد مسافر476406

 علي رزاق103045
ى 294إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

295إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي عباس هول226422

296إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسيف علي عليل116165

ى97131 297إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد محسن حسير

ي41271 298إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرسيف لطيف اغجير

299إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي هادي عجيد40275

300إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرذوالفقار علي مطرود40397

301إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد شنيور داخل40434

302إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحيدر حبيب موحان97207



303إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرهاشم طالب هاشم96744

304إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرعباس فاضل عجيل40852

305إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسن حامد كماش226215

ى397389 ى عبدالرضا حسير 306إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

ى غركان محمد335958 307بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرحسير

308بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكررحيم جمعة عاشور97337

309بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد سالم حمود398536

310بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكررحمن رشيح ضيدان398207

ى حمود96182 311بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحسن شنير

ي40931
312بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي كريم راضى

313بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارذكرمهند جليل خلف97435

314دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراياد عبداالمير مهدي116270

315دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكررعد بستان نزال477557

316دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكراحمد جاسم شنان397765

317دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي مالك فهد397823

318دبلوممدينة الصدر21896ذي قارذكرعلي ذياب طارش103374

319إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارذكرمحمد علي زنيهر96292

1بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىاسيا كاظم فهد364540

ى40248 ى نارص حسير 2بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىبرسر

3بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنجاة عباس علي116322

مروة علي كاظم335597
4بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننى

5بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهديل فرحان عودة536362

6بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىدجلة هاشم خضى436529

7بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنضال طالب منشد535414

8بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء سمير عبدالرضا103221

9بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنجالء عذاب نارص536314

10بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهاجر عادل خضير536337

يف عبدالرضا476298 11بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىبيداء رسر

12بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىوسن عزيز كاظم559544

13بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىابتهال انور نارص476209

14بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهيفاء عزيز نعمة477568

15بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىمروة خلف مطلق536241

16بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىخديجة عبدالكاظم سحيب476223

17بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىدعاء نبيل عبد الساده476179

18بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىرسل جواد نارص89999

19دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىسحر نايف عدنان116252

ي41469 ي لعين 
20دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىفاطمة ثوينى

21دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىايمان مزهر ناهي116213

22دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىلطيفة عبد نجم436513

23دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىسعدية عبد مسافر102994

24دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىافضال عجرش صي 116291

25دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىكوثر عبدالرضا حماس335420

26دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىسليمة مهدي عجيل40336

27دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىاشواق خضير لفلوف116223

ي116324
28دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىعلية مران راضى

29دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىهديل جميل عبدالرضا103632

ى عويز436448 30دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب زبير

ى صالح321121 ى حسير 31دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىبرسر



32دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىسناء كاظم شنينة116233

33دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىازهار عباس يارس536386

34دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىابتهال قاسم حمادي548267

كريمة علي كاظم553139
35دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننى

36دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىمكاسب حميد ظاهر536298

37دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىاخالص عبد شعيبث41147

ى536369 مريم عبدعلي حسير
38دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننى

39دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىفرات مطلك خفاي398330

ي نور96127
40دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىابتسام راضى

41دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىسناء جليل معلة116237

42دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىايناس جبار عيدان539593

43دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىعلياء عبدالكاظم سعدون103843

بتول علي حسب476365
44دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننى

45دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىاسيل حسن منصور96122

46دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىرغد صالح علوان554138

يف102903 47دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىهبة سالم رسر

48دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىبيداء هاشم خضى436614

49دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىامل غضبان دخيل103757

ى لفته550912 50دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىايناس حسير

ى476485 51دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب يارس حسير

52إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىايمان جليل خلف41626

53إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىنداء كاظم عبدالحسن40938

54إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىهناء صبار عبدهللا116221

55إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىخديجة موس عزيز116325

56إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىامل جليل ماالهلل116247

57إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىجنان جليل خلف103208

1دكتوراهمدينة الصدر21896ذي قارأننىسمر وهيب داخل397785

2ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارأننىمروة خضير خشان103668

وق كامل عبد398422 3ماجستيرمدينة الصدر21896ذي قارأننىرسر

4دبلوم عاليمدينة الصدر21896ذي قارأننىوداد هادي فرهود398624

ى476310 5دبلوم عاليمدينة الصدر21896ذي قارأننىسهاد عيه حسير

ى كاظم96167 6بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنور امير

ى مشاوش كاظم116240 7بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىحنير

دنيا علي مجيد116225
8بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننى

9بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء رشيد عطشان103183

10بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىمروة خلف مزعل321203

11بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىاالء طالب عبيد103088

12بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنورس كاظم نعيس321109

ريام هاشم علي40906
13بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننى

14بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىسخ  عادل يارس103708

ى عليوي459021 15بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىفاتن حسير

16بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىحنان جاسم عبد336095

17بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهالة كريم عاضي398285

ى96153 رباب عبدعلي حسير
18بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننى

19بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنورة محسن هليل96721

20بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىمروه عبدالحسن شعبيث96174

21بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىرواء كاظم فرهود41651

22بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىابتسام موازي وليد116184



ى كريم عبدهللا96370 23بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىبرسر

24بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىعبير كامل عبد398437

25بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىرباب عظيم زوير477327

26بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىحوراء شاكر جي 536339

27بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء نارص عبيد397298

28بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىسحاب احمد صيوان397161

29بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنور جبار زغير321254

30بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىليليان حيدر خريش397714

31بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىفاطمة عدنان رديف397154

32بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب مناجي رهيم41134

ى شهاب عبد41702 33بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىحنير

34بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزمن عبدالحسن كاظم397260

35بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهدير كريم رسول398648

36بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىوالء رياض كاظم398216

يف عبدالرضا254600 37بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىرواء رسر

مريم عبدالكريم علي476512
38بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننى

39بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنور خضير غازي96790

40بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىابتهال صبار محسن96869

41بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىروان حسن حدود103155

42بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىمنار فاضل عجيل40081

يف40148 43بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء قاسم رسر

44بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىضخ صبار ورد41096

45بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنور حمزة مسعد116328

46بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىرجاء خلف فاخر536283

47بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىشهزنان عباس علي536333

48بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب هادي كطان397736

49بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىمنى عبدالخضى عطية96682

50بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىايناس زغير مزعل96274

51بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء محمد كاظم103054

ى برزان مري96671 52بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىحنير

53بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىتقوى حسن عليوي242550

54بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىشمس علي حسب41024

55بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىافراح منعيى شالل103396

56بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىانفال كاظم فرهود103343

57بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء طالب شاكر316583

58بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىرقية عبدهللا جعاز41106

59بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىصبا عبدالحسن كاظم397116

ي شخير437387 60بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىلقاء ناج 

زهراء علي حسب96639
61بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننى

62بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىحوراء امير هالل41128

63بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىطيبة خالد هاشم436972

64بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىمريم اركان مهدي477360

65بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب عاضي وليد97534

66بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب هادي ناهي41067

67بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىسدى هادي كامل103349

68بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىجنان صباح ضيدان335693

69بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىمروة فليح عبدالحسن97192

ى قاسم97453 70بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىرنا حسير



71بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنبأ عبدالكريم داخل41838

72بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىتق  عماد عبدالرحمن335512

73بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزمن كريم محمد116277

74بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهاجر انور محمد437076

75بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىرضوى حسن عليوي254661

76بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىعلياء عباس عبدالحسن321216

77بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب مجيد كاظم96315

ي336105 78بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىدعاء لطيف اغجير

يف336113 79بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىمسار كاظم رسر

80بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىطيبة جواد كاظم103471

هللا عبيد477443 وق خير 81بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىرسر

82بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىبيداء سعدون كاظم41589

83بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىامل احمد مجيد40794

84بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنداء محمد عودة103857

رسل علي عطب321212
85بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننى

86بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهدى خلف مزعل41775

87بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىعلياء هادي مريود334573

88بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىشيماء زويد شناوة40451

89بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىوئام كريم حسن103500

90بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىمريم محمد بدر334672

91بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنور رحيم رمضان491132

92بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنورالهدى جواد كاظم397242

93بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء محمد صكبان477470

ى536260 94بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىوردة نارص حسير

95بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىبدور سعدي ثجيل535677

96بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهبة رزاق كاظم40007

97بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىغفران محمد جي 321190

ى40655 98بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىاحالم عبدالرضا حسير

99بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىايناس حبيب مظلوم458959

100بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهناء محمد هداد397582

يف336129 101بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىايمان كاظم رسر

102بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىاثار محمد بهلول536335

103بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهديل كاظم ليلو103595

اد476561 انغام علي رسر
104بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننى

ى321166 105بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىاحالم حمود حسير

106بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىضخ عادل يارس103721

107بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىدعاء قاسم نارص476432

108بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىخلود خضير خشان103679

109بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىزمن جبار زغير321271

110بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىلم قاسم معيلي397171

ي96200 111بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىالتفات محسن صي 

112بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىنرسين اسعد كاظم40107

113بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىهبة لطيف كريم103621

114دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىنجالء خلف فاخر103128

ى41538 115دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىابتسام عبدالرضا حسير

116دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب طالب حبيب97124

117دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىلينا جمال عباس103305

118دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىفاطمة مناجي رحيم335668



 فزاع عبدعلي335779
ى 119دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىهيلير

120دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىغدير حامد كماش41532

121دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىحوراء جبار عنتيك477411

122دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىدنيا حسن صيوان41338

هدى علي رزاق103013
123دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننى

124دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىمنار محمد مطرود41381

125دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىنور عبدالعباس عبد96354

126دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىامال عباس عزيز102936

127دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىمها خالد جاسم96879

ى476268 128دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىانعام عباس حسير

 علي321230
ى 129دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىرواء حسير

130دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىبشائر عباس يارس397808

131دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىسارة جاسم هول96415

ى رياض عويد96482 132دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىحنير

ي102928
133دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىوجدان عبد بانى

134دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىسارة احمد زغير477549

135دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىعهود جبار عواد539137

136دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىهدى عبدالخضى عطية96711

137دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء زويد شناوة40461

138دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىنور كاظم عبد96207

139دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىرشا حيدر جاسم96248

140دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىايات كريم حسن103520

141دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىمروة كعكوش جبار103240

142دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىريام جواد طالب254587

143دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىايمان رحيم شناوة321260

144دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىمروة نجم عبدهللا470410

145دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىدعاء فالح كاظم40423

ى476495 146دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىعبير جعفر عبدالحسير

147دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء كاظم فرهود41635

148دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىخديجة عبدالخضى عطية96691

149دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىفرقان محمد يوسف40215

150دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىسارة كريم عاضي335630

151دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىانهار عادل يونس398669

152دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىفاطمة شنداخ راشد97384

153دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىارساء عبدالعباس عبد96344

154دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىمريم جبار عطيه477437

ى صباح ادريس103545 155دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىبنير

156دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىخولة خضير لفلوف96472

157دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء كاظم عبد536246

158دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىرؤى جبار عكار483043

159دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىعلياء جبار رحيمة97036

هدى علي كاظم397885
160دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننى

161دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىهديل كريم فليفل477367

ي96092
162دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىضخ احمد راضى

163إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىميالد كاظم دعيو103808

164إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىليل سالم عيال548885

165إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىفاطمة طالب كنفذ40486

166إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىفاطمة محمد مطرود41414



167إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء جبار عودة41498

168إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىبراء صادق خليف245092

زهراء نعيم علي116246
169إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننى

170إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىرانيا مصطقى كاظم281247

171إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب جبار رحيمة436815

172إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىفرقان حمد عليوي281156

173إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىهدير رياض موحان281214

174إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىشهد فاضل شهد560172

175إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىاديان عباس علي103031

زهراء علي رسن335377
176إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننى

177إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء كريم عكاب103115

ى جالب324023 178إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب عبدالحسير

179إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىضخ كاظم دعيو40475

180إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىدعاء رزاق كسار116234

181إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىضخ محمد هداد436738

182إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىبلقيس حسن عطار321129

183إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىريام اركان مهدي335859

يف254606 184إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىايمان سالم رسر

185إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب علي محسن103814

 علي كاظم398200
186إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىتق 

اد470333 ريام علي رسر
187إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننى

188إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء رضا حسن243024

189إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىسخ  عماد عبدالرحمن335580

 حافظ علي41602
ى 190إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىحنير

191إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىريام جميل حسن97350

192إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب مسلم نارص97217

193إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب نصار مزيد116229

مهدية علي خنجر539616
194إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننى

195إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىايات اركان مهدي542321

دعاء محمد علي96282
196إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننى

197إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىفاطمة عبدالحليم بادي255096

198إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىرسل احمد حسن96385

199إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىهدى هادي كطان396941

200إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىنبا مهدي كركان247428

زهراء علي عليل103767
201إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننى

ى محمد عبد40379 202إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىبنير

203إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىهاجر عيد عبد470263

ى حشف116307 204إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىايات حسير

205إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزهراء عباس علي321146

206إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىرانية جعفر عبدالهادي436649

207إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىانوار صالح حسن40685

208إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىشذى محمد عودة116320

209إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىقنوت محمد كامل41509

سوجر علي كامل103169
210إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننى

ى437289 211إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىحوراء حيدر حسير

212إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىخديجة جبار لهمود335680

213إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىاية رزاق بستان536389

214إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىتبارك حمد عليوي243424



ي جي 397276
215إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىدنيا شمخى

ي حميد41008
216إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىايات شمخى

217إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىدعاء صادق رحيم103550

218إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىابتهال صادق رحيم103559

219إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىنورالهدى يوسف حاجم41033

220إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىنورالهدى سلمان غميس396979

رحاب خضير رومي470683
221إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننى

222إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىمالك فاضل عجيل40040

ى خالد هاشم436576 223إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىيقير

اد477528 زهراء علي رسر
224إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننى

225إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىرنا حيدر جاسم40415

226إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىطيبة محمد مطرود41425

227إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىغدير احمد جاسم397815

228إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب خلف مزعل281164

229إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىايات عامر كركان226418

230إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىفاطمة عواد فرهود103328

231إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب حيدر جاسم398246

232إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىبراء رائد صالح477397

233إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىبشائر قاسم كاطع470296

234إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىاسا محمد كامل41437

235إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىزينب عواد فرهود103315

236إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىغفران جواد هادي226381

237بكالوريوسمدينة الصدر21896ذي قارأننىوسن جمعة عاشور97076

238دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىفضاء عويد طالب398313

239دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىهدى محسن غانم96305

240دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىرجاء عودة عكاب539596

241دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىافراح عبدالكاظم كوه41556

242دبلوممدينة الصدر21896ذي قارأننىضالل جاسم محمد536237

243إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىمنى خالد حسن335330

244إعداديةمدينة الصدر21896ذي قارأننىسالمة هالل عبدهللا436628

1ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكرصالح عبدهللا سعدون549761

2ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكرفاضل خيون نارص387450

3ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكرعباس محسن عليوي469985

4ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكرماجد حامد هاشم470402

5ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكرنبيل محمد علي101490

ى460872 6ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكرماجد شاكر حسير

7ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد رحمة حرب393314

8ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكرفيصل نجم عبد388679

9ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكراحمد علي عبدالعالي387693

10دبلوم عالي2المثنى 12862ذي قارذكرليث حميد غالي388610

11بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد طالب موحان43412

ى رزاق حاتم393885 12بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالحسير

13بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكررياض عبد غضيب322562

14بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكركريم حاتم طلب44089

15بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي يعقوب حسن58487

16بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرظاهر فلخي كنعان100181

17بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرنعمة فيصل صاحب395387

18بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسن عطية عليوي99762



19بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكررافت جواد كاظم101075

ى387460 20بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرناظم عبدهللا ابورهير

ي هاشم387358  عرين 
ى 21بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

22بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرجواد كاظم عبيد100361

23بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرنزهان مزهر سليمان387396

24بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعمار فليح حسن44007

25بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد حامد امعلة99830

26بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمقدام عزيز سليمان57943

27بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرجاسب عبداالمير عكاب388662

28بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرثائر مزهر حسن387699

ى زغير99686 29بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرباسم حسير

30بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحمود فالح حزام388491

31بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عزيز بجاي470686

ي535607 32بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرنعيم محسن عبد النن 

33بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرستار جابر فيصل470537

34بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي داخل عبدالحسن43456

ى غميس عبد387306 35بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

ي535238 36بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدهللا فرحان عبدالنن 

37بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد هادي عودة452709

38بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عويد سنام387796

39بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعباس كاظم طاهر387567

40بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعادل عايد زغير387260

ى حسن470555 41بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكروسام عبدالحسير

42بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعالء حسن منىسي388133

43بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعامر عبد حسن99648

44بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد ماجد علي452976

ي عبدالعزيز387391 45بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرجابر ناج 

46بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعصام رحيم قاسم460702

47بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرابراهيم عويد سنام535025

48بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرفراس عبد حسن387421

ي535271
ى
49بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر شيار صاف

50بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد كريم نارص387212

51بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحمزه حامد جوده58616

52بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعزيز حسن طالب100156

53بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعالء جخيور منحوش58172

ي سلمان43547 54بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي صي 

يف قاسم مكطوف393384 55بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكررسر

56بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرامجد عبدالستار مسير57905

57بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعمار كريم عطية100847

ى393086 58بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسامر علي حسير

59بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرنزار عباس شهاب387246

60بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالحليم مرزوك علوان100327

ف99606 61بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرطالل شاكر مرسر

62بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمدحسن علي مسلم44209

63بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسن كاظم لفته393572

64بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عادل احمد387295

ى طعمة حشف57842 65بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

66بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراكرم غضبان عطار58065



67بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكركرار مسير جاسم387498

68بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرفالح حسن ثجيل387486

69بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعمار عبدالمطلب محمد469941

70بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعقيل علي عوض58685

71بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد علي شكاجي388458

 علي عوض100729
ى 72بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

ى459253 73بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد مضارب مفي 

74بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى عبدالكريم ريسان388007

75بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكريقظان داخل عطشان393955

76بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي حيدر هاشم395644

ى387354 77بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد كريم حسير

78بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرصفاء حسن منىسي418266

79بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرصالح علي غثيث58089

80بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرصالح فرحان مزعل470107

81بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسيف ضياء سالم417716

82بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرهيثم جثير اوزار388673

83بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر اديب جابر387871

84بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمهدي محمدجواد كاظم387962

85بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرصادق صالح مهدي388266

86بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد محمود عبد14388

87بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرامجد قاسم هاشم388696

88بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراسماعيل عويد سنام535511

89بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرزين العابدين رضا خيون535505

90بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر علي غثيث387729

91بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد جرحد جبارة470376

92بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرالصادق عماد شاكر387583

93بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسيف حسن منىسي388142

94بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالغفار محسن خماط470701

ى عطية387318 95بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

96بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعقيل صبيح زايد535517

97بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسالم رحمة حرب101678

98بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكربشار غالب احمد43766

99بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي احمد علي388646

100بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعمر يارس عامر395567

غام صبخي حسن535646 101بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكررصى

102بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسعود ريسان فرحان43584

شاب388344 103بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر جاسب رسر

104بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد محمد زغير387410

105بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد علي حسن548265

106بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرزين العابدين علي عبدالعالي58509

ى فوزي بستان387935 107بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

108بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد عباس فاضل535456

109بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكررسول فلح حسن535520

110بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي احمد عطيوي388436

111بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد جاسم محمد387562

112بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرفائق حسن هاشم258181

113بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمرتضى هاشم محمدحسن59155

114بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعباس رحيم كريم387270



ي388483
115بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعمار حسن شمخى

ي535315
ي دوجى 116بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد خير

117دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعدنان حامد نارص99882

118دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكريوسف محمد يوسف388577

119دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالقادر وهيب منصور388357

ى ضالل دوي    ح43306 120دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

ي محمد43633 121دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرامير ناج 

122دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعالء حميد شنان394059

123دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمساعد فرحان رحيم535493

124دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكررحيم زغير حجاي43319

125دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكروسام حيدر هاشم43128

ي مجيد نكار57758 126دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرخير

127دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد نمر دري    غ470671

128دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعادل نارص علي388652

129دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحسان عبدالهادي سفيح453229

130دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرسامر ستار بديوي388334

ي فرطوس257934
131دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعدي راضى

132دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عطية كاظم469978

ي شهاب387327
133دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد راضى

 ليلو علي470019
ى 134دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

135دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد جاسم مكطوف99870

136دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحسان محمد مطير387432

137دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعقيل خماط عبيد100145

ى470696 138دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمرتضى نارص عبدالحسير

139دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرربيع عبدالحسن هاشم535388

ى387762 140دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرباسم محمد حسير

141دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي خماط عبيد387570

ى جابر فاخر387464 142دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

143دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكربسام محمد جمعة388702

144دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرظافر ستار بديوي535228

 علي فالح100044
ى 145دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

146دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر يوسف ثامر258326

147دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي شاكر عباس387887

ى عجيمي388686 148دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمشتاق حسير

149دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد مهلهل حمودة460712

150دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسن عادل شكاجي535625

151دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكررائد عبد حسن57800

152دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرزينعابدين جاسم نعمة535592

153دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى كاظم محمد387750

154دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد محمد علي387719

155دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر هادي سلمان548272

156دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد سلمان محمد388001

157دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرسالم كاظم عبدالعباس387953

158دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد عدنان حنون387263

159دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي صباح هاشم393684

 مسير عبد470246
160دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى

161دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرخالد مارد حسن58988

162دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسن جاسب منشد470716



163دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسن محمدجواد كاظم393737

ى ساجد عبدالرزاق387472 164دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسنير

ى جابر100027 165دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبدالحسير

166دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد فالح حسن387195

167دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرسيف ستار كاظم387317

168دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد جواد كاظم535525

169دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحاتم عبدالكريم ضمد470588

170دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسام عقيل هاشم470213

171دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرزمن محمد شالش59039

ف نزار عباس387233 172دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرارسر

173دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد خلف منشد470507

174دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرفرحان جبار لويس387398

ى548270 175دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكررحيم فليح عبدالحسير

ي جعفر387925
176دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد راضى

ى علوان ابراهيم387737 177دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

178دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمهند كاظم عبد470500

179دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر علي سعيد388157

180دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرايمن جميل فرحان101334

181دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد حميد شنان394100

182دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمرتضى عبداالمير انعيمه387994

ى يونس535529 183دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد حسير

ى عدنان عبد470724 184دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

185دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي رحيم صبيح43516

186إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرباسم زكي قاسم394338

187إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعقيل عبدهللا محمد388477

ى100710 188إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرازهر منصور حسير

189إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد خماط عبيد258338

190إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي موس سلطان99846

191إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعمار عبدعلي ثامر387919

192إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرهشام حيدر هاشم258288

193إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرليث خليل موس99809

194إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرواثق حسن عبود42829

195إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبدالقاسم طاهر470441

196إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكراسامة صالح مهدي387754

197إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرفالح عبدهللا سعدون470583

198إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمبارك مساعد ايدام258043

 علي عبد470133
ى 199إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

200إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكراكرم كريم هادي418597

201إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعبدهللا مجيد كاظم470560

ى532514 202إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد هاشم حسير

203إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد ربيع عبداالئمة43620

204إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسام سمير محيبس535579

205إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي خضير عباس388307

206إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرانور صباح عبد387378

 ماجد علي452959
1ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى

ي43887 2ماجستير2المثنى 12862ذي قارذكريرسى عباس باج 

3بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسالم سامي محمدحسن393212

4بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد حميد شنان395251



5بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكروليد جبار خصاف387787

ى43930  شاكر حسير
6بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى

7بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراكرم محمد باقر99902

ى طالب عطار548271 8بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمعي 

9بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمرتضى جاسم محمد100119

10بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالرحمن ضياء جميل43219

11بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدهللا عالء ربيع257929

12بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعباس خضير خلف420137

13بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرنائل شعالن علوان470178

14بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكركريم جليل كاطع101735

15بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر احمد مجيد101474

16بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرضياء عادل محسن100450

ى كاظم388175 17بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي حسير

18بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرثامر عبدهللا عويد100885

19بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد صالح خلف395189

20بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي حميد خليف388429

21بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد جابر فاخر387624

ي550927
22بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكررائد عماد لطقى

23بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكركرار صالح مهدي470549

24بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكركرار محمد مهدي43962

25بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسعود شاطي حكيم42797

26بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرطارق ليث عبدالرضا387424

27بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى باقر جابر59010

28بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسجاد محمد عبدالرضا43666

29بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالرحمن حبيب غازي460746

30بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسن باقر جابر42861

31بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد عادل داود388201

32بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالهادي نارص عطشان388207

33بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي ذياب مهدي388510

34بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرانور عظيم عبد الرضا388403

35بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرخالد جاسم جياد258361

36بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي محمد فرحان258331

ى حسن فلخي101638 37بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

ى عجيل44050 38بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعباس حسير

39بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد فهد محمد59299

40بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكررضا كامل جباري387206

41بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراسعد رمضان علي44062

42بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسن علي عزيز535155

43بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكركرار فاضل حمد57927

44بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر قحطان عبدالعالي101283

45بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعماد محمد محسن43652

46بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد عودة لفته394633

47بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالوهاب مسير رحيل387311

 ماجد علي455464
48بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمرتضى

49بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبد الكاظم جاسم387619

50بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي حطحوط سلمان387532

51بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعادل كاظم حايف470185

52بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرجالل احمد كاظم394915



53بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرجعفرالصادق عبدالحسن خميس43938

ى419398 54بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرفاضل هاشم حسير

55بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكركرار لفته شالل57972

56بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعباس نارص علي44105

57بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرامجد عجيل لفته387680

58بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد جبار ابراهيم387191

59بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبدالمنعم عبدالكاظم44124

 علي387800
ى 60بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرالعباس حسير

61بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسن ضايف عطية43788

62بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعباس محمد شالش59073

63بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرهمام نصير عطوان44075

64بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي رعد دعيم460738

65بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد يوسف ثامر99620

66بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحمزة عبدالرضا محمد44152

67بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمهيمن عبد عون535264

68بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرامير علي عودة387829

69بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر حسناوي نجم43949

ى كريم نعيم548274 70بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

71بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحازم فالح حزام258322

72بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي كاظم لفته388639

73بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمصعب عباس علوان58353

74بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي محمد باقر99917

75بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعالء رحيم خضير42849

76بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسيف شاكر دنيف387367

77بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكروسام نعيم تعبان470628

78بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد قاسم هاشم57652

 علي عزيز387324
ى 79بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

80بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراكرم احمد كاظم44130

81بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمدباقر جاسم حسن470051

82بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد احمد محمدبسيم393059

ي43919 83بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد عباس باج 

84بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسيف كاظم علي58722

85بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمرتضى حبيب غازي388633

86بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمشعل ضاجي عطية387595

87بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرفهد عايد زغير388551

88بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمرتخ  خالد سعيد395087

89بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد ظاهر فلخي44218

90بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدهللا اسعد مجيد43753

91بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرابوالفضائل جواد جابر460570

ي43838
92بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد جاسم هانى

ى جميل عبدالرضا388570 93بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

94بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسن صادق عودة387837

95بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي قاسم عودة395123

ي سلمان44022 ى صي  96بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

97بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد رشيد علي58896

98بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرفاضل صالح مهدي100350

99بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعالء عباس دخيل387495

100بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبدهللا دحيدح257817



101بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكررياض جثير اوزار43420

102بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد علي شكاجي387364

103بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمقداد جبار ابراهيم43268

104بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد عادل شكاجي418141

105بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد حسن عبود459237

ى عبدالكاظم جاسم388250 106بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

107بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد محمد عدوان393435

108بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد صباح فيصل388628

109بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمناف حمدان عطية101512

ى عجوب101855 110بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد حسير

ى عجيمي101448 111بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد حسير

ى عجمي100611 112بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدهللا حسير

ي57774
113بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمظاهر خالد راضى

ى محمد عدوان395457 114بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

115بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عادل محسن99738

116بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراثير علي عليوي100297

117بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرهالة كاظم لفته393489

118بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد ستار جبار387714

119بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد خالد عباس394587

120بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالرزاق علي مسلم316886

121بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد حسن علي395689

122بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرسيف علي هاشم470452

123بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرصباح عباس منىهي57699

124بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرصادق فاضل خضير548286

125بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرليث محمد محسن100557

126بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرجعفر علي عبد548822

127بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكررؤوف جواد رؤوف44164

128بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبدالكريم حمزة100757

 علي موس101099
ى 129بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

130بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرليث محمود شاكر387966

131بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد قاسم يارس44028

132بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد جاسم محمد470656

ي عدنان470616
133بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد راضى

134بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعباس فاضل صالح100248

135بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرنور عزيز عبد394131

136بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرازهر كاظم محمد17759

137بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم جاسم387659

138بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي هادي سعدون470517

139بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكروالء جميل نهير43721

140بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبد رسحان388234

141دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرامجد عالء محمد257989

ى عجيل42937 142دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسام حسير

143دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي كريم لطيف101618

ى470118 144دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعقيل اسعد عبدالحسير

145دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي فؤاد عبدالرزاق460851

146دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرنجم عبدهللا جي 44115

147دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرتيسير يارس عامر395593

148دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعباس عبداالمير عشيعش44136



149دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى خالد عباس394835

 علي خميس388420
ى 150دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

151دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراسعد ماجد عبد393821

152دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر علوان ابراهيم387578

153دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرانور شاكر ثامر388324

ي عبدهللا43009
154دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرسجاد كوين 

155دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرسوران علي ابراهيم58122

156دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر احمد رحيم388284

157دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي كاظم شكر535470

158دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعباس جبار ابراهيم101561

159دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرهادي عبداالمير عبدالوهاب388564

160دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد عبدالرضا مهدي469999

161دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي كاظم طاهر535650

162دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمروي علي عبدالرضا58537

ى طاهر نارص394880 163دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

164دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرسيف هاشم شيال43363

165دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعبدهللا جواد مكطوف44099

166دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد ستار فرهود388136

يف نارص58285 167دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمسلم رسر

ى علوان كاظم455569 168دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

ى388179 169دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكروسام دعيم ياسير

170دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى حسن شناوة388978

171دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمرتضى ذياب حميد387288

172دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي حميد غالي388619

173دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي احمد منيور387815

174دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى ذياب حميد387281

175دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي كريم جازع101178

176دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكربدر عواد نعيثل387510

177دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي مؤيد سالم101756

178دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد كريم حاتم43849

179دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد جميل مجرم460606

180دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد عبدالغفار عجمي42843

181دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرضياء موحان بري    ج388496

182دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبدالكريم ربيح43989

183دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمحمدحسن عبدالحليم مرزوك387590

184دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمنتظر عبدالقادر وهيب388350

185دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرظافر علي عبدالوهاب257993

186دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرسامي ذياب جوده470513

ى قاسم عبد101190 187دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

 طاهر مكي43289
188دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمرتضى

189دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي غالب عطشان58422

190دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراحمد حيدر محسن43258

191دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى جواد كاظم387772

192دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي احمد رحيم388295

193دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرسجاد كريم جازع388413

194دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي حسن علي99635

195دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرسلطان سالم علي43158

196دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراسعد جميل مجباس43210



197دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعادل شعالن علوان470168

198دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي مسلم عويد470420

199دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عمار طالب388106

200إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمجتن  عادل نارص258097

201إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرنارص ضيف هللا فرحان43713

202إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكراحمد محسن عبود456211

203إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد هادي سعدون470475

204إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرصادق بهجت مزهر100786

ي393017 205إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكركرار طالب عرين 

206إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبداالمير عبدالوهاب388556

207إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرجعفر رب  ح عيد257955

208إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكراحمد عبد جودة451723

209إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد علي غالي548263

210إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكراحمد عباس منىهي43349

ى ثامر بدن470287 211إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

212إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمؤمل فالح حسن388034

213إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد علي غالب452654

214إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرارشد رائد مطرسر258315

ى حرجان245547 215إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد حسير

ي535598
216إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرسجاد احمد راضى

217إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد سعد كاظم258348

ى محمد ربيع258302 218إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

219إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد جمهور كاظم101161

220إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكريارس ماجد علي454383

ى101433 221إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي مشتاق حسير

222إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعبدهللا نارص عايد388837

223إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكررضاء هاشم محمد258085

224إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد جاسم جياد99698

225إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمهند باهر صي 58314

226إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى باسم كاظم178843

227إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرايهاب احمد فهد258244

228إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي فائز جبار258431

ى387630 229إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمجتن  صبار حسير

230إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعباس طالب رسن334375

231إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد عبدالباري حسن393105

ى نعيم مزهر258083 232إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

233إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي ستار بديوي258385

234إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى عبدالعباس عبد258250

235إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد يونس كامل257868

ى257968 236إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد جالل ياسير

237إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرفارس كاظم علي257942

ي عبدهللا258196
238إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي كوين 

239إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي محمد عودة258230

240إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكركرار طالب جخيور387405

241إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعباس عبدالكريم داخل257844

242إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكريوسف باسم هاشم258158

ى جواد مهيدي555002 243إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكربنير

244إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعبدهللا محمد طالب57860



245إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرزين العابدين عبدالمنعم عبدالكاظم258093

246إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد ازهر منصور258205

247إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعبدالرحمن شاطي حكيم258149

248إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمعتمد دنبوس لفته388394

249إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرسيف ساير داخل258417

250إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسن عمران يارس387251

ي258301 251إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرذوالفقار طالب عرين 

252إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرموس جاسم علي258135

253إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسن عودة محمد394161

254إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرهشام عبدهللا خضير58199

255إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرجراح مزيد صي 258154

ى محمد جاسم42982 256إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

ي شاكر470224
 
257إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد شوف

ى محمد فرحان258175 258إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

259إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعباس جاسم مطير99965

260إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكراحمد طالب رسن561763

ى ظالل258272 261إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعالء حسير

 علي جبار43896
ى 262إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

263إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعطا عبدهللا دحيدح43869

ي43236
264إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي كاظم حسونى

265إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عبد جودة457370

266إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرضياء مهدي صي 387209

267إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرالمجتن  محمدعلي حسن258228

268إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكراحمد مزاهر خلف258100

269إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عباس جمعه458433

270إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرامير عباس مانع43908

271إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر علي حسن58156

272إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرجعفر عثمان عبد258007

273إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسن عادل نارص258221

274إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكراياد جواد كاظم535283

 عبدعلي258207
ى 275إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر حسير

276إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد رسول عبدالحميد548273

277إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرواثق مهلهل سلمان58925

ى258216  علي حسير
ى 278إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

279إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحيدر صالح فرحان387902

280إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكريوسف علي داخل257937

281إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسن محمد فرحان258019

ى387274 ى عبدالكريم حسير 282إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

283إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد احمد فهد387200

 علي يعقوب258164
284إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمصطقى

285إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسن سمير نشمي257856

286إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي رزاق عمران258057

287إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسن عويد ستام99720

288إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي محمود شاكر387972

ى عبداالمير عشيعش258187 289إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرحسير

290إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمنصور ازهر منصور258287

291إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرهشام علي بادي388823

292إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعباس قاسم هاشم100908



293إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكركرار حيدر حميد535542

294إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعباس رياض كاظم257936

 علي258044
ى 295إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرجعفر عبدالحسير

296إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرانمار جبار خصاف258117

297إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعمار مجيد جارهللا258068

298إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعواد عايد زغير388843

299إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمنتظر ستار عبد388799

300إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرمحمد لفته شالل388896

301بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكرصالح مهدي منصور452850

302بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارذكراحمد باقر جعفر99955

303دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكرعلي عجيل فرحان387185

304دبلوم2المثنى 12862ذي قارذكراياد عبدهللا جي 58373

305إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرابراهيم طعيمه فيصل58299

ي حبيب388280
306إعدادية2المثنى 12862ذي قارذكرعلي سبن 

1ماجستير2المثنى 12862ذي قارأننىمروة محمد قاسم388218

2دبلوم عالي2المثنى 12862ذي قارأننىسعدية عبدالكريم عبد395432

3بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىانتصار زغير ثجيل387348

4بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزهرة ظاهر سلطان59268

5بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىبتول ذياب محمد388094

6بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىتعاضد غالب كاظم58648

7بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىسليمة محمد مزعل257900

8بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىخديجة محسن وهيب387441

رحاب علي رجيب535615
9بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

10بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاخالص ضايف سعود393987

11بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرساج محمد عبد460862

12بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرسل كريم خضير460729

ي محمد98885 13بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاالء ناج 

14بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىعنيدة خريبط عبد177476

15بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىوالء طالب ماطور388214

16بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىوسن هادي مري535305

ى470390 17بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىوفاء دعيم ياسير

18بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىهدى ابراهيم هاشم291970

19بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىديانا فاضل غازي58959

20بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء كاظم كاطع387456

21بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىهدى عبدالحسن هاشم555016

تقوى حسن علي393852
22بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

23بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىازهار عبدهللا جاسم388244

 حسن علي470546
ى 24بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىحنير

25بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىشيماء عبدهللا خضير535528

26بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىهدى خضير كامل470575

27دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىهدى صالح لطيف387855

ة كاظم خشان470063 28دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىسمير

ى مهوس470530 29دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىسهام حسير

30دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىنهال حسان بديوي176837

ى43400 31دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىهاجر ابراهيم حسير

32دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة فرحان جي 258232

33دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىعبير عبيد هزل469948

فاطمة علي شكاجي388049
34دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننى



35دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىجنان محمد عبدالحسن387989

36دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىنور كريم سالم387402

37دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىامل محمد عدوان460601

38دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىمروة محمد عبدالحسن388120

حوراء علي يونس43563
39دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننى

40إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىانوار جويد رفيع388365

41إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىوميض عبدالكاظم عطية258027

42إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىسعاد عدنان عبدالكاظم536210

43إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىمسار جويد رفيع395916

44إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىهند محمد كطان101896

1ماجستير2المثنى 12862ذي قارأننىندى كريم عباس387383

2ماجستير2المثنى 12862ذي قارأننىافياء رحيم خضير44202

3ماجستير2المثنى 12862ذي قارأننىهدى كريم خضير258400

سارة علي شكاجي388057
4ماجستير2المثنى 12862ذي قارأننى

هيفاء علي عبدالحسن459442
5ماجستير2المثنى 12862ذي قارأننى

6بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرحاب جواد كاظم43246

7بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىبراق محمد هادي43102

8بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىوسن طعمة حشف43686

9بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىفاتن كاظم خلف42964

سهر غالي ناشور395616
10بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

ي يارس395533 11بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىوالء باج 

ى43031 زهرة علي حسير
12بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

13بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء كمال مهدي100578

14بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىافراح هادي سلمان43969

15بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىصفاء جواد كاظم535639

16بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىورود مراد ريسان421237

17بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء سمير ارزي    ج58562

18بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىضمياء رحيم جواد100478

19بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىنجوان يارس مزهر43056

ق عبداالمير جابر101034 20بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاستي 

21بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىخديجة عبدالمحسن ساير523046

هناء كاظم علي58252
22بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

 علي417183
ى 23بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىوديان حسير

24بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزينة موس كاظم100100

25بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىدعاء عودة لفته101770

26بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىدالل سمير نشمي43481

27بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىمروة سعد هبوب59126

الهام سامي محمد حسن393183
28بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

29بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىسكنة عذيب عبدهللا395484

30بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىتيسير عبداالمير كاظم58443

31بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرؤى دخن خلف387525

32بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرابحة قاسم هاشم58220

33بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىمياسم جابر عبد178690

34بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاالء فالح دخيل470093

هدى هادي علي43071
35بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

36بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىخولة وحيد سنيد469416

37بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرحاب عالء عبدالرزاق535033

38بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاضواء جابر عبد178678



39بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرغد قاسم هاشم100968

40بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىهاجر صاحب عاجل535937

41بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىحوراء عودة لفته394692

42بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىهديل حيدر داخل44142

43بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىسارة عباس دوارة101116

44بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىلقاء جابر عرمش59230

ريام سامي خيون393915
45بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

ي388395 46بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزينب رحيم ناج 

47بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىدعاء خليل زغير44038

48بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىفضاء جابر حواس469992

49بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىابتهال حسن ضالل257978

50بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىدعاء عبدعون سعود535294

51بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاسماء حسن عبد469956

52بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىحوراء سمير ارزي    ج58588

انعام سامي محمدحسن393271
53بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

54بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرواء ياس عباس58751

55بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىموج خالد عباس58235

56بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىهدى عودة شاتول535052

57بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىنورالهدى حسان فرهود420076

58بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة ثامر بدن470230

59بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىامال جبار حسب460779

60بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة محمد كطان101873

61بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزينة عبدالكريم كاظم388526

62بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاصالة رمضان لفته43603

63بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرسى نعيم عبيد387556

64بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىهبة صباح محسن42921

65بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىمروة غالب عطشان58401

66بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىنغم مطرسر عودة387744

67بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىمروة جواد رؤوف57877

68بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىهدى جبار حسب460799

69بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىسارة عبدالكريم عناد535496

70بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىمشاعل عبدهللا فرحان58848

71بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىطيبة عالء عبدالكريم460555

72بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىريام حسون جابر101088

73بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىدعاء محمود حسن387547

ي عدنان470599
74بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىايناس راضى

ي مطر387538 75بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىحرير غجير

76بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىوسن هادي سعدون58462

77بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىورود جاسم محمد101525

غفران حميد غالي388587
78بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

نور حميد غالي388604
79بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

رسل حسن علي395046
80بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

81بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزينب رحيم عبدالحسن458905

82بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزمن قاسم هاشم100405

83بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىنور عذاب جاسم101578

84بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىشهد جواد كاظم100469

85بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىدعاء لفته محمد535548

86بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىارساء عبدهللا سلمان470727



ة مسير رحيل387313 87بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىسمير

88بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىتق  احمد شهيد100588

 علي وهاب315762
89بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىتق 

90بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزينب عالء فاضل387229

فاطمة حميد غالي388595
91بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

 علي322892
ى 92بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزينة حسير

93بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىمواهب هادي جعفر535382

94بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىمكاسب جواد كاظم157112

ى57681 95بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاطياف نضال ياسير

96بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرساب عبدالمحسن عكموش535632

97بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىندى جاسم محمد470663

98بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاسماء عبدهللا سلمان100517

99بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىميعاد محمد حسن470156

100بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء احمد عطيوي387321

101بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىايمان اديب جابر470138

102بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىحنان كريم جويد393353

103بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىانفال محمد هادي43802

والء علي محمد555005
104بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

105بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء ضايف طعمة387822

ى388192 106بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىارساء دعيم ياسير

107بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىمريم مهدي جهاد419577

108بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىرحمة رعد ساجت402088

109بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىايالف كاظم رزاق387912

110بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزهور كاظم محمد177067

111بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىنور جبار محمد395632

112بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء عودة كاظم387576

زهراء علي عبدعلي58022
113بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننى

ى حبيب388185 114بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىخديجة امير

ي شاكر470086
 
115بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىنورالهدى شوف

116بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىميثاق روضان نارص101711

117دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىسحر ضيف هللا فرحان43675

118دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة خميس عكاب90360

119دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىرسل عبدالحكيم مصيت470193

120دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىهيام فاضل جابر43493

121دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىزينب حميد شنان395352

122دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىانوار كاطع مدور101833

123دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة حمد فرج43815

124دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىدنيا سعد هبوب281331

125دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىحنان طالب رسن334346

126دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة حمدان فرحان394037

127دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىامنة محمد طارق94415

فاطمة قحطان عبدالعالي59205
128دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننى

129دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىسندس علي هاشم44180

خمائل محمد علي43644
130دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننى

131دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىارساء سامي غضبان59100

132دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىمها باسم هاشم101052

133دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىنورالهدى عيىس جالب470493

134دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىفرح محمد هادي43203



135دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىعذراء عبدهللا سلمان44000

136دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىزينب موس كاظم100073

137دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىعلياء عجيل شغيدل44187

138دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىخواطر نارص ضيدان535499

ى كريم ثجيل387528 139دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىبرسر

140دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىنور لطيف حسن59369

141دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىسمر هادي سعدون59180

142دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىريام محمد قاسم257964

ي فرحان رحيم44224
143دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىتهانى

144دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىسهير جبار محمد101658

رنا جاسم علي57890
145دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننى

146دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة مساعد ايدام43191

147دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىاالء هادي صالح44157

148دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىحوراء لفته شالل57987

149دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىمروة خالوي دودان44195

150دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىنهاية طالب رسن334368

151دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىزمن حمود دماج535345

هدى جاسم علي59346
152دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننى

153دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىايات ذياب جودة387369

154دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىايات حسن اسماعيل395407

155دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىزينب سالم جي 100938

156دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىهبة محمد كطان101915

157دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىندى روضان شوي    ع57818

158دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىانس عادل شكاجي470305

159إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىهدى عبدهللا سلمان258360

160إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىهبة عواد نعيثل387517

161إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة كريم محسن44170

162إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة عادل ثامر258312

163إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمةالزهراء احمد محمدبسيم58040

164إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىسخ  لطيف حسن58007

اساور علي هاشم258456
165إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننى

ى محمد257792 166إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىزينب حسير

167إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء محمد شالش58868

168إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىضخ حمدان فرحان258144

169إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىنور عبدهللا فرحان388870

170إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء كاظم نايف388099

زينبحوراء حسن علي395713
171إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننى

172إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء جبار عنكوش99665

173إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىزينب عذاب جاسم100238

174إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىهدى هللا فاضل خيون258440

جمانة سامي محمد حسن393151
175إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننى

176إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىزينب نعيم عبيد258182

177إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىزهراء كاظم خلف58781

178إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىاديان سالم فرحان258159

179إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىتبارك كريم عبدالرحيم257919

180إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىزينب طالب مهوس470100

181إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىهدى نعيم عبيد550476

ى جعفر كندوح258372 182إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىبنير



183إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىزينب محمد عدوان469967

ى258120 184إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىافراح بديوي حسير

كوثر هادي علي43735
185إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننى

186إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة مزيد صي 258060

ى43977 ي عبدالحسير
187إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىضخ احسونى

188إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىنورالهدى عبدالهادي مطر388542

189إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىايةهللا صباح محسن42905

190إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىنىه حمد عبيد58138

191إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىهديل قاسم حسن459432

192إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىرسل حسن عطية258467

193إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىحنان جويد رفيع387808

194إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىاسيل عبدالكريم كاظم388857

195إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة محمد عدوان470407

196إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىفاطمة جواد كاظم258169

197إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىرفيف جبار ابراهيم470593

198إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىايات صادق عودة387845

199إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىكفايه طالب رسن334356

نوار علي عبدعلي388516
200إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننى

201بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىارساء مكي نتوش43388

202بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىهدى صالح كاظم43177

203بكالوريوس2المثنى 12862ذي قارأننىاخالص كريم محمد43146

204دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىرنا جبار حميدي334385

205دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىختام حاتم محسن101693

206دبلوم2المثنى 12862ذي قارأننىسهاد جميل عبدهللا548816

207إعدادية2المثنى 12862ذي قارأننىامل طعمة شنون393791

1دكتوراه2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبد ذكر97011

2دكتوراه2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرباسم ريحان مغامس424523

3دكتوراه2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالوي ريسان كاطع425154

4ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركريم موي    ح هديب424714

5ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي غانم لفته536072

ي424872
6ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرماهر محمد راضى

7ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسالم حسن فليح423701

8ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمار موس جعفر469843

ي لفته96752 9ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركاظم صي 

10بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررحيم كاظم جواد427407

11بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي طالب مهوس387312

12بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالخضى صبار يارس427377

13بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمهند عبدالكريم عطية63940

14بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزين العابدين عباس سالم423201

15بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجليل عمران موس15426

16بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعماد مكي جاسم329045

17بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبداالمير خلف حسون423590

18بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرميثاق عزيز مشكور116351

19بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمشتاق كاظم نايف15007

20بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرداود سلمان جيثوم15090

21بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي صبيح جي 64719

22بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي فائز شناع116439

23بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررعد خضير خماس328486



ى14446 24بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررضا مجيد حسير

25بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرايهاب احمد جي 63840

ون535797 26بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرغانم عبدهللا زغير

27بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالواحد جياد337989

ى جاسم محمد535822 28بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسنير

ي خميس116356 29بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررياض ناج 

30بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام عودة مزيعل422549

31بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل فالح حسن99575

32بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررعد حصيود مصدك423202

33بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصادق طوفان جعاز423339

34بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرخالد عبدالحسن شياع15245

35بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكريونس طوفان جعاز423381

36بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنهال جبار عالوي423924

37بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهادي غركان علوان62839

ى مطرود423479 38بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنارص عبدالحسير

39بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي جودة فياض15571

40بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي كطان محمد536160

41بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنض راهي فرحان63097

42بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصائب سليم علي423839

43بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد ارحيم هاشم424813

44بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررشاد مهدي صالح62709

 علي423659
ى 45بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراكرم محمدحسير

46بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرظافر عبد عايد15345

ى قاسم423390 47بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسالم عبدالحسير

هللا سعدون99764 48بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرواجد خير

ي61005
49بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعماد يوسف شمخى

ي سالم423629
ى غنى 50بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالحسير

51بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحازم عبدالرضا شهاب469884

52بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررحيم موي    ح هديب423593

53بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس ناضل عباس423301

54بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرخالد كاظم طاهر62596

55بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمار علوان خلف328511

56بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرليث دريس بديوي99260

ى422954 57بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجالل رشيد عبد الحسير

58بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررسمد ناظر محمد536021

59بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي نعيثل خليف62569

60بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرريكان ثامر عودة63023

61بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حامد عبد116393

62بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحارس ساجت باهض96453

ى422638 63بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد رحيم حسير

64بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمازن عبدالحسن حنبيل470010

ى محمود536055 65بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حسير

66بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام كامل صالح427900

ى محمد سوادي423254 67بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

68بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد ابراهيم كاظم356236

ى عبدالصاحب99803 69بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حسير

ي مهاوش423400
70بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى عبدالغنى

ى جودة فياض62496 71بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير



72بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعادل صاحب علي424786

73بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجواد فاخر مزهر422886

74بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالمجيد نارص طعيمة99199

ي422981
75بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عبدعلي شمخى

76بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى يارس صادق98771

77بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي تركي عطية15348

78بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمشتاق طالب حبيب98931

79بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرواثق خزعل علي425037

ى عبدهللا62907 80بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء عبدالحسير

ى خليل حسن99718 81بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

82بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرليث حازم خالد14296

83بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدهللا اسماعيل كريم423482

84بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد محسن عودة422618

ي61061
85بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسالم ابراهيم راضى

86بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد صالح حسن536156

87بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحمزة عباس صادق99320

88بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر رحيم حرجان535504

ى نارص422802 89بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرواثق عبدالحسير

90بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنضهللا ناضل عباس356034

91بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمناف مقداد ذياب535786

92بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد صالح حمادي422834

93بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عماد رزي    ج15156

ى هادي99744 94بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهشام حسير

95بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد حمزة نارص424441

96بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي كاظم يوسف423536

97بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمساعد هلول عودة63139

98بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامير مؤيد علوان423630

99بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي غالي تبينه116480

 علي فياض422861
ى 100بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

101بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعصام عدنان مكي96475

102بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعدنان قحطان شدود99459

103بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنور هاشم عيىس328883

104بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد لفته عبد116425

ى535692 105بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم حسير

ي حسن14425 106بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عرين 

107بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار فالح جواد98957

108بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس جاسم محمد99238

ى نارص62469 109بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حسير

110بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار حيدر عباس423005

111بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعادل شياع جادر328540

ى356391  محمد حسير
112بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى

ى61786 113بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن حيدر عبدالحسير

ى عبد535172 114بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء عبدالحسير

115بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد محمد هاشم328674

116بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرلهيب شاكر موحان423853

ى داخل329008 117بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرناهض حسير

118بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجواد كاظم جخيور469855

119بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرازهر طالب حميد116531



120بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى عبدالزهرة جعفر328709

ى احمد سلمان14336 121بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرتحسير

122بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي طاهر جحيل328986

ى موس425053 123بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عبد الحسير

124بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد حمد صبيح63866

125بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمود شاكر عابر423420

ى كاظم62746 126بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصاطع حسير

127بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصادق سامي عبد14430

ى حيدر سالم469986 128بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

129بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء خضير فالح61847

130بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجعفر منصور جابر422946

131بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنبيل عدنان حسن99226

132بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكريوسف يعقوب يوسف99169

133بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمود عبدالكريم تويلي96531

134بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى نعمان داخل62050

135بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصفد شهيد خلف99825

136بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفاضل جاسب هليل62989

137بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد موس عبود62761

138بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء ماجد دحام63331

139بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمر يحنر جاسم469918

140بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسالم مطرسر زغير423411

ى صالح423373 141بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس حسير

ى رسحان423245 ي حسير
142بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهانى

ى عبدالكريم عطية99064 143بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

144بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجمال كاظم شوندي469915

145بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنتظر صمد قاسم535754

ى ضخر63165 146بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقاسم حسير

147بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن فاضل داود422815

148بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرانور علي لطيف14400

149بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي غالب طالب392392

150بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحذيفة عدنان مكي96507

151بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسالم كاظم عبود328690

152بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرستار جبار جساب424534

153بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس قاسم محمدعلي424541

154بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكربهاء واثق جاسم422968

155بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد علي حسن535651

156بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار عبدالكريم جاسم64677

157بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررائد صادق علي62902

158بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد طالب حميد15499

ى425206 159بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروليد عبداالمير عبدالحسير

160بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمار عباس زويد422819

161بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروسام قيس داود14332

162بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد رحيم كاظم423508

163بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر جبار داخل427351

164بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمود شاكر غميس63638

ى عليوي15447 165بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد حسير

166بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروائل جواد جي 423347

167بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالكريم كاظم كريم14329



168بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراركان حسن محسن116474

169بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررحمن خردال موزاي356062

170بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد قحطان عبد62677

171بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرباسم علي نارص62857

172بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد كاظم عودة423572

173بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي جعفر عباس469949

174بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد جمال سالم61823

ى جليوي عبيد357867 175دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرياسير

ى شناوة536249 176دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقاسم شنير

 علي عباس99450
ى 177دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

178دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل سعدون جعاز424373

ى صكبان محيسن116419 179دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرياسير

180دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحميد كامل مكطوف423084

181دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسامي نجم عبيد329201

182دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصادق علي كشيش65547

ي424361
183دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل جابر حسونى

184دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي سلمان يوسف65429

شاب مفتاح422640 185دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالرضا رسر

186دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد جاسم محمد14319

187دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء حسان داود535991

188دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالحر عليوي طاهر62424

189دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجميل شاكر كاظم469892

190دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجبار كاظم عبود469905

191دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررافد عكاب نعمة15212

192دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل عودة عبدالجليل62621

193دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرباسم ثامر مدلول63113

194دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرايهاب غازي بندر428004

195دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد كاظم طاهر423492

ي شنتة357217
ى
196دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي الف

اد328720 197دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد قاسم رسر

198دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمود شعالن مكطوف99249

199دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل حاتم طه63450

200دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمران رحيم ابوالهيل63624

201دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنبيل نزار عزيز15548

202دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمار مرتضى باشا62804

203دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمالك جودة فياض63476

204دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمهند عبدالرضا طالب63926

205دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراسعد عبدالمنعم عويد423605

206دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد محمد عسكر99298

207دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن عباس لفته535733

208دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعودة دايم مسير99487

ي عايد63472
ى
209دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر صاف

210دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر جميل طالب116543

211دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنصير كاظم عيدان62787

212دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرباسم مخي خيون535740

213دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عباس فاضل116368

214دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسليم عبد عباس14312

215دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروسام جايد سوادي423618



216دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصادق جعفر صادق99366

ي فهد63958
217دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصالح غنى

218دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي ناظر محمد536207

219دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عطوان خضير329053

220دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراسعد جميل فدعم14320

221دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد حميد شدود62980

222دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركمال جباري جابر424701

223دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعادل شاكر عبيد425043

224دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرليث كاظم عودة63853

225دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجمعة جي  مري61565

226دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرستار جبار موحان469886

227دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد علي ضمد423319

228دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمجيد كاظم جاسم423652

229دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عبدالفتاح جساب476922

ى14903 230دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عبد حسير

231دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرطالب عبدالعباس كوكز535959

 علي محسن62876
ى 232دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

233دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعادل مزهر فارس99623

هان356398 234دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصالح حسن رسر

ى علوان99404 235دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن حسير

236دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسيف علي ضمد535994

237دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد مهدي سكران422893

238دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرباسم ماجد جعاز425217

239دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام جبار محمد63148

240دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمهيمن رياض هاشم422793

241دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء جادر صخر15623

ى عباس عبد65693 242دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامير

243دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحمزة ناضل عباس337830

244دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس عدنان خضير99607

245دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنصير جاسم شهد469947

246دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجبار عباس جارود356079

247دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنوري نارص نهير99139

ي بداي423692
248دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرنوار قاضى

249دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر مراد عبدالكاظم469898

250دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام عودة جبار99433

251دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسالم مراد جودة328653

252دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراثير رشيد علي476944

253دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروسام حسن محسن535838

254دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عدنان حميد15221

255دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر علوان حسن329035

256دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقاسم شوشان ضيدان99266

257دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر غالب حبيب15616

ى مهدي98574 258دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد حسير

259دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد سالم جياد61977

260دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد صادق غراف127162

261دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمار علي محسن99521

262دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار بشير مزعل15119

263دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمهدي بغيل ذهب423410



ى عيىس جليل536254 264دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

265دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي مطر شنيار96638

266دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حكيم جواد357094

267دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد صاحب علي424966

ى ثجيل63012 268دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمثنى شاهير

269دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حيدر عبدالرضا64740

270دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر جليل ابراهيم423660

271دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس رزاق عبيد15560

272دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس مراد عبدالكاظم339506

ى جازع14916 273دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد حسير

274دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي نارص سلمان328530

275دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراثير اياد كاظم469850

276دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراياد رياض علوان97197

ي64002 277دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس فاضل صي 

278دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد علي كويز423434

ى عليوي328606 279دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهشام حسير

280دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرلؤي هيالن حسن62697

غام سلطان عكاب62966 281دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررصى

282دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرباسم محمد مزيد62893

283دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي محمد خلف61148

ى ضخر63065 284دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حسير

285دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن عماد طالب423112

286دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنتظر عبدهللا تركي423080

 علي61808
ى 287دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر حسير

288دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر غالب حسن14310

289دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عبدالكريم محمد423386

290دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراسعد نارص مكطوف63291

291دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعصام محمد جواد كاظم61020

292دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام محمد عكلة425227

293دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي مدحج عبدالكاظم64613

294دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحمودي والي صاحب469862

295دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفاخر خليفة جودة64660

ي مشجل422626
ى راضى 296دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

297دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراياد عودة هادي15602

298إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرخالد عبدالرضا عودة63003

299إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرخليل ابراهيم جانه424385

300إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد محسن جي 423447

301إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد ماجد كاظم328610

شاب مفتاح337350 302إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر رسر

ى محمد423557 303إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد حسير

ى469888 304إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجمال رشيد عبد الحسير

305إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجاسب وحيد هاشم60870

306إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرشهيد جاسم فيصل14438

307إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد حمود خليف424551

308إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر كاظم جابر116532

 علي423027
ى 1ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد امير

2دبلوم عالي2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصفاء ناظم مونس425062

هللا سعدون422605 3بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد خير



4بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر محسن عوض338280

ي مشجل97957
5بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدهللا راضى

6بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد هادي عكاب357782

7بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرازهر ربيع جبار99038

8بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء ناظم مونس423149

ى طالب حمدان422488 9بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

10بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي صالل موس424915

ى هاشم مهدي96431 11بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسنير

12بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد طالب حمدان63790

ى لطيف61364 13بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس حسير

14بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد سالم جوالن423617

15بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمود علي نارص328697

16بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عبداالمير خلف98186

17بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء كريم قاسم97695

18بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد عبداالمير خلف356461

19بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجواد عبدالكاظم محارب97098

20بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرغسان عدنان حسون422872

21بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي كاظم جبار15285

22بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد معن نايف424991

 علي329000
ى ف محمدحسير 23بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرارسر

24بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عباس عبد99784

25بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد علي دنيف99783

26بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالرحمن صالح علوان14303

27بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمود احمد غضبان422851

28بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر سالم شهد99876

29بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار عبدالكريم محمد15265

30بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسامر سلمان غانم356807

31بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل ابراهيم محيسن423607

32بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى ميثاق عزيز62851

33بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررعد عبود حسن61737

 علي دنيف423058
ى 34بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

35بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عبدالخالق تركي328490

ي96990 36بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراركان ستار حرن 

37بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنتظر شاكر علي99114

38بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمدصادق مؤيد حميد337899

39بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسماح مظلوم خفاف328479

40بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد سعدون خليل98241

41بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي صفاء يحنر355889

42بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهدير عبداالمير لذيذ423872

43بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي صالح دحام424611

44بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى عبدالحسن عبد469877

45بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرانور كاظم علي328599

46بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمبارك عبيد مجيد62083

47بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد فاضل خضير328629

48بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمهيمن شاكر بري    ج535812

ى علوان116523 49بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر حسير

50بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعيىس عبدالكاظم غافل422559

51بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد كاظم نارص99490



52بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمر علي عكلة99001

53بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء مهدي عبد423893

54بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمفيد محسن كاظم116411

ي حمدان62943 55بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد ناج 

ى كريم536026 56بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصفاء عبدالحسير

ي422960 ى نعيم ناج  57بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

58بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر حميدان بعرور14366

59بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن حيدر حميد535887

60بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي محسن علي355700

61بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر ناظم كريم61757

62بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عبداالمير دحام357904

ى422767 63بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى عبداالمام عبدالحسير

اد423311 64بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد رزاق رسر

65بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد فنجان طاهر97754

66بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى عظيم جاسم63886

ي423271
67بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر حميد ماسر

68بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى حميد طعيمة425259

69بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالرحمن فاخر مزهر63800

70بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراسلم برزان هادي423654

ي337197
ى غنى 71بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حسير

72بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد منذر عطشان14896

ى535794 73بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحاكم نارص عبدالحسير

74بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقيض عبد غضبان98104

75بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمهند حليم طاهر422631

يف عاضي63964 ى رسر 76بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

77بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل عبداالمير دحام328626

ى63756 78بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكريحنر عبدالهادي عبدالحسير

79بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهيثم صادق علي97388

80بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجاسم محمد نجم469861

81بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصالح برع شهد116487

82بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد صاحب خيون62539

ي مسعد15434
83بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمهند راضى

84بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عبدالواحد جي 535658

85بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي غانم نارص469955

86بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن شطنان كويم15084

87بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالجليل عودة357645

88بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكربركات عباس فاضل536047

ى شالكة63549 89بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن ياسير

90بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمظفر شاكر هولة424412

91بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد سالم محسن328517

92بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد نعيم عباس329188

93بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عبد مذود98148

94بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكريحنر جودة فشاخ328661

95بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحمد نعيم طارش424851

96بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد علي محمد96588

97بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار حيدر حليم60857

ى دخان98045 98بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

99بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررحيم شعالن مكطوف535922



100بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام جواد كاظم99626

ي15172 101بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي محمد ناج 

ى محمد عايد422999 102بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

103بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفراس فاضل خضير392556

ى423121 104بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرليث عودة عبدالحسير

ى عسكر97326 105بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزكي حسير

106بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء حمزة محمد422847

107بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرابوالحسن عبدالكريم جميل423488

108بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار نعمة صاحب391708

109بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررائد زغير عباس423681

110بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد عطوان خضير14343

111بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن جمال سالم116444

112بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عبدهللا شنان469902

ي63236 113بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن فاضل عبيخ 

114بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعابر صالح دحام424601

ى نارص كولي98019 115بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

 علي469969
ى 116بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد امير

ي15596
117بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروليد حمد ناسر

118بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار عدنان ملكة469973

119بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي محمد حسن338657

120بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد سالم محسن339524

121بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحسان خزعل علي99679

122بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزين العابدين عماد جاسم63737

123بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرغفار موس جعفر425141

124بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفاقد رزاق بشاره62727

ي328518 125بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعوض حبيب عبدالنن 

126بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررسول عباس فاضل97290

127بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي سالم شهد97063

128بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس حاجم خالطي61901

129بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجعفر صباح زوري338176

130بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرماهر فؤاد جهاد423049

131بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقتيبة جبار محمد329049

ى14396 132بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد علي حسير

133بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس هاشم جليوي62998

134بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار يارس فعيل15582

 غالي تبينه116477
ى 135بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

ى محمد535462 136بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد حسير

137بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد كمال ذياب63381

138بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي فاضل عبدالكاظم337413

139بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد رحيم داخل424842

140بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار هشام كاظم63022

141بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عبداالمير بصيو469870

142بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس محمد عايد422994

143بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمقداد ستار ماهود99755

س423137 144بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركريم بجاي رسير

145بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء عبدالكريم عبدالجبار422574

146بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس سالم بريسم536093

ي عبدهللا ابراهيم98544
147بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهانى



148بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر كاصد رويس535909

149بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء ظاهر طاهر62813

150بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر رعد شاش63986

151بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى قحطان هبوب422645

152بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس عزيز بعرور64495

ى سمير جيجان63673 153بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرياسير

154بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد جاسم محمد98070

155بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عدنان مكي97718

156بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسيف علي طاهر328993

157بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار كامل جياد423304

158بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررافد محمد ثجيل116525

159بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن فوزي ريسان423357

160بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسليمان سعود عبدالعزيز536175

161بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالهادي صالح62777

162بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار عبيد داخل469980

ي برزان هادي536245
163بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرتق 

ى كريم64021 164بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء عبدالحسير

165بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزينعابدين عبدالهادي صالح63044

166بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام حسن فليح328903

ى نعيم339549 167بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركمال حسير

ى عادل جاسم329161 168بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

169بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجابر ماجد جعاز328715

170بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكريوسف عباس صادق423640

ى جازع425071 171بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حسير

172بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد حميد هاشم355597

173بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررحمن شناوة عكلة61389

174بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس حسن بشير14290

175بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرباسم عودة محسن63812

ي96940 ي ناج 
ى
176بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى صاف

177بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عبدالستار جي 61704

178بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن عبدالزهرة جعفر328702

179بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسيف علي شاتول469880

180بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالرحمن نعيم ثامر423140

181بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالخالق لطيف ميس127532

182بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عدنان ثامر99157

183بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعزيز عبدهللا يارس14870

184بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالكريم محمد469937

185بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكريوسف قاسم بخيت98471

186بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عزيز بعرور60840

187بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء عبداالمير عبيد357821

ى63390 188بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عبدالهادي عبدالحسير

ى535148 189بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد قاسم عبدالحسير

ي حمدان358117 190دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمهند ناج 

191دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمسلم قاسم عودة329015

192دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرثائر عبد جاسم422995

193دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عودة دايم99481

ي فرج476498
194دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبداالمير كونى

195دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي محروس جواد14859



ي يارس422581
196دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالعزيز غنى

197دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراركان احمد محيسن99904

198دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد ابراهيم خضير99499

ى جعاز328499 199دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حسير

200دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقاسم علي نارص99189

ي علي طالب469868
201دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهانى

ي يارس328913
ى غنى 202دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

ي356403
203دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراياد يوسف شمخى

204دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصالحالدين عادل صباح357569

205دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عذيب كاظم329029

ي60941 ي ناج 
ى
206دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر صاف

207دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد سالم جاسم15400

ى355588 208دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد علي حسير

209دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرميثم يارس حسن99357

210دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عبدالكريم جميل428352

211دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررياض ديوان علي15323

212دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء منصور مهدي63836

ي هويل356827
213دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد بانى

ى328727 214دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحمزة علي عبدالحسير

215دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفالح حسن نزال97911

216دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام بدر حنا339533

217دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء محمد حميد469881

218دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد هادي سعدون476476

219دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل عايد يوسف61676

220دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررشاد حيدر علي339537

221دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حميد كامل329020

ى424643 222دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصالح عبدالهادي عبدالحسير

223دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرميثم عطية فشاخ64760

ى جليوي357548 224دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي ياسير

225دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجعفر طوفان جعاز65598

ى عصاد337185 226دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرطاهر حسير

227دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحسن جواد جاسم63370

ى63309 228دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء نارص حسير

ى عبد فشاخ355822 229دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

230دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمر عبدالعظيم عبداالمير116510

231دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي محسن عبد116344

232دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد حسن يوسف337270

233دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد ريسان ضايف453233

 جبار علي15297
234دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى

235دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي مراد جودة15526

236دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن جواد حيال64012

237دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس جاسم محمد63131

238دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنتظر كاظم هادي469919

239دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزين العابدين كريم عودة424300

ى موس عبود535772 240دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

241دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء عبدالهادي عباس116527

242دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي غالب خيون61337

243دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالكريم فنجان328666



244دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروسام ثامر مدلول355277

245دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمسلم حسن فليح329172

ى جبار محمد425340 246دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

247دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس حميد داغر63414

248دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عبدالكاظم هادي98845

249دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء عبدالكريم عبدالجبار423886

250دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررياض غراف سلمان15357

251دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرانور قحطان عبدالزهرة65679

252دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار نعمان داخل14383

253دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقاسم عبدالزهرة نعيمة62956

254دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالخالق محمد97119

255دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسالم جابر غالب423367

256دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد محمد جابر469893

257دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار علي خلف14293

258دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي احسان كريم63808

259دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررفعت فاضل خضير422577

260دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحازم محمد جابر15029

261دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمالك مراد جودة62342

262دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي خضير حاجم98608

ي64699 263دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبد باج 

264دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعدنان قحطان عبدالزهرة63585

265دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عدنان ملكة63290

266دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد صالل موس536002

267دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرليث قادر عبدهللا99338

268دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروليد رحيم هادود338415

 عبدالكريم تويلي65702
269دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى

ى عباس535780 270دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

271دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفراس حافظ عبدالرضا116536

272دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنهل حمدان مروح99467

ى فيصل422594 273دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجعفر حسير

274دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد ايوب يوسف96908

275دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعواد ستار سالم62938

276دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي طالب فاخر63079

277دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعادل عبدالرحمن جبار62638

شاب422592 278دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالرضا رسر

279دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي رعد خضير536003

ى خضير355727 280دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حسير

281دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعدنان محسن كريم536082

ي423183 282دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد محمد ناج 

283دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررائد عودة هادي14965

284دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزين العابدين هادي خليف15482

285دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي محمود عطية356005

ي424982
286دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمشتاق طالب راضى

287دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروليد خضير حاجم99826

288دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدهللا كاظم جاحد357278

289دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس حرجان ايوان329179

290دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد حسن سلمان356320

291دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفؤاد غالب فضل422917



292دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالكريم صبار مارد116501

ي خليل96854 293دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحمد ناج 

294دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد مراد جودة329193

295دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن خليفة جودة63057

296دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرخالد عدنان جاسم62450

297دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد خليل عودة62197

298دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي سالم احمد15312

299دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن عجيل مجيد116472

300دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزين العابدين طالب كاظم97855

301دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعدي عبدالكريم سلمان424684

302دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروليد نادم مجهول14286

هللا عباس جواد116406 303دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرخير

304دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عطية فشاخ63669

305إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمؤمل حيدر طالب61873

306إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرايهاب جبار حسن63708

307إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي نارص عبد394107

308إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي جميل شعالن428300

ى337645 309إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراسعد مجيد حسير

310إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر طالب جويعد98440

311إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى عماد عبدالخضى422417

312إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكربهاء ناظم مونس428168

313إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجاسم محمد رويس423723

ى357455 314إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزين العابدين علي حسير

315إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرالمرتضى مشتاق طالب427950

316إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي جبار داخل337281

317إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروليد محمد فرعون99416

318إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عبدهللا عكار62165

ى423548 319إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد رشيد عبدالحسير

320إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عباس عودة337725

321إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد لطيف رزاق63071

322إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد خلف حمودة422655

323إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرباسم محمد عبدالكريم355294

324إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عبدهللا عكار337464

ى مالك عبدالرضا423570 325إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامير

ى14299 326إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمود عبد حسير

327إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمؤمل مسلم داخل337673

ى محمد عباس116516 328إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

329إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي نعيم عباس535311

330إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرالحسن رزاق عبدعلي338445

331إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عبود راشد477005

332إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار حميدان بعرور14360

333إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عادل صباح355805

334إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حبيب قطان15331

335إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد ديوان علي355566

336إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس صبيح نعيم65496

337إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسعود عايد خليفة337229

338إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرموس ناهي عناد337362

339إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد قاسم كاظم337728



340إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرارشد علي كويز425222

341إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى كريم حنون427462

342إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي مصطقى جاسم63175

ى مهدي عودة98496 343إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

344إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد سعدون عبدهللا357224

345إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار احمد موس96566

346إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفالح حسن فيصل423213

347إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي رشيد حمود63828

348إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار جليل مطر62657

 علي برزان469990
ى 349إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

350إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرايوب عبدالكاظم ذياب116402

351إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفيصل حسن فيصل337855

352إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرالحسن رزاق عوض357488

 علي مظلوم337536
ى 353إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرتحسير

354إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامير عدنان عبداالمير535536

355إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد نجم غانم98334

356إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحمزة اسامة عدنان423023

357إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقيض حميد رزاق62819

358إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنير عجيل مجيد116469

ى عبدهللا96723 359إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدهللا عبدالحسير

360إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن محمد حسن328910

ى هادي جابر64784 361إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

هللا كامل عدي63125 362إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرخير

363إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقاسم حامد نارص96658

364إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى عالء كاظم62832

365إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى محمد جواد كاظم99771

366إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمؤمل يحنر جاسم337482

367إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حامد حسن14881

368إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي احمد مجيد423239

369إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن غركان عودة355744

370إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهمام حسن جاسم535424

371إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس محمد محسن338672

غام قاسم عجيل338666 372إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررصى

ى337652 373إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار كريم حسير

374إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن وليد خالد337334

375إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرخالد هشام ضايف535666

376إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عبود ثجيل469925

377إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم عطشان97874

378إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي رسول عبداالمير357863

 علي428451
ى 379إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى امير

380إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد مجيد بدر476452

381إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن حيدر جميل60921

ى98914 382إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن فالح حسير

383إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر جميل ابوالهيل64005

384إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي جاسم عبد الكاظم427444

ي عبدالرضا كريم328604
385إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمدتق 

386إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد جاسب كاظم476918

387إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس فاضل عباس535487



ى535127 388إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمود قاسم عبدالحسير

389إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد سمير عبدالزهرة355914

ى338377 390إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنتظر قادر عبدالحسير

ى موي    ح476460 391إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد حسير

ى كامل جياد423291 392إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

393إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد صادق غراف386744

394إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكربدر رياض داخل561194

395إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس عبد فشاخ357575

396إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي احمد جيجان338028

ي حمدان428183 397إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن راج 

 علي طاهر329244
ى 398إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

399إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام بردان حمد63917

400إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي ميثاق نجم337765

401إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي سامي مدلول62826

402إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي جواد كاظم65468

403إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسلطان حسن فيصل337865

404إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراسامة صفاء يحنر541758

405إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى عبدالجواد سعدون356317

ي476948
406إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمجتن  حميد راضى

407إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد علي فارس338229

ى عاكف98983 408إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرابجد حسير

409إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عاشور شيال63467

410إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى رحيم كاظم427364

411إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد باسم كاظم97982

412إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي هيثم كاظم337707

413إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعمر سعود جابر535245

414إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس عبدالكاظم سعدون99245

415إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار معيد عبد357740

416إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى مراد جودة328930

ى وشيح يونس355731 417إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

418إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عباس جواد14348

419إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي محمد علي63528

420إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد احمد صالح96963

ى صباح116446 421إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكريوسف عبدالحسير

422إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر سمير بشارة470000

 والي صاحب338364
ى 423إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرياسير

ي جباري337694 424إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي ناج 

425إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمسلم محمد ابراهيم63555

426إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزين العابدين علي ضمد477124

427إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي احمد فضل65585

428إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس عبداالمير لذيذ427831

ى جخيور355655 429إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجواد عبدالحسير

430إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد عودة داخل328926

ش116441 431إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد حازم عجير

432إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي طاهر ثعبان535201

433إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى عبدالجليل رهيوط423775

434إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد قحطان عبدالجبار476501

435إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسيف علي شايش476465



436إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد حسن هالل65520

437إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنتظر عدنان نعيم338512

438إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركاظم محمد كسار358072

ى كاصد رويس422788 439إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

ى عبدهللا355226 440إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصفاء عبدالحسير

ي117176
441إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرالحمزة حمد ناسر

ى سالم طالب560409 442إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

443إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزينالعابدين علي هاشم535642

444إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد مبارك محمد476490

ى محمد423668 445إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى عبدالحسير

446إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حميد هاشم356274

447إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عدنان حليو246714

448إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي احمد عبدالفتاح469900

ى عمار حسن355613 449إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

450إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحمزة عبداالمير دحام62901

451إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس عبدالخالق تركي392965

ى60824 ي حسير  حرن 
ى 452إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

 شعبان علي552533
ى 453إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمعي 

454إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراكرم جاسم عيىس333097

455إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد كاظم عايد65363

456إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي ضياء حسن386727

ي كريم338434
457إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي راضى

458إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررعد محمد ثجيل338704

459إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء برزان روضان339504

460إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي باسم كاظم356741

461إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس ابراهيم خزعل337662

462إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد جمال شدود97537

ى عبدهللا جابر469908 463إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

464إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي معن بستان535404

465إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي ابراهيم جعفر116538

466إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزين العابدين رزاق عطشان535523

ى ربيع جبار99028 467إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

ى قضي صالح422770 468إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

ي عطوان356129
ى
469إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهيثم صاف

470إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنتظر داود جادر338129

471إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمقتدى حيدر طالب98864

472إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس سالم علي99316

473إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمؤيد عدنان مكي338018

ي422840
474إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعادل فيصل رويضى

 مكي ابراهيم338002
ى 475إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

ى328735 476إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر علي عبدالحسير

477إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن علوان خليفة338576

 محمد مكي173195
478إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى

479إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرالمصطقى عبدالكريم جميل428141

480إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالعباس كوكز476492

ي بداي422880
481إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار قاضى

482إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرطاهر كاظم حسن469994

483إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي محمد شهاب356346



484إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار حيدر نعيم552682

485إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالرضا محمد99394

486إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهشام حسن محسن338243

487إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعادل عبود راشد476996

ى جخيور356260 488إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركاظم عبدالحسير

ى نايف62004 489إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكريوسف سمير

ى476479 ى حارس حسير 490إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

491إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس علي سالم99227

492إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عبدالخضى محمد63080

ى جليوي357592 493إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمدصادق ياسير

494إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعماد محمد شاكر99579

495إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررعد عدنان ثامر422803

496إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى عودة عبد357446

497إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد صادق هادي423641

ى عودة469866 498إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعاصم عبدالحسير

499إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد شعبان كطامي65444

ى طالب عطية423827 500إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

501إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامير كاظم هادي469874

502إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد شكيب جبار548456

503إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمنتظر شهيد جاسم338689

504إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمجتن  صاحب كاظم355984

505إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقاسم محمد رميض356031

506إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عماد محمد422481

507إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى خليل ابراهيم98786

508إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجعفر حامد عبدالرضا356353

509إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرفاضل عادل جاسم476938

510إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكركرار نارص رويس338450

ى محمد476308 511إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد حسير

512إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكروسام عادل كاظم535681

ى حيدر شاكر423255 513إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

514إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل حيدر حميد535498

515إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر حمزة نوري98675

ى عباس355511 516إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

517إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد شاكر فاضل15185

518إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد بشير مزعل427488

519إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسيف عدنان نعيم62925

520إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرموس عزيز عبادي355478

521إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد كامل جياد337156

522إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصطقى هيثم بهلول62970

523إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرلواءالدين رزاق عطشان338300

524إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامير مهدي عباس15235

ى موي    ح469932 525إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدهللا حسير

526إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس هيثم بهلول355406

527إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن شاكر غميس65393

528إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد رسول علوان338117

هان476484 529إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد وسام رسر

530إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر محمد شاكر422658

531إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرايهاب علي عبود356494



532إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرجاسم خيون جبير536171

533إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد جاسم حاشوش338315

ى98812 534إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسام يارس حسير

ى98083 535إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد عبداالمير عبدالحسير

ى428230 ى عبدالكاظم حسير 536إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

537إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن قاسم حسن356198

538إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقاسم محمد مطوس423915

539إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء باسم لطيف337311

540إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدهللا محمد جاسم14315

ي حمدان357354 541إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمسلم ناج 

542إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر حمود برغش222808

543إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد هاشم فيصل355358

544إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد عبدالرضا هادي355926

545إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرقاسم جاسم كاظم469953

546إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي مجيد بدر476449

547إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسجاد احمد عبدالكاظم355626

ى محمد محسن328506 548إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

ى كايم424778 549إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حسير

ى117260 550إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمخلد رشيد عبدالحسير

551إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي جبار هادود63254

552إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمرتضى مصطقى حسن15472

يف427536 553إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي عبدهللا رسر

ى نارص غالي535555 554إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

555إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمصدق محمد صاحب535333

556إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد جبار هادود63487

557إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي حاكم علي15371

558إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد عبدالزهرة جعفر536184

559إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرزيد عماد حسن425426

560إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي قاسم طاهر535747

561إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسن عبدالعباس شهيد338043

562إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرصفوان خضير دوي    ح63118

ى علوان خليفه338638 563إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

564إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرايرس صالح شنان422937

ى محمد جاسم63149 565إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

566إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد غالي تبينة98809

ى محمد محسن63950 567إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحسير

ي337721 568إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلي كامل عرين 

569إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراياد عودة خلف99598

570بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررحيم لعيوس محمد337816

571بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد جي  عليوي357129

572بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرواثق عوده عبد61530

ى عباس358125 573بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسالم عبدالحسير

ى بدر328622 ى شنير 574بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدالحسير

575بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررعد حنون عبد41149

576بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرانور سالم مكطوف535700

577بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرتوفيق راهي حسن61960

578بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس سلمان ثامر424998

579بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرماسي محمد حيال469922



580بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرخالد جواد كاظم535675

581بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرهاشم شاكر محسن63606

582بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرطارق بهلول جالب357847

583دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد جبار محمد328617

584دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعقيل عطية فشاخ63686

585دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعبدهللا جادر شنان423398

ى99614 586دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكربشير عبدالكاظم حسير

587دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررعد عبدهللا مجبل535854

588دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرسعدون جابر غالب65612

589دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررحيم جاسم عبد61169

590دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعلوان عبدالكاظم فالح60805

591دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررحيم جبار نارص116358

592دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعباس عبدالحكيم عبدالخضى63770

593دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكررائد عبود حسن62918

594دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحميد داخل عبيد535728

ى116482 595دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرامجد كاظم حسير

596دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرمحمد كاصد رويس116517

597دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكراحمد برزان محمد63890

يف فرهود358027 598دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعالء رسر

ى علوان14307 599دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضياء حسير

ي معيوف333109
600إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر راضى

601إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحيدر نزار عزيز99438

602إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرحردان خيون جبير337510

ى116437 603إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرماجد موس حسير

604إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرعماد مهدي صالح117315

605إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارذكرضايف فالح دحيبش357307

1بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىليل راشد بركه423468

2بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهرة جودة فياض63063

3بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفتيان عبدالرضا كاظم61126

4بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدينا جبار معتوق552540

5بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىلقاء جميل رزي    ح65649

6بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهبة شاكر مطر328533

هان ملكة63978 7بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشيماء رسر

8بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمروه شاكر عريان423362

ى هيول62827 9بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء حسير

10بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرجاء غالب خيون63103

11بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمروة سعود عبدالعزيز536068

رياب علي ناشور339546
12بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

13بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرسل جعفر هادي15104

14بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرسالة عبدالحسن سعدون62033

15بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىميسم عدنان خضير99581

16بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنور عباس عطية536038

17بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء رياض منحر425089

18بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمنى سعود عبدالعزيز536042

19بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهدى جي  عبد422518

20بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبدور جعفر عباس97037

21بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىخلود عبدالكاظم ريسان99843

22بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب عبداالمير عبود116378



23بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىكقى رزاق عليوي63974

24بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدنيا حسن عاشور99504

25بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىوفاء حسن عبدهللا63536

ى328684 26بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهاجر جبار عبدالحسير

27بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء عبدالكريم احمد62953

28بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشيماء رحيم مسير423282

رشا عبدعلي جاسم470006
29بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

ى طالب535984 30بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىميادة حسير

31بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفدى شاكر محمد339535

32بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفاطمة خطار ضهيد116421

33بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفاطمة محمد نارص96684

34بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفاطمة يوسف كتوب116385

35بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرغد عبدالرزاق مجبل98841

36بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىارساء ذياب غليم356078

37بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشيماء عبدالكاظم حمد117093

ى427385 38بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرباب عبداالمير عبدالحسير

وسن مكي محمدعلي535905
39بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

40بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهند جاسم وداعة14405

41بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنورا عبد غضبان339411

42بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمريم عبيد جياد15273

43بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسحر راهي فرحان99859

44دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهناء عبدالزهرة مكطوف15078

45دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسحر داخل عباس535878

46دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىورقاء فارس مري  هج328543

47دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىليل ستار مندوف552783

48دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهناء جودة يارس535894

49دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاخالص محسن مزهر14341

50دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسناء جميل نصير15363

51دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىتغريد كاظم داحس65487

52دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىباسمة صاحب خلف98987

ي422777
ى عودة جانى 53دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبرسر

ة محمد عبد62869 54دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىامير

55دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنداء ذياب صكر339499

ى خضير راشد63230 56دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبرسر

57دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبتول صخيل سفيح329039

58دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنادية جميل فرهود451781

59دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىوفاء محسن خضير63497

60دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىيرسى ستار مندوف116505

ي مهاوش61655
61دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاسماء عبدالغنى

62دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب يقظان نعيم63396

63دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهانوي عبدالرضا خلف536196

64دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرنا كاظم صالح62372

65دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب علي جعفر63706

66دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب عبدالهادي صالح99530

67دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينة حسن حمودة63200

68دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهدى سلطان باتول63901

69دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبتول كريم عطشان329134

70دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىادم ريحان كاطع339494



71دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسحر نارص حسن536032

شيماء علي سالم423036
72دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

73دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء جواد كاظم116415

74دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنورس ابراهيم عمران62844

75دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشيماء عباس مزهر423455

76دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهالة عباس فرهود98891

77إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفوزية حناي عبد116394

78إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء نارص خلف339477

79إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنرسين مراد جودة328941

اسماء تويلي هليل423531
80إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

1ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة كريم هالل15393

2ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب شاكر مطر328523

3ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىايمان جميل صخيل535768

4ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعطارد صالح كاووش63035

5ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىكوثر عبدالهادي صالح98963

6ماجستير2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدعاء عبدالعظيم عمران469844

7بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهديل موس جعفر427157

ي63276
 
8بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنجاة محمد صدف

9بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرؤى ستار جبار62148

ى عودة339489 10بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاسماء عبدالحيسير

ى98728 11بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىغفران يارس حسير

12بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهالة جاسم محمد357800

13بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة لطيف سلمان328504

14بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنباء خليل حسن62919

15بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب حسن عسكر423467

16بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرقية محسن كاطع535515

17بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىوصال رياض طالب63004

18بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة يارس نعمة424421

ابتسام خزعل علي99663
19بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

20بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهدى حاتم طه99567

21بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىضخ قحطان محمد337526

مها علي قاسم64814
22بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

23بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىوفاء منحة حناي15515

24بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىصبا حافظ عبدالرضا337549

25بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىازهار خلف شبيب536151

26بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنورالهدى رسول عويد536167

27بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىايات يارس نعمة116430

28بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب حبيب قطان15504

29بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة حسن صاحب99792

30بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشهزنان باقر محسن60981

ى حميدان بعرور15164 31بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهلير

32بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدعاء كاظم جبار99209

33بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاالء رشيد نارص356181

ى358243 34بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعلياء خضير عبدالحسير

35بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدعاء سالم بريسم393609

36بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسخ  جاسب حسن427686

37بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمروة ضيدان عبد222835

38بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب حميدان بعرور356202



39بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمروة شاكر حسن422795

ى337339 ى شنير 40بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىازل عبدالحسير

41بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىروى كريم جمعة116279

42بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبيداء جبار كاظم60771

43بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعواطف عبدالكاظم غافل422652

44بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء كريم خلف63781

45بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىارساء فالح عبدالرضا62754

ي424893 46بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب محمد ناج 

47بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىصابرين فاضل عباس65634

ي116512 48بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرحمة نهار خير

ى قحطان عبدالزهرة99801 49بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحنير

50بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىايناس فاضل خضير422538

51بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب شاكر فاضل62935

52بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة عبدالكاظم حمادي356611

53بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب داخل نور63277

54بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاوراد عبدالمحسن عبدالجليل535716

ى127496 55بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهبة عالء حسير

56بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىريام طالب عطية422546

57بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىامتياز كاظم عودة548971

58بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشجن رياض داخل561190

59بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء محمود هاشم15042

60بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىصفا طالب عكاب337501

61بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنورس طالب كاظم422473

62بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىضخ جاسب حسن423671

63بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىايمان جاسم عبدالرضا423272

64بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىايات عبدالرسول كاظم62797

ي535946
65بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدنيا عودة راضى

ى14377 66بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرجاء رحيم حسير

ى مناجي423013 67بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسحر حسير

68بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىارساء مهدي صالح424348

69بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء منصور مهدي62855

70بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاسماء كريم مهدي469936

71بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب شجر نارص328636

72بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدعائ عيىس جليل535929

73بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىايمان محمد كامل427522

ى مهدي422588 74بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمروة حسير

75بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىتبارك عماد محمد535943

76بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمريم طالب فاخر357705

77بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهدى منصور جابر97930

ى422909 78بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىليل نارص حسير

منال خزعل علي99639
79بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

80بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمها كريم مخور424772

81بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمها قاسم نجم63689

ي عماد طالب99080
82بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىامانى

ى برزان عطب423101 83بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحنير

ى358061 84بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب هادي حسير

85بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة عباس قاسم422900

86بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدنيا رمضان محمد424593



87بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرواء عمران موس62962

88بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزمن هادي يرس422462

 علي65525
ى 89بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب حسير

90بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء حيدر محمد328615

91بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاية كاظم مسير62971

92بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىابتهال عبدالعظيم عمران469847

93بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهبة رسول محمد61489

94بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىميس عبدالمجيد كاظم425094

95بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرنا ثامر مدلول63401

96بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىوسن حسن فالح536143

ي بداي320627
97بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىكفاح راضى

98بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىارساء خلف سلمان127144

99بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاخالص نارص معيبد65418

100بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىايمان لطيف عاضي427737

101بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينة رسول محمد61508

ى ماجد عيىس469912 102بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحنير

مريم حسن علي97417
103بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

حوراء علي فرهود99073
104بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

105بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبراءه مصطقى فشيل99683

106بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىوفاء جبار عبد99548

107بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاساور هادي جخيور536097

108بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهبة نارص كولي99011

109بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمنال جليل عويد15418

110بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنوال كاظم شوندي15253

 علي422787
ى 111بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسخ  امير

112بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىجلنار محمد حسن328494

انعام سامي سعدون61048
113بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

114بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىميسم عبدالحسن عبد423050

115بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعبير عودة نعيمه469876

116بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء باقر محسن99587

ى طاهر535809 117بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة حسير

118بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهيفاء كاظم جهاد423175

119بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب كريم علي97446

ي15014 120بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهدى محمد ناج 

121بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحوراء عبد رطب356569

122بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنور حميد عبدالرضا116533

123بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرسور ناظم سالم116347

124بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنغم عبدالكاظم محارب63332

شاب116397 125بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة عبدالرضا رسر

126بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهيام هاشم خشم14433

127بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدعاء سمير سالم63174

128بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنورة جاسم محمد87542

129بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاساور ناظم سالم99593

رشا علي عكلة469964
130بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

131بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحوراء عبدالهادي صالح62720

132بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرؤى كاظم مسير62979

133بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىريام كطيف كاظم64593

134بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسفانة لفته جي 394507



زهراء كريم علي97481
135بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

ى نارص424739 136بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء حسير

ي عالء عبدالرضا328483
137بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىضى

138بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىوفاء لطيف حسن425084

139بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهدير سالم احمد423523

140بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىريام عبدالجليل محمد391474

ي423067 141بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىصفا محمد ناج 

ى عبد ذكر63193 142بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبرسر

143بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىازل فزاع داخل459046

144بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىغفران محمد مطوس423902

سماح علي حسن97575
145بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

146بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىانوار صباح هداد63302

147بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاطياف عبداالمير خيون339517

148بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينة جاسب عودة98630

149بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىصابرين عواد عدوان356230

150بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاشواق ستار محمد423006

151بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب علي عبدالحسن535988

152بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرهام عبدهللا ابراهيم63380

153بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسخ  فالح كزار422660

154دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىانتصار عبدالعباس كاظم532387

155دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبيداء محمد جخيم63858

156دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء اسامة عدنان337878

157دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبيداء عبدالحسن عابر337452

158دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسكنة عبد عباس355769

159دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرغد داخل عباس99737

160دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمريم عبدالرضا رزاق63356

شاب339512 161دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىتقوى عبدالرضا رسر

عبير علي خلف14357
162دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

163دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبيداء عباس خضير329058

164دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء يارس حسن14372

165دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىلمياء طالب شهد62811

166دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسخ  محمد ابراهيم15382

ىع ريسان421857 167دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاجيال كنير

168دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنجالء جبار كاظم63090

169دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسلم عبدالمحسن جاسم65660

ى جخيور62886 170دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهبة عبدالحسير

ي424747 171دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرقية عبد باج 

172دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنور حامد حسن14906

173دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرملة نعيم فاضل98747

174دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىامنة محسن فضل422776

175دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهاجر بشير زين96807

176دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشكران كاظم يارس357266

177دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشيماء عدنان حميد356643

ين سعدون مطير535762 178دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشير

179دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنبا عدنان محسن97351

180دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبركان رحيم هادود338541

181دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحوراء هيثم كاظم339540

عبير علي عبد357240
182دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى



183دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعبير سلمان حسن61079

184دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرحاب عواد عدوان15097

185دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشهد كريم يوسف15554

186دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهدير رياض حسن336041

187دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحوراء شاكر فاضل62881

 علي62909
ى 188دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء حسير

هدف رزاق عبدعلي99891
189دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

190دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاسماء كاظم احمد536361

ي مري99097
191دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب شمخى

192دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء محسن ثجيل65456

هان63221 193دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدالل حسن رسر

194دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعلياء عدنان حميد14284

195دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب ميثاق عزيز98828

196دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسحر حمزة ضهد469934

197دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمنال سالم احمد116390

198دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىارساء منصور فليح20882

199دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسمر قاسم عسم428249

ى عباس15409 200دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهرة عبدالحسير

201دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىجمانة عدنان حسون424323

اس صالح كاووش63050 202دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىني 

203دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحوراء داخل نور63261

204دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفاطمة سالم طالب560405

ي328585 205دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىارساء ستار حرن 

ى98968 نور علي حسير
206دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

ايات كريم غالي62946
207دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

208دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحنان صابر هاشم333076

209دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب جليل عويد395700

نور كريم علي15066
210دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

211دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىلم ليلو سعدون61639

212دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدعاء رياض نعمة63426

ى كاظم حسان63258 213دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحنير

صابرين علي نصيف427505
214دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

شاب15460 215دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمروة عبدالرضا رسر

216دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىتماهل مطرسر عبدالرضا422826

ي99426
 
217دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسحر محمد صدف

218دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحوراء حسن عبيد116530

يف62765 زهراء سامي عبدالرسر
219دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

رفل علي شايش469944
220دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

221دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعذراء ادريس حسن62877

اد حسن338195 222دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسهاد رسر

ى14352 223دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنادية عباس عبدالحسير

224إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىطيبة ستار محمد337701

ديار عبد الرؤوف تركي64866
225إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

226إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىغسق خليل حسن63181

227إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسخ  عباس قاسم428097

228إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىوئام خليل حسن63299

229إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاديان محمود كباش19565

ريا علي طالب476928
230إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى



هدير اركان علي357939
231إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

232إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحنان محمود شاكر62987

233إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء حيدر عباس469896

234إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمروة حسن هالل62930

فاطمة كاظم والي356977
235إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

236إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاسيل عدنان حسن63937

237إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشفاء جبار عبد99562

238إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب عباس يارس355304

239إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء هادي عبيد339501

240إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشهد عماد حسن337734

ى كاظم99814 241إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفاطمة عبدالحسير

242إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبلقيس محمد شهاب356931

243إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب قاسم بدر337886

 جاسم زغير428268
244إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىتق 

245إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء عبدالهادي صالح98941

246إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء كاظم مهدي358026

247إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب مراد عبدالكاظم422864

ى كايم424761 248إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعلياء حسير

249إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهناء جمعة جي 337559

250إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنشوى رسول علوان338062

251إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب فري عطية62223

252إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب عطية فشاخ116433

253إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب عباس عطية62400

254إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفاطمة رحيم عجيل392081

255إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنورالهدى صباح سلمان116427

256إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىانسام رشيد ثامر357068

257إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهدى عماد محمد535260

ي99732 258إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء باسم ناج 

259إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب عبداالمير دحام423283

260إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب رحيم عجيل455370

261إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىشيماء شجر كاظم14892

ي422570
262إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسحر حاكم شمخى

263إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىطيبة حامد موحان337953

264إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرسل جواد كاظم222820

265إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاية وليد خالد97894

266إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىارساء عبد غضبان96699

ق عماد كاظم14279 267إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاستي 

268إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب شهيد داخل338202

اسيل علي عزيز476973
269إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

270إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىضخ رزاق عليوي63438

271إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسماهر حامد حسن338719

هللا63238 272إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء رائد خير

ى لطيف رزاق60898 273إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحسير

274إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىتق  فزاع داخل428073

275إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمروة غالب ناهي355568

276إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىصابرين جودة عبد337637

277إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنرجس جاسم زغير320232

278إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب جاسم عبدالرضا536189



279إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء ابراهيم عمران65539

280إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىوسن عامر نارص535185

281إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب عايد زبالة337741

282إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدعاء احمد جيجان338052

283إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهاجر كاظم عزيز424822

ى423678 284إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفاطمة نارص حسير

285إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرملة عبد عباس355773

مريم غالي تبينة62321
286إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

ى كايم424806 287إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعذراء حسير

288إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب عاشور شيال425119

289إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسخ  كريم علي97511

290إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهديل جميل ضمد424724

291إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء عبد رطب337680

292إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنجالء جمعة جي 356874

ي422838
293إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسخ  حاكم شمخى

294إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنور حيدر جخيم98877

295إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب محمد عبدالواحد337169

296إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفاطمة مهدي عبيد338693

ى536049 297إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىتبارك ممتاز ياسير

298إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاديان ميثاق نجم62239

299إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنغم حكيم نعيم535872

ي مري62899
300إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحوراء شمخى

301إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعلياء جواد كاظم337580

302إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىريام كمال عبد337789

303إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب علي نارص458884

304إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعذراء جواد كاظم337300

305إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىايمان عبد الزهره حسن14324

306إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرواء عودة هاشم337384

307إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىعذراء عبدالمهدي محسن355430

308إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزينب عبدالكاظم محارب476471

ق علي صبيح62286 309إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاستي 

310إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدعاء حكيم محمد355683

311إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفاطمة رزاق غازي357951

312إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىروان مشتاق طالب427422

313إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء داخل نور15540

ى99734 314إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة سالم كمير

ى مهدي451600 ق حسير 315إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىاستي 

ى469927 316إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنها نارص حسير

317إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسارة محسن كريم476962

318إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىبراء ثامر مدلول337942

319إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىزهراء رسول محسن535803

320إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىارساء كاظم طاهر427790

321إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهوازن عبدالرضا كريم328538

نبا علي عزيز476983
322إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

323إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنوره فالح دحيبش96829

ى خليفه99442 324إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىنورهان عبدالحسير

زهراء علي ابراهيم63319
325إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننى

326بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىهناء عبدالحكيم عبدالخضى63449



327بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمنتىه وداعة صكر63216

328بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرنا غناوي جاسم63912

ي328640
329بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحكيمة صالح هانى

يف يرس469957 330بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسناء رسر

331بكالوريوس2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىافراح عبدالكريم محمد422808

332دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىسهام جالب حنون99181

333دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىمنال شعالن عودة63546

334دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىحوراء هادي جابر15199

335دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىرباب حاتم طه99379

336دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىدعائ جاسم محمد358434

337دبلوم2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىامل كاظم رميض98760

338إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىفهيمة خصاف فليح338006

339إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىافراح محسن جمعة469976

ي مشجل422582
ة راضى 340إعدادية2سوق الشيوخ 42864ذي قارأننىامير

1دكتوراه2اور 22868ذي قارذكرعباس فاضل عبيد440837

2ماجستير2اور 22868ذي قارذكرعبدالعزيز محمد خليوي535531

3ماجستير2اور 22868ذي قارذكرلطيف عبد خلف535539

4ماجستير2اور 22868ذي قارذكرحيدر محمد اسماعيل132146

5دبلوم عالي2اور 22868ذي قارذكرحازم حسن شاطي389759

6دبلوم عالي2اور 22868ذي قارذكرمحمد مجيد كاظم440897

7بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد عبدالرضا عبدالرزاق44460

ى471907 8بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد علي حسير

9بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد حسن كاظم316127

10بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرجمال موس عمير131762

11بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمصطقى حميد محسن131660

12بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد صيوان رضا440674

13بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرميثم عبدالعظيم محمدباقر132327

14بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرواثق جبار عبد472385

15بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسليم عبدالحمزة ابوالسود440931

16بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمهند سعد مهدي426638

17بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسالم محمدعلي علوان131874

ى535537 18بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرتوفيق عودة جعير

19بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد حمدهللا شياع389402

20بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد جبار فالح317040

21بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي جويد معن315695

22بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد جبار مريعد472152

23بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسن محمد عبداالمير473823

ى شنة132747 24بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسن ياسير

25بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرصالح محمد ربيع44523

ى ربيع44540 26بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعالء حسير

27بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعالء ريسان شنيفر315729

28بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرغسان عدنان جاسم440964

29بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسامي حمود خليوي535547

ي44043
ى ونى 30بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرانمار عبدالحسير

31بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسيف محمد نتيش132387

32بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعمر عبدالرحيم علي390243

33بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرزيد عيىس علي535576

34بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحازم كامل دحام44667



ي هول389804 35بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعبدالعالي ناج 

 حميد عبداالمير535587
36بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمصطقى

37بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي عبدالرضا جاسم472226

38بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرزهير عدنان نعمة131943

39بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرظافر محمد نتيش132482

40بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي مجيد ابراهيم390042

41بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرخالد هليل يارس389549

42بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرفارس عبد سمير390386

ي عكاب441006 43بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعبدالمهيمن ناج 

44بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد سلمان مهلهل390598

45بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي هاشم حسون440855

46بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكررسمد طالب عنايه132407

ى ربيع440700 47بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسجاد حسير

48بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرصفاء ريسان شنيغر440923

49بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرميثم عبد جواد472360

50بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمشتاق طالب حسن132953

51بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد قهيوي سلمان315681

52بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد جبار رسحان476367

53بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمنير كريم تبينة440903

ي390497
54بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعمر حسن راضى

55بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراثير جليل ضاجي132446

56بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد هليل يارس389590

ي44194
ى ونى 57بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرجاسم عبدالحسير

58بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد حمود خليوي535545

59بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي نارص راشد131624

60بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمرتضى حميد احمد536137

61بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعبدالعظيم كاظم حمل132873

62بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرفهد عوض ضاجي535526

63بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد فاضل نعمة132073

64بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعالء نجم عبدالحسن133014

65بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرطالل عوض هالل483045

66بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمرتضى فاضل عبيد440910

67بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكركرار جبار حسان132307

68بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي احمد عبدالرضا550406

ى جودة535589 69بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعبدهللا حسير

70بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعقيل خضير ربيع476353

71بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرفالح حسن علي23429

72بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمرتضى احمد حميد553293

73دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمحمد سمير عودة315640

ي عايد390675
74دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحسن راضى

75دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعلي عزارة ديوان131734

76دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمؤيد طالب عناية440688

ى كندوح131777 77دبلوم2اور 22868ذي قارذكرلطيف حسير

78دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحمد عبيد خضى131751

79دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعلي محمد شنان317078

80دبلوم2اور 22868ذي قارذكررعد فليح حسن316495

81دبلوم2اور 22868ذي قارذكررائد جابر سمير389474

82دبلوم2اور 22868ذي قارذكرستار جبار عبد440830



ي شكر مايح131616 83دبلوم2اور 22868ذي قارذكرناج 

84دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحميد هاشم محسن390134

85دبلوم2اور 22868ذي قارذكراحمد كامل زحيور472087

ي315715 86دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمحمد محيسن عبد النن 

ي20929
87دبلوم2اور 22868ذي قارذكرجواد عزارة صخى

88دبلوم2اور 22868ذي قارذكررافد مجيد دحام44256

يف محسن254805 89دبلوم2اور 22868ذي قارذكرفراس رسر

90دبلوم2اور 22868ذي قارذكرقاسم جويد معن390548

ى472108 91دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمحمد رزاق حسير

92دبلوم2اور 22868ذي قارذكرميثم رحمن جي 440722

93دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمحمد مطرسر يارس440984

94دبلوم2اور 22868ذي قارذكروسام شكر مايح132317

95دبلوم2اور 22868ذي قارذكراياد هالل مالك491515

96دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعبدهللا عيدان غليون390279

97دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمسلم خضير نايف440807

98دبلوم2اور 22868ذي قارذكراسعد مطرسر يارس440764

99دبلوم2اور 22868ذي قارذكراحمد علي عكاب536717

100دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعالء جاسم هالل535524

ي442037
101دبلوم2اور 22868ذي قارذكرسالم جي  واسر

102دبلوم2اور 22868ذي قارذكرفهد جبار رسحان476359

103دبلوم2اور 22868ذي قارذكرضياء شاكر كريم535565

104دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعلي حسن علي23425

105دبلوم2اور 22868ذي قارذكرنورس فاضل عبيد316935

106دبلوم2اور 22868ذي قارذكرسنان محمود عبدالخضى535510

107دبلوم2اور 22868ذي قارذكرضياء داود عبدالرسول23376

108إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي عطشان علي132434

109إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعباس خالد عجيل472396

110إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي حسن شيال535571

 علي مري390571
ى 111إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسير

112إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحازم محمد دخيل390557

113إعدادية2اور 22868ذي قارذكررضا صيوان رضا132463

114إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعالء جاسم محمد553620

1ماجستير2اور 22868ذي قارذكرجودت كاظم خضى536155

2بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرنزار امجد فليح472215

3بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرجواد كاظم سلمان441030

4بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمصطقى هاشم نوري389732

ي132201
5بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرامير عبدالسادة غنى

6بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد نوري فهد553292

ى131975 7بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمرتضى صاحب عبدالحسير

غام محمد مطرود23398 8بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكررصى

ى44939 9بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعبدالعزيز عبيد شاهير

ى خضى131840 10بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد عبدالحسير

ي جي 441130
11بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد منخى

12بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد حسن جي 44092

13بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد عبد جي 442041

 علي سمير247183
ى 14بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرامير

15بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرباقر محمد نتيش132396

ي عكاب131577 16بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرامجد ناج 



17بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحيدر كاظم صوين471730

18بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرملتق  جواد كاظم472161

19بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرزين العابدين علي محيسن20953

ى ربيع440749 20بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد حسير

21بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكروسام محمد حسن390446

22بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعباس فاضل نعمة132130

23بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي قاسم محمد44442

24بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد علي عطية45030

25بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد مالك كريم23343

26بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكركاظم محمد كاظم440826

ي132619
27بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعباس عبداالمير غنى

28بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي خالد جواد472038

هللا132791 29بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرامجد غالب خير

30بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرليث احمد خليل536098

ي كريم389853 31بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد ناج 

32بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرامير عدنان كاظم23333

ى حسن جكان45114 33بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسير

34بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرصباح سلمان رشيد131985

35بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرقيس عيىس حايف471883

ى فالح عجرش472460 36بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسير

37بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسالم نعيم ثجيل21017

38بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمصطقى محسن عبدالرضا131801

39بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرغسان سالم جابر131907

40بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد تركي جابر23356

41بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرفؤاد كاظم صوين216549

يف والي254865 42بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد عبدالرسر

43بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد خلف عني 279577

ى هاشم مزبان44132 44بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسير

ى خضير472257 ى عبدالحسير 45بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرياسير

ى ماجد كامل536102 46بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسير

 علي390330
ى 47بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمهند حسير

48بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرقاسم رياض مسعد132301

49بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعالء غانم جابر131599

ي مناجي254708 50بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسن صي 

51بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكربدر نصار عبد389815

52بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي باسم سلمان23374

53بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمساعد ديوان عاشور23408

ي هول389790 54بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعبدالجليل ناج 

55بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرغزوان عالوي عاجل20994

56بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحيدر كاظم يارس390052

57بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكريعقوب عبدالرضا حنيدل44326

58بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكريوسف حنفوش نغيمش23336

59بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعمار عبدالحسن نايف389424

ى محمد471775 60بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرموس عبدالحسير

61بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمرتضى عبدالمحسن جويد23449

62بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكربشير جليل ضاجي131995

63بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد سعود نارص131681

64بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسيف علي جياد44970



65بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسلطان نعيم مدلول441060

66بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي هادي هداد390839

ى عبد390342 67بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرصدام حسير

68بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسعود حمود ساير389613

69بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي عبدالرضا حسون20790

70بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد مزهر عنجور535594

71بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحيدر مطير مخيلف44622

72بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد باسل مهدي440783

73بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرجعفر احمد عبدالرضا132287

74بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرفيصل جبار عباس440998

75بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرصباح علي عكاب535514

76بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكررعد عدنان مجيد132049

77بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحيدر علي جعفر23361

78بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحيدر كاظم حافظ23404

79بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسعد هليل يارس471986

80بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسام حسن سعيد44167

81بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد عواد كاظم455105

82بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكررزاق محمد خضير442035

ى ستار جابر390218 83بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسير

84بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد هاشم محسن390869

85بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراكرم خضير نايف440772

86بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمسلم صابر كاظم476341

87بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرنائل عبدالرحيم محسن131607

ى شاكر جي 44147 88بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسير

89بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي عبدالرضا جويد23446

90بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحيدر جاسم محمد439309

91بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرجواد كاظم صوين20977

ى عبود20999 92بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعبدهللا حسير

93بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراسالم محمد حمود132360

94بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد جبار عبدهللا20933

95بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسن عبدالساده عناد476338

96بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد عباس حسن132161

97بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسامي صالح يارس390412

98بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمهند شنان جبار20982

ى390883 99بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسجاد رحمن حسير

100بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد كريم حواس23435

101بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمرتضى نارص محمد20784

102بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكركاظم جواد عطية44792

103بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد كاظم حسن23414

104بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعباس حامد سالم535550

105بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكروسام محمد عواد40257

106بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد دوحان عواد389012

107بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعمر محمد خضير440847

108بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرخالد جواد عطية44869

109بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعالء داود عبدالرسول442242

110بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرامجد شعالن جراد20918

111بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرماجد جواد عطية44901

112بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمرتضى رحمان صي 440938



ى389926 113بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد علي عبدالحسير

114بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمرتضى محسن عبدالرضا131812

115بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرهادي داود سلمان23371

116بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد عايد عكلة390591

117بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرصالح كطران عواد132210

 علي محيسن20958
ى 118بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسير

119بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرامير عدنان نعمة131934

120بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسلمان زبون سوادي471760

121بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد ستار عطية472069

يف هالل455216 122بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسالم رسر

123بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكررياح حسن شدود389774

124بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد محمد علي535535

125بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسجاد ريسان شنيغر440916

ى خلف315904 126بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراكرم ياسير

ي132625
127بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراكرم عبداالمير غنى

128بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرسجاد احمد رسن132347

ى ابراهيم عطب389828 129بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسير

130بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحمد جبار علي131565

يف مجيد441055 131بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحكمت رسر

132بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد حسن كاظم132118

133بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي حميد عواد259163

134بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعبدهللا حسن طالب440850

135بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكررامي شعالن كامل44215

ى131631 136بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعباس يحنر عبدالحسير

137بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكررياض جمعة عطية23441

138بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمنذر احمد محمد535549

139بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرجالل جليد بدر440959

140بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسن فالح بدر535533

141بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد برزان عودة44030

142بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعلي حمد هنفش20989

143بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحبيب شناوة ابوعليو440880

144بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرهادي رسام عبطان440948

145بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرانور عباس محمد132017

146بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحيدر علي جبارة440970

147بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد رياض عطشان132217

 علي حسن131549
ى 148بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرحسير

149بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرهشام كاظم وحيد20925

150بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراكرم قاسم جويد23383

151بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرامجد مدلول حسان390801

152بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد علي جعفر23387

153بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد كاظم مزعل259149

يف محسن132060 154بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكررسول رسر

155بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعقيل رياض عبدالرضا132176

156بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرعمار حسن سمير21049

يف441093 157بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرمحمد علي رسر

158دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعالء محمد محسن131829

159دبلوم2اور 22868ذي قارذكراحمد اجويد كاظم388914

160دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعلي مؤيد جابر535544



161دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعالء شاكر كريم441087

162دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمحمد ثامر محمد23393

ى عبدهللا472180 163دبلوم2اور 22868ذي قارذكررسول حسير

يف21063 164دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمحمد علي رسر

165دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعباس باسم حامد389876

166دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمحمد عبد جي 389482

167دبلوم2اور 22868ذي قارذكراسعد نعيم زوير20942

168دبلوم2اور 22868ذي قارذكرضياء احمد كاظم316192

169دبلوم2اور 22868ذي قارذكرشهاب حمد سلمان553291

ى بدر389891 170دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعلي حسير

171دبلوم2اور 22868ذي قارذكروليد خالد علي316416

172دبلوم2اور 22868ذي قارذكراحمد شعالن كاظم44952

173دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحيدر خليبص جلود316914

174دبلوم2اور 22868ذي قارذكرانور صالح حسن132925

175دبلوم2اور 22868ذي قارذكرسيف عبدالهادي عبدهللا471894

176دبلوم2اور 22868ذي قارذكرسجاد مجيد ابراهيم441105

177دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعجيل جبار علي132422

178دبلوم2اور 22868ذي قارذكراحمد عذاب طارش23346

ى شعالن جراد20793 179دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحسير

180دبلوم2اور 22868ذي قارذكرايهاب احمد كاظم441965

181دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعباس جميل علي21055

182دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعلي شهيد عكاب132081

183دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمصطقى شاكر كريم441079

184دبلوم2اور 22868ذي قارذكروسام عبد ابراهيم23401

185دبلوم2اور 22868ذي قارذكرجبار طالب محمد471822

186دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحسن عبدهللا جارهللا132283

187دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعمر مزهر عنجور440711

ى محمد44643 ى عبدالحسير 188دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحسير

189دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعالء احمد رشيد472334

ي فليح23363 190دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحسن ناج 

191دبلوم2اور 22868ذي قارذكرباسم خليبص جلود316470

ى باسل مهدي440789 192دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحسير

ى440704 193دبلوم2اور 22868ذي قارذكراحمد عبيد شاهير

194دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمحمد حسن ضمد131652

195دبلوم2اور 22868ذي قارذكرعلي محمد علي535503

196دبلوم2اور 22868ذي قارذكررائد محمود سعيد471951

197دبلوم2اور 22868ذي قارذكروليد خالد طعمة20965

غام هاشم حسون535582 198دبلوم2اور 22868ذي قارذكررصى

 علي عكاب535518
ى 199دبلوم2اور 22868ذي قارذكرامير

ى خضى472288 200دبلوم2اور 22868ذي قارذكرغيث عبدالحسير

ي كريم23381 201دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمحمود ناج 

202دبلوم2اور 22868ذي قارذكرضياء غانم جابر131585

ى حيال نعمة316984 203دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحسير

204دبلوم2اور 22868ذي قارذكرمالك طالب صخيل23417

205دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحسام خزعل صكبان133000

206دبلوم2اور 22868ذي قارذكررحمن طالب سلمان317018

207إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي حميد عبداالمير477185

208إعدادية2اور 22868ذي قارذكرهيثم جبار نغيمش132850



 سلمان علي254942
ى 209إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسير

210إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسن هليل فجر553345

211إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد مزهر عنجور389118

212إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد جليل بشير246932

213إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعبدهللا سعود عبيد247268

214إعدادية2اور 22868ذي قارذكركرار محمد خضير440843

215إعدادية2اور 22868ذي قارذكرفالح عبدهللا جميل132833

216إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد هادي صالح132812

217إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعبدالحسن جليل هادي440693

218إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحيدر عيىس شاكر132858

219إعدادية2اور 22868ذي قارذكرخلف كاظم مزعل23420

220إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد عواد عبد454850

ى ثامر بليسم247282 221إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسير

222إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعباس عبداالمير رحيم315994

223إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعباس صادق سعود442058

224إعدادية2اور 22868ذي قارذكرجواد طالب علي471967

225إعدادية2اور 22868ذي قارذكراركان امجد فليح472195

226إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعقيل نارص محمد132290

227إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمؤمل جاسم نعميه132972

ي535513
ي عبداالمير غنى

228إعدادية2اور 22868ذي قارذكرغنى

229إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعباس بدر نارص259133

ى حازم عمر45137 230إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسير

231إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحيدر جليل ضاجي132980

232إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحيدر رياض مسعد315820

233إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد فارس عذيب316167

234إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمرتضى طالب حسن131887

ى موس471766 235إعدادية2اور 22868ذي قارذكرضياء حسير

236إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد حاتم عمر132883

237إعدادية2اور 22868ذي قارذكراحمد شناوة ابوعليو440892

238إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحمزة كطران عواد132644

239إعدادية2اور 22868ذي قارذكرسلمان ريكان ماجد132905

240إعدادية2اور 22868ذي قارذكرسجاد عزيز حسون389840

ى ربيع44499 241إعدادية2اور 22868ذي قارذكرزياد حسير

242إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمجتن  محمد نتيش553288

ى خضى535521 243إعدادية2اور 22868ذي قارذكرليث عبدالحسير

244إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد مجيد سعد477109

245إعدادية2اور 22868ذي قارذكركاظم سعدون فهد247165

246إعدادية2اور 22868ذي قارذكرامجد عبدالرضا شناوة389634

247إعدادية2اور 22868ذي قارذكراحمد محمد داخل132774

248إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمود عكاب رخيص131785

249إعدادية2اور 22868ذي قارذكراحمد هادي هداد389649

250إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد علي عبدالمحسن390255

251إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد علي يوسف132740

252إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي محمد خضير441023

253إعدادية2اور 22868ذي قارذكراحمد شهاب منشد442055

254إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمنتظر ميثاق جاسم535541

255إعدادية2اور 22868ذي قارذكرباسم جواد كاظم132819

256إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحيدر صالح مهدي255211



257إعدادية2اور 22868ذي قارذكرايوب عبدالرضا حنيدل132693

ي شكر255163 258إعدادية2اور 22868ذي قارذكرسجاد ناج 

259إعدادية2اور 22868ذي قارذكرصباح عبدالحسن نارص315801

260إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعبدهللا عبد وداعة388999

261إعدادية2اور 22868ذي قارذكريحنر علي يوسف132730

262إعدادية2اور 22868ذي قارذكرصالح هادي صالح132666

263إعدادية2اور 22868ذي قارذكرنارص خالد علي316288

264إعدادية2اور 22868ذي قارذكرميثم محمد صيوان132454

265إعدادية2اور 22868ذي قارذكرجعفر مسلم حنون471924

 علي132716
ى 266إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي حسير

267إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسن علي يوسف254694

268إعدادية2اور 22868ذي قارذكراحمد عزاره ديوان23431

ي كمر390399
269إعدادية2اور 22868ذي قارذكرفهد منخى

270إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد احمد محمد535597

271إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسن عواد شناوة477151

272إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد فاضل نعمة132986

يف جاسم44016 273إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسن رسر

274إعدادية2اور 22868ذي قارذكراركان سالم جابر44819

275إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمحمد مدلول حسان441046

276إعدادية2اور 22868ذي قارذكرسجاد احمد علي471702

277إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي محمد كاظم440744

278إعدادية2اور 22868ذي قارذكراحمد سالم حنون132746

 علي حميد132895
ى 279إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسير

280إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي رحيم لطيف23430

281إعدادية2اور 22868ذي قارذكراكرم شعالن كامل44239

282إعدادية2اور 22868ذي قارذكركاظم نارص حواس350709

283إعدادية2اور 22868ذي قارذكركرار كاظم حماس254907

284إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعباس جميل كامل315847

285إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمصطقى احمد شنان459674

286إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمنتظر احمد عبدالرضا21040

287إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي احمد لطيف471998

288إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسن جبار علوان389388

289إعدادية2اور 22868ذي قارذكرفالح حسن حماس131966

ي132006 290إعدادية2اور 22868ذي قارذكرامجد قاسم جان 

ى441065 291إعدادية2اور 22868ذي قارذكراحمد جاسب حسير

292إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسن ريسان وحيد553346

293إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحمزة كاظم عبدالواحد421298

يف132825 294إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسن علي رسر

295إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي رحيم خزعل390392

296إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعباس كاظم دعيس455151

ى سعدون خلف254778 297إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسير

298إعدادية2اور 22868ذي قارذكراحمد طاهر مدلول472239

299إعدادية2اور 22868ذي قارذكرخالد طالب ابراهيم132917

ى شهاب حمود43958 300إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسير

301إعدادية2اور 22868ذي قارذكرفيصل كامل زخيور477046

302إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمؤمل جواد كاظم553768

303إعدادية2اور 22868ذي قارذكرمرتضى احمد يونس548390

304إعدادية2اور 22868ذي قارذكرسجاد جعفر حميد535569



305إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي طعان صوين247260

306إعدادية2اور 22868ذي قارذكرالسجاد مجيد كاظم132843

307إعدادية2اور 22868ذي قارذكرضياء نجم عبدالحسن216532

308إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحيدر حسن جابر21033

309إعدادية2اور 22868ذي قارذكروليد نصار عبد472054

310إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعلي عمار فالح23413

311إعدادية2اور 22868ذي قارذكرجالل جاسب جابر441099

312إعدادية2اور 22868ذي قارذكراركان خالد طعمة20971

313إعدادية2اور 22868ذي قارذكرحسن مسلم حنون132324

314بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرصدام خالد ظاهر23365

315بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراحمد فليح حسن390082

316بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرجمال كامل حسب390435

317بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكراسعد حنون راهي20936

318بكالوريوس2اور 22868ذي قارذكرخالد هادي هداد132315

319دبلوم2اور 22868ذي قارذكرحامد حسن سمير21051

320دبلوم2اور 22868ذي قارذكراحمد مجيد كريم131957

321دبلوم2اور 22868ذي قارذكرقائد حنون راهي44704

322إعدادية2اور 22868ذي قارذكرعباس جميل سالم23444

323إعدادية2اور 22868ذي قارذكرسعد اشياع حسن20947

324إعدادية2اور 22868ذي قارذكرسعيد عبدهللا جارهللا132256

325إعدادية2اور 22868ذي قارذكرهادي صالح عبدالصاحب132801

326إعدادية2اور 22868ذي قارذكرجمعة عطية صالح23439

327إعدادية2اور 22868ذي قارذكرابراهيم عودة جابر439482

328إعدادية2اور 22868ذي قارذكراحمد نعيم حزام132413

1ماجستير2اور 22868ذي قارأننىرباب فرحان عبد440660

2بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىاخالص حسن علوان441121

3بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىاشواق نارص حنون388988

4بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىحنان سعيد مطلك131864

5بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىمريم محمد كاظم548663

6بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىسارة جابر سمير390069

ميامي جابر سمير389101
7بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننى

يف مهوس548379 8بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىوفية رسر

معالي محمد هلول254830
9بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننى

ى فاضل دحام441015 10بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىبرسر

11بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىابتسام جابر سمير389454

12بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىزينب عبدالمجيد عباس536105

ى عذيب535534 13بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىرفل حسير

14بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىايالف مزهر عبدالهادي550388

15دبلوم2اور 22868ذي قارأننىجنان سعيد مطلك43932

16دبلوم2اور 22868ذي قارأننىقتيبة جابر سمير335437

17دبلوم2اور 22868ذي قارأننىسحر هيال عبد131672

18إعدادية2اور 22868ذي قارأننىاسماء محمد عابر23353

1ماجستير2اور 22868ذي قارأننىمروة جواد كاظم23350

2بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىايمان كاظم حسن23422

3بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىهيام كاظم محمد133004

4بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىنور هادي هداد390853

5بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىضفاف عبدالحافظ كاظم439383

6بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىمكاوم حميد شاهر23385



اديان علي زياد132094
7بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننى

8بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىدعاء احمد حمدهللا389743

9بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىرشا لطيف دنيف561388

رجاء علي رشيج471863
10بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننى

11بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىنوار صبار عبدالحسن21044

هدى علي عبدالحسن132104
12بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننى

13بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىنور امجد فليح472205

14بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىحوراء ستار جابر390172

15بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىصبا نجم عبدالحسن44990

دنيا حازم علي131723
16بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننى

17بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىزهراء صادق كاظم390615

18بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىلمياء نارص نعاس390457

19بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىغدير سعود حمد440814

20بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىدعاء مؤيد جابر390356

ى131643 21بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىرملة يحنر عبدالحسير

22بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىامنة طالب حمد316961

23بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىمريم ستار جابر390230

24بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىايات عالوي هول23359

25بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىهاله عبدالمطلب عبدالكريم426054

اس مالك نعيم426622 26بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىني 

27بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىحنان حمود خليوي132472

28بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىرسل محمد اسماعيل132154

29بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىرفاة جاسم محمد132938

30بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىرسل كاظم رشيد471748

31بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىنورالهدى عبدالحسن حاجم44306

32بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىبيداء صوين مطرسر441039

افياء علي زياد132228
33بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننى

34بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىرغد نجم عبد131895

35بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىفوز حسن طالب442042

36بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىارساء رحمن صي 440804

37بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىنداء رشيد عناد281098

38بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىهناء محمد هلول23489

39بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىزهرة حنفوش نغيمش23340

ى خلف315908 40بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىهديل حسير

ى132374 ندى علي حسير
41بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننى

42بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىزينب حيدر حمود440757

43بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىندى محمد عبد23443

ي390509
ي حسن راضى

44بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىامانى

فاطمة علي محيسن21020
45بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننى

46بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىرؤى جواد غضبان132636

47بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىفرح عبدهللا خلف456497

ى زاير398839 48بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىفاطمة حسير

49بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىفاطمة مسلم حنون390262

50دبلوم2اور 22868ذي قارأننىمنار خالد طالب440864

51دبلوم2اور 22868ذي قارأننىسحر رياض مسعد132038

52دبلوم2اور 22868ذي قارأننىمريم محمد جواد440719

ي جابر جاسم415345
53دبلوم2اور 22868ذي قارأننىامانى

54دبلوم2اور 22868ذي قارأننىرفل كامل كريم44919



55دبلوم2اور 22868ذي قارأننىغفران مسعد عبدهللا315949

56دبلوم2اور 22868ذي قارأننىهاجر هيال عبد44480

57دبلوم2اور 22868ذي قارأننىايمان هادي هداد45098

 ناظم علي477221
ى 58دبلوم2اور 22868ذي قارأننىحنير

59دبلوم2اور 22868ذي قارأننىسعدية رسام عبطان440945

60دبلوم2اور 22868ذي قارأننىامنة قادر شناع471744

61دبلوم2اور 22868ذي قارأننىعبير مسعد عبدهللا131853

62دبلوم2اور 22868ذي قارأننىزهراء احمد كاظم441112

63دبلوم2اور 22868ذي قارأننىرفاء نجم عبدالحسن550382

64دبلوم2اور 22868ذي قارأننىاثمار يارس كاظم21066

65دبلوم2اور 22868ذي قارأننىوسن سعيد مطلك56985

66دبلوم2اور 22868ذي قارأننىمريم حبي  صبار534095

ى خلف315586 67دبلوم2اور 22868ذي قارأننىسخ  ياسير

ة فالح شهيد44767 68دبلوم2اور 22868ذي قارأننىامير

69دبلوم2اور 22868ذي قارأننىنور محمد صادق131713

70دبلوم2اور 22868ذي قارأننىنادية جبار نغيمش21007

71دبلوم2اور 22868ذي قارأننىافراح مدلول زاير21060

72دبلوم2اور 22868ذي قارأننىازهار جاسم حسون440818

73دبلوم2اور 22868ذي قارأننىهناء شاكر شنان44583

74إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزهراء مجيد كاظم440972

75إعدادية2اور 22868ذي قارأننىنورالهدى عماد حميد131557

ى131924 ى قاسم حسير 76إعدادية2اور 22868ذي قارأننىمادلير

77إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزهراء خلف جي 442293

فاطمة علي حميد45014
78إعدادية2اور 22868ذي قارأننى

ي441990
79إعدادية2اور 22868ذي قارأننىايمان جي  واسر

80إعدادية2اور 22868ذي قارأننىنبع خالد طعمة21027

81إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزينب شهاب شاكر255190

82إعدادية2اور 22868ذي قارأننىاكرام قاسم جويد389280

83إعدادية2اور 22868ذي قارأننىنورالهدى شهيد عكاب247048

84إعدادية2اور 22868ذي قارأننىفاطمة عدنان مجيد132028

85إعدادية2اور 22868ذي قارأننىنور سعيد عبدهللا254980

86إعدادية2اور 22868ذي قارأننىاسيا شهيد عكاب254882

87إعدادية2اور 22868ذي قارأننىحوراء رعد حمد315776

88إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزهرة سعدون فهد247114

89إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزهراء عبدالحسن زوير471736

90إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزينب عماد حميد132272

91إعدادية2اور 22868ذي قارأننىفاطمة جمال صالح132675

92إعدادية2اور 22868ذي قارأننىرفل زامل شنان440877

93إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزهراء محمد جواد389970

94إعدادية2اور 22868ذي قارأننىايات صادق كاظم440650

95إعدادية2اور 22868ذي قارأننىاسيل مسعد عبدهللا254926

96إعدادية2اور 22868ذي قارأننىمريم محمد صيوان440872

ي247012
97إعدادية2اور 22868ذي قارأننىدعاء عبدالسادة غنى

98إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزينب مدلول حسان390820

99إعدادية2اور 22868ذي قارأننىهاجر رياض هادي389409

100إعدادية2اور 22868ذي قارأننىحوراء كاظم حسن132680

101إعدادية2اور 22868ذي قارأننىغفران رحيم شناوة394119

ى442025 ي جاسم حسير
102إعدادية2اور 22868ذي قارأننىتهانى



 علي390521
ى 103إعدادية2اور 22868ذي قارأننىرغد حسير

104إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزهراء محسن مزهر132726

105إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزينب فاضل عبيد439435

106إعدادية2اور 22868ذي قارأننىسخ  حازم طاهر43993

انصاف علي يوسف254683
107إعدادية2اور 22868ذي قارأننى

108إعدادية2اور 22868ذي قارأننىرشا نوري فهد44120

109إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزهراء ليث عبدالسادة132332

110إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزينب جاسم حمد132631

111إعدادية2اور 22868ذي قارأننىانعام فارس عذيب315593

112إعدادية2اور 22868ذي قارأننىهيفاء جميل كامل315869

113إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزهراء رافد مجيد44290

114إعدادية2اور 22868ذي قارأننىوسن ثامر بليسم315591

115إعدادية2اور 22868ذي قارأننىابتسام سعود حمد390581

116إعدادية2اور 22868ذي قارأننىزينب حميد خفيف259103

117إعدادية2اور 22868ذي قارأننىنرجس شهيد عكاب254896

118بكالوريوس2اور 22868ذي قارأننىنرجس شاكر شنيفر315755

119دبلوم2اور 22868ذي قارأننىاالء محمد عبدالزهرة472439

120إعدادية2اور 22868ذي قارأننىحبيبة جويد معن390149

1دكتوراه2الشطرة 52874ذي قارذكرعبود خلف مجدي222240

2ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكرفؤاد الزم جاسم360235

3ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكررسمد جبار جليل456177

4ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد كريم خزعل273739

5ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد قاسم خلف456445

6ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكراسامة صادق هاشم353385

7ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكروسام سامي مفتاح457464

8ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكرساجد عجيل مثنى531944

9ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكرخالد خفيف مهنة294445

10ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكرطه هاشم خيون531931

11ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكرامير كاظم شبيب455531

12ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد سالم جوار455728

13ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد ثامر سعود456110

14ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكرمهند حميد ثجيل360170

15ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حميد عليل455625

16بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن عبد محيسن360281

17بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعون حميد جابر353501

18بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرباسم جويد كاظم360562

19بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرصادق غالب سعدون57537

20بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عواد عليوي74011

21بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحيسن فليح جودة351497

ي91428
ى
22بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعطشان علي عوف

23بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرباسم بداوي عجالن360559

24بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرستار زاير محمد351501

25بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمطيع عبدالكريم دخيل360725

26بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرسالم عباس منشد88279

27بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرصدام دعام جالب315619

28بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكررافد خلف يارس91618

29بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن صالح عباس455668

30بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد قاسم اوحيد353106



31بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرثائر عطشان حمدان89668

32بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرسالم ذياب خضير89186

ى عبدالكريم عطوان133127 33بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

34بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرباقر كتاب علي57933

35بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد عليوي فرج456155

ى مناجي منشد442213 36بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

ى جابر455643 37بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسير

38بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرصادق يارس مزعل360784

ى531930 39بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرنعيم ثجيل شنير

ى كريم داود90066 40بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

هان74067 ى رسر 41بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرطالب حسسير

42بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعقيل عبدالرحمن شنان360625

43بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد عواد عليوي222858

ى طاهر عبدهللا89275 44بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

ى360676 45بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعصام فاضل حسير

46بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكربشير محمد حسن353358

ى عزيز133052 47بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسير

48بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد جاسم جهاد74144

49بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكررسول مهدي صالح74039

50بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرنارص حليم مطرود457399

51بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرضياء اسماعيل وحيد351109

52بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد رشيد حميد73834

53بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر قاسم كليل351068

54بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمؤيد كامل سعود273703

55بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد سعيد محمد74076

56بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمهدي قدر عبد350788

57بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرايثار كريم مناجي88775

58بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد سالم عبد351062

59بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكررياض رشيد خليوي133148

60بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعبدالحسن شوين صكر73966

61بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس عداي محمد91228

62بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي احمد سهر73565

63بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى عطية جارهللا133069

64بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعدي حسن حميد359879

65بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرنوفل جاسم عاجل458127

66بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد خضير جودة132946

67بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرفؤاد سالم يارس74183

68بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي رشيد عبيد73808

69بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرجاسم محمد عبود456426

 علي350490
ى 70بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد حسير

71بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسن عبد89899

ي298525
72بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرامير جبار راضى

73بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرخالد نعيم عواد360224

74بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد مهدي صالح222280

75بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي طالب حميد57643

76بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد قاسم محمد222933

77بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرجبار عبد عذافة90696

78بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرباسم محمد لذيذ351111



79بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسام الدين محمد عزيز90308

80بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمعمر مجيد عبدهللا531934

81بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي جابر عجيل360353

ى محمد350659 82بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسير

83بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى حسن عبد298678

84بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد فاضل باهض389882

85بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعمار يوسف عبد532032

86بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعالء محمد عبود351529

87بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحمزة جاسم محمد222496

88بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر عبود خلف222812

89بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر كريم بجاي88304

90بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكركرار طالب عبدالكاظم90354

91بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر جبار خليل88500

92بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرالحسن علي عنتيك360212

93بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد رزاق سهيل360970

94بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد عزيز فرحان351447

95بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرسعود عكاب عبدالعالي351392

96بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسام كامل بدر91890

97بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكررسول عواد رشيج90576

98بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرزين العابدين حسن عبد74003

99بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرصالح مهدي نعمة350887

100بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسن مطرود531932

101بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراسامة سعدي مجيد351274

102بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرامجد جبار جليل455574

103بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعمر محمد عبدالخضى361126

ي351091
104بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكربارق كريم صخى

ي57527
105بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسام علي حسونى

ى455589 106بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن علي عبدالحسير

107بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرنورالدين عبدالجبار مهر455678

108بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرضفاف ضايف شالل363121

109بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد قاسم مكي351313

110بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي هادي عبد74149

111بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمروان عبدالجبار هالل222486

112بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى محمد كامل350973

113بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر سعد نايف351420

114بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمرتضى باسم محمد360032

115بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرنبيل حسن جلود455794

116بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكررائد رحيم علي89368

117بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد سعد سلمان360142

118بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر فوزي حمود57558

119بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد عماد حسن531945

120بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرصمد عزيز عذاب455710

121بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمسلم عقيل كاظم532042

122بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسن كاظم73937

123بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرزين العابدين علي ثجيل353251

124بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد رياض عبدالساده57783

125بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمسلم عليوي عذيب351530

126بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر نادر رسن532000



127بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرثائر شناوة يارس351583

 علي531935
ى 128بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعبدهللا حسير

129بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عبداالمير محمد456034

ي360446
130دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد خلف راضى

131دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراياد طارش شذر73713

132دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرصبيح حسن جابر442223

133دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرخالد حسن عطية133132

134دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرهادي بجاي فرحان57810

135دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعبدالكريم جمعة جبار351025

136دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعدنان ياس غيالن133175

137دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكركمال نعيمة خضير73970

ي74046 138دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرفالح وعد محنر

139دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسن علي360541

140دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرفليح شنيور عذاب132930

141دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرصبار نجم عبدهللا294534

142دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر جابر موس457360

143دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحازم هاشم عنكوش273809

144دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمهدي صالح جرس294572

145دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرهادي عناد زيات361027

146دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمشتاق لفته جيل74189

147دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمنصور حسن عبدهللا351263

148دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكررافد ضايف شالل89430

149دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد جواد كاظم360382

150دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسن عبدهللا350674

ى كريم كاظم296519 151دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

152دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعقيل محمد جابر294618

153دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرفؤاد بداوي عجالن531938

154دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرغانم ثجيل عطية351077

155دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر حميد ماهود89924

156دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرسالم عبدهللا سلمان351470

157دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحاتم حمود جاسم360608

158دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي جي  بلش133188

159دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكريحنر جاسم عبد73575

اس نعيم جمعة351655 160دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرني 

161دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرزكريا حميد عليل315622

162دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعالء ياس غيالن90014

163دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس خضير عبدهللا360408

ى علوم350639 164دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد حسير

ى عبدالمهدي وحيد273734 165دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

 علي بندر89022
166دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى

167دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد حسن عبيد351333

168دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد طالب مهدي73994

169دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمالك عباس جبير360316

170دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكروهران فرحان موس91510

171دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرجاسم محمد عبدالكريم132919

ى سعيد جالب222831 172دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

ى خضير351331 173دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسير

ي جبارة222533
174دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد عان 



ي90328 175دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرنشات رزاق عبدالنن 

176دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرفارس كريم ربيع456137

177دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرفالح مهدي صالح360486

178دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمرتضى عزيز عبيد360401

179دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى عدنان حسن360604

180دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد عبود خلف222657

ي مدلول457419
181دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد غنى

182دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمهند خلف نارص360078

183دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعدنان ضايف شلش89524

184دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد رزاق عزيز350548

185دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد طه مجيد531943

186دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرموس هالل موس318428

187دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر حسن صالح296649

188دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراياد هادي جاسم223132

 كحامي58297
ى 189دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرجراح حسير

190دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرتيسير طالب ثجيل455565

191دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكررائد كريم موس455523

192دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرخالد ابراهيم خليل88972

193دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمرتضى حسن عبد531990

ى ظاهر73955 194دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرجبار حسير

195دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكريوسف ابراهيم خلف58169

 سامي محسن360686
ى 196دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

ي532049
197دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر هادي شمخى

198دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد قاسم جابر351461

ي لفلوف534405 199دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرفاضل محنر

200دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكروسيم جمال نجم73732

201دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكربالل حليم حميد360442

202دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرفكرت هالل جوده296759

ى حميد531949 203دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسير

204دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عذيب محمد90457

205دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرفقار جاسم محمد531939

206دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرظافر زوير كاظم88604

207دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن نصار زغير351422

ى احمد532034 208دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عبدالحسير

209دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمصعب طالب ثجيل456436

210دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرسامي نعيم عاجل531927

211دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرصادق علي محمد298127

212دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد فليح نجم455635

213دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرقائد رسول هاشم57963

ى222571  محمد عبدالحسير
214دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى

215دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسن عبد350916

216دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرازهر مهدي كريم73960

217إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرنجاح حسن محمد90447

218إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسن احمد359952

ى حميد عبد531948 219إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

ي359845
220إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرفاتن حامد ماضى

ي455784 221إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر نزار عرين 

222إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرفؤاد علي ميس73957



223إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمهند عبدالعالي عبد456186

ى زوير كاظم296936 224إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

225إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد جواد كاظم531942

1ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد جابر ابراهيم351731

2ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي سامي مجيد350687

3ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد طالب محمد351551

ى خريبط353309 4ماجستير2الشطرة 52874ذي قارذكرمرتضى حسير

5بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي ابراهيم محمدصادق360920

6بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرليث عباس عبدالخضى351722

7بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي زوير كاظم89332

8بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس علي محسن74102

ي دنيف90314
ى
9بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكريونس شاف

10بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمنتظر ريحان رشيح57626

11بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمهند كريم حمود222579

12بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد عدنان جابر132940

13بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد جبار صبيح89571

14بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي صادق جعفر296234

15بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرواثق محمد خضير58332

16بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي جاسم محمد456202

17بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد عبدالرضا دريوش222916

ى هادي عناد351166 18بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

19بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمهدي غالي ساير132891

20بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس نعيم راشد351850

21بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراسعد حميد سلمان132993

22بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمرتضى سالم عبد58198

23بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس مناجي محمد547829

24بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعمار جمعة خضير351148

25بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد ريحان رشيح351439

26بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعبدالهادي نعيم صمهيد89230

27بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر عاجل عطية222619

28بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحاتم كريم نارص422009

29بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عبدالزهرة دريوش298491

30بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن هادي عبد73520

ى455548 31بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراكرم علي عبدالحسير

32بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد محمد موس360255

33بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد نارص حليم73856

ي457343 34بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس طالب عرن 

35بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس كريم نعيمة561221

36بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد قاسم صبيح222201

37بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعالء جعفر وسيل89447

ي273674 ي ايمن راج  38بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرراج 

39بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكررضا ناقد بديوي90145

40بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرصادق نجم سلمان294208

41بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عبداالمير جودة360328

42بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد غافل زغير90263

43بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعامر عكاب احمد132977

ي58190 44بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرسيف علي جان 

ي نصار351473 ى ناج  45بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير



46بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرموس مهدي عبادي90289

47بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحمزة باسم جويد360584

ي90827  عبدالنن 
ى 48بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعالء عبدالحسير

49بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمرتضى سمير مجيد456236

50بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد عبد علي351318

51بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراكرام عبدهللا عبدالرزاق531991

52بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحالم خلف محمد90413

ب531998 ى كريم دهير 53بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

54بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعمر عبدهللا نزال222871

ي هظيم298473 55بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرهمام ناج 

56بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن ريحان رشيج350525

57بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرشهاب احمد عطية531988

58بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكررائد خليل مهنة132989

59بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرانور ثامر سعود73659

60بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن حميد ياس531926

61بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي جاسم حسن222189

62بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعالء جبار مشاي360291

ى محمد273744 63بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد ياسير

64بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد رزاق زغير360003

ى89645 65بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعائد محمد حسير

66بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرموفق عبدالجبار هالل222291

67بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحازم كريم عذاب74154

68بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرزينعابدين احمد جاسم74095

69بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرصالح عبدهللا سلمان74031

70بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكررافد سالم مجيد74125

71بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد عاجل عطية294420

 علي350854
ى 72بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسير

ى محمد عواد91604 73بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

74بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرازهر خلف موس73562

75بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعبدهللا سعد عجيل296208

76بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحمزة نارص محسن73495

77بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي كمال نعيمة89871

78بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرانمار كريم هاشم74037

79بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحر حيدر جاسم73548

80بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر عبدالكريم حمود472353

81بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرصالح مهدي نارص360752

82بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس عية عباس74136

83بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد كاظم خالد222770

ى محسن360459 84بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس حسير

85بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد صادق علي351042

86بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي رزاق عبيد91657

87بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي صبار شنوف58286

ى273830 88بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد علي عبدالحسير

89بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد مهدي صالح359893

90بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي كامل صي 360346

ى هادي عبد299070 91بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

92بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي وهاب حياوي360112

93بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى هادي عبد297212



94بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعمار هالل مكطوف58032

95بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمثنى محمد ماجد223015

ى سابط360375 96بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسير

ى58345 97بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرارشد حامد عبدالحسير

ى رائد هادي88411 98بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

99بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد ضيف هللا سلمان456080

100بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمنتظر جبار عبد91770

101بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرقاسم فرحان محمد91634

102بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحازم محمد عبود456416

103بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد كريم بدر353538

ى كاظم73814 104بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسير

ى عبيد90491 105بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسير

ى كاظم حمادي222594 106بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

ى بدر عذيب57550 107بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرامير

108بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراكرم عواد عليوي351894

109بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحمزة محمد محيسن58157

110بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكركرار حبيب جبارة222557

111بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي صبار ثامر88376

ى351225 112بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمالك هاشم حسير

113بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد سعود محمد360728

114بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعبدالشفيع رزاق بجاي531922

115بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس نصار زغير360360

116بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرايهاب محمد عواد351538

117بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي سالم حاجم351642

118بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمسلم باسم محمد457448

119بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى جبار عبد88871

ى74047 ى خضير حسير 120بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

121بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحمزة مجيد حسن548469

122بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرليث كريم عبود273725

123بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرفاضل عالوي فري    ح89242

ى273676  علي عبدالحسير
ى 124بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

125بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعمار حاتم عبدالرضا73703

126بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد صادق شاكر90178

127بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي محسن كريم88403

128بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي خليل مهنة132947

ي223167
129دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي بستان ثانى

130دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمنتظر قاسم محمد88515

131دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر ابراهيم جبار531996

132دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي مؤيد كامل91484

133دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد سعود ثامر88797

ي عبدالرضا222230
 
134دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمصعب رزوف

ى مالح548010 135دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسير

136دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي جعفر جمعة351051

137دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحسان هدوان صكر58244

138دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعادل كريم خشان548115

139دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرامير طالب ثجيل532080

140دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس نصير عباس58312

141دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد زوير كاظم88615



ى عبدالزهرة74128 142دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعمار حسير

143دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر عادل ابراهيم90400

144دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمهند حميد محسن350564

145دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلوان خليف جابر350999

146دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعالء رزاق شعالن58322

147دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرصادق سمير مجيد352955

ي57574
148دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد جبار راضى

149دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد رزاق خضير360505

150دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد عبد المحسن جعفر360206

151دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكركرار سعيد دواس351397

ى رحيم موس350703 152دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

153دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرسيف ابراهيم خليل88840

154دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرامجد كامل عبدالزهرة350731

ى صادق شاكر90203 155دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

156دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمهدي صالح مهدي57757

 علي خضير360221
ى 157دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

158دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمجتن  علي شاكر90467

159دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكروائل عواد نعيم88486

160دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعقيل علي محمد89096

161دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد صبار كمر457411

162دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد عبدالكريم عباس91699

163دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرسعد صادق مهدي350643

164دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكركاظم حيدر جاسم74122

ى هاشم89049 165دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرسيف حسير

166دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرميثم كاظم مهدي298712

167دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي محسن مطرود222845

168دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرهيثم كاظم مهدي132913

169دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد جابر ابراهيم133082

170دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر نزيل وثيج73472

171دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد طالب عباس58067

ى خريبط353651 172دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد حسير

173دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر احزاب كاظم359971

174دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي رسحان يارس457441

175دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمهند كريم عواد89418

176دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرنجاح رحيم عابر351254

ى57565 ي ياسير
177دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرسماح ماضى

178دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس محل مزبان73559

179دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسن سباهي89545

180دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحكمت فضيل طاهر132984

181دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمنير عالوي زغير361053

ى شناوة جابر88476 182دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

183دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمرتضى هادي عبد58004

184دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرضياء كامل هليب88652

ى رحيم خضير222332
185دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمعي 

186دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد علي عبدالحسن273668

187دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد عدنان عليوي391446

188دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرهادي حيدر راشد222343

189دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر محمد خضير360174



190دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن علي عبد222177

ى طه مجيد532039 191دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرتحسير

192دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس رزاق محسن350955

193دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكررائد جابر حاتم222420

194دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرجواد كاظم جاسم457372

ى كريم هاشم351286 195دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

196دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرخالد خليف جابر89809

197دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمسلم باسم جويد353618

198دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحازم عجرش احمد73625

199دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد سعد سلمان273801

200دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرايؤب محمد خلف360091

201دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحبيب شباط كحامي73530

202دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر جبار شنان351623

203إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي محيسن فليح91874

204إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد حيدر حسن442180

ي89400 205إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكراوس ابراهيم صي 

ي299075
 
206إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكركرار حيدر ارزوف

ى كريم ابراهيم299007 207إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

208إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن كامل صي 353480

209إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس حسن مري    خ456215

210إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرانمار محمد رضا531950

211إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكراسعد عواد عليوي351595

212إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرسيف علي عبد274269

213إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرسخ  جاسم محمد360422

214إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد عباس نارص532045

215إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرانور محسن كريم222392

216إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي جمال خماط298794

217إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرامير علي عويد442229

218إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعقيل ذياب جبير296346

219إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكروسام كامل بدر457021

ى خالد رزاق91717 220إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

221إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عبدالكريم هاشم353372

222إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمسلم محيسن نايف221852

223إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر علي عطوان442194

224إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعبدالباري عبدالحميد عباس178432

ى مجيد456286 225إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكراياد حسير

226إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرنبيل عالوي زغير360282

227إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد عبدهللا نزال297521

 علي عواد318690
228إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى

229إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمسلم صالح حسن223180

230إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي صالح مهدي294053

231إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعباس عبدالخضى كصيل351698

232إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن كاظم كطيف57772

233إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعبدهللا سالم حاشوش221877

ى74132  علي ياسير
ى 234إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

235إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي جاسم جابر90389

236إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكررسمد سويف بريسم74083

ي حسن227454
237إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي غنى



ى محمد عبود456319 238إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

239إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد حسن نهاب294764

240إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر عبداالمير الطيف296988

241إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسن كاظم59534

242إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى محمد عزيز57722

243إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكركرار غازي خضير222762

ى عزيز455607 244إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرزين العابدين حسير

245إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي كريم حمود221855

246إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعادل محمد كامل221862

247إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرسعد قاسم جي 299043

248إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد محيسن نايف221846

249إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي محمد عجيل455855

250إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمهدي عباس يارس298727

251إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمرتضى خليل عطية351013

ي273701 ي ايمن راج 
252إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرهانى

253إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي غالب محمد442138

254إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرفخري سمير فخري532004

255إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن غافل زغير531867

256إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي اكي  كريم طعيمة360435

ي نصار360035 257إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسن ناج 

258إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي فالح عجيل57973

259إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي رائد رحيم420670

ي نصار360294 260إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحبيب ناج 

261إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمرتضى صالح مهدي299065

262إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد طالب محمد351517

263إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد هواري عبد472620

264إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد مؤيد حسن360809

265إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمسلم حسن عبد91783

ى عبدالزهرة531925 266إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرصفاء حسير

267إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى سالم رسمي294360

268إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمجتن  محمد خلف350550

269إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي رياض ثجيل298981

270إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعقيل رحيم جبور88396

ى جمعة خضير548471 271إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

ي عبد457402
272إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي راضى

273إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرجعفر كتاب علي456166

274إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد جاسم جابر531838

275إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي كريم عبدعلي294121

276إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرفراس جبار علي531992

277إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر علي محمود350833

278إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد رسم عبد532041

ى اسماعيل وحيد222373 279إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

280إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد خليل عطية89253

281إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمقتدى علي حمود299079

282إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عطشان علي88954

283إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد حيدر كريم57839

284إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسام عبدهللا اجياد294153

285إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عويد جياد532044



286إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد محمد عبود456403

287إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعادل ميثم كامل281428

288إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد سالم رسمي294326

289إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمنتظر علي دحام58045

290إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي يوسف عبطان298774

291إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرفارس ابراهيم خليل88449

292إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد قاسم محمد221839

 علي جبار90236
ى 293إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

294إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكركرار جواد كاظم57796

295إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرامجد ثامر سعود351093

ى طالب شنوف455701 296إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

297إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكراحسان محمد خلف360426

298إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكركرار حيدر كاظم473559

ى58251 299إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد علي حسير

300إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمروان رياض سلمان90793

301إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى حسن معودس91590

ي548166
302إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكركرار حيدر غنى

303إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي عبدهللا كاظم455654

304إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرسجاد حيدر مسير90414

305إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرنشوان داري جالب90884

306إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرضياء مازن طعيمة90035

ى ريسان عبداالمير223030 307إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

ى رزاق هليل298696 308إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

309إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرصادق جعفر عبدعلي360578

310إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرجعفر محمد كامل73725

311إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمنتظر كريم حسن360007

312إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرجاسم محمد معيجل531987

313إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد كامل طاهر57942

314بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرمصطقى كريم بجاي90846

315بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكراحمد غافل حبيب360022

316بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي مناجي منشد351565

317بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر محمد حافظ360771

ى محمد طعيمه360712 318دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحسير

ى موزان353398 319دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرنارص حسير

320دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد رياض مكي531937

321دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرحيدر طالب عباس91575

ى محمد223041 322دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكراياد حسير

ى عبيد73613 323دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسير

324دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرربيع علك راهي222195

325دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمقداد جبار كمر73855

ى279426 326دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرسالم كاظم حسير

327دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرقاسم جابر عطية351601

328دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعادل جبار عبد90383

329دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرنبيل عاجل عطية133159

ى90487 ي حسير
330دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد عبدالغنى

331دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعقيل داخل طارش57847

332دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعلي حسن عواد353307

333دبلوم2الشطرة 52874ذي قارذكرعدنان طاهر محسن88707



ى547988 334إعدادية2الشطرة 52874ذي قارذكرمحمد شنجار حسير

1ماجستير2الشطرة 52874ذي قارأننىفرح خالد يوسف392139

2ماجستير2الشطرة 52874ذي قارأننىوركاء عواد عليوي90790

ي73947
3دبلوم عالي2الشطرة 52874ذي قارأننىكواكب حامد ماضى

ية عواد عليوي351159 4بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىخير

فردوس رحيم علي531936
5بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

اسيل كامل علي297723
6بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

7بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىليل عواد عليوي368056

8بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىانغام ضايف شالل360199

9بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسلوى صبار عبدهللا360803

10بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىانتصار كاظم نجم455772

ى عزيز132978 11بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب حسير

ى88630 12بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىكفاء محيسن يصير

ي414339
13بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب هاشم منخى

14بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىشذى كاظم مهدي321644

15بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىوسن عباس رحيم133012

16بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىشيماء ساجد هاشم298672

نور محمد علي360309
17بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

18بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسارة باقر طاهر414453

19بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنرسين خليل فارس132969

20بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىجواهر كريم عذاب351634

21بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىدعاء حسن هاشم74023

22بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىمريم جبار زغير455599

23بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىحوراء رزاق محسن531989

شيماء عبد علي222879
24بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

25بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنور رحيم محمد298515

26بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسحر كريم خزعل350935

ى حمد350905 27بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرواء عبدالحسير

ى فالح مهدي88562 28بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىبرسر

29بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىتبارك حيدر محمد351003

30بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىندى مهدي جبار74114

خديجة عبداالله علي294480
31بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

32بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىعبير طاهر مسير456126

33بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىاساور صباح جابر455614

34بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرؤى سمير عبد360759

زينا عبداالمير كولي532079
35بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

36بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرسل عبدالكريم هاشم361006

37بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب جبار صبيح353733

38بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنور رزاق جمعة88571

39بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء صادق غالب298913

40بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب احزاب كاظم350698

41بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنورالهدى احمد جاسم353400

42بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة عبدالمحسن جعفر353043

هالة علي سوادي532005
43بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

44بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىاالء هادي عناد350896

رشا علي عيىس360186
45بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

46بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنورالهدى عواد عليوي222949

47بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىدعاء جواد كاظم57949



ى نضت مظلوم350860 48بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىحنير

49بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىميس نجاح حسن353228

50دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىبهيجه كاظم خضى222966

ى رسن222983 51دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىربيعة عبدالحسير

52دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىرحيمة خلف عليوي548479

53دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىافراح مطر جاهل91241

ى73533 حسنة علي حسير
54دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

ى222446 ابتسام عبدعلي عبدالحسير
55دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

56دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىايمان عودة شناوة548474

57دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة خماط شياع531923

ى273715 58دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىسحر عبدالواحد حسير

ى532007 59دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىنهلة رشك حسير

60دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىاسيل مسلم سعيد359825

ى132998 61دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىاخالص فليح عبدالحسير

ى74109 ي حسير سليمة جان 
62دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

63دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىاسماء عيىس شناوة456248

64دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىسحر بدر براوة73665

65دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىاحالم ردام فرهود457324

بهية علي عويد88345
66دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

67دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىجنان محمد عمران351753

68دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة عجيل خفيف90213

علياء عبدعلي عبدالحسن88320
69دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

70دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىحنان سالم عبد532002

71دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىبيداء اعطية ارسي    ح294184

وداد عكاب عكيلي350543
72دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

ي351577 نوره فيصل حرن 
73دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

ي58231
74دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزمن محمد متانى

75دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىجنان زوير كاظم73823

76دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىمنتىه ذياب جبير351031

77دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء قاسم فرهود548480

78دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىانتصار عبد كاطع455512

79دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىهناء كريدي مهدي298893

االء عبدعلي فليح350866
80دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

81دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىتق  صبار شنوف359926

82دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىرنا كامل عزيز547791

83دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىهالة هاشم طاهر351925

84دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىرملة عدنان جبار353426

ى350813 85دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىعال عمار ياسير

86دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىمنال عزيز عذاب360167

87دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىساجدة عامر عسكر222460

88دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىحنان عزيز عذاب360265

ى456013 89إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة جابر حسير

90إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء لطيف مجيد88386

91إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب صبار هاشم89286

92إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىاسماء كاطع خلف531946

93إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىايمان يوسف عبد351873

1ماجستير2الشطرة 52874ذي قارأننىمنار غالب عباس351188

ي عبد360395
ى راضى 2ماجستير2الشطرة 52874ذي قارأننىحنير



3بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرسل عبدالكريم حمود472364

4بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء فاضل هريس455694

5بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىلمياء خضير عبيد57997

6بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة قاسم اوحيد91795

ى57732 خيال علي حسير
7بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

8بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهدى محمد خضير58095

ي532031 ابرار فاضل محنر
9بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

10بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىعبير عبدالكريم جابر458614

11بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىحنان طاهر طعمة457427

ى فليح531924 12بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهبة حسير

ى مطرسر456071 13بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة حسير

14بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنور كريم عبود273760

ى عيىس279511 15بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىقرطاجة حسير

16بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب جميل فرحان57581

17بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرؤى جاسب حمد90517

ى عبدالحسن57992 18بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىوسن عبدالحسير

19بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسخ  مطيع عبدالكريم351224

20بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىدعاء كاظم مهدي73642

21بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب طالب حمود88422

22بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرسل يوسف عبد133139

23بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرفل جاسب حمد222220

24بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنورس ريسان شيال455889

25بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسمية زامل صكبان456865

26بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنورالدين كاظم جابر204535

رؤى قاسم رزوكي547897
27بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

28بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىعبير عدنان فليح421912

29بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىفضاء عزيز عذاب456800

30بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهناء محمد جخيم89264

ي عبدالرضا89693
 
31بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىمريم رزوف

32بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىعذراء عبداالمير محمد73791

33بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهاجر سويد صالح89175

34بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىحوراء قاسم فرهود273673

هدير علي محسن222435
35بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

36بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهدى اسماعيل وحيد222265

37بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىاسيل مهدي عبدالحسن457394

38بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب محمد طالب457454

39بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرسور جليل حسن73802

ى محمد351301 40بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىساهرة ياسير

41بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسها ذياب خضير57602

42بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنور ثامر سعود74035

43بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىدعاء طالب حمود90824

44بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة صبار يارس91646

ى حميد طلب89497 45بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهيلير

46بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىعذراء رحمن عبدالكاظم360639

47بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىخديجة كريم نعيمة360055

ي سعيد دواس390207
48بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىضى

49بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسارة عيفان عبد222353

50بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهدى جمال نجم73692



51بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنادية رزاق شهد73634

52بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب رابح كريم89114

اكرام كريم عبدعلي360188
53بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

نورس جبار علي360370
54بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

55بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء عبدالخضى كصيل351671

 علي360249
ى 56بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىانعام حسير

57بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء جبار طعيمة294686

58بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنغم جاسم عاجل169552

59بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء وهاب حياوي455537

احمد شاكر علي222543
60بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

61بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب عبدالرضا جاسم353411

ى352752 حوراء علي حسير
62بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

63بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهبة وهاب عبد58014

64بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىصفا سالم عادل73754

65بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىصفا عبدهللا كاظم351640

66بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىروان عمران حويل90505

67بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرشا شهيد محمد360064

68بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنورالهدى حميد ياس532001

69بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىمروة رياض سلمان88587

70بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىحوراء حسن نهاب222674

71بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرونق محسن كاظم58260

72بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىاديان درويش دمدوم132885

73بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىابرار يوسف عبد90349

ى90663 74بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرجاء جليل حسير

75بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىتبارك صادق جبار58020

76بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزمن نعيمة خضى57596

77بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىتبارك احمد حسن350743

78بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىريام ابراهيم خليل88917

79بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىارساء سعدون جابر547784

ى عباس351486 80بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىدعاء عبدالحسير

ي73840 زهراء صبار عبدالنن 
81بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

حوراء حيدر علي91537
82بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

ى58181 83بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىمنى هاشم حسير

84بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىريام جاسم عالوي73648

ى عبدالكريم جابر456147 85بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىحنير

86بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنور عبدالكريم هاشم74059

87بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىبتول عذيب محمد222390

88بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة محمد كاظم73669

89بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء جبار عبدالحسن57620

90بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىاساور نارص حليم73714

91بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرباب طالب جاسم57979

92بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب ضايف شالل359970

93بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء جليل ابراهيم73926

94بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنرسين فاضل كاظم88464

ي531994  عبدالنن 
ى 95بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىاالء عبدالحسير

96بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىاطياف عصام نارص298852

حنان علي فرحان531928
97بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

98بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنور زيدان خلف532037



99بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىخمائل رحيم عبيد90099

100بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىايمان محمد جاسم90550

دموع علي حسن456116
101بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

102بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء حسن هاشم132985

103بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىغيداء كريم اطعيمة360646

104بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىانوار طالب حمود57606

105بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىحوراء سعدون جاسم532036

106بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسارة كامل عبدهللا350808

سارة عبدالسالم مكي531929
107بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

108بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىايالف ضايف شالل351243

 علي351779
ى 109بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىالهام حسير

110بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسمية سمير زغير351408

111بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهدى فؤاد عبدالحسن360333

112بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىسبا هشام نارص91356

فاطمة علي جاسم351546
113بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

114بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرقية غالب عباس351625

115بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهدى ضاوي هليل295889

116بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىغفران جميل فرحان90764

117بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنور عكاش طعمة351129

118بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىوديان طالب حمود58307

119بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىعبير عباس علي89614

120بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىاصيل كامل عبدالزهرة350754

121بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىاشتياق طالب حمود133019

122بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىانس علي خليل536087

123بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء محمد عجيل455864

124بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىدالل صالح جرس273952

125بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء جواد كاظم74139

126بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهدى رسحان عبداالمير296316

127بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىحوراء عيىس شناوة455583

128بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىامال نضيف طويرش88672

129بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب لطيف كاظم359909

ي عبد360664
ى راضى 130بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهيلير

131بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىنور كاطع عباس351802

132بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىهدير حسن مري    ح351201

ندى سالم غالي88357
133بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

134دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىخلود محمد جاسم90621

135دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىغفران كريم جليب532142

136دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىعتاب جواد كاظم456268

137دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىريم جاسب حمد222519

ي عبد58136
 
138دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىاخالص ارزوف

ان رسول عطية360691 139دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىنير

140دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىرساب مهدي عبدالحسن457391

141دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىسوسن سمير زغير57609

142دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىنور محمد عامر132928

143دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىسخ  علي نارص57817

144دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىصابرين عبدهللا ديوان58273

145دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىهدى حميد مرزوق456458

ى رهيف88931 146دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىهيفاء حسير



147دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىساجدة كاطع جعاز297566

148دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب كامل نارص296407

149دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىمروة صالح مهدي222385

150دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىاخالص مهدي جي 455688

151دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب جليل ابراهيم58079

152دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب طالب عبدهللا360335

153دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىنور عمار عثيث353397

154دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىحوراء محمد عجيل455840

155دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىرشا محمد موس360246

156دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىسحر يوسف عبد350945

157دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىسارة عمار عثيث353439

158دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء كامل نارص222258

159دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىوداد حسن معودس91138

160دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىبيداء جواد ابراهيم91420

ى سكران298201 161دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىنور عبدالحسير

162دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىازهار حبيب شنان350567

163دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىصفا فؤاد عبدالحسن291899

164دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة ذياب خضير57586

165دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىاثمار حبيب شنان531940

نور عبداالمير كولي73785
166دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

167دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء حمود جاسم89197

168دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىرشا حبيب جبارة222551

169دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىرؤى سعيد مجيد133079

ى73579 نور تركي عبدالحسير
170دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

نور سالم غالي296106
171دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

172دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىايناس عادل محمد89583

173دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىعبير خلف محمد89144

نور علي محسن351706
174دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

175دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىبتول عبد محيسن89305

176دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىايات محمد داخل273691

177دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىمريم لطيف كاظم360116

178دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىرحاب هادي جاسم57543

179دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىدنيا عزيز عذاب360702

180دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىميس علي خليل531933

181دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىدعاء عصام عبدالكاظم57831

182دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىحنان جبار ساجت57858

 علي296173
ى 183دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىانفال حسير

184دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىسارة صالح جرس273822

185دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىوديان عبدالمهدي سلمان531941

186دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىاطياف خالد يوسف547813

187دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء كاطع عباس351032

ي298934
188دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىنور محمد متانى

189دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىدعاء عبدالكريم ناهي58217

190دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىغفران جالب عاجل296807

191إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىمروة جبار عبد221869

192إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىشيماء محمد عبدالكريم455748

193إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء عبدالح شوين353256

194إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء صادق مطرسر89351



195إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب عناد حزام216566

196إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىعال رياض سلمان90569

ى عطشان222212 197إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزمن عبدالحسير

198إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىحوراء مؤيد كامل88736

199إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب علي رهيف222307

200إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة محمود شاكر57634

201إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىكوثر يوسف عبد298957

202إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىمريم طالب وحيد350831

203إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىارساء كريم خليل296452

204إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىوهج محمد سعدون58357

ى456298 205إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىسخ  علي عبدالحسير

ى456671 ندى علي عبدالحسير
206إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننى

207إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىدعاء عدنان طاهر88755

رشا عبدالعالي عبد297341
208إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننى

209إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء قاسم نجم222370

ى خريبط353672 210إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة حسير

211إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىوداد سالم محيسن298990

212إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىنورالهدى سلمان نعمة73828

213إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىرقية مطيع عبدالكريم351248

214إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىشيماء جميل فرحان88334

ى عبدالكريم خيون532030 215إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىياسمير

216إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىهدى نارص حليم299026

217إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىعال كاظم ثجيل296067

218إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىابتهال قاسم يارس223096

219إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىعذراء عباس عداي88817

ى عيىس132903 220إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىابابيل حسير

221إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىهيام محمود شاكر57885

222إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىتق  هاشم لفته294287

ى فالح حسن351713 223إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىبنير

224إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىدينا محمد جبار223063

225إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة سعدالدين عجيل133061

226إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىايات يحنر جاسم90162

227إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىكوثر فليح حسن296018

228إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب حامد ورد279384

229إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىشهد احمد نارص294257

230إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىرسى سمير عبد90672

ي442202
231إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىدينا كريم صخى

232إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىجيهان عمران حويل90225

233إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىطيبة عبدالقدير خضى548180

234إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىايات جعفر جمعة353154

235إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء اسماعيل وحيد91441

236إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء جواد عودة532047

اصيل علي جبار298024
237إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننى

238إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىغفران كامل نارص73482

239إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىزهراء عماد حسن298738

240إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىعبير سعد نايف298154

ى عيىس273844 241إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىثقيف حسير

242إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىروان حكمت جاسم532051



243بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىرجاء كاطع جعاز222607

ناهدة علي موازي350714
244بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننى

245بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىوفاء عواد سعدون350771

246بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىانتصار محمد طعيمة73678

247بكالوريوس2الشطرة 52874ذي قارأننىشيماء خنجر عبد455496

ي زغير58058 كاظمية عرين 
248دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننى

249دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىهضاب زبد ثجيل57747

250دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب هادي مصارع222892

251دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىنغم مطرسر عبود90330

252دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىفاطمة جواد كاظم353265

ان360595 253دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىتغريد حامد سير

254دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىزينب صالح محمد353388

255دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىازهار دحام جبار353638

256دبلوم2الشطرة 52874ذي قارأننىساجدة ضمد طاهر351058

رنا ابراهيم غالي58126
257إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننى

258إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىبيداء هادي عبداالمير351017

ى298878 259إعدادية2الشطرة 52874ذي قارأننىنجالء نارص حسير

1ماجستير2الغراف 52875ذي قارذكررحيم طالب بدر531855

شاب349936 2ماجستير2الغراف 52875ذي قارذكراحمد جنديل رسر

3ماجستير2الغراف 52875ذي قارذكرعلي هاشم محمد349023

4بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجبار علي حسن292178

5بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي سلمان صيهود60383

6بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرغازي نعيم عبد291799

7بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرقاسم لفته سمير436728

8بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا طالب بنيان291742

9بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررشيد كامل سعيد473895

10بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي محمد حسن531742

11بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرطالب جميل كوار352223

12بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركاظم فوزي عودة60136

ي خليف472901 13بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرماجد رسر

14بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرصادق جواد كاظم351488

15بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي كامل خصاف438882

ى62398 16بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعادل نعمه حسير

17بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرضياء جاري مسعد349281

18بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرنعيم مذكور علي473403

19بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد ضايف حمود350163

20بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا كاظم جاسم60152

21بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركاظم رحيم موس532187

ى351183 22بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرستار حسون حسير

23بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمشتاق طالب كاظم473997

24بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعقيل محل عويد62134

25بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعماد نعيم خليفة292218

26بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسليم كاظم جاسم350446

27بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرهادي عبدالرزاق محمد61969

ى171407 28بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر حسن حسير

29بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمنتظر ثجيل جخر63093

30بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعمر جبار ذهب473201

31بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا ريسان ماهود350262



32بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد جواد عزيز531827

33بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررعد عيدان جمعة437026

34بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالكاظم محمد حطاب351041

35بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرغالب جبار عسكر291819

36بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكريحنر اسماعيل عبدالمهدي349712

37بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكروبدان فاخر حاجم352818

38بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد مزيغيل وثيج349272

39بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحكيم سعد حميد436500

40بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرستار جبار عسكر291815

ى يعكوب172101 41بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكريحنر حسير

42بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي رهيف هاشم352385

43بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركريم محمد عنيث351899

يف علي473903 44بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرميثاق رسر

45بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسعد جمعة تبينه62964

46بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرصادق ثامر محسن291893

47بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالمنعم عبدهللا علي352041

48بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرنعيم عايد بادي531723

ى شكير ايدع61252 49بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرامير

50بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرابوذر علي كاظم351471

51بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمهدي جليل مطير350733

52بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عبداللطيف شاية62351

ى عزيز كعيد62073 53بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

54بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمؤيد ضعيف فرج60201

55بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررائد احمد خلف532114

ى حمد435926 56بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرموفق حسير

57بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسعد عزيز صكبان349263

58بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرميثم عبدالحليم عبد292241

59بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد شهاب حميد472817

60بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرهادي حسن محمد553344

61بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر اسماعيل عبدالمهدي349799

62بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرابراهيم صكبان عبدعلي60406

63بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجبار جميل حاجم292696

ى ريسان عكال351414 64بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

65بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي كامل عبيد351841

ى عويد لفته171423 66بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

67بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي نعيم عكيب473596

ى جميل جودة349784 68بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

69بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمود كامل طاهر172248

70بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى جاسم زوري172278

71بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد عبداالمير شلفاط472858

ى عبدهللا351958 72بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عبدالحسير

ى59785 73بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي سالم حسير

ى59843 74بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرتيسير علي حسير

ى عبدالهادي جواد60720 75بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسنير

ى كاظم بدي349657 76بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

77بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد كامل يارس531909

78بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسن هاشم زوري351425

79بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرانمار كاظم جابر291797



ى مخي63069 80بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر حسير

81بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عزيز جبار473755

82بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرفاضل جابر هوف352166

83بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرازهر صباح حسن351828

84بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعيىس نعيم وثيج436793

ي قاسم349525
ى
85بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي صاف

ى سعد خشان292488 86بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

87بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعدي كاظم منصور60903

88بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد صي  يارس292819

89بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي مكطوف فرج473987

ي شمران171396
90بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرارشد غنى

91بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي نافع كاظم59741

92بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسلمان صكبان عبدعلي61325

93بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر صادق زاهي531841

94بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس ستار معيدي350370

95بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد عبدالخالق محمد349569

96بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي نارص حسن352462

97بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسن رحيم صالح349388

ي شاكر خزعل351007
98بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرهانى

ى خزعل292337 99بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي حسير

100بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى حافظ عبدالرضا292727

101بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعماد عبدالخالق محمد63244

102بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعقيل عبدالخالق محمد61187

103بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكريحنر عبدالخضى طالب349098

104بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر حمود كاظم292404

105بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرازهر حافظ ريسان349892

106بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالهادي رحيم عزيز60646

107بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراكرم شهيد جبار291671

108بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا خلف عطب292290

109بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمؤيد عبدالواحد عكيب349194

110بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركرار قنديل عليوي60533

111بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد محمد شخير531756

112بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسن علي كصاب351582

113بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركاظم رحيم بدر291721

ى60026 114بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرميثم علي حسير

ى جاسم محمد349645 115بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

116بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى سعد عبد437051

117بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد خلف موحان438581

118بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرصفاء عادل كاطع531727

119بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسام كاظم جي 548906

120بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر نعيم وثيج352029

121بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرساري عبدهللا كاظم60280

122بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمؤيد رحيم صالح349922

123بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرخالد غفار طاهر214557

124بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمثنى شويل كاظم550872

125بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعالء احمد ابراهيم61147

126بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجاسم محمد شياع349770

127بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمروان علي كريم292494



ي350062
ى غياض ماضى 128بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

129بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرباسم عبدالعالي سعيد350108

130بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركرار علي ريسان349372

ى349750 131بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجواد كاظم حسير

132بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس باسم عويد62523

133بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى عبدالرسول عطية531743

134بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمؤيد فاخر كاظم292188

135بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراسعد منصور عبدهللا62749

136بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس خضى عبدهللا61611

137بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى طعمة محمد61781

138بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد خضى عبدهللا61700

139بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرهيثم جبار محسن60750

140بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد جبار عبدهللا532171

141بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعالء جي  عبد531780

142بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمنتظر ابراهيم محمد351639

ي ريسان548935 143بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرهمام عرن 

144بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر حاتم محمد291964

145بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد حبيب عبدالمهدي436982

146دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد فاخر حمود351198

147دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالكاظم عواد محسن436630

148دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكروليد محمد عبدالرضا531830

ى292312 149دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرسليم كاظم حسير

150دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالفتاح عطية محسن349879

يف436679 151دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجليل مطرسر رسر

152دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرنصيف جاسم مهدي59902

153دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرصالح كاظم رهيف351241

154دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرماجد عبود جابر351872

155دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد ملوح عودة351973

ي349412
156دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجاسم عبدعلي حسونى

 علي كريم62867
ى 157دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

158دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكررياض غالب كامل63008

159دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرنعيم خيون فعيل291643

160دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحازم محمد خواف60628

161دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرصاحب حميد عزيز352111

162دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرناظم جواد كاظم62425

163دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد جويعد غالي61195

164دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد جميل خفيف59725

165دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عطشان عبدعلي292350

ى بري جعاز531826 166دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالحسير

167دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرصالح ثجيل عكش351775

168دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد زايد عبدعلي62379

169دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعقيل عبدالكاظم الزم351732

170دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر عبدالمهدي جابر349685

 علي292228
ى 171دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرربيع حسير

172دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمازن صكبان عبدعلي292038

173دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكركريم عكلة سعدون61925

174دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمضى يونس داخل351990

175دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراياد ذياب منىسي531803



176دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجبار حسن شكري438598

177دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرصادق زرار عبد62117

178دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالواحد خميس رزن352070

شاب473481 179دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر طالب رسر

180دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد قاسم نصار438732

181دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجبار انتيش عليوي292659

182دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمهند شهيد عبدهللا351264

183دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد مكطوف فرج416021

184دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرضياء عبداالمير عبدعلي352042

185دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي فرهود ايدع436087

186دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرباسم محمد خواف62158

187دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرفارس مروح نجرس531782

188دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرساجد دهام مسعد352256

189دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرفرج وحيد جابر62183

190دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرموس نعيم وثيج292769

191دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحمود كاظم عباس291993

ى صالح352981 192دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حسير

193دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعباس عبدالصاحب جابر531857

194دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرموس محمد محيبس531833

195دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حياوي رجة350553

196دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعالوي زاهي مري349626

197دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر يارس جابر352913

198دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا طالب كاظم214440

199دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكركاظم حسن زغير59800

200دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد مزيغيل وثيج61430

201دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد كاظم خيون350339

202دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمود صبار ثامر553298

203دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرماهر هاشم كريم531798

204دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرماجد عبدالصاحب جبار554179

205دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرماجد وادي مجيد352309

206دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرناظم قاسم حسن475828

207دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر هالل عجيمي62770

208دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عامر فهد292641

هللا كصاي352627 209دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد خير

210دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرسعد جاسم جي 473502

211دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي طالب بدر531832

212دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكررزاق صكبان عبدعلي171764

ى350949 ى شاكر عبدالحسير 213دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ى62118 214دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد لفته حسير

ي زغير531811 215دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى ناج 

216دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعباس زيدان ديوان352232

217دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرغالب علي جاسم61248

218دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمسلم اسماعيل خيون292663

219دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرنبيل دهام مسعد352128

 علي شنان292636
ى 220دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

221دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمالك صادق معيدي291851

222دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكركاظم شهاب حميد352089

ي472870
223دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمهند كاظم غنى



224دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكررضا ثامر محسن473851

225دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرخالد لفته ورود472809

ى553296 226دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكركرار علي حسير

227دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر حسن جي 292270

228دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرايوب صادق معيدي473214

229دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرقحطان عدنان موس352415

230دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسن عبدالصاحب شمران172083

ي ثجيل352219
231دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكررسول راضى

232دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى عبداالله يونس291827

يف عبود351862 233دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي رسر

234دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعباس صبار صكبان473192

ى عماد خضير172199 235دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ى موحان سلمان531824 236دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

237دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي ذياب عزيز553297

238دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرصادق عبدالواحد خميس59667

ى351979 239دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكروسام مجيد حسير

240دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمدجواد ثجيل عبد554180

شاب351103 241دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسن جنديل رسر

242دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعماد صاحب خضى292535

243دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد سمير عبدالعالي531829

ي شجاي61315 244دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعالء راج 

245دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرباقر دعيش بادي352560

246دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرسمير غانم جالب352329

ي291952  محنر
ى 247دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرايثار حسير

ى60497 248دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجبار علي حسير

249دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر طه خلف352156

250دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكريحنر خالد جالي349495

251إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكررحيم خشيت تاية171435

252إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي صبار محيسن60609

ى عزيز129593 253إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد عبدالحسير

254إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكركريم هاشم جازع473914

 محسن علي351879
ى 255إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعبد الحسير

ى بنوش350225 256إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسليمان حنير

257إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرنادم طالع جاسم531735

امة منعم61011 258إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكررحمن رسر

259إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسدخان محسن علي349048

ى عبدهللا60128 260إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

ى عبيد280634 ي محسير 261إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرراج 

262إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعدنان حميد عزيز60627

263إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي طالب صالل473709

264إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمجيد كاظم منشد292472

265إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد هادي عبد473369

266إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي جبار معيدي352487

267إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمسلم رحيم وحيد349350

1ماجستير2الغراف 52875ذي قارذكراحمد حميد كامل60107

2ماجستير2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر عبدهللا طالب171658

3بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررياض رزاق علي349454

4بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس غافل صباح352280



5بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد جمال حسن60732

6بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركرار حيدر عباس60548

 رزاق علي60817
7بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى

8بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرهاشم قاسم حسن473633

ي171633 9بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي مهدي حاج 

ى حافظ صالح352302 10بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

11بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركرار كاظم شبيب61039

12بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس مرار هميم171689

13بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسام محمد كاظم60094

14بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرضياء كريم عذافة62493

15بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد عبدالرزاق عذيب350400

16بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحامد حميد كامل59987

17بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرنبيل داود درويش291665

18بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركرار محمد ضايف60230

19بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس حافظ طالع472835

20بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عزيز نعيم473385

21بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد علي رزن348989

22بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررعد كريم يرس60589

هللا60158 23بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرازهر محمد خير

24بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمظفر رحيم موس349912

25بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسالم مهدي مصباح352191

ى حبيب عباس172046 26بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

27بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي محمود نعيم349252

28بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسن مجيد شنيدخ63314

29بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركامل حميد كامل60025

30بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرامجد كاظم وراد60700

31بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراسعد طالب كاظم351961

32بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمهند كامل حسن62369

33بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرفهد جبار مبارك472888

ى عايد بادي438574 34بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرامير

35بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي خليل ابراهيم61222

36بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر جبار طاهر60642

37بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي محمد ضايف61333

38بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجواد سمير معلة472797

39بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسامر غانم جمعه171535

40بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرقائد عجيل عبدالرضا60363

41بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد سمير ميس60047

42بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعالء حمود ربيع60125

43بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررائد مصالح عبد473547

44بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد جاري مسعد61327

45بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس عبد حزام473690

ى كامل حسن62791 46بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

47بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد زهير عبدالمهدي61018

48بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركميل رشيد زايد473240

ى60414 49بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي فهد حسير

ي قاسم350072
ى
50بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس صاف

51بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجابر داخل لهمود438413

52بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحسن صبار طاهر349445



53بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالعزيز قاسم عزيز61641

54بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالمطلب حسن خضير292513

ى291848 55بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمهند صبار حسير

56بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي سالم محمد60216

ى عزيز292622 57بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمنذر حسير

58بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر نارص كاطع435920

59بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد سلمان صيهود352147

ى محمد59820 60بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرضياء حسير

61بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررياض عبداالمير عبدعلي62280

62بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحسن عبدالفتاح عطيه352115

63بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكريحنر كاظم محمد61725

64بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراثير عمار مسعد291872

ى لطيف كاظم531903 65بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ى خليل ابراهيم349182 66بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

67بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس محسن عليوي561426

68بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي فيصل ذياب60461

69بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد رياض سالم352183

70بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرقاسم محمد خواف62250

ى292609 71بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي كامل عبدالحسير

72بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركاظم علي نجم291794

73بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعالء نعيم حنون531728

74بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركريم هاشم كريم352350

75بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد صالح بديوي350048

76بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرزين العابدين حران جي 61357

77بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى عبدالرسول عطية291633

78بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرنورالدين حران جي 531864

 مزيد مطير436772
79بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى

80بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسن هالل رسحان472776

81بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي رحيم مذكور532238

82بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجابر موحان عبدعلي473676

83بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرارشد حسن محيسن350435

84بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالواحد نعيم كريم349288

ى اسماعيل كاظم473252 85بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

86بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركاظم علي كاظم472790

87بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر مايح رزي    ج351115

88بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرامجد مطر نعمة291678

89بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرشهاب احمد خلف61365

90بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرخالد ريسان حواس351255

91بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمروان محمد جمعة62099

ى عبدالمحسن حيدر473448 92بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

93بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعايد عبدالرضا عسكر351996

ى349125 94بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراثير نعمه حسير

95بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرانور علي عبدالعباس61976

96بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى عبد عباس60593

ى حسن بهلول352125 97بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

98بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرزين العابدين علي فوزي61815

99بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرباقر عبدهللا محمد292212

100بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد سالم فرج291876



101بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى سلمان يارس473332

102بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي رحيم موس62546

103بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمنذر عواد احميد438130

104بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد ناظم محسن61887

105بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرنور محمد عطشان61261

106بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركرار عدنان شاكر352271

107بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسعد جبار سعدون59811

108بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد محسن عباس61484

109بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعوض عزر عبدالرضا351608

110بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمقبل عبدعلي ابراهيم435909

111بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى مايح رزي    ج351941

112بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررياض حسن زوري351660

113بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر عناد خليف349361

114بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر جبار معيلي171449

115بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرستار جبار كريم436211

116بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عدنان شاكر352366

117بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحازم محمد خضير291708

118بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي موس جمعة292597

119بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حميد كامل60077

120بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد علي حسن350926

121بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمقداد ذياب منىسي273454

يف عبود349029 122بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعالء رسر

ى عزيز352403  حسير
123بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى

124بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبداالمير عبدالوهاب محمد473306

125بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد سليم ماهر291885

ى جهيد عبدالرضا438720 126بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

127بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررعد جبار سعدون59795

128بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد ثجيل احمد291781

129بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد جاسم عبدعلي350978

ى محسن351175 130بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي حسير

ى مرجان عبيد350186 131بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

132بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعدنان محسن بديوي291806

ى صالح561665 133بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي حسير

134بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمسلم حبيب صيهود351651

135بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسالم ابراهيم صبار352003

136بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي شهيد حميد60760

137بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عبدالمحسن جواد292655

138بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي اسماعيل خيون62655

ى292185  علي حسير
ى 139بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

140بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد جعفر يونس61673

ى قاسم جابر351804 141بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ي بدري59872
142بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي راضى

143بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد قاسم عزيز60521

144بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرصالح عبدعلي حميد61533

145بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسن جعيول رزي    ج351130

146بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرانور احمد كاظم352611

147بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعماد عبيد عسكر172231

148بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي سليم كاظم60181



149بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعقيل يارس عباس62072

150بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس حميد كاظم351064

151بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعقيل كاظم بدي352336

ى فرحان473182 152بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حسير

153بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد حسن جابر531865

154بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد عزيز عاكول473280

155بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى اسماعيل خيون61094

156بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس محمد عذافة531763

157بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرصباح شيال مجبل531731

158بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس حامد جبار60959

159بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرانمار كريم هاشم350425

160بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا ثجيل علي61909

161بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد كاظم عبدعلي62471

يف438195 162بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر محمد رسر

163بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي حسن علي436326

164بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرباقر وحيد جواد61294

165بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرانمار نعيم ساجت352044

166بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمود شاكر ازويد435879

ى435898 167بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكريحنر يوشع عبدالحسير

168بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس فاضل عاضي292064

169بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعقيل عبد نايف60866

170بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرصالح حسن معيدي531718

171بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبداالعل كاظم طاهر436199

172بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد كاطع جفات473315

173بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرضياء عبدالخالق محمد349319

174بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد عبدهللا صكبان62057

وان طالب صاحب292703 175بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرشير

176بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعقيل حبيب صيهود352268

177بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررضا عزيز صكبان61015

178بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعادل حبيب عجيمي351028

179بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرشعالن عذاب ثجيل351819

180بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس نارص نجم171669

181بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرقاسم حاتم طارش291716

182بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي طاهر جهاد61304

183بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرطارق سعود ربيع351056

184بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد تركي عبدالرضا62292

185بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي شالل موس62236

ى60970 ى رحيم خشير 186بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ى نارص سعيد61497 187بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ى خزعل292737 188بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسن حسير

هللا محمد خضير61030 189بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرخير

190بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجبار عبدالهادي مصباح352170

191بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي سالم فرج291845

192بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى جبار طاهر349428

193بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى اسعد حميد560956

ى62390 194بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر احمد حسير

195بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجاسم عزيز نعيم473699

196بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي طعمة جاسم60325



197بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعامر حمود شياع60506

198بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركاظم جوالن كريم292517

199بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي مهدي مصباح473270

ي349202
200بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرزيدان باسل راضى

201بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمهيمن عزيز عاكول472616

202بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرريام محمد عبدالجبار292714

203بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكررحيم داخل مجذوب292394

204بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمسلم قنديل عليوي61593

205بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكركرار نارص فليح352531

يف62340 206بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرخالد شاكر رسر

207بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراسحاق صادق معيدي474034

208بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالهادي عبدعلي ابراهيم292502

209بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمود جليل مطير60978

210بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسن ضيدان ديوان60946

211بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمنذر جبار علي473167

212بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد مهدي شعالن60449

213بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعمار جبار عطشان62695

214بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرماهر رشيد كامل61649

ى59927 215بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد كاظم حسير

216بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد سعيد دريول352235

217بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحاكم محمد خضير61122

218بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكريحنر نعيم وثيج61232

219بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد جعفر عبدالمهدي62265

220بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعالء رحيم طاهر61431

221بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد عبدالخضى هاشم349833

222بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرايرس حافظ ريسان351391

223بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي فرحان محمد352290

 علي61502
ى 224بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي حسير

225بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عادل عكلة62716

226بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى عذاب زبالة436147

227بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى محمد محسن531828

228بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد صالح كاظم349230

229بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراسعد جاسم محمد350634

230بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي خزعل عكيلي61130

231بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكراحمد مجيد غانم62809

232بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى نارص فليح352155

233بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر جواد كاظم531733

234بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد هاشم عبيد59671

 علي كاظم436598
ى 235بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ى292298 236بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرلواء جليل حسير

237بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد جبار خزعل60422

238بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرطالب غالب كامل292201

239بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا محمد خضير61524

240بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي مرار هميم473981

ى هاشم62021 241بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حسير

ى292539 242بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعباس محمد حسير

243بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرعلي بشير شخير352133

244بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد عبدالصاحب جابر171644



245بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسفيان ثاير اسويد292360

246دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكروليد خالد كاظم531754

247دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعباس داود سلمان60322

ى فالح سلمان292794 248دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

249دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد رزاق كريم62149

250دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعالء كريم عطيب280557

251دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراياد حران جي 59959

252دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر كريم حنون59884

ى عيدان60901 253دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالهادي حسير

254دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى بشار ردام352004

255دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعادل خلف عطب62477

256دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر كاظم حمود351160

257دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعباس جليل مطرسر474023

258دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد حسان سكر473567

259دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعبداالمير جاسم جي 62368

260دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرضياء صبيح عاضي59760

261دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسن علي حسن473934

يف علي438415 262دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرنبيل رسر

263دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرضياء ابراهيم محمد352092

264دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرساجد نغيمش سعيد172070

يف349867 265دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرقضي كريم رسر

266دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد هادي محعبدالرزاق61962

267دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرطارق كاظم حمود62230

268دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكريعقوب صادق معيدي351891

269دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر عطية هاشم291653

270دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عبدالحسن مبارك291682

271دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرطارق عبدالرزاق محمد61792

272دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعباس علي كريم61834

273دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرميثم هاشم عباس60187

ى محيسن61874 274دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا حسير

ى291837 275دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى راشد حسير

ي60582 276دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعدي مشلوش زاج 

شاب349477 277دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكريعقوب سعود رسر

ي محمد349669 278دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعامر ناج 

279دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمؤمل عبداالمير حميد351913

280دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي لفتة منعيى351793

281دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرشاكر صالح طشاش60455

282دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد علي كريم436173

283دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي طعمة شبيب62097

284دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعالوي نديم سيله292671

285دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرذوالفقار حيدر عباس473172

يف60954 286دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعالء عباس رسر

287دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر جبار كريم436244

ى531739 288دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد طالب حسير

289دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى سعد عبد61801

290دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر كاظم جي 172179

291دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرريام سامي عبيد61780

292دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكررسول علي كريم348995



293دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي رحيم عواد60244

294دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حزيور شنيدخ531852

يف علي438428 295دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمنذر رسر

296دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي جياد عبد63269

297دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرنعيم رزاق نعيم59685

ى نور62574 298دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرنوري حسير

299دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكروسام فاضل ردام292759

300دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرجبار عبدالخضى هاشم292615

301دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرغزوان كاظم رشيد531848

302دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمهدي جواد كاظم59969

 عبدالعالي كاظم60787
303دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى

ى عيدان60928 304دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حسير

305دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد حسن يعقوب292374

306دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرليث طاهر جهاد61373

ى59659 307دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعالء شهيد حسير

308دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرستار محسن مالح291673

309دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي وهاب طالب352140

310دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكركرار حسن اليج171600

يف61518 311دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرضياء عباس رسر

ى فرهود349819 312دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكررائد حسير

313دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر عبدعلي عبدالواحد352316

ي مجيد شنيدخ553301
314دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرغنى

315دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى صادق معيدي472914

316دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرنزار مالح مهدي350898

317دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد مزعل ثجيل60057

318دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا عويد وادي349506

319دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمهند ابراهيم محسن60566

320دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي جبار عسكر292572

321دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد كريم عبدهللا531776

ى عبدهللا351621 322دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعلي حسير

323دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرليث مجيد داغر62302

324دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرموس جواد محسن62834

325دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكركاظم عمار يارس474019

326دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد طاهر جهاد61295

327دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعباس فنجان صالل61425

328دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرسعد هاشم جازع438663

329دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراسيل قاسم صالح349159

330دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرهالل حبيب عبدالمهدي291773

331دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعباس حسن جاسم473295

332دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرسيف سعيد علي60807

333دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرثائر سلمان مطر436937

334دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكركرار كاظم ساجت59999

335دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكراحمد عبدالرضا خوين172056

336دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى عذاب زبالة61816

337دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمهند صالح محسن61256

338دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد طالب بدر531874

339إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر حبيب عباس63039

340إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي شهاب حمد437431



ى61798 341إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد نعيم حسير

ى عبدالوهاب محمد349516 342إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعبد الحسير

343إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرخضى عباس جاسم60066

ى بدر درويش291675 344إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرامير

345إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسيف سعد عبد531880

346إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا جعفر حسن531786

ي ريسان349732 347إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرفارس عرن 

348إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي شاكر وشيح61401

ي436185
349إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكربهاء عبدالحسن راضى

350إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد جبار طاهر349563

ى جواد60725 351إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالرسول عبدالحسير

352إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد عالء نارص292775

353إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسن هادي حسن553295

354إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد احمد زايد214434

355إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرساجد سامي سلمان61602

ى59776 356إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي يارس حسير

 علي مهلهل473791
ى 357إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ى صادق ثامر60480 358إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ي مجيد خيون60490
359إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرهانى

360إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمهند رجيب حسن62884

361إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسن حميد مزيعل61934

362إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراسعد طعمة عبيد291616

363إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد علي كاظم438755

364إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرانور داخل عكلة531920

365إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمؤمل مالك حمود61589

366إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكررزاق ذخر عبدالرضا61659

367إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي رزاق علي60847

ى رعد عويد60006 368إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكربنير

369إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسيف الدين حافظ حميد473821

370إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا جليل عطية63352

ى60982 371إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمجتن  رحيم خشير

372إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمنتظر عامر يارس291640

373إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي مسير كعيد291612

374إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد قاسم جابر352930

ى مزهر291703 375إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي حسير

376إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى نارص رحيم291750

377إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراسامة زيد عزيز62322

378إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمنتظر احمد رشيد60529

379إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسعيد جوالن لفته352541

380إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي سمير عبدالعالي472725

381إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكريوسف حسن جاسم350386

382إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر مطرسر مهلهل291775

383إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي فيصل منشد349396

384إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد جبار سعدون59855

385إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرصدام مجيد داغر352201

ي محيسن59746 386إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحيسن راج 

387إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرايوب لفته سمير291780

388إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي فليح حسن292563



389إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكريوسف عزيز نعيم473766

 علي خليفة473804
ى 390إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

391إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد صادق زاهي437687

392إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكريارس عمران يارس457860

ى نور351761 393إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حسير

ى سليم عبيد438118 394إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

395إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد ماجد عبود438739

396إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرنورالدين نعيم محمد60912

397إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد عبداالمير شلفاط472843

هللا كاظم554178 398إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراكرم خير

399إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرفؤاد حسن حيال63151

يف عبود349535 400إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر رسر

401إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمدالجواد احمد جواد531915

402إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراسعد مسير نارص60621

403إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكررعد جاسم عبدعلي437075

404إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمؤمل رحيم عبد351723

405إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي بشار جبار62308

406إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي اكوين شعيوط350303

407إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر مطرسر مهلهل59899

ى جبار عبدهللا352077 408إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

409إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرفارس محسن جايد61897

410إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي سعيد اسماعيل61179

411إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرامجد صي  فليح349337

412إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر ناظم محسن60034

413إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي صادق صبار438309

414إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسن شنان حافظ350790

415إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراسامة مجيد داغر349239

416إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى بهجت خزعل59802

 علي صبار60437
ى 417إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

ي محمد61346
418إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرايمن عبدالغنى

419إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكركرار كريم كصاب352483

420إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرهيثم ماهر حمود553299

421إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى قنديل عليوي61616

422إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرازهر صادق موحان436071

423إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكركرار طالب شناوة349330

424إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى مجيد يارس292236

ى رزاق عيىس292577 425إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرامير

426إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرهمام هاشم حسن352874

427إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرخالد شعالن معارج59627

428إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسيف غالب طاهر214510

429إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد شهيد حميد61769

430إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمنتظر لطيف كامل349438

431إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمجتن  نعيم ساجت437730

هللا طالب62161 432إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعمار خير

433إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عواد عبدالحسن531883

434إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي محمد اسماعيل435827

ى ستار جبار291651 435إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حسير

غام عباس خضى60403 436إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكررصى



437إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمنتظر نارص عيىس553343

ي438268 438إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرصادق مهند راج 

439إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكركوثر عبدالكاظم محمد350321

440إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكركرار طالب عذافة61785

441إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسام محسن نعيم436118

ى عبدالغفار محمد292603 442إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

443إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكروائل سلمان قاسم59948

444إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراياد علي كامل61719

445إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمؤمل كاظم فوزي59865

446إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرفاضل خالد كاظم531859

447إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرارشد علي كريم349008

448إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد جاسب دبيس61456

 علي كاطع553342
ى 449إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

450إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد حازم مجيد291662

451إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد احمد عيال472931

452إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر حسصن جي 60049

453إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد علي كامل61690

ى جواد كاظم531913 454إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

455إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكربارق محمد عبدعلي292019

456إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرفائز فيصل احمد60306

ى جمعة تبينة62242 457إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

458إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي سعيد دايخ59939

ى قاسم عزيز531893 459إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

460إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد حامد عبيد352439

461إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى محمد كاظم436521

 علي كاظم291771
ى 462إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

463إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى بشار ردام60692

464إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرجعفرالصادق عالء نارص438113

465إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكروسام حليم جاسم352080

466إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد جاسم شالكة59787

ى نور291855 467إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد حسير

468إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرصباح فنجان صالل61544

469إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد عبيد عسكر349378

470إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى مايح رزي    ج352975

ي292553
471إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمسلم دردوح جونى

472إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد ثامر محمد59758

473إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عبد ثجيل473778

474إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر طاهر عطاهللا61267

475إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد نارص حواس352896

476إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراسماعيل عمران جبار214445

477إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي اشعاع ابري    ج292544

478إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرازهر عبدالرضا صيهود60511

479إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكركميل عزيز عاكول531912

480إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعبدهللا دريد عبداالئمة491513

481إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعباس غفار طاهر291694

482إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد عادل نعمة62409

483إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد عبدالمحسن ابراهيم291698

ى جعفر عبدالمهدي473645 484إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير



485إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرطارق جياد عبد61280

486إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكركرار عمران عزيز438406

487إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرقاسم علي كريم171462

ى352870 488إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحافظ طاهر حسير

489إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرانور طالب عويس352123

 علي غازي352093
ى 490إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

491إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عماد دنبوس60014

492إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد كامل فرج436283

ى292918 493إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عادل ياسير

ى435808 494إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي عبدهللا حسير

495إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد سالم جي 61573

ى هادي352819 496إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد حسير

 علي فاضل436825
ى 497إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

498إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد عمار محسن531821

499إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي رشيد كاظم171727

ى جبار475809 500إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعقيل حسير

501إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعدنان عباس مدلول350414

502إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرباقر علي نارص61403

503إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرغزوان محمد حيدر349056

504إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرارشد شهيد ديوان291689

505إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي فارس عطية61840

ى292870 506إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكركرار يارس حسير

507إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد هادي عبدالرزاق61946

508إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد كاظم علي60096

509إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمؤمل عبداالمير مفتاح438408

510إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد جبار قضي436109

511إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمجتن  سعد عبد60421

ى مسير كعيد291668 512إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

513إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسام حليم جاسم352066

514إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد احمد فرحان352214

515إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعباس خلف علي61059

516إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعباس شهيد حميد61759

ى عبداالمير جواد438436 517إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرامير

ى61002 518إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد رحيم خشير

519إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد سليم ماهر61168

520إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى محمد عبد نايف60748

521إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرسجاد شهاب حمد214751

522إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرجاسم محمد فهد438736

523إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى طعمة عطشان438124

524إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى مطرسر كاظم292933

525إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمسلم مجيد كاظم62448

ى رزي    ج436695 526إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر حسير

527إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد قاسم صالح352054

528إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرذياب رسحان نعيم474028

529إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرجعفر كاظم فالح475803

530إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمرتضى عطية داخل531899

531إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد رسول عاكول60799

532إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد عبدالواحد شاية60667



ي ثجيل292419
533إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكريعقوب راضى

534إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرفؤاد حسن خليف351930

ى292259 535إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعلي حسن حسير

ى عماد عزيز291995 536إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

537إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسن عباس علي292411

538إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمصطقى احمد حسن61701

ى292785 539إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحازم كريم عبدالحسير

540إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمسلم خليل ابراهيم292890

541إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر حسن حيال63180

542إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراحمد حسن كاظم437871

543إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرقيس حسن خليف473532

544بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرشاكر طاهر خليف397451

545بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرنارص عطب عبدعلي438742

546بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارذكرسالم يارس جابر291733

547دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحيدر صالح وادي60476

548دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرفراس جي  حنون531795

549دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرسالم ثامر محسن60827

550دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمجيد جبار علي437469

ى عباس عبصوب61554 551دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

552دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرعباس جميل كوار292329

553دبلوم2الغراف 52875ذي قارذكرمحمود شاكر كاظم531790

554إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعمار طاهر خليف61628

555إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرعبدالعظيم عودة كريم61150

556إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكراسعد جهيد عبدالرضا472743

ى عجيل جواد60119 557إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرحسير

558إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكربشير عواد احميد438723

559إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحمد عبد جاسم292531

560إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرمحيسن جاسم جي 60341

561إعدادية2الغراف 52875ذي قارذكرخلف عطب عبدعلي62193

ى352434 1ماجستير2الغراف 52875ذي قارأننىصبا سعد حسير

شاهزنان علي كاظم349356
2ماجستير2الغراف 52875ذي قارأننى

3دبلوم عالي2الغراف 52875ذي قارأننىرؤى حسن محيسن349403

4بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزينب مهلهل وادي350251

5بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمه رزاق نايف62168

6بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىنجاة نجم عبد292322

7بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىسوزان خفيف فرج60221

8بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىنجالء جمعه جبار438032

9بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىعذراء جبار عبد60536

10بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرشا هادي طعمة436709

11بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرباب هاشم محمد472648

12بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزينب رحيم خضير291832

13بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهبة شاكر هاشم61507

14بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىاطياف عادل نعمة59676

15بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهدى جياد عدام292281

16بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىحورء صالح كاظم352360

ايات علي كصاب350090
17بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى

ي جي 62673
18بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىمنتىه منخى

ة حسن عويد531836 19بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىامير



20بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىحوراء حسن حيال63295

21بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة عبد وحيد473739

انعام علي حسن60298
22بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى

23بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىميعاد راشد عبد291861

24بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىلمياء مبارك عودة60768

25بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىغفران رياض جبار436315

ى291747 26بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهناء كاظم حسير

ي شيال مجبل59936
27بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىامانى

ي ريسان291891 هيام عرن 
28بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى

مريم علي عودة548886
29بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى

30بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرؤى رجيب حسن60242

31بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىايمان محمد عذافة351928

ى352253 32بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهدى سعد حسير

33بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرشا مطرسر كاظم292480

34دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىرسالة صدام يارس61462

ى292719 35دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىلهام كاظم حسير

36دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىابتسام ارزار مهاوش436879

37دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىافتخار كاظم محمد291740

ى553300 38دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىهيام كاظم حسير

يف علي351745 39دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىامل رسر

40دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىسهام كاظم بطاح62947

41دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىايمان نارص حسن59778

42دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىايمان نارص بدر349606

43دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىوجدان محمد عذافه61826

44دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىصفاء كاظم عزيز292208

45دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىزينب يارس فارس436163

46دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىاخالص علي فرحان214501

47دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة جاسم عباس59822

ي362216
حنان علي صخى

48دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننى

49دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىعالء جعفر عبدالمهدي172000

50دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىهناء هاشم رويض292046

ي438461
51دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة كاطع شمخى

52دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىيرسى ضعيف فرج60895

53دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىغفران نارص فليح350884

54دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىحنان عبد يوسف291726

55دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىبشائر رياض عبدعلي291787

ى محمد هداب318090 56إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىحنير

1ماجستير2الغراف 52875ذي قارأننىدعاء ضعيف فرج60705

2بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىامل كاظم ابراهيم61850

3بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىفاتن كريم رهيف172029

ايات علي كاظم351511
4بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى

5بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهدى شاكر هاشم351953

ي فيصل292585 6بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىنور راج 

7بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىجنان حسن عجيل61415

8بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرؤى عزيز عكون171705

9بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء عواد مطرسر62224

10بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىايات رحمن جخم350807

ى59830 11بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىغنية يارس حسير



12بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء طالب كاظم531771

ة عبيد غياض62452 13بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىامير

14بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىسارة محمد عطشان438745

15بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىدعاء رحيم بدر436811

16بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىابتهال عبدالمحسن جواد59702

17بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهبة عبدالحليم عبد59842

18بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىنىه حاتم عجيل438291

ة سامي كاظم171475 امير
19بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى

20بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىورود يوسف نعمة171114

21بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهدى هادي حسن61744

22بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهدير خالد زعيبل60683

23بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزينب كريم طاهر292676

24بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهدى رزاق رهيف438432

25بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىخديجة صالح وادي291792

26بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىسهام محمد خواف61099

27بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىبسمة عبدالحليم عبد292547

28بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىهدى هادي طعمة436703

29بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىغفران محمد عطشان291777

30بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء عبدالحسن صالح561670

31بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىازل حيدر عباس472947

32بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىسارة طالب كاظم473611

33بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىوسن نارص فليح473489

34بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىليل عبدالواحد شاية171743

35بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىبان ستار معيدي472964

36بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزينب كاظم ابراهيم60525

حنان كاظم علي553866
37بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى

ى خزعل351458 38بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرشا حسير

39بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىانتصار رحيل كاظم291821

40بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىكوثر عامر فهد62908

41بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة صابر حسن352354

42بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرنا قاسم حسن436015

ي شنان60087
43بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرنا غنى

44بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزهور كاظم ابراهيم61708

45بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىحوراء فالح مهدي350723

46بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزهرة جي  كاظم531873

47بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرسل رشيد جبار531861

48بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرشا دايش كاظم350647

49بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىنور حياوي رجة350568

50بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىارساء سامي كاظم171499

51بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىايمان جبار ذهب349636

52بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىالرة بشار جبار62460

ى عطيوي شاهر292172 53بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىبرسر

ى محمد61156 54بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء عبدالحسير

55بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىخمائل عبود فرهود352476

56بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىناهدة جعفر عبدالمهدي351980

57بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة كاظم حاجم59642

58بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىفائزة فليح حسن61091

ى291649 امينة علي حسير
59بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى



60بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء خالد زعيبل61490

ى هادي طعمة436717 61بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىحنير

62بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىمريم وليد جبار291635

63بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىبشائر جواد محسن437655

64بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرساء كاظم طاهر459304

فاطمة علي جابر59721
65بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى

66بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىضخ عصام شهيد292051

ى292369 67بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىنور صبار حسير

68بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرواء حسن حيال59920

69بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىحوراء رزاق نارص62022

70بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرقية طالب كاظم531814

71بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىتق  عصام شهيد60557

72بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىرحاب عبدالحليم عبد62201

ى عبدالكاظم62215 73بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىضخ معير

74بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىالهام جواد كاظم60002

ى60992 75بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىغادة رحيم خشير

76بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزينب فليح حسن61066

فيحاء عبدالكاظم علي171511
77بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننى

78بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىارساء جاسم عباس291658

79بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء باقر محسن61390

80بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة رحيم شلب472953

ي60337
ى فليح راضى 81بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىبرسر

82بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىايمان كريم دخيل171538

ى عبدالكاظم62421 83دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىرسى معير

84دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىحوراء جبار طاهر61209

85دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىاديان احمد نوري351440

86دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىاخالص صباح خلف291686

87دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء كريم عبيد59894

88دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىلمياء ناظم ريسان473415

89دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىدنيا جاسم شالكة291737

ى292398 90دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىارساء رسحان حنير

مروة علي جابر59703
91دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننى

92دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىنرسين علي حسن350940

ى عباس351327 93دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىصابرين حسير

94دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىنور عبدالسالم سعدون61178

95دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىدعاء صالح كاظم349463

96دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء محمد نوري291811

97دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىحوراء عبداالمير جواد351078

98دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىرسل صالح مهدي291685

99دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىريادي بشار جبار63378

ى292300 100دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىوالء جليل حسير

101دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىلينا رياض صبيح62467

102دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء غفار طاهر351949

فاطمة وحيد عبدعلي59793
103دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننى

104دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىمنال ظاهر جحيل60162

105دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة عبدالمحسن جواد62348

106دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىذكرى عبود حسن61107

107دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىنور نجاح رهيف292755



108دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىذكرى رشيد غياض59888

109دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىسارة عمار محسن61138

110دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىسىه غالي علي171518

111دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىغصون محمد عذافة435953

112دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىاشواق حامد جبار60068

113دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىمرفت غازي خضير171557

114دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىسحر عادل وحيد59654

115دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىمريم عالوي ذياب59769

116دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىايات حران جي 171616

117دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىنور كاظم مطرسر61383

ى محسن438726 118إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىضخ حسير

119إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىزمن رزاق موات349041

120إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة حسن عبدهللا435936

121إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىهاجر كاظم ابراهيم59614

122إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىرقية طاهر عطاهللا61344

123إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىازل رجيب حسن60269

124إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىزينب كريم طاهر216646

125إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة لطيف كاظم531846

126إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىنورالهدى صاحب حميد437703

127إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىحوراء مطرسر مهلهل59908

128إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىمالك اسعد جهيد491512

ريم علي شجر171789
129إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننى

130إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىسخ  عبدهللا طالب172260

131إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىنورالهدى قاسم موات548945

132إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىمنى كاظم فوزي61363

133إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىحوراء رحمن جخم350823

134إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىضخ جبار طاهر60636

135إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىسخ  جليل مطرسر436663

136إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىصفا جبار جميل352059

137إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىسارة صباح حسج61132

138إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىزمن رسحان عودة61220

139إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىعذراء عبدالواحد عكيب61859

140إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىغفار شمران رشيد60742

141إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىالزهراء قاسم لفته291913

زهراء علي شجر171880
142إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننى

ى كوار292249 143إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة حسير

144إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىغيداء كريم منشد292196

145إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىنبا بشار جبار61166

146إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىبنت الهدى رسول عاكول292809

147إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء ناظم ريسان473389

148إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىنرجس مشتاق طالب61513

ي437791
149إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىهاجر شهيد ماضى

ى62107 شيماء علي حسير
150إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننى

151إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىندى سعد عبد531887

152إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىسحاب صادق موحان437938

153إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىرسل محمد اسماعيل438421

154إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىابتهال رزاق موات351674

155إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىدعاء هادي طعمة349115



 علي61467
ى 156إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىزينب حسير

157إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء عبدالمحسن ابراهيم61197

تبارك علي حريجة61240
158إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننى

159إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىارساء صالح كاظم352947

ى60293 160إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىحنان صالح عبدالحسير

161إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة عواد مطرسر62141

162إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىشهد جهيد عبدالحسن60931

163إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمه حاتم عجيل61475

164إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىحوراء عجيل عكش292057

165إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىسماح حميد هداب292631

يف438006 166إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىوالء خليل رسر

167إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىزهراء كاظم عكيب438102

168إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىسوالف عادل نعمة62385

169إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىيرسى طالب كاظم531817

ي491492
170إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىسارة شهيد ماضى

ى531737 171إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىكفاية سعد حسير

سارة علي ريسان532222
172إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننى

173إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىاساور محمد اسماعيل59932

ى عباس351314 174إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة حسير

175إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىرجاء نارص عاضي532223

176إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىرحاب جعفر زبيل62088

177إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىايات كريم محمد292309

ى292647  حسير
178إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىاديان مصطقى

179إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىسارة محمد صبار59649

180إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىميساء رسول عاكول60943

181إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىفاطمة محمد هداب61069

182إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىزينب عزيز عكون351295

183إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىرسل عبداالله يونس62260

184بكالوريوس2الغراف 52875ذي قارأننىظالل عبود فرهود349697

ى61762 افتخار علي حسير
185دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننى

186دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىهدى محمد عبد59644

187دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىسهيلة جاسم مهدي349168

188دبلوم2الغراف 52875ذي قارأننىامال عمران عليوي291803

189إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىسندس جاري مسعد61408

190إعدادية2الغراف 52875ذي قارأننىفريال حميد كاظم60790

ى عودة جغيبل548771 1ماجستير2النض 32877ذي قارذكرحسير

2ماجستير2النض 32877ذي قارذكرمحمد سلمان عبدالحسن452507

3ماجستير2النض 32877ذي قارذكرجعفر جبار مدلول43189

ى قاسم115208 4ماجستير2النض 32877ذي قارذكرعقيل حسير

5ماجستير2النض 32877ذي قارذكرمحمد جباري عودة115040

6ماجستير2النض 32877ذي قارذكرعالء حمود صالح180269

ى176433 7ماجستير2النض 32877ذي قارذكرحيدر بري    ج حسير

8ماجستير2النض 32877ذي قارذكرفيصل عزيز كاصد175002

9ماجستير2النض 32877ذي قارذكروائل مراد كاظم539518

10ماجستير2النض 32877ذي قارذكرعبدهللا فاخر يوسف452522

11ماجستير2النض 32877ذي قارذكرحيدر عبدالكريم سالم44541

12ماجستير2النض 32877ذي قارذكرحسن عبيد كريم452453

13ماجستير2النض 32877ذي قارذكرهادي سعد شيبةالحمد454244



14بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرستار جابر دارسر43894

15بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرجميل يعكوب الزم179771

ى453030 16بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرشاكر جاسم حسير

17بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصباح بهلول جالل180077

18بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرجليل يارس كسار534512

19بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرستار بادي علي539599

20بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسعد شالكة محيسن114832

21بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن مدلول لفته452851

22بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركريم كامل حسن539509

23بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرخلف شامي عبود44140

ى حسن فهد454257 24بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

25بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن هادي محمد176470

26بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعبداالله عبدالكاظم مزبان45538

ى تمر رضا179959 27بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

28بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعباس مجيد هويدي452504

29بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرماجد حسن فليح115374

30بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحامد محسن مجباس180395

31بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر تركي زايد399006

32بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد عبدالحسن محمد17221

33بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرستار جبار مدلول367857

34بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد هاشم خلف453054

ى179747 35بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر عبود حسير

ى17583 36بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرجواد جبار حسير

37بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمسلم علي مشعل115572

ى جبير207360 38بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكربادي حسير

ى470636 39بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمرتضى عصمان حسير

40بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرماجد حمود رستم453045

41بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرموس هليل زويد17557

42بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد تركي زايد176948

43بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرغانم مزهر وحيد454155

44بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرهالل حميد جايد115318

45بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد عبدالحسن كنهر180008

46بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر سفيح عطاس534517

47بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرغسان كامل عجيل179990

48بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركاظم غاطي جابر176086

49بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرقحطان مجيد محيسن177098

50بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي والي علي179999

51بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعدنان كاظم رسن180525

ى نصار عبدالرضا470580 52بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعبدالحسير

53بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكررائد كيم جابر179940

54بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركاظم محسن مجباس180479

55بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمؤيد كريم خبار44242

56بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد حصيل كاظم115373

 مطير علي367188
ى 57بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

58بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد حسن طعيمه398909

59بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحسن مجيبل نارص115653

60بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمرتضى عزيز يارس457298

61بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد جاسم كاغد398953



62بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد حميد كنعان180003

63بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعالء هليل زويد17340

64بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرباسم كاظم جوالن207374

65بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر فليح عجيل470556

66بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراياد محمد جلود539550

67بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرجليل عبد مدلول43865

 علي عويد414052
ى 68بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

69بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي ناهض حسن179905

70بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمشتاق طالب خالوي452420

71بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر عبد مداح44113

72بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرقاسم ربيع عويد452671

73بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسالم كشاش يوسف216714

74بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركامل خضير رفة114967

75بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرستار طالب محسن115202

76بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي محمد حبيب414089

77بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعباس لفته عباس534464

78بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد نعيم هويدي453068

79بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرغزوان فيصل محمد180104

ى خليف397337 80بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحمزة حسير

81بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمبارك عبدهللا صالح452741

82بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكررياض وادي صفوك115210

83بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصادق تركي زايد176966

84بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي مراد كاظم452539

85بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرفوزي عواد سلمان534503

86بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعصام مرزوك علي452673

87بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركريم حيال عبدالرضا453192

88بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعليوي خفيف فهد115203

ى179833 89بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد لطيف حسير

90بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي كاظم عودة43683

91بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكربارسر غافل عناد17123

92بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرجليل فليح حسن457104

93بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراياد عودة راشد454180

م439643 94بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعماد عبدالهادي مي 

95بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعون سلمان محمد453144

96بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعادل محمد غالي44009

ى عباس454171 97بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي حسير

98بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعالء عبدالخضى بديوي398280

ى مطرسر عكلة470590 99بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

100بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد رياض عبد452568

101بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمود سلمان عودة452971

ي452645
 علي حسونى

ى 102بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرتحسير

103بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي عبد مطر452891

104بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد كريم جواد452862

ي نارص115060 105بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرماجد عبدالنن 

ي خلف452764
106بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد غنى

107بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكربراك عبدهللا صالح367091

108بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرستار جبار عجيل452715

ى حبيب115221 109بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر حسير



110بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعماد مراد كاظم452443

111بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد سلمان عودة454194

112بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسامح جبار جخيور44613

113بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي حمود حسن398464

114بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكربشار عبيد جياد43851

115بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرباسم عيىس كالص179859

116بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرطه هاشم حسن452401

117بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحامد جواد كاظم17438

118بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي جباري عوده45443

119بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر محسن عالوي539527

120بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعبدالكريم قاسم سهيل115335

121بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرتوفيق عطا نعمه115177

122بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحميد مياح زبار115291

123بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسلمان عليوي نعيمه176670

ب17192 124بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن ثجيل دهير

125بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرنعيم عودة جي 17393

126بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد محمد عليوي115218

127بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرخالد رزاق مكطوف453162

128بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرجابر مطير فهد44555

129بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصالح هاشم موس17735

130بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرهيثم يوسف كاطع115078

131بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصفاء خضى عباس454590

ى منعم نعمه180562 132بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

133بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصابر تركي زايد399030

134بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعواد صدام حبيب179867

135بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحاتم رياض ثجيل457156

ى452596 136بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي محمد حسير

137بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد محمد قمر179687

ى سوادي180611 138بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمسلم حسير

ى جاسم44971 139بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي حسير

ي فرحان17730
140بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعقيل مشنى

141بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرشاكر مري كاظم398595

142بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصالح عبدالرزاق كاظم451559

143بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكربشار تركي زايد176992

144بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد هليل مشاري174959

145بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرامجد جباري عوده45179

146بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرناظم مكرود خضى179894

147بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرماهر جاسم حميد534476

148بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمالك كريم رجاب453099

149بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي عمران عيىس114971

150بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد جباري عوده43845

151بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرهشام جالل عواد176904

ي احمد470657
152بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمسلم غنى

153بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسليم سالم مرزوق452684

154بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي باهض حسن453170

155بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرجالل صدام حبيب44432

156بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركرار كامل عجيل539564

157بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسعد عزيز هاشم469883



158بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى عزيز كسار115438

159بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد ستار جبار180191

160بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرجابر تركي زايد398977

161بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرانور عويد شمران539535

162بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى فيصل محمد115306

163بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرطارق حميد جعفر534501

164بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرضياء خضير عباس180506

165بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر هاشم محمد452899

166بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصادق حميد جعفر539562

167بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحاتم كريم قاسم453200

168بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعالء جليل نعمة45197

ى175292 169بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد جاسم حسير

170بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد مراد زغير534487

ى محمد نمر216766 171بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

172بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرجالل كاظم جبار452553

ى367397 173بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد علي عبدالحسير

ى176605 174بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكربشار كشاش حسير

175بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد هيثم مزهر452692

176بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرامجد رزاق والي453135

177بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد مهدي عباس180015

178بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكروسام محمد عبد115775

179بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد كريم عزيز534497

180بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراكرم عويد شمران44049

181بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرزين العابدين فرحان غافل115183

182بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن عزيز شبوط115251

183بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكررزاق والي حمادي17288

184بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد كاطع عبد367252

185بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد حسن عبد454217

186بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصباح حسن خضير452858

187بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرماجد مطرسر جابر367447

ي470565
188بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرقاسم جبار منخى

189بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد كريم جي 176706

190بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي حميد عبدالواحد45214

 علي محسن17522
ى 191بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

192بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد يارس مهلهل44019

ى فليح469869 193بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي حسير

194بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد هاشم عبد115341

195بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكربارق عيىس هليل539530

196بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمؤيد رجاء علك534478

197بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمهند محسن عبد180418

198بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكريعقوب عبدالرضا هليل44757

199بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد قاصد سعد534495

200بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد علي ساكر عطيه115086

201بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرامجد فيصل كنعان43026

202بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي سامي طلفاح115167

203دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجليل نعمة فرحان114845

204دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعباس مطير صيهود212847

205دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسالم عطية محمد454321



206دبلوم2النض 32877ذي قارذكرصالح حسن حميد207430

207دبلوم2النض 32877ذي قارذكركاظم خفيف فهد452412

208دبلوم2النض 32877ذي قارذكرناجح عذافة كيطان115214

209دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي محمد خضير43912

ي برهان452538
210دبلوم2النض 32877ذي قارذكركاظم شمخى

211دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحسن تمر رضا206051

212دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسالم موس مجدي17391

213دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمطرسر طعيمة حداوي457435

214دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجليل شنان فضيل175826

ى115170 215دبلوم2النض 32877ذي قارذكراسعد ارزي    ج حسير

216دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسلمان هاشم خلف452410

ى43495 217دبلوم2النض 32877ذي قارذكررحمن علي حسير

218دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجبار رزاق جي 454161

219دبلوم2النض 32877ذي قارذكرياس خضير عباس115522

220دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمرتضى كاطع عبد470552

221دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجاسم محمد جلود452696

222دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعودة عبدالحسن شياع452506

223دبلوم2النض 32877ذي قارذكرزيد علي طاهر179934

224دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن كاظم عجة44098

225دبلوم2النض 32877ذي قارذكرفاكر طعيمة ابراهيم398780

226دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد رشيد عبد398721

ى زايد453297 227دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي حسير

228دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد رشيد عبد115172

229دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعبدالكاظم عبدالعزيز عطيه115068

230دبلوم2النض 32877ذي قارذكراياد كريم صيوان115511

231دبلوم2النض 32877ذي قارذكررائد حاتم حسن180621

232دبلوم2النض 32877ذي قارذكرخالد خصاف عباس179681

ى539545 233دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد سعدون عبدالحسير

234دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعبدالمهدي عبدالجليل هاشم43132

ي نارص180153 235دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسامي عبدالنن 

236دبلوم2النض 32877ذي قارذكررافد فليح عجيل414077

ى17681 ي حسير
237دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد عبدالغنى

238دبلوم2النض 32877ذي قارذكررملة حسن جعاز174976

ي عباس453168 239دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمثنى صي 

240دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحسن عليوي محمد180367

241دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجبار جخيور راشد216846

ف كامل مكي452610
242دبلوم2النض 32877ذي قارذكرارسر

243دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد جبار مجباس176843

244دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمقداد كريم صيوان452844

245دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمصطقى عبداالله عبدالكاظم115044

ي539548
246دبلوم2النض 32877ذي قارذكررحمن لهمود راضى

247دبلوم2النض 32877ذي قارذكرميثم رشيد عبد115494

ى جاسم كاغد180034 248دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

249دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد مراد كاظم399072

ى17310 250دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسعد حبيب مفي 

251دبلوم2النض 32877ذي قارذكريارس غافل عناد17107

252دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد غالب كاظم539578

253دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجودة جبار محمد453151



254دبلوم2النض 32877ذي قارذكروليد عبدالرضا حسن180198

255دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعباس عكيس عطية180127

256دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد خضير جواد115025

257دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد حمود صالح17211

ى عبدالرضا هليل169659 258دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

259دبلوم2النض 32877ذي قارذكرضياء زغير غياض180617

260دبلوم2النض 32877ذي قارذكرخالد صادق جعفر43162

261دبلوم2النض 32877ذي قارذكرامجد كاظم ربيع43632

262دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعباس خضير عباس17249

263دبلوم2النض 32877ذي قارذكرصابر عبد العالي رضا439616

ي علي44056
264دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعدنان منخى

ي207402 265دبلوم2النض 32877ذي قارذكرصادق مراد خاج 

266دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد صبار خلف452513

267دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي هليل زغير452606

268دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن نعيثل عطية179745

ى عزيز هاشم453157 269دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

ى مناع469818 270دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد حسير

271دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي اسماعيل محيسن367661

ى469879 272دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعالء احمد عبدالحسير

273دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد حكيم عبدالهادي536223

274دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي مزبان جاسم44003

275دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسلطان طاهر جعفر42962

276دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر هاشم حسن453225

277دبلوم2النض 32877ذي قارذكرنعيم حسن حميد115164

278دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعبدالرحمن محسن نعيمة452773

279دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن فاخر يوسف180117

280دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي عويد عبد452781

281دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن علي هادي454187

ى كريم حيال454386 282دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

283دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمصطقى قاسم طعيمة539589

284دبلوم2النض 32877ذي قارذكرزكريا فيصل محمد539565

285دبلوم2النض 32877ذي قارذكرليث حميد تبينه452755

286دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي كشيش كريم452450

287دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحسان كامل عجيل17130

ى كاظم معارج454298 288دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

289دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر عزيز يارس398349

290دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي محيسن كسار470559

291دبلوم2النض 32877ذي قارذكرفؤاد كريم صيوان469860

ى539457 292دبلوم2النض 32877ذي قارذكرقضي علي حسير

293دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي بلعوط نحيت207204

294دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعالء كريم قاسم115223

295دبلوم2النض 32877ذي قارذكراكرم عبدالرضا زيرج454304

296دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر محسن محمد452998

غام كريم جي 176685 297دبلوم2النض 32877ذي قارذكررصى

298دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي محسن كاظم17564

299دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحكيم كامل حسن453121

300دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد بادي حذية17716

301دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسام كريم صيوان454582



302دبلوم2النض 32877ذي قارذكركرار عبدعلي شالكة45661

303دبلوم2النض 32877ذي قارذكرخالد كامل صكر115206

304دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي هادي عطية115607

305دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسالم صالح حسن454265

ى398492  قاسم حسير
306دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمصطقى

307دبلوم2النض 32877ذي قارذكرطعمة صادق مهدي453176

308دبلوم2النض 32877ذي قارذكركرار علي هالمة453190

309دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي قيس لفته454223

ى مطير367627 310دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسجاد حسير

311دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسعد صباح بهلول115229

312دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمصطقى عبدهللا مراك115064

ى رحيم برهان534499 313دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

314دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعباس محمد حميد469831

315دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد باسم محمد534345

316دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمؤيد نجم عبيد17255

317دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجمال كاطع عبد453021

ى207225 318دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد عبدهللا حسير

ى115322 ى نارص حسير 319دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

320دبلوم2النض 32877ذي قارذكرصفاء يوسف عبد259074

321دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد عباس سعيد179823

ى عبيد شناوة175360 322إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

323إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسهم هدرس كاظم398705

324إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمجيد رزي    ج سالم43821

325إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسعيد رشيد فهد177069

يف محيسن452509 326إعدادية2النض 32877ذي قارذكرطعمه رسر

327إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن تمر رضا179701

328إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسلمان جبار عسكر534469

ى خميس كسار469854 329إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدالحسير

330إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر عجيل خضير179928

331إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي عبدالسادة كاظم115079

332إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر محمد شناوة452941

ى كاظم عرنوص115248 333إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

334إعدادية2النض 32877ذي قارذكرانس خلف مداح439663

335إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمود تعيثل عطيه452601

يف دارم45315 336إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن رسر

337إعدادية2النض 32877ذي قارذكرجبار فليح حسن452580

ى452890 1دكتوراه2النض 32877ذي قارذكرحيدر محمد حسير

2ماجستير2النض 32877ذي قارذكرعالء جاسم عبدالصاحب176304

3ماجستير2النض 32877ذي قارذكرعلي ثامر ملبس45556

4ماجستير2النض 32877ذي قارذكراحمد خزن حمود17709

ى45586 5ماجستير2النض 32877ذي قارذكرعلي حمود حسير

6ماجستير2النض 32877ذي قارذكرحيدر كريم ابديوي534473

7بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد عادل فايز115057

8بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد نهار حمد452742

ى ورد43373 9بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

10بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركاظم فاخر مهدي114976

11بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد زوير جابر43718

12بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد صالح هادي180121



13بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرزيد ياس خضير179912

ى175319 14بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي صبار حسير

15بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد علي جابر474411

16بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرانور رفيق جميل175020

ى غالب سلمان43725 17بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

18بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسعد عطشان سلمان216807

19بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمالك ثجيل حاتم539575

20بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرليث عدنان حسن179837

21بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراياد محمد جابر453115

22بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد قاسم كريم169425

23بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد ثجيل نعيس115188

24بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد حليم حمود179914

25بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعادل حسن كاظم44917

26بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد علي حسن439603

27بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكروليد سمير خضير180530

ى439622 28بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمرتضى قاسم حسير

ى حامد مهدي179949 29بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

30بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد طارق يارس43552

ي حاتم398842
ى
31بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي عوف

32بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرقاسم جميل كريدي17619

ى عزيز كسار175731 33بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمعي 

ي367175 34بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد سالم بلخ 

35بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى سالم حمود470525

ى نعمة452766 36بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر حسير

37بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي فليح حسن169531

38بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد كاطع عبد470734

39بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراكرم خالد هاشم17112

هللا شياع43752 40بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمنهل خير

ى كيم جابر44227 41بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

42بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرنهاد محسن عبدالصاحب179981

 عبدعلي ثجيل114789
ى 43بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

44بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراياد ناظم محمد452625

45بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى ابراهيم غنديب454355

46بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعباس طعيمه جابر179707

47بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمهند عباس سعيد115525

48بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن خليل جي 175352

ي115352
49بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى عبدالصاحب سبن 

50بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرقضي جويد جواد216632

ى43430 51بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرداود سليم حسير

52بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصادق عليوي جابر115419

53بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكررسمد جباري عودة180101

54بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعباس ثامر عجيل115368

55بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد شباط عبد452632

56بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد كاظم خفيف176809

57بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراسعد خليل عيىس281695

58بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعماد محمد جابر469842

ي398576
59بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركاظم محمد سبن 

60بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحازم عبداالمير ارميض180141



61بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد محسن مجباس17461

62بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسالم مهدي روي    ح115047

ى فليح469812 63بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسام حسير

64بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن عبد مجلي176419

65بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى فرحان عطية17569

66بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعبدهللا محمد ناظم176447

67بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد عودة راشد17331

68بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركرار حمود وراد452735

ى17652 69بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن علي حسير

70بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكريحنر كريم جواد452736

71بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركاظم جبار خلف452942

72بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسعود جبار عناد469825

73بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد جميل يعكوب175782

74بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي درسر مكطوف454716

75بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصفا مجيد هويدي552753

76بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسيف جابر عكاب115412

77بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد جواد كاظم452573

78بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرانور حسن ديوان534470

79بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي عدنان لطيف453020

ى جاسم17199 80بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر حسير

81بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعادل حميد مراد115115

ى كريم محمد17137 82بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

83بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي هاشم باقر539542

84بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسالم ثجيل حاتم115590

85بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي كريم مطير367132

عام شاكر عطية398884 86بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكررصى

87بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحسن كريم محسن452446

88بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرامجد ستار كريم17475

ى رزاق469829 89بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد حسير

90بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد جبارة جودة539523

91بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد شهاب حمود470652

92بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد ماجد فاضل180476

93بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرفاخر سمير نعيم469849

94بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرهشام عدنان سلمان115196

95بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسلوان نهاد خضير539539

96بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكررائد يارس شبوط17303

ي179765 97بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي خماط خاج 

ى452577 ي حسير
98بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد غنى

99بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي عبدهللا مراك17585

ى115239 100بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمهند جابر حسير

101بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكررشيد خضى مطرسر115308

102بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراسعد سمير خضير115034

ي شوجة44484 103بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكروليد راج 

ى179846 104بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعماد عاشور حسير

105بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد عبدهللا صالح452481

106بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد خليل كاظم452818

107بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرنورالدين باقر مهدي452805

108بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد حمود عبدهللا398325



109بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي زامل عزبز454541

110بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرارشد لفته زلوم17225

111بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحمزة كمال قاسم398736

112بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعباس صالل حسن548764

113بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعالء نجم عبد115870

ي115002 114بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرواثق نجم عبدالنن 

115بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن سمير عبد44288

116بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي قاصد سعد452595

117بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر محمد شنيور17356

118بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرضياء حامد محسن115598

119بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرخالد عودة صباح452579

120بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصادق جابر خلف177132

121بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي عدنان ثجيل470699

122بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكروسام كاظم غياض180026

123بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسام احمد بساط398302

ى534472 ى كريم حسير 124بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

125بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكريوسف انعيم شلوش175209

126بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكربسام جواد جبار205278

127بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرفهد كشيش كريم115842

128بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى سعد شالكة115081

129بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد انعيم شلوش175201

ى سعيد44736 130بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعالء حسير

ي والي44371 131بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركرار عبدالنن 

132بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعزالدين كريم خضير180292

133بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد كاظم عليوي115314

134بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي يوسف علي454273

135بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي حيدر ابراهيم367336

136بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي عويد عبد415563

137بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد طالب خالوي452590

ى كشاش179756 138بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمود حسير

139بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي كريم ديوان176225

ى فرحان179777 140بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد حسير

141بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركاظم نعيم عجيل115055

142بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد عزيز هاشم470620

143بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراسعد جواد كاظم470598

144بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي كريم حيال45649

145بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمنتظر صالح مزعل470750

ى نعيم عبيد17615 146بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

ى دمن176567 147بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرزين العابدين حسير

ف علي عودة175699
148بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرارسر

149بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد ناهض حسن43765

150بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد درسر مكطوف452510

151بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكركرار علي سمير17168

152بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمرتضى رحيم عبدالواحد115360

ى43706 153بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد جميل حسير

ى539452 154بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرقاسم نارص حسير

155بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى هادي خليف44298

156بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرنصار خضير رفة43299



157بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد محسن عبدالصاحب179971

158بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسجاد رحيم زغير470594

159بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعباس محمد كامل470689

ى469805 160بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرذوالفقار محمد حسير

ى ماجد حميد539551 161بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

ف جبار جخيور175754 162بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرارسر

163بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي جعفر خلوف398270

ي عويد45070 164بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد حرن 

165بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرصدام مجيد رزي    ج176246

ي عويز44533 166بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعباس ناج 

167بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرامجد محمد عليوي180142

168بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرليث كاظم غطغوط17127

169بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحمزة نعيم عبدالكريم414082

170بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرامجد فايز حذية175691

171بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر علي جابر470350

ى367491  علي عبدالحسير
ى 172بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

173بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعمار عبدالكريم قاسم175395

174بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى هادي عبد115145

هللا عبدالعزيز534340 175بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد خير

176بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكررامي جادر مانع548783

177بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرضياء صفاء كامل453304

178بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحسان صاحب كبيص87987

179بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد تركي قاسم180510

ى عزيز حسن115312 180بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

181بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسعد كشيش كريم180461

ي534353
ى لهمود راضى 182بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

ى فشاخ454240 183بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرابوالفضل حسير

ى كاظم469789 184بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرليث حسير

ى180577 185بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي خفيف حسير

هللا470586 ى راشد خير 186بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرياسير

187بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر عواد يارس115262

هللا شياع43731 188بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي خير

ى368178 189بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحيدر عصمان حسير

190بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن سعد شنيور176400

191بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمحمد عبيد كريم452666

192بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرضياء خالد جاسم176268

 علي حمود180364
ى 193بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرياسمير

194بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمصطقى سعد عالوي44127

195بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي جبار غدير17292

196بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرسجاد علي حمود180381

197بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكررياض كريم ناهي115850

ى43792 198بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسن علي حسير

ى نارص115256 199بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرقاسم ياسير

ى مناع176286 200بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمنتظر حسير

201بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعلي قاسم حميد452956

202بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرليث طاهر مهدي470533

ى مطير115160 203بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكراحمد حسير

ى عبد176098 204بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمرتضى حسير



ى جبار منصور176193 205بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

ى470519 ى عصمان حسير 206بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

207بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرمهند رسول جابر470693

208بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرانور فرحان عطية180400

ى حليم حمود398425 209بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرحسير

210بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرضياء صبيح حسن367512

211دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعمر علي رشيد115545

 علي456964
ى 212دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد حسير

ى17548 213دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحاتم عودة باكير

214دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمهدي سعد شيبةالحمد452637

215دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد كاظم عبدالعزيز534492

216دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن جاسم محمد115159

217دبلوم2النض 32877ذي قارذكركامل كريم فاضل115247

218دبلوم2النض 32877ذي قارذكرصادق مطير عبيد115018

219دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي جمال حسن115029

220دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعمار يارس شبوط115023

221دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن عبدالعباس قمر180406

222دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن علي عويد452724

223دبلوم2النض 32877ذي قارذكراكرم حسن محمد180604

224دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر مجبل ضاجي175736

ى عبدهللا43697 225دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي حسير

226دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمصطقى مهدي كويت457186

ى داود سلمان453127 227دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسنير

ى سعيد44368 228دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر حسير

229دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر جليل عبد17742

230دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي نور يارس17231

231دبلوم2النض 32877ذي قارذكروسام ثامر كاظم174995

232دبلوم2النض 32877ذي قارذكركرار يوسف عباس44453

233دبلوم2النض 32877ذي قارذكرفؤاد فارس عاجل452544

 المي180155
ى 234دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسالم حسير

235دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجاسم محمد عطية115094

236دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد صادق عبود45703

237دبلوم2النض 32877ذي قارذكرهشام نارص عكيلي115356

238دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن مياح زبار44335

239دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد قاسم هليل17264

240دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي باسم حسن180091

241دبلوم2النض 32877ذي قارذكرضياء محسن عباس454283

242دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد علي عبد45516

ى17148 243دبلوم2النض 32877ذي قارذكرخالد ماجد حسير

244دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد فاضل نعيم114893

245دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر نعيمة ابراهيم452416

246دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعباس دعيس ساجت45672

ى102979 247دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد جواد عبدالحسير

 علي هادي115426
ى 248دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

249دبلوم2النض 32877ذي قارذكركرار مطرسر عبدالواحد180283

250دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمود كامل عباس367467

ى جاسم محمد453203 251دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

252دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمقدام صبيح عبيد17273



253دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعقيل عباس عبد454202

254دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعالء حلو ملبس367235

255دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعباس علي طعيمة115348

ى175743 ى حلو عبدالحسير 256دبلوم2النض 32877ذي قارذكرامير

257دبلوم2النض 32877ذي قارذكرليث حسن هادي470664

258دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمسلم عباس مدلول44031

259دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر حسن صي 114995

260دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعباس عبد مطر115432

261دبلوم2النض 32877ذي قارذكرفالح رسن عليوي470522

262دبلوم2النض 32877ذي قارذكرفراس حسون عذيب539566

ى470713  احمد عبدالحسير
263دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمصطقى

264دبلوم2النض 32877ذي قارذكرطه مهدي كويت454700

265دبلوم2النض 32877ذي قارذكرهشام فايز خذية367042

266دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد بالسم علي44937

267دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسجاد وليد داخل180329

ى عبدالكاظم يارس115287 268دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

269دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي محسن محمد176232

ى خميس175682 270دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعقيل عبدالحسير

271دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي جاسم عاشور115331

يف17700 272دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن عالوي رسر

ى عبيد180539 273دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي حسير

274دبلوم2النض 32877ذي قارذكراسعد عبد مدلول176017

ى محيل398644 275دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر حسير

276دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد رياض عبد534505

277دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي خيون هاشم367411

278دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي كريم عزيز17244

279دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي حسن صي 115468

280دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن كاظم عبدهللا179674

281دبلوم2النض 32877ذي قارذكرثامر نور يارس17238

282دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي عباس علي179752

ى454739 ى سليم حسير 283دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

284دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد منعيى رزي    ح115065

285دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي ظاهر صابر539549

286دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد نعيثل عطيه180352

ى يوسف نارص539568 287دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

288دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد سواري عبيد207257

289دبلوم2النض 32877ذي قارذكراركان طالب حميد44171

هللا عطية17634 290دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي خير

291دبلوم2النض 32877ذي قارذكرايثار صفاء كامل452931

292دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد هادي محمد176490

 علي115377
ى 293دبلوم2النض 32877ذي قارذكراياد حسير

294دبلوم2النض 32877ذي قارذكررعد مهدي يوسف176280

295دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحمد سلمان محسن115012

296دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر حسن عكيلي45734

297دبلوم2النض 32877ذي قارذكرنبيل عباس عبد454230

298دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي نعيم حميد180181

299دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي عبدالستار محمد17326

300دبلوم2النض 32877ذي قارذكرهاشم طاهر جعفر44257



301دبلوم2النض 32877ذي قارذكرذوالفقار جبار كشاش17142

302دبلوم2النض 32877ذي قارذكركرار رشيد شامي175796

ى خضير115032 303دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد حسير

304دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجودت كاظم حمود44312

ى44150 ي حسير
305إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر غنى

306إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد مهنا عجاج175214

ى كاظم175339 307إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد حسير

308إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمرتضى سليم جاسم180122

ي205941
ى زوينى 309إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمروان عبدالحسير

310إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدالكاظم عبد مطر44336

311إعدادية2النض 32877ذي قارذكرايهاب عبدالرزاق خليف45414

ى نعيس45525 312إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمهيمن حسير

313إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي عمار جميل398610

ى17171 314إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعماد حميد حسير

315إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد علي جسام176294

316إعدادية2النض 32877ذي قارذكرخالد وليد داخل180335

ى صي 176040 317إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي حسير

318إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد نارص فليح44319

319إعدادية2النض 32877ذي قارذكرضياء عماد رحيمة115690

320إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمنتظر بشير عباس368033

ي534788
321إعدادية2النض 32877ذي قارذكراثير كاظم دخينى

 علي470460
322إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد مصطقى

ى453284 323إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس حسن عبدالحسير

324إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي جي  ثامر457517

ى محيل367878 325إعدادية2النض 32877ذي قارذكرصفاء حسير

326إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدهللا عادل حسن216935

327إعدادية2النض 32877ذي قارذكراكرم رشيد عطية44159

328إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد خلف شامي44161

329إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي عدنان حويل470725

330إعدادية2النض 32877ذي قارذكرغيث جاسم عبدالصاحب44064

331إعدادية2النض 32877ذي قارذكرابوالحسن عبدالرضا عزيز44407

332إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحمزة محمد عزيز175327

333إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد حميد عبدهللا115355

334إعدادية2النض 32877ذي قارذكرامير علي عبد175952

ى43870 ي عبدالحسير
335إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعقيل هانى

336إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدهللا جابر شبوط180096

337إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد سلمان رزاق115201

338إعدادية2النض 32877ذي قارذكرجعفر ساجد عزيز115237

 علي مهدي205910
ى 339إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

340إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي نارص غانم175986

341إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسام صالح حسن176645

342إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد حميد عسكر176732

343إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد وائل محسن180175

344إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد ماجد حمود44653

345إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسالم خلف بري    ج367311

346إعدادية2النض 32877ذي قارذكركرار حيدر محمد470425

347إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس رزاق والي534458

348إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمهدي صاحب رزي    ج398665



349إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر علي محسن17647

350إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر عواد هاتف176369

351إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي حسن عليوي229928

352إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي محسن علي205998

353إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدهللا احمد علي457091

354إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد جاسم محمد175258

355إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد محمد جابر457509

356إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمنتظر جالل عواد176924

357إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي عودة جبار180089

358إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعزالدين كريم جواد453253

ي469821 359إعدادية2النض 32877ذي قارذكراسوان نجم عبدالنن 

360إعدادية2النض 32877ذي قارذكرفراس خضير عباس44192

361إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمقتدى فارس خضير452925

362إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد حميد علي452649

363إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمصطقى مهند عبدالكاظم175496

364إعدادية2النض 32877ذي قارذكررسمد رزاق والي534481

365إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمختار سعيد رشيد180346

366إعدادية2النض 32877ذي قارذكركرار صبار زغير454640

367إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد بدين ربيع179678

368إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد مرتضى كاطع469836

ى534792 369إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمود علي عبدالحسير

370إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمرتضى سلمان زاير169649

371إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمجتن  طالب خالوي398446

372إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن لفته عبدالرضا452985

373إعدادية2النض 32877ذي قارذكررياض كريم جابر452982

374إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن جاسم عاشور43206

375إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن خلف مزعل176022

ي469809
ى راضى 376إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

377إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد خالد جارهللا398865

378إعدادية2النض 32877ذي قارذكرامير عباس عبد457356

379إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمرتضى محسن كزار397363

380إعدادية2النض 32877ذي قارذكرامجد ناجح عذافة180082

381إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدالرحمن محمد شنيور207260

382إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمرتضى حسن هاشم470528

383إعدادية2النض 32877ذي قارذكرابوتراب رسمي جاسم17752

ى مرزوك452490 384إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحمزة حسير

385إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس غالب بعير169617

386إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدالخضى صالل حسن206038

387إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن رزاق حسن457115

388إعدادية2النض 32877ذي قارذكرامجد كشيش كريم453212

ى398684 389إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمنتظر قاسم حسير

390إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي بالسم يوسف207239

391إعدادية2النض 32877ذي قارذكرصفاء جبار حلؤ400993

يف دارم176031 392إعدادية2النض 32877ذي قارذكروسام رسر

ى جبار غدير43963 393إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

394إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر كامل خضير17640

395إعدادية2النض 32877ذي قارذكرهشام جليل نعمة205926

396إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي شاكر مري115272



397إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد عبدالحسن علي175810

398إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمود عناد محيل367762

ي رزاق205960 399إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس لعين 

400إعدادية2النض 32877ذي قارذكركرار صادق شالل548788

401إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي كريم جاسم478474

ى115316 ى عالوي حسير 402إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

403إعدادية2النض 32877ذي قارذكرانور والي علي169572

404إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمرتضى مهند عبدالكاظم205890

405إعدادية2النض 32877ذي قارذكرانمار حاتم سعيد45242

406إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد فليح حسن273929

407إعدادية2النض 32877ذي قارذكررياض عباس جابر115568

408إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس خضير موازي453011

409إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمنتظر قحطان عويد206090

410إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد غازي عطشان453078

411إعدادية2النض 32877ذي قارذكرامير شاكر مري180298

412إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي باسم محمد238081

413إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد رسحان حمود43249

414إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر صالح حسن469882

415إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد غزاي كاطع115036

ى هادي عطية180264 416إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

 علي حسن454633
ى 417إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

418إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمنتظر صادق شالل452622

419إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي جمال كاطع452455

420إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد شالل عاجل115192

421إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي محيبس غاطي180615

ى رسن114962 422إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمسلم عبدالحسير

423إعدادية2النض 32877ذي قارذكرضياء احمد خضير44179

424إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمصطقى حسن مدلول454210

ى عبدالكاظم ورد17757 425إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

426إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي جواد كاظم452566

427إعدادية2النض 32877ذي قارذكرقاسم عبدالرزاق وارد131052

428إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن نور يارس367426

429إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن علي محيسن176239

430إعدادية2النض 32877ذي قارذكركرار علي مزبان175345

 علي كاظم205847
ى 431إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

432إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد عباس مطير179997

433إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس لفته معنة453182

434إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمؤمل كاظم حبيب453249

435إعدادية2النض 32877ذي قارذكرهادي صعيصع خليوي207388

ى سوادي179724 436إعدادية2النض 32877ذي قارذكركرار حسير

437إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن صالل حسن548794

438إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي االكي  عباس رضا45565

ي خضير17161
439إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد راضى

440إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي عبدالعباس قمر180487

ى كشاش179728 441إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمنتظر حسير

442إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد نعمة جليل179695

443إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسن هادي عزيز43523

444إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي عبدالرضا عزيز44421



 جبارة جبير115279
445إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمصطقى

446إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس ستار جبار175462

447إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمرتضى كريم جاسم17573

ى205842 448إعدادية2النض 32877ذي قارذكرخالد صالح عبدالحسير

ى179762 449إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي سعد شنير

450إعدادية2النض 32877ذي قارذكرجواد حسن جواد175516

451إعدادية2النض 32877ذي قارذكروسام صالح حسن115100

452إعدادية2النض 32877ذي قارذكرباسم صاحب كبيص90240

ى عامر غركان176262 453إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

454إعدادية2النض 32877ذي قارذكربهاء مضى حرمس367704

455إعدادية2النض 32877ذي قارذكررامي كامل عزيز534519

456إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمنتظر خلف سعيد176872

457إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر شاكر مطرود175539

ى457342 458إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس عصمان حسير

459إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس كاظم نارص43678

ى كاظم سمير179941 460إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

461إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدهللا احسان ماجد470762

ى229932 462إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي ضياء شنير

463إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد صالح عبد115124

ى180432 464إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدالزهرة جمال عبدالحسير

465إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد صالح حسن453093

466إعدادية2النض 32877ذي قارذكرصالح صادق جويد453232

467إعدادية2النض 32877ذي قارذكركرار عودة جبار175470

468إعدادية2النض 32877ذي قارذكررسول داود سالم452821

469إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعالء محسن مناع45680

470إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد مهدي مانع180138

471إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر حصيل كاظم115230

472إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد سعود عليوي180110

ى عدنان لطيف453009 473إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

474إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي عكار مسير452587

475إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد عظيم حميد175301

476إعدادية2النض 32877ذي قارذكرصادق حميد سلمان534482

ى كاظم534516 477إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمقتدى امير

478إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي جليل يارس534514

479إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحيدر دارسر ريحان17534

480إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحاتم جاسم محمد44710

481إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد جالب عجيل175283

482إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمصطقى لطيف جويد534388

483إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد عواد نارص534479

484إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمالك باسم حميد452918

485إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعالء خالد جاسم17491

486إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمنتظر كريم كسار367799

487إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد رعد عاضي115636

ى207353 488إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد بادي حسير

ى539570 489إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمهدي احمد عبدالحسير

ى نعيس115190 490إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد حسير

ى عبدهللا115232 491إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدهللا حسير

492إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمرتضى عدنان ثجيل559661



493إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمهدي خيون هاشم368222

494إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد احمد بري    ج539586

ى206023  علي حسير
ى 495إعدادية2النض 32877ذي قارذكرتحسير

496إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد جبار عاجل534491

ى534508 497إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد رحمن حسير

ى فرحان207407 498إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمحمد حسير

499إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد عدنان لطيف453035

500إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحمزة صباح عبدالرزاق180382

501إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعالء خلف محسن44386

502إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد حسن عودة452630

503إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمهدي فاخر مهدي115393

ى115345 504إعدادية2النض 32877ذي قارذكركرار محسن حسير

505إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي نجم عبد175489

506إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسلوان مثنى صكبان452545

507إعدادية2النض 32877ذي قارذكرمهند نعيم عودة534507

508إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعباس عبدالحسن علي454677

ي عودة470304 509إعدادية2النض 32877ذي قارذكراحمد باج 

ى مرزوك469816 510إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعلي حسير

ى عبيد180163 511إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسجاد حسير

512إعدادية2النض 32877ذي قارذكرضياء محروس رهيف273950

513إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحمزة سهم هدرس45457

514إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعقيل نعيم فليح398749

ى طالب ثجيل454615 515إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

516إعدادية2النض 32877ذي قارذكرقاسم جاسم مكرود180337

517إعدادية2النض 32877ذي قارذكرنورالدين طالب كامل175506

ى كريم ابراهيم207394 518إعدادية2النض 32877ذي قارذكرحسير

ى180033 519بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرفؤاد جبار حسير

520بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرغسان ابراهيم عبدهللا44112

521بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرعمار فياض عبدالرضا44409

ى حسن539555 522بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرامير حسير

ي367157 523بكالوريوس2النض 32877ذي قارذكرداود سالم بلخ 

ي عبيد45156
524دبلوم2النض 32877ذي قارذكررحمن كون 

525دبلوم2النض 32877ذي قارذكرنذير رشيد عطشان17714

ي سوادي169669 526دبلوم2النض 32877ذي قارذكرقحطان ناج 

527دبلوم2النض 32877ذي قارذكرساجد عليوي جابر17560

528دبلوم2النض 32877ذي قارذكرجاسم مطير عبيد180208

هللا عطية17747 529دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعبدهللا خير

530دبلوم2النض 32877ذي قارذكرساجد سلمان وسخ17610

531دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد كامل عبداالمير452585

ى180203 532دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمصطقى لطيف حسير

هللا عطية17627 533دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحيدر خير

534دبلوم2النض 32877ذي قارذكرستار مرزوك علي452688

535دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد جبار نعمة17279

536دبلوم2النض 32877ذي قارذكرفارس خضير عبد414079

537دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحامد حمود حسن398625

538دبلوم2النض 32877ذي قارذكررعد لفته زلوم452776

539دبلوم2النض 32877ذي قارذكرباسم جواد كاظم17663

540دبلوم2النض 32877ذي قارذكررياض وشك علي45100



541دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعالء كاظم حمود44291

 عبدعلي حميد115448
ى 542دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسير

543دبلوم2النض 32877ذي قارذكررحيم فليح فري180599

ي نعمه مداح452500
544دبلوم2النض 32877ذي قارذكرهانى

545دبلوم2النض 32877ذي قارذكراحمد مجيد عطية453241

ى مراك176209 546دبلوم2النض 32877ذي قارذكررائد حسير

547دبلوم2النض 32877ذي قارذكرلؤي عبدالخضى بديوي453098

ي مرار452702 ي لعين 
548دبلوم2النض 32877ذي قارذكرغنى

549دبلوم2النض 32877ذي قارذكرقائد حاتم حسن176282

550دبلوم2النض 32877ذي قارذكرشهيد شياع نحيت17471

551دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعلي حنون مهنه175271

552دبلوم2النض 32877ذي قارذكرهيثم مزهر حمد453223

553دبلوم2النض 32877ذي قارذكرسجاد عبدهللا فندي398374

554دبلوم2النض 32877ذي قارذكرحسن مري كاظم452720

555دبلوم2النض 32877ذي قارذكرمحمد تعيثل عطيه175611

556دبلوم2النض 32877ذي قارذكرخالد مجيد عطية169629

557دبلوم2النض 32877ذي قارذكرعباس عبيد محمد469839

يف539543 558إعدادية2النض 32877ذي قارذكرقاسم فرج رسر

559إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعماد عبدالواحد هاشم115108

560إعدادية2النض 32877ذي قارذكركاظم علي عبد207405

ي عبدالسادة174966 561إعدادية2النض 32877ذي قارذكرعبدالوهاب صي 

562إعدادية2النض 32877ذي قارذكرجبار صاحب عاضي115311

ى398551 563إعدادية2النض 32877ذي قارذكرسامي جبار حسير

564إعدادية2النض 32877ذي قارذكرفالح عبدالحسن علي45227

565إعدادية2النض 32877ذي قارذكروسام عبدعلي محمد115384

1ماجستير2النض 32877ذي قارأننىاسعد رشيد عطية534502

وطفاء كامل مكي453083
2دبلوم عالي2النض 32877ذي قارأننى

3بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىحبيبة عبدهللا عبد539531

4بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمريم كاظم جوالن180186

شهرزاد علي كاظم115113
5بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

6بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنغم كمال جاسم176536

ي شاهود470672
ة راضى 7بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىامير

8بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفليحة عبد حمد453215

ي شاهود115075
9بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىانوار راضى

10بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىوجدان محسن لفته43890

11بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهيفاء طاهر جعفر43797

12بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىخلود صبيح بردان180495

13بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىكفاح عادل جاسم452874

14بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة نزال عجيل115558

15بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمنتىه فرحان غافل177116

16بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىافاق جواد كاظم115027

17بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزينة كاظم محمد115111

18بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهناء كاطع عبد177043

ي طعمة رحيل115073
19بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىتهانى

الهام علي غنديب452605
20بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

ي والي115098 حوراء عبدالنن 
21بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

22بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىخلود فرحان غافل115180

بيداء علي غريب179713
23بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى



24بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىعبير صالح عليان175627

ي534493 جنان نجم عبدالنن 
25بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

26بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىوجدان كريم صيوان470644

ي114979
27بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمريم ثامر حسونى

28بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىوجدان محمد هالل539525

29بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرغد شاكر جاسم453036

30بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهديل قاسم يعقوب454647

نور علي عويد115105
31بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

هناء غالي فليح115535
32بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

33بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايمان حميد زلوم45008

34بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهدى محمد زبالة452591

35بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاالء كاطع عبد177020

36بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهدى جليل لفته539493

37بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاعتماد منعم نعمة207208

38بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمها ماجد خضير180569

ي عكش180518 39بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرجاء راج 

يف جبار44203 40بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىغسق رسر

41بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزهراء رزاق حسن453172

42بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىضخ رحيم مطر453209

43بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىامنة رسمي جلود452678

44بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرشا مخي حامي44690

ى115552 45بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىازهار كاظم حسير

زهراء رحمن علي43472
46بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

47بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزينب والي علي169610

48بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزينب عليوي عبد174981

ى17345 49بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنور سعدي حسير

50بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسناء كريم زغير115031

51بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىدعاء سليم سالم17608

52بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسهام باهض حسن179875

53بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىارساء جمعة عبد180438

ى452483 54دبلوم2النض 32877ذي قارأننىساهرة هاشم حسير

فاطمة علي جابر470705
55دبلوم2النض 32877ذي قارأننى

56دبلوم2النض 32877ذي قارأننىبديعة عبد ثجيل207365

57دبلوم2النض 32877ذي قارأننىاحالم رشيد سلمان44125

58دبلوم2النض 32877ذي قارأننىامنة سلمان عبدالحسن43814

حمدية والي حذية469856
59دبلوم2النض 32877ذي قارأننى

60دبلوم2النض 32877ذي قارأننىفاطمة فليح عجيل17599

61دبلوم2النض 32877ذي قارأننىخمائل شناوة طعمة17677

62دبلوم2النض 32877ذي قارأننىهيفاء هالل ثجيل399054

63دبلوم2النض 32877ذي قارأننىرباب خليل فهد469800

64دبلوم2النض 32877ذي قارأننىاشواق كمال احمد452599

65دبلوم2النض 32877ذي قارأننىشهرزاد مراد كاظم457528

66دبلوم2النض 32877ذي قارأننىثجيلة ساجت علي539582

67دبلوم2النض 32877ذي قارأننىحنان خماط مطر452901

68دبلوم2النض 32877ذي قارأننىفاطمة حسن نضيف43710

ي44323 69دبلوم2النض 32877ذي قارأننىايمان صباح ناج 

ي شاهور179820
70دبلوم2النض 32877ذي قارأننىهدية راضى

71دبلوم2النض 32877ذي قارأننىاسماء جبار عبدالكريم179842



72دبلوم2النض 32877ذي قارأننىحنان كشيش كريم452520

73دبلوم2النض 32877ذي قارأننىايمان عبدالحسن حلو115361

74دبلوم2النض 32877ذي قارأننىمنتىه هادي جابر176620

75دبلوم2النض 32877ذي قارأننىزينب منعم نعمة169509

76دبلوم2النض 32877ذي قارأننىدالل منعم نعمه176008

77دبلوم2النض 32877ذي قارأننىسندس عطا نعمة539597

78دبلوم2النض 32877ذي قارأننىنبأ عزيز كاصد470548

79دبلوم2النض 32877ذي قارأننىهند فاخر مهدي452950

80إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزينب عيىس مجدي179807

ليالي رحيم فاضل176322
81إعدادية2النض 32877ذي قارأننى

82إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمنار عزيز كاصد452747

83إعدادية2النض 32877ذي قارأننىالرا عبداالمير يحنر451554

1ماجستير2النض 32877ذي قارأننىسخ  خير الدين مطير207347

2ماجستير2النض 32877ذي قارأننىصفاء جاسم عبدالصاحب179813

ى180455 3بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة جمال عبدالحسير

دعاء علي غريب180013
4بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

ى شاكر جاسم452518 5بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىياسمير

6بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنورة خضير موازي452937

ى سعدون115179 7بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىابتهاج عبدالحسير

ى535664 ى عبدالحسير 8بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة حسير

9بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىحبيب جعفر مهدي169563

10بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىحوراء عبدهللا جعفر43332

11بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاشكان جادر مانع454607

ى جاسم115319 12بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمه حسير

13بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسحر حسن مدلول452842

14بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهالة ثامر كاظم115288

15بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزهراء عبدالحسن حلو470711

16بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىدعاء جاسم محمد470746

17بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسخ  رحيم زغير470603

18بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرجاء محسن بهلول539528

19بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاسيل احمد بزي    خ44451

ى نعمة469510 ى حسير 20بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىحنير

ى453265 21بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنهلة محمد حسير

22بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىدعاء رياض شاكر175762

23بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهالة حنون فليح180316

فاطمة علي صالح44270
24بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

25بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمه قاسم خلف17133

26بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىتمارصى غانم عطية452389

27بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايمان طاهر جعفر42996

28بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهناء مهدي جخيم452753

29بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنجاة صبار مجهد17402

30بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنداء مجيد رزاق176202

31بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايمان يوسف علي176336

32بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة عودة غاطي180614

33بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىوسن عودة راشد115263

34بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايات عقيل محسن175248

35بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسهاد مراد كاظم453067

36بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىافتخار عناد محيل398525



37بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىتق  فالح حسن453107

38بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهالة جواد جبار175372

39بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزينة سعيد عبد114953

40بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىحوراء محمد عبدالحسن45595

41بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزهراء جبار مزهر115227

ي114824
42بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىشهرزاد كاظم راضى

43بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسخ  مراد كاظم452881

44بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسخ  هادي عبد115148

45بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسخ  سعد عالوي177084

46بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىموج يحنر مهدي43608

47بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة جواد جبار17577

48بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسماهر حميد عبدهللا43586

49بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاقبال فليح حطحوط45260

50بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىتبارك فالح حسن452620

51بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرواء خليل نعمة469802

52بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىانتصار خريبط عبد169601

53بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهند نعيم عبدالكريم43988

ى فرحان207414 54بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرندة حسير

55بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىبشائر خلف حميد43668

56بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىميناء عباس علي367284

ى صالح169442 57بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنىه حسير

سالي عبداالمير يحنر548775
58بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

59بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنورالهدى ستار جبار367837

60بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهجران فليح حسن115675

61بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمريم طالب فالح175381

ى عكيش175224 62بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمريم عبدالحسير

ي والي44359 فاطمة عبدالنن 
63بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

64بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىماجدة رزاق مكطوف452639

65بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهدى هادي عبد115151

ى179755 66بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمعصومة سعد شنير

67بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىوالء جبار جخيور44572

68بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىحوراء اسماعيل محيسن367570

69بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهند جبار عاجل470742

ى470380 70بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىبدور عصمان حسير

71بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهند حنون فليح114983

72بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة وادي صفوك115158

ي خالوي45296
73بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمسار غنى

74بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزهراء حسن مزعل115093

75بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىانعام جوير عدل539468

76بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىعبير رشيد زوير452514

77بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايمان كريم بديوي534451

78بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرشا كامل طعيمة115140

79بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايات جالل عواد176887

80بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايات صبار مجهد453074

81بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاوراس محسن مناع114924

ى قاسم43417 82بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىانعام حسير

83بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرسور اسعد ارزي    ج206075

84بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرواء عبدالحسن حلو470728



85بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىحوراء اسحق محسن367545

86بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايناس علي عبدهللا115381

87بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاسماء عباس مدلول179852

88بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهند رحيم عودة17545

89بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىامال مري كاظم453056

90بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهديل شالل عاجل169586

91بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىذكرى جواد كاظم368003

92بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمجيدة مراد زغير534484

93بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىدعاء جليل عبد216707

ى رسن115134 94بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىارساء عبدالحسير

95بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرجاء جالب عجيل180588

ى169675 96بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنور صالح عبدالحسير

97بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىامال كريم جاسم469822

98بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمريم عباس عبدهللا180314

99بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىلهيب يوسف كاطع452996

ي454336
100بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىكوثر خالد عبدالغنى

ي بادي حذية115325
101بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىامانى

102بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىعبير ناجح فشاخ115090

103بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىارساء خلف سعيد176860

104بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسارة حمود ثجيل470676

105بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاتن عقيل فالح367358

106بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسارة محمد عزيز17660

شهد علي محمد43045
107بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

ى44514 108بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنور عبدالكريم عبدالحسير

109بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمنال عودة عبدالرضا452827

110بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاسماء مجبل ضاجي175974

111بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسارة عبدالحسن صبيح17671

ي179772
112بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىابرار ماجد عبدالغنى

ندى عبدالحسن علي452835
113بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

114بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهالة نعيم عبدالكريم44771

115بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة كريم خلف115274

نورة محمد غالي176319
116بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

117بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسخ  محسن جبار180300

118بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمها عبدهللا حمر57665

119بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزينب محسن عجيل179878

ى453166 120بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزينب محمد حسير

121بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهبة كاظم ثجيل469794

ى دمن457887 122بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمروة حسير

123بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزينب يوسف علي453146

124بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرقية عواد يارس115243

125بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىدعاء هادي خليف115006

ى452787 126بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىصابرين نارص حسير

ى عكيس175239 127بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمروة عبدالحسير

128بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهناء اسماعيل محيسن367590

ى محمد43600 129بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة عبدالحسير

130بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىارساء رحيم عجمي452963

131بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزينب خليل سويلم115266

132بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة عباس عبدهللا179786



133بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايمان محمد جابر452793

134بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة فليح نميش539532

ايمان علي صالح180131
135بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

136بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزينب عدنان داود115321

ي يحنر مهدي43837
137بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىضى

138بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهدى نزال عواد115133

139بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمها عاجل كاظم175942

140بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمروة رزاق سالم452458

141بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهند عبداالمير يحنر115879

142بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزهراء عبداالمير يحنر207380

143بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىحنان هاشم عبد114912

ى يوسف نارص470544 144بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنرمير

145بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىانعام محمد جابر452796

عبير والي علي176830
146بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

147بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرغد رحيم عجمي115252

148بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاسيا كريم جواد452426

149بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىهدير مجيد رزي    ج180354

150بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىفاطمة سعد شالكة115037

151بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسارة عباس هادي179955

152بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنضال حمود مجيبل43914

153بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزهراء طاهر جعفر43784

بلسم علي حسن439675
154بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

155بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىالهام حميد شبوط45507

156بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىعلياء ناجح رزاق176152

157بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىدعاء جاسم محمد115481

158بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىخلود مجيد عطية453112

159بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىزهراء عادل عبداالمير17284

160بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىرجاء كاطع عبد179871

161بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىنضال عجيل كاظم175008

162بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسماح حسن عودة175767

163بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىحنان جاسم محمد367743

164بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمريم شاكر جميل216861

165بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاسماء عودة راشد180324

ى عبد43566 166بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىندى حسير

167بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمروة مجيد هويدي175389

168بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمروة جاسم عبدالصاحب179805

169بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسخ  جمعة جاسم176752

ي539198
170بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىازهار كاظم ذخينى

ى453108 مريم علي عبدالحسير
171بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننى

172بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمنى احمد عيان43978

173بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىاصيل نجم عبد176549

ي176765
174بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىايثار غالب غنى

175بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىغفران رحمن حسن176254

ى مطير115165 ى حسير 176دبلوم2النض 32877ذي قارأننىحنير

ى صالح175961 177دبلوم2النض 32877ذي قارأننىاثمار امير

178دبلوم2النض 32877ذي قارأننىسحر حيدر خلوف454556

179دبلوم2النض 32877ذي قارأننىمحمد وادي صفوك115120

180دبلوم2النض 32877ذي قارأننىمروة كريم جاسم17314



181دبلوم2النض 32877ذي قارأننىعذراء عباس كاطع44078

182دبلوم2النض 32877ذي قارأننىنور هادي عطية43761

183دبلوم2النض 32877ذي قارأننىصابرين يوسف علي176357

184دبلوم2النض 32877ذي قارأننىانتصار ابراهيم طاهر470612

ي عودة17297 185دبلوم2النض 32877ذي قارأننىنجاة باج 

186دبلوم2النض 32877ذي قارأننىاسيل قاسم فليح454570

187دبلوم2النض 32877ذي قارأننىزهراء حسن عليوي367605

188دبلوم2النض 32877ذي قارأننىانعام سلمان محمد175591

ى مناع115154 189دبلوم2النض 32877ذي قارأننىجيهان حسير

190دبلوم2النض 32877ذي قارأننىوفاء فاضل عباس115603

191دبلوم2النض 32877ذي قارأننىزينب اسعد منشد180086

192دبلوم2النض 32877ذي قارأننىرويدا كاظم مري    ح169495

193دبلوم2النض 32877ذي قارأننىصفاء لفته زلوم115217

194دبلوم2النض 32877ذي قارأننىزهراء حيدر كريم176311

195دبلوم2النض 32877ذي قارأننىايات كاظم جوالن115019

ى مطرسر539567 196دبلوم2النض 32877ذي قارأننىرغد حسير

197دبلوم2النض 32877ذي قارأننىوسن حسن نارص454571

198دبلوم2النض 32877ذي قارأننىفاطمة حصيل كاظم179929

199دبلوم2النض 32877ذي قارأننىمريم طاهر جعفر43354

200دبلوم2النض 32877ذي قارأننىزينب حمد عبدهللا44243

201دبلوم2النض 32877ذي قارأننىامنة هادي خليف44261

االء خضير والي17155
202دبلوم2النض 32877ذي قارأننى

يف452557 ى عالوي رسر 203دبلوم2النض 32877ذي قارأننىانير

ي44226
204دبلوم2النض 32877ذي قارأننىاساور ثامر حسونى

205دبلوم2النض 32877ذي قارأننىرملة سعيد عبد114956

206دبلوم2النض 32877ذي قارأننىنور ماجد حميد539558

ى محيل180051 207دبلوم2النض 32877ذي قارأننىبيداء حسير

ي43145
208دبلوم2النض 32877ذي قارأننىهدى ثامر حسونى

209دبلوم2النض 32877ذي قارأننىنجالء جالل عواد176939

ي جابر44633
210دبلوم2النض 32877ذي قارأننىوداد شمخى

211دبلوم2النض 32877ذي قارأننىمروة جاسم عاشور43121

212دبلوم2النض 32877ذي قارأننىايمان سلمان محمد17488

213دبلوم2النض 32877ذي قارأننىقطرالندى عبدالكاظم زغير398389

214دبلوم2النض 32877ذي قارأننىحنان خالد جاسم17504

215دبلوم2النض 32877ذي قارأننىساهرة قاسم هليل17257

216دبلوم2النض 32877ذي قارأننىمها مجيد رزي    ج180228

ى452910 سجا علي عبدالحسير
217دبلوم2النض 32877ذي قارأننى

218دبلوم2النض 32877ذي قارأننىرغد غزاي كاطع179795

219دبلوم2النض 32877ذي قارأننىرملة نعيم عبدالكريم45275

220دبلوم2النض 32877ذي قارأننىفاطمة كاظم خفيف176788

221دبلوم2النض 32877ذي قارأننىاسماء عبدهللا جعفر179922

ى طالب رحيم452705 222إعدادية2النض 32877ذي قارأننىبنير

223إعدادية2النض 32877ذي قارأننىارساء قاسم حميد457482

224إعدادية2النض 32877ذي قارأننىفرقد كريم جاسم474342

225إعدادية2النض 32877ذي قارأننىبيداء رزاق حسن453180

226إعدادية2النض 32877ذي قارأننىوالء عبدالحسن حلو470443

ى534782 227إعدادية2النض 32877ذي قارأننىفاطمة سعد حسير

228إعدادية2النض 32877ذي قارأننىهدى صالح حسن401204



هند محسن علي174989
229إعدادية2النض 32877ذي قارأننى

230إعدادية2النض 32877ذي قارأننىختام خلف بري    ج457249

231إعدادية2النض 32877ذي قارأننىاية مرتضى كاطع469846

232إعدادية2النض 32877ذي قارأننىدنيا عماد مراد457280

ى176298 233إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزينب منير عبدالحسير

غفران محمد غالي180148
234إعدادية2النض 32877ذي قارأننى

235إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمريم موس عزيز17694

236إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزهراء اسعد منشد207246

237إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزهراء جليل عبد216756

238إعدادية2النض 32877ذي قارأننىازهار رسمي جلود457321

239إعدادية2النض 32877ذي قارأننىغفران عماد مراد454291

240إعدادية2النض 32877ذي قارأننىنور رائد كريم17383

241إعدادية2النض 32877ذي قارأننىفاطمة محمد لملوم17363

242إعدادية2النض 32877ذي قارأننىعلياء رحيم عودة115119

243إعدادية2النض 32877ذي قارأننىغفران صاحب كبيص87967

244إعدادية2النض 32877ذي قارأننىغفران فليح حسن207264

ى176218 245إعدادية2النض 32877ذي قارأننىاية رائد حسير

246إعدادية2النض 32877ذي قارأننىكوثر طالب كاظم398924

247إعدادية2النض 32877ذي قارأننىاديان عبدالكريم عودة94251

248إعدادية2النض 32877ذي قارأننىايمان خالد جاسم17480

249إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزهراء حمود سلمان114938

ى محمد179829 250إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزينب حسير

ى عليوي180129 251إعدادية2النض 32877ذي قارأننىاطياف حسير

252إعدادية2النض 32877ذي قارأننىميس علي محمد534467

253إعدادية2النض 32877ذي قارأننىنورة حميد عسكر175791

254إعدادية2النض 32877ذي قارأننىصفاء طالب محسن469887

255إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمالك عبدالكريم عودة115056

256إعدادية2النض 32877ذي قارأننىغصون كاظم جوالن17595

257إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمالذ حيدر عبود179741

هالة حسن علي474798
258إعدادية2النض 32877ذي قارأننى

259إعدادية2النض 32877ذي قارأننىسخ  عبدالكريم قاسم534453

260إعدادية2النض 32877ذي قارأننىعبير مطرود دغيم534462

261إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمروة قاسم بندر17592

262إعدادية2النض 32877ذي قارأننىايمان فليح حسن176389

263إعدادية2النض 32877ذي قارأننىسخ  عبداالمير يحنر457209

264إعدادية2النض 32877ذي قارأننىسخ  قاسم حميد457497

265إعدادية2النض 32877ذي قارأننىهبة صالح حسن115694

ى367385 فاطمة علي عبدالحسير
266إعدادية2النض 32877ذي قارأننى

267إعدادية2النض 32877ذي قارأننىحوراء صالح حسن115212

268إعدادية2النض 32877ذي قارأننىايمان عادل حسن216912

269إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمريم عبيد علوان44471

270إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمريم صدام معوجل42932

ى عباس حسن176374 271إعدادية2النض 32877ذي قارأننىبنير

272إعدادية2النض 32877ذي قارأننىنور شاكر جاسم453051

273إعدادية2النض 32877ذي قارأننىنوران كريم حسن469872

274إعدادية2النض 32877ذي قارأننىدعاء سلمان هليل469797

ى207357 275إعدادية2النض 32877ذي قارأننىفاطمة بادي حسير

276إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزينب قاسم فليح452914



277إعدادية2النض 32877ذي قارأننىايناس سمير عبد454622

278إعدادية2النض 32877ذي قارأننىهناء نعيم عودة259590

279إعدادية2النض 32877ذي قارأننىوئام عامر حمود180501

ي470277
280إعدادية2النض 32877ذي قارأننىهبة عبدالصاحب سبن 

281إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمريم حيدر عبود179736

اسيل عبدالحسن علي452927
282إعدادية2النض 32877ذي قارأننى

ي44210
ي ثامر حسونى

283إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمثانى

284إعدادية2النض 32877ذي قارأننىايالف كاظم نارص44995

285إعدادية2النض 32877ذي قارأننىانسام طالب كامل17691

ى صي 176111 286إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزهراء حسير

ى هاشم مهدي470538 287إعدادية2النض 32877ذي قارأننىحنير

ي والي44350 رسل عبدالنن 
288إعدادية2النض 32877ذي قارأننى

289إعدادية2النض 32877ذي قارأننىايات محسن محمد367816

وق باقر مهدي454655 290إعدادية2النض 32877ذي قارأننىرسر

291إعدادية2النض 32877ذي قارأننىذكرى عذيب والي44090

ي539585 292إعدادية2النض 32877ذي قارأننىقمر سعود ناج 

293إعدادية2النض 32877ذي قارأننىسخ  جعفر خلوف397460

294إعدادية2النض 32877ذي قارأننىانتظار صباح بهلول115831

ى115169 295إعدادية2النض 32877ذي قارأننىاية حيدر عبدالحسير

296إعدادية2النض 32877ذي قارأننىرملة عبدالحسن فجيل452657

297إعدادية2النض 32877ذي قارأننىجنان خالد جاسم17511

ي والي175530 298إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزينب عبدالنن 

299إعدادية2النض 32877ذي قارأننىمكارم جاسم رسول44274

300إعدادية2النض 32877ذي قارأننىزهراء عقيل محسن115049

301إعدادية2النض 32877ذي قارأننىافراح حميد عوض539442

ى مناع180394 302إعدادية2النض 32877ذي قارأننىسوزان حسير

303بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسلوى عباس عبد44466

ى216574 ة كاظم حسير 304بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىسمير

305بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىساجدة محمد صالح43221

 غالي فليح457378
306بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمنى

307بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىعاصفة هاشم حسن207396

308بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمها هليل زويد180592

309بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىمنال مري كاظم453217

310بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىميسون صالح مهدي43273

311بكالوريوس2النض 32877ذي قارأننىامل جاسم صبيح452836

312دبلوم2النض 32877ذي قارأننىحياد حنون خطار539560

ي جاسم صبيح452826
313دبلوم2النض 32877ذي قارأننىتهانى

ى469867 314دبلوم2النض 32877ذي قارأننىمنى يارس حسير

315دبلوم2النض 32877ذي قارأننىخمائل حنون خطار539521

316إعدادية2النض 32877ذي قارأننىساهرة هاشم حسن180255

سعاد تركي بهلول539592
317إعدادية2النض 32877ذي قارأننى

318إعدادية2النض 32877ذي قارأننىحوراء اسعد منشد470717

319إعدادية2النض 32877ذي قارأننىنضال حسن حمدان115363

1ماجستير2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي ماجد دخيل124444

2ماجستير2الرفاغي 32878ذي قارذكراسعد خشن ثجيل424104

3ماجستير2الرفاغي 32878ذي قارذكرضياء زعيم يارس539230

4بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعدنان كاطع دخيل424051

5بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس عيىس عذافة451405



6بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكركامل حنون عبيد390010

ي451415
ى
7بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد موس صاف

8بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرستار جبار مصحب319483

ى انصاف جبار319269 9بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

10بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعطا نغيمش عزر124932

ى زوين469409 11بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعبداالمير حسير

12بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرجارهللا محمد عنود36589

13بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرواسط عودة قاسم124642

14بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسان شكاجي كيطان42429

15بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرجميل رب  ح شبيب451407

16بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراكرم شاكر سلمان319400

17بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعماد سلمان راشد469321

18بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن هاشم علوان124343

19بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرخضير عباس عبد425225

ى124322 20بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراسامة عبد حسير

21بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد عبد يارس113632

22بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرنجاح سفيح عبدهللا319275

23بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسعد عزيز حميدي425409

ى جاسم424848 24بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر حسير

25بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر طراد طاهر319289

26بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعماد خماط جواد424000

ى نارص124530 27بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر حسير

28بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرنزار فري    ح خليفة319457

29بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد يونس عذافة36528

30بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر طالب ثجيل94073

31بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمهدي صالح هالمة124215

32بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد عبدالقادر محسن124655

33بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرصادق خالطي هفات36887

34بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرنجاح كريم حميد42261

35بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس فاضل فري    ح94484

36بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي قاسم رهيف93967

37بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرضياء عكار سمير36789

ى عجمي36144 38بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعبدهللا حسير

39بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراركان رحيم كريم124403

40بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس رزاق كمر42273

41بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرنوار شهاب مطرسر426189

42بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن فيصل علي319406

43بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمصطقى زبيدي شالكة424597

شاب124414 ى رسر 44بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي حسير

45بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعمران خالف نضهللا124673

46بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسليم جاسم عباس124382

47بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمؤيد صباح نعمة124417

48بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحسان رحيم كريم124410

49بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار صباح غالي113456

50بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد فالح علي451414

51بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد كطان خضير124617

52بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي حسن زباله124349

53بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعالء حسن محمد94782



54بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد اسماعيل مطلب124333

ى فرحان424071 55بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعالء عبدالحسير

56بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر فالح هالمه36759

57بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر رزاق عجمي36643

58بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعالء حسن مناجي424537

59بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعدنان جودة عجيمي107225

60بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس بنيان عيدان425561

61دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار خلف جعفر424370

62دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعامر خشان عداي425872

63دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي عدنان خلف451392

64دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرصالح هادي نارص389942

65دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد قاسم رهيف94346

66دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعالء رزاق عجمي424767

67دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعدنان صي  جعاز319506

68دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرطالب ثجيل جابر124535

69دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد فرهود محمد107184

70دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرهشام كريم هويدي124144

71دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكركريم عويد وحيد124679

72دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحكمت عبدالحسن ورد424950

73دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرقحطان عدنان هويدي124849

74دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرقاسم جودة عجيمي42680

75دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمكطوف جاسم دعيم319431

ى عبيد539313 76دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد حسير

ى خليفة319397 77دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرهاتف حسير

78دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرغالب دراغ حسن425698

79دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس عكار سمير319352

80دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد عبدالحسن عبدالجليل424021

81دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرجابر جودة عجيمي124201

ى عجيمي36138 82دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي حسير

83دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن جاسم لطيف319380

ي جي 124763
84دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي شمخى

85دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرفالح حسن محمد424565

86دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرباسم كريم هداب124185

87دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرصالح حسن مزعل319244

88دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي مشدوة علي319325

89دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرظافر عبدالملك خلف124242

90دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمنتظر جابر كاصد469379

91دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكركامل مطرسر مطر469398

ى طعيمة عكار124833 92دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

ى محمد وادي425726 93دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

ي425164
94دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرنعيم كاظم حسونى

95دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرفاضل عبدهللا ليلو319385

ى ساجت بشير94501 96دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

97دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي حسن تالي425657

98دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعماد عويد عبد451494

99دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد تاية رحيل124360

100دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد صيوان عداي113565

101دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكروائل جميل نجدي36579



102دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعدي شاكر مرواح319340

هللا عذار551761 103دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر خير

104دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمالك خلف دخيل457299

105دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد جابر سعيد425520

106إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد علي عبدالحسن124638

107إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرنارص خيال مزبان451403

108إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرثائر اكريم خليفة424225

109إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرماهر بخيت زيارة425501

1ماجستير2الرفاغي 32878ذي قارذكرمصطقى خليل دخيل469313

2ماجستير2الرفاغي 32878ذي قارذكرسيف عيىس عذاب113577

3ماجستير2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى حسان شكاجي319365

4ماجستير2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد جابر جودة124982

5ماجستير2الرفاغي 32878ذي قارذكرعدنان يوسف عذافة124946

6بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي محمد محسن469337

هللا457179 7بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس شاكر خير

8بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرماهر كريم شناوة94826

9بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد عدنان خلف42250

10بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعبير حنون عيىس319251

11بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرهشام شاكر ويان124710

ي35935
12بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد حيدر راضى

13بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد روي    ح عويد469376

14بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعدنان صيوان مجباس107329

يف جودة107375 15بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن رسر

16بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرقاسم عطشان حاجم113543

17بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرامجد عزيز لفته107118

ي35910
18بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي حيدر راضى

ي جي 539293 19بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي خير

20بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعالء فاخر عطية94618

 علي عباس124440
21بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى

ى جاسب نعيمة124727 22بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

ى صغر319463 23بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعماد عبدالحسير

24بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرباسم عويد خلف124610

25بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس خليف ركيك124448

26بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد سيد حافظ35881

27بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعالء احمد مجيد124807

28بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس اخفيف هداد94013

29بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكررحمان فليح حسن424791

30بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرفاضل بريسم جاسم42407

31بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد عدنان هويدي424868

32بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي هاشم علوان113717

33بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار علي شعيوط469384

 علي124510
ى 34بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرضياء حسير

35بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس فاضل عبيد124164

36بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى عبدالكاظم كريم425715

37بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد موس عودة124473

38بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي كريم عذاب425366

39بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي جاسم لطيف319369

ى نجم عبد93975 40بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير



41بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار محسن جي 124272

42بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد فهد حاجم425776

43بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد كريم هادي548275

44بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسامي عادل شبوط124912

ي سعيد94018 ى ناج  45بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

46بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد هاشم محمد94338

47بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمنتظر رياض جبار107237

48بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرانمار هاشم حامد469315

49بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرازهر فرحان عطية42630

50بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعيىس رمضان شكاجي113532

ي425688
51بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن سيله مثنى

52بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسامي لطيف رهيف93954

53بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي جودة ذياب94794

ي عبدالحسن36535
54بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد راضى

55بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس عزيز حميدي94327

56بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرازهر جبار كريم94842

57بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسعد مجيد فارس424745

58بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي عيدان خفيف36330

59بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي بشار عويد93576

60بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمهند عودة عجمي36944

61بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي جودة جناح425075

62بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعماد نعيم عوده124821

63بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمنتظر شعالن جابر94006

ى كامل غافل124632 64بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرياسير

ى ستار نصير36106 65بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

66بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرباسم رزاق علي319446

ى469317 67بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد نصار حسير

68بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسيف عدنان كاطع93610

ى صفر124608 69بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي عبدالحسير

70بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي صادق جاسم42706

71بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمنتظر كريم مهدي94027

72بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى كاظم كريم124985

73بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر كريم جاسم425678

ى عبداالمير عذاب42217 74بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرتحسير

75بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمنتظر مونس صبيح36600

76بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي جعفر فرج425052

77بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد جابر نجدي94151

78بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمسلم صادق خالطي42726

79بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي عزيز لفته113452

80بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد كاظم عالي42645

81بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار حسن جي 539195

82بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمخلد عبدالرضا محيسن42393

83بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعبدهللا محسن هادي424755

84بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس بريسم لكن426446

85بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرفالح حسن عفريت539264

86بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر عبدالملك خلف491482

87بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعون عبدالزهرة بليسم42690

88بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمشتاق طالب سنيد124506



89بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرليث عدنان كاطع93597

90بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد رزاق فيصل124385

91بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد كريم خليل42666

92بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرفراس جواد كاظم36377

93بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعالء رسول جابر94473

 علي فرحان389377
ى 94بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

95بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعقيل سلطان مخلف457292

96بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسلوان زيدان نضهللا426157

97بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد باسم رشيد36121

98بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكررحمن تايه ارحيل390341

99بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد عودة عجمي36114

100بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعواد حمود طاهر469354

101بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد عبدالزهرة بليسم42700

102بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار رمضان شكاجي113547

103بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكريوسف كاظم عبدالحسن124454

104بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرباقر داود فليح124354

105بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد جبار صالح36725

106بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد شهيد صكر424833

ي مسير94044
107بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمسير ثوينى

108بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي نارص عجيل425065

109بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي كاطع عامر469362

110بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد طعمة عيدان425643

111بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمقتدى حيدر هاشم124554

112بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرستار جبار زيد469449

113بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرصادق مجيد ظاهر425038

ى مطرسر بشير539271 114بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

115بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرامجد عباس فليح94768

116بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسالم جبار عطشان36705

117بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر جاسم خصاف124790

118بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكريارس سليم سمير319359

119بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمهند علي عويز424777

ى كريم113469 120بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي حسير

121بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد حمود يوسف36075

122بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد شاكر عباس107194

123بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحافظ خليفة راشد36603

124بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمظفر عبداالمير سلمان469318

125بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكراياد كامل عويد36696

126بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرجاسب يوسف سيد107250

ى94537 127بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار علي حسير

128بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرضياء نور هاشم113689

129بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد فاضل عبيد124147

130بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرهشام كريم شناوة94806

131بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرليث شنشل كزار319423

132بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرانور جبار كريم35804

ى مسلم36176 133بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحسن حسير

يف جودة107290 ى رسر 134بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

ى مسلم36541 135بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي حسير

136بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكروليد رسول جابر94464



137بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرفؤاد عبدهللا جميل319396

138دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكريوسف سلمان جباري539352

139دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعبدالرزاق عبدالواحد خضير36896

140دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعقيل مظهر كاظم36653

141دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرليث عبدهللا جاسم36687

142دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس هاشم كريم319335

143دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر سعد شعبوط113465

144دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد نارص مخلف451634

145دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرميثم نارص دفي 36561

146دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعقيل مجيد عامر36339

147دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرقحطان عدنان جاسم113628

ي فهد124550
148دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرسالم راضى

149دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرجعفر علي حسن319342

150دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكررياض علوان حميد107272

151دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد مجيد فارس424728

ى صالح كريم426046 152دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

153دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي باقر ثجيل124724

154دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرصباح خليف المي93620

155دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرطارق ساهي راهي124773

156دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرنبيل سعيد ارحيم36346

157دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمسلم زغير درباش93534

ى وادي125015 158دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرباسم حسير

159دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر كامل مطرسر42620

160دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد نوري هالل124159

161دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي انصاف جبار539297

162دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس عذاب نصار36016

163دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراركان علي عناد35762

164دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي عاشور دفي 319452

ى469432 165دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرسيف نعمان حسير

166دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرانس مالك زغير36878

 علي عبادي94316
ى 167دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

168دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمهند عبدالكاظم جهاد319229

169دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد رزاق خفيف42416

170دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي نعيم حمود457309

171دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرقاسم زبون محمد42287

172دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن فاضل فري    ح93557

ى36322 173دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرهادي كريم حسير

174دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراركان ريسان محسن469365

175دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرامجد شاكر علوان94911

176دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن دارسر فهد26298

ي سعد42063 177دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد راج 

178دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد عطية معيش424927

179دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحسن عدنان جخم389598

180دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرباقر شناوة خليفة93544

181دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد ريسان جاسم113444

ي94735
182دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعالء ماجد طريقى

183دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرقاسم داود علي124553

184دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعالء فيصل عيىس425578



185دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرنورس ماجد موس107325

186دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد كريم بري    ج93568

187دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر رمضان شكاجي113555

188دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي حافظ شباط94584

189دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد جميل صيوان124867

190إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرغدير جواد كاظم94557

191إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد نعيم كاظم425143

192إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي كامل جودة36240

193إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرجابر حارصى شاكر124478

ى حميدي36850 194إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس حسير

ى شعالن خالف36522 195إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

196إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي محمد عجيمي36131

197إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر رزاق مناجي424857

198إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرساجد رزاق علي273599

199إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمصطقى كامل غافل274305

ى389656  علي حسير
ى 200إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

ي273564 201إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي جواد خاج 

ي113673 202إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرامجد جواد خاج 

203إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحميد كاظم فرهود124231

ى كاظم لفته36569 204إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

205إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرنزار جبار عويد124884

206إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى جابر نجدي274243

ى راشد36367 207إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي عبدالحسير

208إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرشهاب احمد صالح94193

209إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرقاسم حسن خفيف37021

210إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرناظم محمد موزان539232

211إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكررحمان مالك زغير124494

212إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرصادق فرج حسن113637

213إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعبدالحليم زويد موحان424715

214إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى عادل عامر539228

215إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر شاكر ويان124703

216إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي لهمود حميد273533

ى عالء جدوع389985 217إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

218إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرناظم جمهر درسر424304

219إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد فيصل هاشم424906

220إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمناف نايف كريم125029

ى فاضل عبدالزهرة319411 221إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

222إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي نعيم ثجيل113682

223إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمنتظر حسن يونس42473

ى425607 224إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي نصار حسير

225إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعبدالكريم محمد زغير124176

226إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد طالب سنيد425475

227إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس طالب صالح548268

228إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس رمضان شكاجي425763

ى جودة جنام436052 229إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

230إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد والي عواد36633

231إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر حميد جميل457307

232إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن كامل عبدالعزيز451388



233إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر فاضل عويد94862

234إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد حميد عليج94774

235إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحمزة محمد ابيش124558

ى لعيوس42190 236إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحبيب حسير

237إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمسلم عمار هاشم124527

غام سلمان رسن424259 238إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكررصى

239إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكررضا حسان شكاجي539210

ي كريم124714
240إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرباقر راضى

241إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار جابر عبيد113582

242إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد عدنان مهلهل36742

243إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرنصير علي عبدهللا539345

244إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمصطقى رحمن عبادي124223

245إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي محمد زويد93509

ى فاضل فري    ح457141 246إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

247إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسيف لفته جابر319315

248إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس محيل نارص319356

249إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمصطقى رسول جابر94454

250إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرموس علي حسن436011

251إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد حيدر كريم425545

252إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكريارس محمد صالح124503

253إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمنير رسحان زغير93639

254إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسيف سعيد هداب124597

255إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي جميل خلف124560

256إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي صادق فليح319357

257إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكركاظم داخل عيىس319403

258إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرباسم جبير فهد94055

ى رحيم كريم539343 259إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

260إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكررضوان جبار شجر436080

261إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد جواد كاظم94572

ى كريم273555 262إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد حسير

ى42599 263إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعقيل صكبان مفي 

264إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمصطقى قدوري حنون425088

265إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرانور فاخر طعمة113413

266إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي جاسم خصاف124878

267إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي محمد عبد319287

268إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي عدنان عبدالعزيز94301

269إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكريونس سليم سمير426430

270إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي طالب ثجيل539308

271إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرخلدون نبيل جاسم274204

272إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكررسول عطا المي113655

273إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار لفته جابر319324

274إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسلمان كي  عودة42656

275إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى ساجت كريم94907

276إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكركاظم محمد صالح124375

277إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد مظهر كاظم36663

278إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرضياء نارص خيال346739

279إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرذوالفقار رحيم عبدالحسن124371

280إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي زبيدي شالكة124991



هللا457153 281إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحمزة شاكر خير

282إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي بشير ديوان319433

283إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي كاظم لفته36964

284إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي رحمن صاحب107379

ى عامر خالطي274185 285إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

286إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعقيل رحمن صاحب539348

ي124190
287إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد صباح شمخى

288إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد يارس خيال94279

289إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمسلم حيدر هاشم124676

290إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرماجد جميل عويد424678

291إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرلطيف هالل ظاهر124457

292إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس فاضل عبدهللا36747

ار ستار جبار35854 293إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكررسر

ي42337 294إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد حميد خاج 

295إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد ثجيل عطا426219

296إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس حامد عبيد42322

ي جاسم37009 297إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكراحمد عبدالنن 

ى زمام474367 298إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرموس حسير

299إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر جودة عجيمي107221

300إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرضياء عطا بنية42132

301إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرساجد كاظم سعدون124699

302إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس فاضل عويد94896

ى42673 303إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعمار علي حسير

304إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي جواد كاظم36667

305إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرشاكر هاشم سعيد425287

306إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي مصدق عزيز291919

307إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرجهاد كاظم فرهود124592

308إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد كاظم فرهود124587

309إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرثامر جابر عبيد425672

310إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعجمي عودة عجمي36216

311إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحمزة غثيث مطر230219

312إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرنبيل نعاس عويد539221

313إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد سلمان خصاف124967

314إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن محمود حكروص124665

315إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمسلم محمد عباس124890

316إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى صادق خالطي35778

317إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحيدر عبداالمير رسن124576

318إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى نعيم حمزة539291

319إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمروان زيدان خلف426174

320إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي رزاق محسن451396

321إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكراحسان محمد عجيمي36152

322إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي هداب سلمان113604

323إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعماد رزاق عودة274230

324إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرصادق جودة عجمي436064

325إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرصادق عبدالحسن خالوي319436

ى جرمد435965 326إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرفراس حسير

327إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمهند عبداالمير حنون36386

328إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمدعلي خلف جعفر36093



329إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرضياء قاسم نعيم94680

330إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي محسن خفيف36978

331إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن جواد كاظم107387

332إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعبدالعزيز عبدهللا عوي273593

333إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي صالح كريم124436

334إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار كريم جاسم113427

335إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمهدي كاطع دهروب124263

336إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس جبار عباس539219

ى42588 337إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكركرار مهدي شاهير

338إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرايرس عبداالمير سلمان319310

339إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسن هادي عزيز273563

340إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد عيدان خفيف424618

341إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرامجد حامد نعيم425390

ى حسن124751 342إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرساجد حسير

343إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمرتضى نوري هالل124156

ى424294 344إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعمار يارس حسير

 علي جعفر435988
ى 345إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكربنير

346إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسامي جعفر فرج425027

347إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرامجد عمار هاشم36512

348إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس رحم علي319477

349إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعلي جابر جودة273475

350إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرسجاد يارس عكار274210

351إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرجالل قاسم حامد469329

ى بشير457062 352إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرريسان حسير

ى كريم113472 353إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرمؤمل حسير

ى539255 354إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرميثم علي حسير

355إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعباس عدنان ناهي319311

356بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد عبد شطب94417

357بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرسعد سعدون نايف539204

ى حمود يارس426241 358بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرعبدالحسير

ى ترف يارس93995 359بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارذكرحسير

360دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمحمد تومان عويز124480

361دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرصادق هاشم محمد36711

362دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكروائل فري    ح خليفة36840

363دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرهادي بليسم محمد36954

364دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرمجيد جميل مهدي94266

ى عبيد539214 365دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرنارص حسير

366دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرنزار خماط صغر425433

ى خليفة107356 367دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكريوسف حسير

368دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارذكرثامر حمود جاسم124767

369إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرفهد حاجم كيطان107207

370إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارذكرعادل حافظ شباط273507

1بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىمروة عدنان هويدي124497

 علي94513
ى 2بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىايمان حسير

ى42375 3بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىخديجة عويص حسير

4بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىنضال حمد زايد124282

5بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىزهراء احمد فليح124621

ى زغير124545 6بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىوالء حسير



7بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىعبير رسول جابر36764

8دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىميناء شنشول حبيب319376

9دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىاحالم اسمير جعفر549645

10دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىندى كريم نايف426060

11دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىكوثر صالح خلف42148

12دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىالهام جاسم لطيف319384

13دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىزينب عودة قاسم425925

14دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىختام كاظم محيسن319441

15دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىنضال ورد كاظم36253

16دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىنرسين لؤي بشير124237

ى124346 ين قاسم حسير 17دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىشير

18إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىارساء طاهر كاطع424153

 علي539192
ى 1دبلوم عالي2الرفاغي 32878ذي قارأننىعهود حسير

2بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىسماح خشن ثجيل124744

3بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىفاطمة حميد جميل107211

4بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىشيماء مليس خميس93692

5بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىهديل رياض جبار42347

ى هادي117147 6بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىمروى حسير

ي كريم124721
7بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىعفاف راضى

ى113594 مريم علي حسير
8بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننى

9بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىفاطمة عبدالقادر محسن124366

10بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىاية ضياء طعيمة425898

11بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىشفاء عكلة طارش36718

12بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىامل ساجت لفته457301

13بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىزينب جبار كريم94850

سجال علي نجدي124115
14بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننى

15بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىنجالء يارس عكار94068

16بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىريام خضير بنيان425621

17بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىزمن ترف يارس124756

18بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىندى حميد جميل107215

19بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىنضال كريم خضى36553

20بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىرسل خالد محمد319245

21بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىرغد عبداالمير عذاب42239

22بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىدعاء عدنان باهض469415

23بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىصابرين علوان حميد113434

دعاء مجيد جالي124972
24بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننى

25بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىاسماء خضير بنيان426098

26بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىرحاب رياض تركي42541

ى42295 27بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىرباب شعالن حسير

ي جابر124650
28بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىزهراء شمخى

انفال علي نجدي124120
29بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننى

30بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىفاطمة جابر جودة41979

31بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىمنى مزهر سعود124521

32بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىزينب رسن مطرسر107317

33بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىامل كريم عويد124940

34بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىنبا كاظم غانم42208

35بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىميساء محمد عزيز125008

36بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىانوار جبار كريم36361



37بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىاية محسن علوان539267

ساره علي شعيوط319268
38بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننى

39بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىعبير علوان حميد107284

40بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىزينب هادي كشاط425938

ي113710
41دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىاثمار رسن خقى

42دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىزهراء حيدر هاشم36755

مكارم علي نجدي469371
43دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننى

ى36352 44دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىاالء رعد حسير

45دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىرواء ظاهر امير107296

46دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىمنال مجيد حمود319484

47دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىزينب حسن علي94180

48دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىحوراء كاظم جواد124748

49دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىرغد جميل عويد424695

50دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىسخ  محمد جابر94525

51دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىرسى ظاهر امير451383

52دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىمالية عبدالحسن حبيب425098

رحاب ماجد تركي93984
53دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننى

54دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىسمية اياد طعيمة124300

55دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىهبة نصار عكار36616

56دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىسارة عدنان خلف124206

57دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىهند عبدالحسن جي 36315

58دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىزهراء عالوي محمد469464

بتول علي محيسن390360
59دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننى

60إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىزهراء دوهان عبد113626

ى عويد94211 61إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىفاطمة حسير

62إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىنورالهدى حميد هاشم124337

63إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىايات جاسم شعالن539285

ى539304 64إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىايات عبداالمير حسير

65إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىايات عباس ذياب469347

66إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىزينب فاخر عطية94626

ى457105 67إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىزينب محمد حسير

68إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىرحاب جاسم لطيف451409

69إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىزهراء هادي كشاط425952

70إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىاسيل ابراهيم زغير93650

ي خليف42201 71إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىفاطمة ناج 

72إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىهبة عمار هاشم390384

73إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىروى خلف رحيم274193

74إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىحوراء جابر نارص457086

75إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىسحر محمود حكروص124669

76إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىايمان حكمت عبدالحسن94691

77إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىحمدية بشار عويز124259

78إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىسهام خضير بنيان426111

نورة محمد عبدعلي425210
79إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننى

ي محمد عاضي426411
80إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىتهانى

81إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىامنة كاظم مزعل124421

 علي نجدي124125
ى 82إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىيقير

83إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىوداد عدنان هويدي425016

ي124732 ى كريم صي  84إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىبنير



ي ضاجي539206
85إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىسحر راضى

86إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىزينب مالك فارس456906

87إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىزهراء خلف رحيم274242

88إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىحوراء جابر نجدي274308

89إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىمريم جابر نارص273488

90إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىرنا عبدالحسن خالوي124526

91إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىخولة احمد سعد93930

92إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىهدى عدنان ناهي319301

93إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىتبارك صدام خلف274198

94إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىغادة ناظم فرهود539226

95إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىنبا يوسف علوان36774

ى زعيبل273497 96إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىفاطمة حسير

97إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىافراح شاكر طاهر107199

ين ابراهيم زغير36678 98إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىشير

ى424804 نور علي حسير
99إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننى

100إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىزهراء رحيم شدهان529809

101إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىنوال حسان شكاجي319456

ى جي 36307 102إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىايمان عبدالحسير

103إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىارساء عبدالخضى ذياب426285

ي552976 هدير نذير حرن 
104إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننى

105إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىفاطمة كريم خضير36545

106إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىترحيب عبدالواحد حسن426318

ي436039
107إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىهبة رائد ثوينى

غسان علي عذاب456925
108إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننى

109إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىهديل جواد كاظم94548

110إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىاكرام جارهللا محمد124465

111إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىفاطمه مالك خلف273546

112بكالوريوس2الرفاغي 32878ذي قارأننىزهرة طعمة عيدان539217

113دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىشفاف عبدالرضا فرحان36734

وز رزاق عجمي36930 114دبلوم2الرفاغي 32878ذي قارأننىفير

115إعدادية2الرفاغي 32878ذي قارأننىنداء عودة قاسم124647

1دكتوراه2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنبيل محسن خلف87637

2ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكرغزوان هادي عبداالمير422025

3ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد مالك ثجيل471851

ى عبدالخالق صالح87569 4ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ى صاحب ساهي170028 5ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

6ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكررعد زويد خليف347431

ى اسماعيل عطيه171225 7ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكرامير

8ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكرتبارك فاضل حسن471782

ى مصحب169533 9ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمختار حسير

10دبلوم عالي2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسميع منشد زغير74740

11بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسالم حسن عبد241792

12بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسام اسماعيل محمد74815

ى حبيب محيسن87823 13بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

14بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررعد نعيم كعيم472722

15بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحبيب عبيد كريم171254

ى عبدهللا مهدي170142 16بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمعي 

17بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسعد مزهر طليب74526



ي410093 18بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد بدر صلين 

19بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنبيل عبدالحر عرنوص409904

20بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهدي جابر حامد87724

21بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررعد بديع نهار132058

22بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررياض دحام عداي409881

ى534216 23بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسلمان رحيمة حسير

24بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد سلمان حمود553334

25بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنزار علي تاية76742

26بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد عبدهللا جي 74730

27بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرقاسم عبد عويد170366

28بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحامد طالب جليل241430

29بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعقيل كامل جويد74769

30بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرغالب جباري مانع409872

31بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر ناظم عطشان346940

32بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرغسان هادي عبداالمير410303

33بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحسان مالك رشيد74805

34بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمناضل علي ظاهر76728

ى جليل صياح169547 35بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

36بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد ابراهيم زامل87568

37بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعزالعرب محمد احيمد534258

38بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر مهدي مزعل534179

39بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسالم رحيم فرحان410134

40بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكروسام لطيف بنيان410421

41بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعماد جبار عفلوك410392

42بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررافد دحام عداي409835

43بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر هالل خليف410426

44بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرلؤي فرحان حميد88032

ى عبدالواحد534162 45بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرليث ياسير

ى عيفان حسن399462 46بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

47بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرشهيد خلف يوسف534126

48بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد حسن راهي170249

49بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهند حميد رضيوي409832

ى416185 50بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمؤيد عبدهللا حسير

51بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكربشير رحم عبد410029

52بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن عبيد صيوان534132

53بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد دحام عداي410282

ى347227 هان حسير 54بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجبار رسر

55بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر صبح نعمة74690

ى بريسم347401 56بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرزهير حسير

ى76540 57بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد علي عبدالحسير

58بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد فاضل عباس399245

ى87701 ي حسير 59بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي وهن 

60بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهادي فرحان روضان410273

61بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمناضل خليف حسن76737

62بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررسول حمدان غركان346558

63بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرانمار هاشم جبار534158

64بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرشد نجم محمد409766

65بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حاتم خوان410141



66بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي هاشم محمد409740

67بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي طالب عبدالرزاق76533

68بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرغزوان كاظم عكار409916

69بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحميد كميل فانوس76520

ى75140 ى عبدالعباس عبدالحسير 70بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

71بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنتظر كاظم سلطان76675

72بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد حسن عطا346621

ى347335 73بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد خليل ياسير

74بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفائز كريم كتاب346629

ى فالح مهدي74930 75بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرتحسير

76بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد عبدالرزاق علي170572

77بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسعيد عبدالحسن عطشان410137

ي87759
78بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرليث محمد راضى

79بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى فليح عبد471937

80بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار حسن مرداو76594

81بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفالح حسن سفيح171260

82بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار هالل خليف409678

83بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد دحام كتاب409896

84بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي ابراهيم سعدون170046

85بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر كاظم ذياب74400

86بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرماهر هالل خليف409732

87بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد رياض مهدي132588

ى74493 88بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفائز مهدي حسير

89بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصادق فليح حسن346643

90بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس رياض عباس534228

91بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصباح محسن جي 534247

92بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرطالب جالي دفار346786

93بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي خميس محمد171288

94بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد مجيد ابراهيم171263

ى سلمان اطريم346877 95بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ى مطيلب74975 96بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرظافر عبدالحسير

97بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسالم رحم ناهي74475

98بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرازهر اسعد صالح410049

99بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرساهر سعيد حميد471694

100بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار اسعد صالح74708

101بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصفاء فخري شهاب534177

102بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراسامة ابراهيم عبيد409669

103بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس فرج كريم410234

ى410353  علي حسير
ى 104بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

105بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حمود مخيلف399176

106بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي كتاب كاظم171317

107بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حميد مطيلب410170

108بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى حبيب رواد472453

109بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد جاسم علي534169

 تركي87837
ى 110بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحميد حسير

111بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر غازي منشد74827

112بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرانمار جبير خضير410279

113بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراكرم فرج كريم410105



ى عطية كيطان476435 114بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

115بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفؤاد جليل خلف243142

116بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرليث فرحان حميد410222

117بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حميد عكلة472202

118بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصادق راهي غضيب534157

119بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي رياض عباس534246

120بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي راهي جودة75049

121بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى نعيم عودة132293

122بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنتظر سلمان موس347252

123بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد مطر عطيوي534128

124بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد كاظم ذياب74358

125بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرانور سعيد حميد471691

126بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراكرم فاخر بدر410347

127بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد حسن جابر472016

128بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن فرحان محمد409741

129بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد هادي مرار87679

 كريم عبدعلي171362
ى 130بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

131بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى نعيم شنجار409751

132بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفرحان حسن عبيد75081

133بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجبار عبدهللا يارس75094

ي74435 134بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخليل ابراهيم صلين 

ي عبيد534151
135بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد راضى

ي قند87910
136بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس جونى

137بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصباح عبدهللا خلف410376

138بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنوار سعدون نارص171322

139بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرقضي غالب فرحان74751

140بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد محسن عبيد74749

ي جي 76395 141بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس هن 

ي87617 142بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي فاضل عرين 

143بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخالد وزير حامد410115

144بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى مجيد حميد410442

145بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار رياض شنجار74715

ى شيال درسر180576 146بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

147بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهادي خليفة جليب422101

148بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراسعد حنظل خضير74738

ى مهدي عني 409705 149بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

150بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي غازي منشد553335

151بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد شاكر درويش87858

152بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار سعد يحنر74824

153بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجليل كيطان خليف131901

ى كريم كتاب410142 154بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ى محيل534280 155بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررائد حسير

156بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرذياب ذعار ذياب243226

157بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرايمن كاظم سلمان87641

158بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعزام كتاب عذافة410189

159بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد قاسم نارص416125

160بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعثمان علي ظاهر410364

161بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس عزيز شوين358804



162بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرزين العابدين جواد كاظم410036

163بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرناظم جمعة ادرول75101

ى409735 164بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عبدالكاظم حسير

165بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي كريم مانع132177

166بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهدي صالح عباس74717

167بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار مهدي غركان74965

168بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي نوري جهاد87875

169بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفاخر صباح مكطوف74520

170بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد نغيش خليف409690

171بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرستار عظيم جابر169684

172بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرداخل علي خضير87771

173بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي رعد نعيم74290

174بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعالء جبار عطية241854

175بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحامد جودة كاظم74924

ى حاشوش دخيل171139 176بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرتحسير

177بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي ابراهيم خليف242380

178دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصالح هويدي كريم87902

179دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحسن جابر كندوح410179

180دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عذاب فليح87555

181دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهدي غركان عويد346777

182دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس فاضل عباس74774

183دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفوزي حواس كريم410107

184دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد علي تاية74407

185دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفاضل فنيطل عبيد534164

186دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجواد علي ظاهر410320

187دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنصور رشيد اسود471993

188دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسلمان عكلة راشد74931

189دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنبيل جميل سايب75111

ى87627 190دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصالح علي حسير

191دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد فاضل بادي534256

192دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحاكم نزر سلمان409892

193دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكركريم شمس عفات471774

194دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي مجيد حميد409585

195دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرستار رداد عاجل74687

196دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرباسم حسن سفيح74846

197دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي نعيم طاهر171294

198دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسعد فليح عبدالحسن534211

شاب معارج410351 199دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسهل رسر

200دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجاسم حسن حامد87864

201دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعدنان اطريم فرج534274

ى حميد مخيلف346515 202دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

203دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفاضل كريم صكبان171219

204دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبد شدهان عيدان346737

205دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرغسان سعدون اليذ534225

ى74937 206دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهادي مرار حسير

207دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهدى رشيد خليف74692

208دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعدنان سفيح عبد74755

209دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرباسم علوان دهام534135



210دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي جودة صالح76551

211دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخالد فرج رفيغي409966

212دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار عطية شجيخ169728

ى حمزة534231 213دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمؤيد حسير

214دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكروليد امطرسر خضير74701

ى حبش74834 215دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسير

216دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد يحنر رفش74442

217دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكريوسف سعد يوسف171026

ي170294
ي بدر شمخى 218دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصي 

219دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنصير عبدهللا صيهود409759

ى جعفر غافل346929 220دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

221دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعماد مالك حسن87764

222دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهيثم لفته شغناب76476

223دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجعفر نوري شعالن534121

224دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي نعيم جحيل410184

ى471810 225دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجعفر جلوب ياسير

226دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخليف نغيمش عبد410357

227دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكركسار موس شدهان409839

228دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي شهيد فرحان76341

229دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمعمر صباح عبدهللا75034

230دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي جليل حسن74695

231دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرليث عبد علي410271

232دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد صباح سعدون74925

233دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكريونس بحر عليل409770

234دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكررافد حميد كعيم534122

235دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصالح مهدي داود399335

ي410173
236دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر طالب هانى

237دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن فهد ثابت346674

 علي حسن559648
ى 238دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ي409580 239دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسعيد حسن ناج 

ى جبارة409935 240دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسير

241دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدهللا عبادي مسير409763

242دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكربهجت عبدعلي نارص170448

ى فيصل كاظم410259 243دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

244دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعقيل نعيم محسن87590

245دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخالد مرزوق عبادي75066

246دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجعفر حسن شهاب74610

247دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن علوان نايف74985

248دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهيثم محمد هويدي171148

249دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكركاظم لفته جاسم409817

250دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحسان جليل خلف87775

251دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى احمد حسن410238

 تركي عويد170976
ى 252دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ي74322
253دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي شعالن كباسر

254دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار صالح خميس169554

255دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار جبير خضير534130

256دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد نعيم طاهر534129

257دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرزين العابدين زيد حمد410369



258دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكركاظم نارص ناهي409535

259دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى مطر عطيوي409862

 سامي هاشم409870
260دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى

261دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسام كريم عبد409595

ى غافل75133 262دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر حسير

263دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمروان احمد مهاوش171126

264دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخالد كامل جواد87899

ى كاطع76661 265دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعدنان مكير

ي74623 266دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنصور بدر صلين 

267دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهدي صالح خليف171283

268دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكررزاق محمد دهام74796

269إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكررحيم حيدر كيوش171337

270إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد معارج جاسم409728

ى74480 271إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار مهدي حسير

272إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكريحنر كاظم سمير416667

273إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرقاسم جواد كاظم74333

274إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدالرحمن حازم جبار409857

275إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرانور وارد عبيد409733

1ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد هاشم جبار171163

2ماجستير2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى لفته شغناب418046

 علي محسن409688
3بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى

4بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررسمد عباس فاضل171067

5بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد سعد ساجت169879

6بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراسعد حسن فرحان25003

7بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفؤاد فاضل مهيىهي422164

8بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكروسام ايدام عبد410041

9بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي سالم مطير171187

10بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسام جبار ضيدان88009

ى سعيد صاجي410337 11بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

12بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس حميد نارص241991

13بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررسول سلمان اطريم471723

 حسن علي422129
14بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى

15بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار فليح حسن409918

16بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد جليل حسن171062

17بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعماد غانم عجيل131578

18بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس فوزي ذياب171490

ى مانع410133 19بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنارص حسير

20بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسن مرداو169945

21بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمظهر راهي مزهر169936

22بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررشوان عبدالكاظم هادي131606

23بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعيىس اسماعيل محمد170038

24بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي غانم عبد241587

ى كريم هادي170057 25بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

26بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجالل صبار سلمان409941

ى موس دريب534174 27بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ى حميد حامد169749 28بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

29بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمجيد فليح نارص171212

ى سعيد صكبان131584 30بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير



31بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرستار جبار خضير169674

32بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عيدان جاسم131917

33بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد ابراهيم سعدون87954

ى76567 34بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر عباس حسير

35بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار منذر جارهللا87581

36بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد خضى بجاي171267

37بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد مهدي مالح169651

38بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحميد هندي عويد132103

39بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد دحام عداي410277

40بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمر علي جودة409906

41بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار جبير خضير169878

42بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس محمد حامد409929

43بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد ناطق عبدالكاظم170348

44بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكروسام بدر ديكان131591

45بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرليث عمار مخيلف87968

ى انعيم حنيفش132459 46بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

47بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمؤيد كريم ثجيل169459

ي سلمان410330 48بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد العين 

49بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس رحيم ذياب410006

ى رحم170419 50بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسيف حسير

ي131628
51بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعالء عطيوي حسونى

52بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنتظر شبوط خليفة243062

53بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعقيل خالد خليف472325

54بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حجاب جي 131716

55بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي صالح مزهر74996

56بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد مطرسر طعمة409979

57بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى محمد خضى131613

58بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراسعد جليل غضبان169680

59بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررعد وناس عباس131697

60بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحسان مجيد نعمة170434

61بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حميد مرار410313

62بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى سلطان درسر409907

63بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحامد داود سلمان409747

ى ذياب درسر74855 64بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

65بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمؤيد فليح عبدالحسن534119

66بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحسن محمد محسن417822

67بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرناظم سلمان شكر409924

68بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدالستار جبار عطشان410084

69بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصفاء عبدالرزاق خلف409577

70بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي جبار عباس132354

 علي عبد76715
ى 71بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

72بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر مهدي غركان417881

73بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرانمار قاسم محمد169592

74بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرامجد حميد وارد409775

75بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى صكبان عبدالصاحب74837

76بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى نجم عبد242875

77بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس حميد كاظم132007

78بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد فتاح جواد409726



79بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحميد بطوش خلف132415

80بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنبيل عواد مسير410186

81بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرادريس عويد كاطع400327

82بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرذوالفقار علي محمد171044

83بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرناطق نارص مخيلف417035

84بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفهد علي ظاهر472630

85بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراثير كريم لفته534209

86بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخالد محمد مرار409890

87بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسالم عباس جالب471941

88بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي موس حمد409894

89بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعالء نارص عبدهللا169905

ى سعدون كاظم410269 90بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

91بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار شاكر خماط471758

92بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي محمد هدمول472149

ى عبد409913 93بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرضياء حسير

94بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرغسان ابراهيم خليف242412

95بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى عماد صادق170788

96بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى رشاد مزهر74667

97بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصالح كركان كحامي132524

98بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى امير هادي410167

99بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر جنديل كريم409990

100بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي خليل عكاب409737

101بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى عويد فرحان76606

102بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد جاسم سلمان132453

103بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي موس ذياب400319

104بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي شخير عبيد87929

105بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي سعيد حميد471682

106بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهشام جاسم نجم88024

ى سلمان خضى422088 107بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

108بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررحيم عدنان مهدي76332

109بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكريوسف جاسم محمد410110

110بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد عبداالمير سالم132412

111بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد شهاب حمد534141

112بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد صالح مزهر347482

113بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد ماجد ذياب74673

114بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجاسم كريم عبد132552

ى خليف410340 115بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحبيب حسير

116بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى جواد كاظم471746

ى بطاح422140 117بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس حسير

118بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراكرم جودة موحان409715

119بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسمير جبار عبدالحسن241949

120بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرليث نبيل جميل169909

121بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخالد سميع منشد242307

122بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكربشار ضاجي جودة87594

ي131942
123بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد منذر حسونى

124بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد ناظم صنجور169506

125بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس فاضل فنيطل534115

ى ستار حبيب74865 126بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكربنير



127بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى صاحب محمد87674

128بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكركريم لهمود مطير132033

ي جابر170269
129بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرطالب شمخى

130بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراثير كتاب عذافة131684

131بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصفاء راهي جودة409851

ى محمد169620 132بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررضا عبدالحسير

ى نارص ناهي242632 133بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

134بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد زبيل ناهي132548

135بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكركامل هاشم نارص87539

136بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد عيىس عجيل169598

137بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجعفر علي لطيف74447

138بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد خليل عكاب131836

139بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد رشيد حبش409917

140بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرامجد هادي درسر132240

141بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصفاء حاتم سعدون74297

142بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي مهدي غركان393532

143بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد شهاب حمد534142

144بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى طالب كيطان87883

ى كامل سلمان74284 145بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ف كريم محسن131656 146بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرارسر

ى242921 147بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعادل عباس حسير

148بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر جليل حسن170102

149بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراكرم سلمان داود534159

150بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس عبدالكريم محمد409933

151بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكريارس ناظم صنجور418080

ي رزاق جليل171098
152بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهانى

ى169738 153بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار عبدالكاظم حسير

154بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي سمير جارهللا169511

155بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمظفر عزيز كريم243236

156بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهاشم جبار نارص132430

157بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد باسم جبار169451

158بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى عمار فيصل410344

159بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد حسن محمد538909

ى فليح حسن409920 160بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

161بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراكرم رحيم ساجت472553

162بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس عبدالمحسن راهي409695

163بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرانمار مراد طراد409931

ى لفته كيطان87798 164بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

165بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر صالح مزهر74308

166بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجاسم محمد شهاب76700

167بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي رحيم فرحان409752

ى بجاي132158 168بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكروليد حسير

169بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحسن حزام تايه400271

170بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنجاح عبدهللا خلف410380

171بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحميد ثجيل جودة472663

172بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهاشم والي جودة169655

173بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصفاء حميد خلف472132

174بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي محمد راهي87546



ي87693 175بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي محمد حرن 

176بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرضياء بدر حامد87811

177بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمدعلي علي ظاهر472610

178بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجواد كاظم سمير132379

179بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفارس فاضل عليل76647

180بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكريوسف عباس عبد169975

181بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهدي كامل جميل171328

182بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرامجد محمد عبدهللا177596

183بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصادق رشيد كعيم171275

ي132527
184بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراسامة محمد راضى

ى عطا346749 185بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسير

ي170799
186بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكررسول نارص شان 

187بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد جواد كاظم76408

ي88003
188بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرقاسم كحار حسونى

189بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحاتم كريم ضعيف410195

190دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحمزة سلمان ديكان242064

191دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس عظيم يعكوب131651

192دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر عويد فرحان87683

193دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى رسول تمر170483

194دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسن فرحان25000

ى عبد76451 195دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي االكي  حسير

ي241513
196دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراكرم جوده ماضى

197دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى بدر حامد422060

198دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصادق رميض محسن87698

199دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي كاظم جي 471715

200دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعماد سالم عبد471666

ي يوسف409738
201دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى عان 

202دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس نعيم كاطع131775

203دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرابراهيم كاظم عبد169518

204دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس كريم ضعيف409597

205دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد مهدي عني 87574

206دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس محمد مرداو170729

207دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد مزعل راهي409706

208دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرضياء مجيد مهيىه346797

209دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسالم عبد حسن347458

210دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجمال عماد رضيوي132128

211دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنير عبد كاظم131779

ى داخل صالح169742 212دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

213دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجابر ثجيل جودة242545

214دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرليث ابراهيم عبيد410397

215دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى عبدالكريم ثامر131667

ى عبد171108 216دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى حسير

 علي حياوي76718
217دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى

218دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر رحيم مطرسر242539

219دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكركريم محمد ساجت169884

ى74767 220دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد عمار حسير

221دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرثامر نعيم صاجي409944

 عبادي علي169892
222دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمثنى



223دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي سعدون جودة417918

224دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد راشد فرحان87747

225دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرامجد عبار فرحان132261

226دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرايمن جالل عبد24797

ي عطا131827
ى
227دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي صاف

228دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعالء نايف عطشان131913

229دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسيف ماجد محسن87536

ى ديكان410158 230دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسير

231دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرازهر رشيد محيل131644

ى فاضل بادي409767 232دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

233دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرايمن عبادي بدر472138

234دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمسلم عقيل عبدالصاحب131570

235دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهند محسن نعيم169435

236دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد سفيح رضيوي242681

237دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكريوسف محمد رميض170629

ى جواد جالب131661 238دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

239دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكربسام ماجد عبدعلي346609

240دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عدنان عويز534238

241دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنزار هاشم محمد131843

242دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراسعد حسن جبارة74300

243دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى سعد يوسف242255

244دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرواثق كركان كحامي131721

ي169616 ي رزاق شكي  245دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخير

ى زبالة خضير409988 246دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

247دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعالء جميل فرهود534161

248دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنصير حسن ياضي472558

 علي داود132274
ى 249دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

250دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجاسم محمد علي242560

251دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرداود سلمان ديكان242073

252دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفاضل حسن عبد170637

253دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد عمران ولع169665

254دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار ضاجي جودة87622

255دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد شخير عبيد87814

256دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهادي عطية فيصل410325

257دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرامجد فرحان ناهي170820

258دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عزارة داود131983

259دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن علي عبد الرضا87606

ى مجيد ابراهيم472111 260دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

261دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحاتم كريم برغوث131766

262دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرقحطان داود سلمان74903

263دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي فيصل زامل170524

264دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر حميد خليف169917

265دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد رزاق حمود132286

266دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن علي عبد88028

267دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد محمد عبدهللا24938

268دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسالم ابراهيم خضى170238

269دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد حبيب زويد242593

270دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخالد حميد عويد132538



271دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي مطرود مزيعل87937

272دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر نصار محمد132019

273دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمسلم كريم حيدر242690

274دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد عودة عبد131862

275دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد محسن حمد169876

276دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى محمد رميض170613

277دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد عجيل داود132280

278دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكروسام فايز لطيف171092

279دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرانور جي  بدران170777

280دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي رشيد جابر87755

281دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد جبار مجيد131890

282دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنارص ايدام عبد410046

283دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكريارس مخيلف رب  ح169603

284دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر شنو محمد242506

ي409888
ي صخى

285دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى غنى

286دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار صبيح داود410025

287دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرساجد نعيم يوسف242815

288دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر حميد عطيوي132027

289دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد فرحان محمد171072

290دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكروسام نعيم خلف132479

291دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسهيل محسن مغير242015

292دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد صايل وارد171076

293دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسعيد خلف سلمان132063

294دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي ابراهيم محمد76691

295دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي محسن محمد132366

296دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرخالد جميل مطرسر534118

 علي مزهر131993
ى 297دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

298دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى نصار محمد131748

ى346540 299دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي نارص عبدالحسير

300دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر خالد جليل74683

301دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرماجد نعيم فرحان87934

302دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرستار شهيد كطل471868

303دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد وناس عباس131782

شاب معارج471698 304دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد رسر

305دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكررحيم عذاب عناد74583

306دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد باقر ابراهيم75061

307دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن محمد كاظم131727

308دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصادق ريسان عطية76363

ى نعيم ادرول132122 309دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرتحسير

310دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي رشيد عكلة409727

311دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرطالب محمد ابراهيم170017

312دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرماهر غازي منشد74817

313دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرضياء محمد محيسن76401

314دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حميد خضير171085

ى عبدالرسول346914 315دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسير

ي241529
316دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي جودة ماضى

317دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد علوان جودة415826

318دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد ستار محمد76416



ى جحور131987 319دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسير

320دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكركفاح فرهود ساهي131969

ى74722 321إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد محمد حسير

322إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عمران رسن132041

323إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى نبيل عبدالحر435828

324إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عباس سفيح74616

325إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمسلم صباح مكطوف131589

326إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد جبار خضير242993

 علي صاحب409822
ى 327إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

328إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنتظر عبدالحسن دنيف241216

329إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد ابراهيم قاسم476854

330إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد خالد عبد230454

331إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس علي نعيم281539

332إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكررائد يارس مري410434

333إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى جبار عبد243203

334إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار هادي رهيف242330

335إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرطه هاشم طه242733

336إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحاتم عبدالكريم عبدالصاحب74419

337إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار رياض طراد410468

 علي زراك435869
ى 338إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

339إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي هادي حميد171051

340إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس عبدعلي حيدر74895

341إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد حاتم عبدالواحد534342

342إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعالء محمد حزام87718

343إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسامر عدنان علي74596

344إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد سعيد محيل75070

345إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعقيل صاحب يارس476853

346إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى محمد محسن534285

347إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرطالب لهمود كاظم132565

348إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر جاسم سلمان410403

349إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرغيث فرحان حميد534138

350إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد جاسم حيدر74901

351إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسيف حسن كاظم281510

352إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد احمد حسن281522

353إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرساجد علي نايف132247

354إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد جليل ابراهيم534235

355إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار فاضل عليل87974

356إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنتظر كاظم جبار534203

357إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن شاكر عودة242621

358إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهشام نعيم خلف242026

359إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن هادي فرحان410037

360إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس ريسان فزع410306

361إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدهللا محسن كاظم242102

362إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد قاسم عبدالرزاق132448

363إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرضياء نعمة علي132229

364إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد حران رسن132299

365إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعون عبدالعباس شذر346723

366إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكررسول حميد عناد416842



367إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحمود بشير رحم416815

368إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرزياد جواد كاظم74800

369إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عيىس عطا243158

370إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكريحنر جاسم نارص409811

371إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي مالك ثجيل471902

372إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد جبار خضير87997

373إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس حبيب يحنر132173

374إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد يونس عطا74647

ي228858 375إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسام عبدالسالم ناج 

ى مطيلب74786 376إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرطالب عبدالحسير

377إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجاسم كاطع فنيطل417291

378إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد علي صاحب409820

ى جواد شبل417231 379إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ي410465
ي صخى

380إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار غنى

381إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصالح عبدهللا خلف410010

382إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكريونس سالم نارص242837

383إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنجاح حسن عبد281528

384إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد كريم كتاب132325

385إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى حيدر حمدان171032

386إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار حميد عبدالخضى410399

387إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد جخيور عرمش243033

388إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدهللا فرات احمد169481

389إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد محسن هنيدي171201

390إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعالء خلف كاظم416710

391إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد كريم زري409985

392إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصفاء مجيد مهيىهي471838

393إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم عبد534314

ي131598
394إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد غالب راضى

395إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحمزة نعيم محسن74743

ى410229 396إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعادل علي عبدالحسير

397إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد كاظم جبار242418

398إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكررسول كفاح مهدي75112

399إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمسلم جليل خلف75002

400إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى عيىس دفار471725

ي534336
401إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمدباقر بشير راضى

402إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد خضير سلمان243357

403إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمروان فالح كوين241882

404إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عبدهللا صاحب409949

ى241379 405إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن عبدالكاظم حسير

406إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصادق محمد كتاب242491

407إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد فوزان كطامي409902

408إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر ساجت حمد534205

ي241488
409إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراديان غالب راضى

410إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد هادي مرار171101

411إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهند حاكم حمدي101397

ى نزار عزيز409914 412إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

413إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعقيل كاظم نعيثل132234

414إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد سالم كزار242204



415إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرياس خضير عطية409922

ى برية242995 416إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد حسير

ى74955  عزيز محمدحسير
417إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى

418إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكريوسف حسن جابر472023

419إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهيثم حجاب جي 410089

ى كريم محمد74791 420إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

421إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس حميد مرار418009

422إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار كاظم مظلوم476169

423إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمجتن  عظيم ثجيل171313

ى ماجد حميد241680 424إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

425إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي تركي ساجت132134

 تركي87818
ى 426إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعالء حسير

427إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهيمن نزار عبود171119

428إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد علي مجيد131757

429إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى مطرود محمد534264

430إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدهللا نارص جاسم242969

431إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حبيب زويد87920

432إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرامير يوسف عبدالمير131711

ى74852 ى نارص حسير 433إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

434إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد كريم فرحان410102

435إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي نزار حسن410451

436إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعمار رعد نعيم74872

437إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهيمن عبدهللا خلف410015

ى صالح534290 438إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد حسير

439إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسن ساهي74913

440إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرواثق ريسان عطية76371

ي409755  نجم عبدالنن 
441إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى

442إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسعد هالل فليح534167

ى ماجد يوسف74721 443إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

444إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد خضير عباس435851

445إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعون فليح حسن347535

446إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرضياء جواد علي410478

447إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمرتضى كريم مطرود243212

448إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي ريسان غضبان228905

449إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحسن حسن محسن75077

450إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى جاسم محمد132372

451إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهاتو اسماعيل لفته435889

ى مجيد25814 452إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسير

453إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد محسن ستار242045

454إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار عويد فرحان534136

455إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهند عواد فزي    ع76619

456إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار حسن مطلك534204

457إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنتظر سامي رحيم131960

ى كامل عيدان534180 458إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ى مطرود مزيعل241351 459إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

460إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراياد عباس سفيح243073

461إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد فاضل خلف241964

462إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمسلم محمد هويدي74944



463إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنتظر عامر صيوان409863

464إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمازن صالح محمد74885

465إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى حمود سواري74414

466إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي جليل ناهي87896

467إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهدي عبدالجبار شهاب132183

468إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد عبدهللا صاحب534276

469إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي عدنان اطريم417994

470إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي اسماعيل عطية74422

471إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصفاء نعمة علي242677

472إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمنتظر عطاهللا رحيمه471739

473إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرماهر علي حسن471745

474إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس كريم سكر435812

475إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي كاظم عزيز114011

ي سفيح534206
476إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي هانى

477إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكركاظم جواد كاظم74543

478إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعون جي  غركان74339

479إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحمزة كريم مانع409909

480إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى حميد منعم87585

481إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد احمد حامد75011

482إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدهللا محسن خضير74534

483إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي اياد ثابت132219

484إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد ابراهيم عبيد409885

ي534334
485إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجعفر بشير راضى

ى ناهض علي230365 486إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

 علي نارص241651
ى 487إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

488إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحيدر احمد عطية131875

ى74862 489إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي نارص حسير

ى علوان نايف131976 490إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

491إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدهللا سعيد حميد471687

ى جي  بدران132386 492إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

493إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدهللا جبار رحيم242342

 علي خضير242456
ى 494إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

495إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعباس كامل فليح409968

496إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي محسن خضير74915

ى كريم سموم281501 497إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

498إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكركرار حيدر حمدان241271

499إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى فهمي مزهر242929

500إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحسان عيد شدهان347106

501إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمسلم عقيل نعيم87611

ى410265 502إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحسان علي حسير

503إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد جواد جالب131884

504إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهدي قاسم ادريس416284

505إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصالح مهدي عمير74709

506إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرقيض كاظم نعيثل346837

507إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبدهللا جليل عمران87944

508إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكريحنر لطيف شبل243008

509إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي خضير عطية409874

510إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي كيطان خليف76544



ى حصود74754 511إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

 علي نعيثل241619
ى 512إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ي409877
ى
513إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمؤمل ثجيل صاف

ى كاظم سلطان410389 514إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

515إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمجتن  فوزي ذياب171340

516إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسالم محمد ازيرج87844

 علي243366
ى  حسير

517إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمصطقى

يف170987 518إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسجاد بدر رسر

519إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكررشاد سلمان صعيب74960

 عبدعلي حيدر170808
ى 520بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

ى171463  علي حسير
ى 521بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

522بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرموس حميد جريد410235

523بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرثائر كتاب عذافة347277

524بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي محسن عبيد76711

525بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعبداالمير كاظم فرحان131623

ى رفاك169870 526بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرهادي حسير

527بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارذكرميثم محسن ساجت346587

528دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن هادي سعدون410225

529دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفرحان محمد مانع87805

ي131647
530دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكراحمد كامل شمخى

531دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكررحيم لفته شغناب418065

532دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرلطيف منعم حميدة132397

533دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي جي  زعيط131819

534دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنجم عبد هجول74602

535دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمهدي موس شدهان87565

536دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمجيد عبد جباري132499

537دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرماجد حميد فيصل170737

538دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكررحمن فرحان منشد534166

539دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكررسحان ذياب كامل76706

 داخل كحامي347390
ى 540دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

541دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرفاضل عبدالحسن عطشان169528

542دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنزار جبار حمزة132406

ى عالوي169773 543دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد حسير

544دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرطعمة حويش داود87985

ي ديان131789
545دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكركتاب ماضى

546دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسن حياوي مطر471841

ى حمزة409576 547دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي حسير

ى169771 548دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي نارص حسير

549دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحسن علي سلطان471926

550دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرعلي رشيد اسود131771

ى كريم ثجيل534155 551دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرحسير

552دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرصالح يوسف خربيط170329

553دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارذكرجبار كاظم طراد241791

554إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرمحمد حيدر عكاب132571

555إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنصير نغيمش سلمان534154

556إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرسلمان حامض شنان170545

 علي243085
ى 557إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرنارص حسير

558إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكرماهر مجيد مخيلف534145



559إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارذكررحيم خلف سلطان409674

1بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىابتسام جبار بدن74984

ي علي تاية75001
2بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىتهانى

3بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنرجس فوزي ذياب422037

ي410153
4بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرشا جفات شمخى

5بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاكتفاء امير تفيج410081

شاب معارج410299 6بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهدى رسر

7بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهديل رسحان معارج76500

8بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزمن كريم عني 409723

اد74970 9بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمريم جاسم رسر

10بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزمن حاتم خوان74745

11بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىصابرين يارس مناجي347347

12بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىابتهال حميد رضوي409666

13بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحوراء احمد عبدالستار74908

14بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىندى عبدالحسن حصود76586

ى حصود74761 15بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمنى عبدالحسير

16بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسوسن مهدي دبيسان87835

17بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرغدة حسن محمد74782

18بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىعذراء سفاح كاظم471833

19بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمنار منذر بالسم171007

20بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء حسن محمد399456

21بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنادية جليل عبد471672

ى عبدالواحد422113 22بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرسور ياسير

23بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىغدير سلمان حمود241532

24بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنور جبار شنان242199

25بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهبةهللا عماد عبد87634

26بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنوال عدنان مرد74874

27بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىصبا عباس صاحب87925

ى472094 28بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايمان مسير ياسير

29بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىضخ قاسم عاجل242382

30بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىافراح نعيم فرحان171229

31بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنجاة جبير غركان534131

32بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىوئام عبدالرزاق طاهر76348

33بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسمراء جواد علوان471794

34بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسارة موس اسماعيل76601

35بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبتول عبدالرزاق طاهر76444

36بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىصن  محسن دغيلس75024

انتصار شالكة علي76627
37دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

38دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاحالم جاسم حيوك87600

39دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاسماء بشيت حمود74465

40دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىكوثر عبدالحسن لطيف76579

ى472235 41دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاحالم يارس حسير

42دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىارساء عباس شذر539540

43دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرفاه كاظم جويد171015

ي خالد74506
44دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىباسمة راضى

45دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسورية عبيد كريم87644

46دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرنا طالب كاظم410096

47دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاوراس نبيل جعفر74458



اد74976 48دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىجنان جاسم رسر

49دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىخمائل مجيد واجد410251

50دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىارساء محمد جاسم76385

51دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىكواكب جابر خشان171300

افراح عبدالكاظم علي75136
52دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

53دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنهاية بشيت حمود74551

54دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمه حميد موحان74452

55دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىوجدان كريم اليخ132310

شذى خالد محمدعلي75129
56دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

57دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىعروبة بدر خري  هت87792

58دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىافتخار صالح مكطوف74575

59دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرسى سلمان جودة409754

60دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمنى كريم عودة410220

61دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنور خضير خوين87660

62دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىافراح هادي عباس74810

63دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاسيل سعيد حميد534152

64دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنادية مجيد حميد409772

65دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبركات جبار محسن76378

66دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىجنان حامد شبوط76559

67دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىساجدة عطية عبيد87730

68دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىناديه ساهي خليفه74781

69دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايمان عايف خفيف171352

70دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىعبير حميد حامد74947

71دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب قاسم كريم87950

72دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىانتصار عبدالحميد رباط74875

73دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرفاه عالء نجدي87912

ى75120 زهراء علي عبدالحسير
74إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

ميثاق عبدالواحد علي242740
75إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

76إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىضخ ورد عايف410193

ى عبد74496 77إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهناء حسير

78إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب جابر ثامر409761

اس فوزي ذياب169542 79إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىني 

1دبلوم عالي2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهبة نعيم مغير169983

ى عليل131601 2بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفايزين حسير

3بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة بدر ديكان132504

4بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىضفاف رشيد مناجي132086

ى عثمان كاظم243258 5بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحنير

6بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىابرار سعد عكار241330

7بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدنيا محمد قاسم243301

8بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء فوزي حواس74699

9بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايمان جاسم عبد409682

10بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء مهدي مانع471721

11بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمراتب عبدالكاظم هادي169953

12بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنور حسن محمد538907

13بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرسى فؤاد كاظم74920

14بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينه خلف عطيوي131880

ي242830
15بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب منذر حسونى

رحاب كريم عبدعلي169864
16بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى



17بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرحاب حيدر عبداللطيف74661

ي132421
18بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة شعالن كباسر

19بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىعال جعفر كزار409879

20بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب علي زراك347164

ي131948
21بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايات منذر حسونى

22بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب جبار عباس169500

23بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايمان رسن رحم415890

24بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاخالص حسن محسن132075

25بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايفان عدنان رزاق87671

26بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايات سعد ساجت170846

ي74951
27بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدنيا ناهي ماضى

28بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاحالم منخى عليل169693

عال محسن عبدعلي132048
29بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

30بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاديان فؤاد كاظم169677

علياء علي جليل74882
31بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

32بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايثار ريسان فليح347374

ي87663
ى ناهي ماضى 33بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبرسر

34بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايام ماجد كاظم132533

ى حبيب87829 35بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىعال حسير

36بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب طه حيدر242898

37بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسمية اياد حسن131797

38بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىميساء غازي فيصل87614

39بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمهدي محمد خضير410334

40بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىريام غالب كريم472291

41بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىربا صالح مهدي534176

ى169735 42بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرسل عبدالكاظم حسير

43بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايمان غفار صالح170279

سارة جبار عبدعلي132561
44بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

45بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىليل رحيم مخيلف409815

46بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحوراء كامل هاشم169670

هبة صباح غالي409849
47بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

48بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحنان سالم عبد170256

49بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب كامل نعار132610

50بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىالتفات مالك ثجيل471861

51بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنجالء بالسم عبيد87848

52بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىصابرين قاسم عبدالرزاق131894

53بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء عبدالكاظم عبد417964

54بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىجلنار نبيل عبدالحر422153

نور علي محمود87736
55بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

56بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىريام مصطقى جواد132000

ى سلمان حامض170534 57بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىياسمير

58بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىجيهان عباس كاطع170581

59بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىغصون كاظم منشد87796

فاطمة جبار علي87853
60بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

61بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرواء كريم سكر132165

نور صالح عبدالعالي75062
62بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

ى حصود132152 63بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىشفاء عبدالحسير

 كحامي346766
ى 64بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة حسير



65بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنبا خضير خوين87561

66بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمروى مهدي جي 171469

ى ديكان415637 67بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىكوثر حسير

68بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىارساء رشيد خليف472438

69بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحوراء مجيد مهيىهي346806

70بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء هاشم جبار241846

71بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحنان سالم جميل170110

72بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهبة خضير خوين76633

73بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة خليل عبدالزهرة534123

74بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنور فرحان نايف132438

دنيا علي عبد132187
75بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

ى حصود132092 76بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىشذى عبدالحسير

ى صالح حسن409911 77بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنارمير

زهراء حسن علي169753
78بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

79بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىريم غثيث مطر476876

ي410157
اسماء سامي راضى

80بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

81بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبركات مهدي جي 417779

82بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسمية عبدالخضى خريوت132485

ى169764 ي عبدالحسير
83بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء راضى

84بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة شاكر خماط471761

85بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىارساء حسن ساهي131752

86بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء صبيح سعيد87978

87بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء جاسم محمد132545

ى حصود132053 88بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرجاء عبدالحسير

 جحالي76572
ى 89بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىعال حسير

90بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهاجر صالح عودة561019

91بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاديان كامل غافل76724

هدى وادي علي74631
92بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

93بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاسماء كفاح مهدي75102

94بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء موس حمد409960

95بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء عيىس عطا171447

96بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهبة نعيثل عويد87870

اديان علي لطيف243017
97بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

98بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسحر فوزي عبد131851

99بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىشيماء هاشم جبار243123

ي مصكال132321
100بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىميعاد غنى

رباب كريم عبدعلي169831
101بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

102بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبلسم رشيد مناجي132068

103بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىشيماء عبدالرزاق عباس472602

104بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسجا سعد نجم75019

105بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء حسن سفيح102820

106بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاخالص كريم سهيل471755

107بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاسيل عدنان عبداالمير132096

108بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب اياد فنوخ88013

109بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنور عبدالكريم محمد409854

110بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب شاكر خماط471751

111بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء نارص جبار346684

112بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىغصون امير هادي409645



ى171039 113بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىانسام مزهر حسير

ى ديكان410231 114بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىصابرين حسير

115بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنجالء سلمان ساجت534137

116بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاريحا كامل جهيد409718

117دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنجالء كريم جواد132140

ى132148 118دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفرح كامل ياسير

119دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسحر احمد عذاب230519

ى171178 120دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىوسن غانم غي 

121دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسارة كتاب صباح242118

122دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء عناد رضيوي132337

زهراء مهدي علي347145
123دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

124دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة احمد حسن75012

125دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب سعدون جوده417889

126دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىروى شوكان كريم132358

127دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة عزيز جارهللا170839

ى محسن242577 128دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىشيماء حسير

129دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاسماء هاشم عبد242484

130دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنور جعفر خوان171095

131دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىلمياء غازي فيصل87597

132دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىندى فزي    ع عبد241557

133دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىعهد محمد محمود132268

134دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىعبير طالب نعيم410176

135دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرشا محمد راهي132401

ى171485 136دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىغدير مهدي حسير

137دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمريم جبار مكطوف132079

138دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىامال مالك ثجيل471918

139دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىوئام حبيب يحنر170654

140دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىارساء ريسان غضبان241726

141دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة مجيد مهيىه76734

142دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرشا مهدي خلف170936

143دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفرقان صالح مكطوف74562

ي87741
144دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفرات ناهي ماضى

145دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىثريا كاظم عزيز132305

146دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىيحنر شوكت محمد132012

147دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحيدر قاسم محمد169778

148دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىازهار عودة عرمش132490

149دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء خضير سلطان76465

150دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرقية كاظم خلف74841

151دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء غانم عبد243096

152دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهدى خضير خوين87878

153دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرسل طالب عواد132341

ى بشير جاسم132495 154دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبنير

مروى كريم عبدعلي169849
155دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

ى24438 سالي نارص حسير
156دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

157دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىافياء غانم حسن171298

158دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىضخ شوكان كريم132556

159دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبهاء غازي ساجت409977

160دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىجنان وادي جهاد346502



161دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرشا موس عبود132476

162دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحوراء رياض قاسم131811

ى سلمان حامض132603 163دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبنير

ى عالء كريم87548 164دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحنير

165دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنرسين سلمان حامض170497

166إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايناس نعيم مغير169993

167إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء بحر عليل416469

168إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىابتهال عظيم يعكوب399306

169إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينب عقيل كامل74940

170إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىضخ عصام نارص534300

ى غافل410285 171إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىابرار حسير

172إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحوراء شايع منعم242298

173إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء نزية حميد131637

174إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىجنان طاهر جهلول534267

175إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاسماء جبار ضيدان75055

176إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبالل حازم جبار409812

177إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنور حبيب رواد169745

178إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايمان كريم شالل534282

179إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرغد قاسم جياد471765

180إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىتبارك هادي ناظم125933

181إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىارساء نزية حميد230331

رتاج علي جليل242597
182إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

183إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىارساء ذياب عودة534321

ى عطا347518 184إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايات حسير

185إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمريم نبيل جميل416060

186إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة مصطقى محمد75087

دينا فاضل علي534218
187إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

188إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاديان كريم جواد131953

189إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمريم حسن ساهي418028

190إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمريم صيوان حسن132606

191إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمريم خضير عطية409698

192إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىطيبة احمد عذاب169957

193إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىايات امير هادي410460

194إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنورة منير كاظم171442

هدى محسن عبدعلي281533
195إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

196إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسمانة عمار فيصل415708

197إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة جليل عزيز358945

198إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنهاد طارق حسن76643

199إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء كامل قاسم74427

خديجة علي ثامر346600
200إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

ى غازي409745 201إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحنان حسير

202إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىتبارك شاكر خماط471711

كوثر علي حسن170087
203إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

204إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىليل محمد خضى74971

205إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاسماء جليل ناهي87651

206إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىغفران رحيمة فضالة241825

207إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسعاد كريم سكر114027

208إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسجا عودة عبد230287



209إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء محمد عبدهللا45819

210إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىوجدان فاضل فنيطل534308

211إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحوراء فؤاد كاظم410236

ى غازي409743 212إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىغفران حسير

ى حنون131732 213إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدعاء عبدالحسير

214إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىصابرين محمد رسحان170318

215إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىغفران كامل نجم410482

216إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىطيبة طالب جالي416981

217إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزينة محمد قاسم169647

218إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء هيثم جودة416945

219إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة عباس عبد281491

220إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء خلف عطيوي242652

ى كامل غافل409756 221إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبنير

منار علي عطا472105
222إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

 علي كامل346957
ى 223إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحنير

224إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىدنيا نوري طراد476159

ه موزان رسي    ع242775 225إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمنير

226إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىكوثر كامل حبيب399470

227إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمريم محمد قاسم131806

228إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىرنا يونس عطا74641

ى حنون131743 229إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىحوراء عبدالحسير

230إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمريم ثامر كاظم476181

231إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاالء غريب عطية131856

232إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنبا جاسم سحيب74868

233إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىفاطمة نوير نعمة132592

234إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىصابرين صالح بديوي346712

235إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاالء هاشم حسن170228

236إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنورالهدى رياض عكار87649

مروة عبدعلي حيدر74892
237إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

ى171270 238إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهجران مزهر حسير

239إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىاسالم حبيب عبيد242657

ى عبدهللا171241 240إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىزهراء معي 

241إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىهجران محسن حبيب281515

242بكالوريوس2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسعدية حنون بستان471858

243دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىشيماء هوري هنيدي241303

ى صفوك ساجت170717 244دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىبرسر

245دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىمها حسن فليح169888

ة منعم علي131964 نظير
246دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننى

247دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىيرسى كركان كحامي132516

ي عبودي87989 248دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنجالء ناج 

ة مطرسر معارج132192 249دبلوم2قلعة سكر 32879ذي قارأننىسمير

ية جاسم حيال132581 250إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىخير

ى347473 251إعدادية2قلعة سكر 32879ذي قارأننىنجاة صاحب حسير

1دكتوراه2النارصية 12891ذي قارذكرعدي حسن داخل113069

2دكتوراه2النارصية 12891ذي قارذكرسيف الدين احمد حسن427050

3دكتوراه2النارصية 12891ذي قارذكرانور عبدالعباس محمد456111

ي338558
 
4ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرباسم علي رزوف

5ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرنجم عبدهللا عباس427011



6ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرعلي طاهر فرهود551409

7ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى اسعد حسن476706

8ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرعادل رحمن حسون441162

9ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر حسن طاهر441229

10ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرعلي هويدي نارص426955

ى علوان مانع425894 11ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

12ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرحسام عالء نارص551436

13بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد عبدهللا سهيل440821

14بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعدنان شالكة عالوي126409

15بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحمزة غالي لفته338619

16بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد عبدالرضا عبدالرزاق440890

ى551470 17بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعالء نارص حسير

18بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعمار عبدالكريم كمال126457

19بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكريحنر غانم جبير337745

20بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرلطيف علي سلمان426931

 علي جي 534584
ى 21بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

22بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي اسعد حسن347382

23بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسامي جبار معال388349

24بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكررعد عبدالعالي عداي425900

25بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر شاكر عزيز24144

26بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراسامة رياض محمود440548

اد451593 27بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسعد عني  رسر

ى20515 28بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسعدي حمزة ياسير

ى24147  كاظم حسير
29بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى

30بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراسامة مهدي جلود536259

31بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد عبد عليخ337796

32بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد علي عجمي113180

33بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكربسام خلف سلمان338772

34بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسن كامل سكر19991

35بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرصفاء طعيمة عيدان24408

36بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعمار ابراهيم حسون338391

37بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرزهير حسن عبدعلي426204

38بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسامر ريحان كاظم456481

39بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسن عبد عبدهللا440563

40بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي بردان عبيد456257

41بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعمار قاسم سلمان440969

42بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمنير كامل نارص337750

ى441082 43بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرغزوان علي عبدالحسير

44بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرامجد عبداللطيف نارص441153

45بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعباس بادي عبود551367

ى علواي خضير451569 46بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

47بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعقيل هويدي نارص102734

48بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد رحيم صونان20430

ى456732  علي عبدالحسير
ى 49بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

50بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكربرقان رياض ابراهيم126321

51بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمثنى فارس عكاب534260

52بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عبدالكاظم علي113073

53بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد قاسم عبد426421



54بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر مالح عناد415122

55بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد جبار جواد338182

56بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرضياء رستم محمد455404

ي محسن نعيم20497
57بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرهانى

58بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمويد كاظم عواد440553

59بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عبدالمهدي عبدهللا551407

60بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمازن جبار حامد426118

61بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي حسن داخل551449

62بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرستار كاظم عطية113290

63بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد اياد خضير427586

ي426400 64بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي جليل عرين 

ى440333 65بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمرتضى كاظم حسير

66بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد بدر فرحان113265

67بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعبدالصاحب عبد لفته456394

68بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرغزوان واثق عبداللطيف426162

69بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراسعد عزيز فضالة338003

70بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعماد نجم عبدهللا415154

71بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسيف سعد مدور426974

72بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرامجد جليل لفته20081

73بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعادل محمد جهاد24229

74بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد صكبان شبيب426314

75بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراكرم فارس عكاب551419

76بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد جاسم محمد126612

77بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحازم محمد عليوي20501

78بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحنر الدين سالم فرهود426866

79بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد مالح عناد415094

80بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرطيف أحمد أسعد347685

81بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعباس اياد خضير19983

82بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرزمان عبد الصاحب عبد علي426588

ى حنون440270 83بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد حسير

84بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي مهدي سعدون426334

ى337732 85بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي قاسم شنير

86بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرلؤي قيس فخري541435

87بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد حسن عبد20444

88بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي غافل محسن551384

89بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرشهاب ابراهيم شهيب387446

90بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمخلد كاظم نارص126902

91بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمعن محمد جي 426045

92بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد حيال جي 441175

93بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرابراهيم عباس ابراهيم456651

94بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد رعد جلوب338702

95بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمهند رسول جيجان534254

96بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسن رزاق حسن426814

97بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعمر علي نارص440276

98بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرصفاء رحمن فجر440740

99بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكررضا رعد جلوب338655

100بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد رزاق مكطوف551383

101بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعمار معيوف داحس126710



102بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرقحطان عدنان هاشم440736

103بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرغيث رحيم علي456529

104بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى احمد محيل126790

105بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي كاظم صي 440427

106بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي هادي حسن440784

 علي عطية551469
ى 107بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

108بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد بجاي طريم126529

109بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي خليل سداوي441018

110بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد ماجد شنيور455092

111بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي نجم عبدهللا552771

112بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحسن هويدي نارص102676

113بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرجعفر عبد حزام127141

114بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكركرار حسن ثجيل456597

115بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرليث نعيم صونان426828

116بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمرتضى محمد جاسم551396

117بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي محمد جهاد24221

ى24447 118بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراسامة حامد حسير

119بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسيف علي نجم548820

120بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرامير محمد قاسم441131

121بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراسعد محمد نجم548815

ي441198
122بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر علي راضى

ف صبيح محمد561405 123بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرارسر

124بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسن محمد ستار456489

125دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عزيز عودة427017

ى226767 126دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرخالد صبار حسير

127دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعادل ثامر عبد426941

ي328257
128دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكركاظم جميل راضى

129دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد رحيم جواد387504

130دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي سالم جبار24246

ى نارص24365 131دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمهدي عبدالحسير

ى هالل جازع24032 132دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

133دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعبدالواحد عكلة سدخان440607

134دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراحمد حمزة كاظم24370

135دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسام قاسم عبد126597

136دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراحمد جبار داخل427041

137دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراكرم مطرسر عمران440537

ى كاطع441108 138دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي حسير

139دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرجعفر كاظم جابر551387

140دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعماد جاسم طاهر426678

141دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرصالح عزيز علوان476395

142دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد غازي عبد551379

143دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرفراس عبدالزهرة مجيد440513

144دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراحمد مكي جبار441125

145دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرباسم جبار لفته440692

ي476804 146دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعالء نارص باج 

147دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكروسام فاضل هاشم20116

148دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عبدالرزاق محمد440840

149دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمروان عبدالرزاق كاصد427023



ي محسن126726 150دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسام صي 

151دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرفاضل صي  عويد551442

ى خضير415495 152دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراحمد ياسير

153دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر كاظم عطشان440773

154دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر احمد صاحب456723

155دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراحمد حسن طه113199

156دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عجيل سعد440415

157دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرسيف قادر هادي426885

158دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكركاظم رعد حميد338540

159دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمناف هاشم مجيد24020

160دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرجعفر محمود جاسم451579

 سامي دلي440909
ى 161دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

ى محمد عبد440956 162دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

ي عبدالجبار426961 163دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر صي 

ي عليوي20208
164دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر غنى

165دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسن كاظم جابر126674

166دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي احمد عبداللطيف126452

167دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرانور كاظم جبار389004

168دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرزين العابدين عباس طالب113082

169دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرساهر رياض عودة38801

170دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكركرار حسن غضيب338566

171إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد جمعه عكله426997

172إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعباس عذاب خضير551412

173إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي مهدي عودة338410

174إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعالء سلمان كريمش113090

175إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرقاسم محمد شيال551375

176إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسن عبدالكريم نارص551378

177إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد كاظم رحيمة551390

178إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرلطيف عباس حياوي551414

179إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد عبدعلي سلمان126586

180إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي محسن لفته113144

181إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرفريد خالد كريم24001

 علي عبدالحسن456763
ى 182إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

183إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد عودة عني 456415

184إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعبدهللا حيدر ابراهيم551416

1ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرانمار سلمان بخبيخ440869

ى551385 2ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكروائل صبار حسير

3ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكراحمد فاضل جمعة338260

4ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكركرار حيدر طاهر548807

 علي محسن113201
ى 5ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

6ماجستير2النارصية 12891ذي قارذكررسمد جعفر نارص440356

7بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى عدنان صاحب440525

8بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عباس كريم441138

9بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرايرس عدنان عبودي415109

ى426876 10بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عبدالزهرة حسير

11بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرضياء احمد كوزان427088

12بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعالء سامي شناوة426725

13بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر رشيد عويد24041



ى113228 14بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر دحام عبدالحسير

يف عبدهللا427032 15بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعباس رسر

16بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرامجد محمد نجم440876

17بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسالم حسن خلف113115

18بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرصادق عبدعون سعود19912

19بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي رياض داخل23949

20بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي جميل رسن113184

21بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد مهدي حسن338107

ى محمد عليوي113204 22بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

23بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرجالل كامل نصيف126659

24بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمرتضى سالم منشد113229

25بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد جاسم ثجيل418575

26بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرزينعابدين عبداالمير عبدالحسن113165

ى كريم126760 27بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعباس حسير

28بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراكرم علي سعدون440543

29بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد محمد غالي456511

30بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسنام عارف سمير441428

31بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرزيد محمد رسن20241

32بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمهند علي حمزه426247

33بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد شنان حسن456613

34بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد احمد غثيث126663

ى356059 35بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكركرار حيدر حسير

36بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد علي محسن126418

37بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكريونس رزاق مكطوف440723

38بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد طالب عبدالعظيم113118

39بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى فؤاد نصار418176

40بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي خضير جاسم426983

41بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكركرم سعدي حمزة113124

 علي كريم441007
ى 42بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

43بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى حيدر ضيول113225

44بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عباس لفته442157

 سامي دعيم113281
45بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى

46بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسارة محمد مهدي337780

47بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر عبدالخضى لفته113230

48بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرفهد لطيف عباس126561

49بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى اسعد عبدالرزاق126654

50بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى صالح سالم426080

51بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى عبداللطيف فاخر440486

ى غركان خريبط20160 52بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

53بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكركرار عبدالسالم جلود113216

54بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمهند نوري صالح456710

55بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعالء سالم جعاز126309

56بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد فاضل جواد456387

57بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي الكي  ودود طاهر551400

58بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عبدهللا صالح216417

59بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسعد محمد عبدالحسن126693

60بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرواثق اركان عبد126925

61بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسام عدنان سمير24013



62بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمهيمن عالوي محمود440934

63بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعامر سعيد عبد113100

64بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد حسون علي459080

65بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمنتظر امجد غالب113058

66بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسام عقيل عبدالعباس23985

67بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحسان علي عبد456083

68بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكركرار كريم جري21084

69بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعصام سلمان خنفر551503

70بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي جاسم شنان440479

71بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرجواد زويد خليف113269

ى عواد منشد113042 72بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

73بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عبدالكريم خضير426265

ى نعيم صونان24137 74بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

75بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد جميل راشد338042

76بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي رحمان فجر425916

ى سعد126895 77بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عبدالحسير

78بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرامجد صعيوج سمير337836

79بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد غانم كاظم281454

80بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد صبار مخلص126218

ى427278 81بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسن علي حسير

82بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرنور حيدر ستار456017

83بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسن رشيد مجيد126730

84بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد جواد كاظم20564

85بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرنور محمد عبدالهادي24205

86بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمنتظر صالح سالم426136

87بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراياد سمير جعاز440801

88بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرليث عبدالكاظم هليل126687

89بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى قضي خليل426487

90بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى محمدسعيد عبد426731

ى سلمان بخيبخ425945 91بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

ى ميس456772 92بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر حسير

93بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد جمعة كويش19926

94بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسن احمد نور113256

95بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرنشوان عدنان عيدان113215

96بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعباس عزيز حسن440721

97بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر جاسم نعيم440707

ى خضير20098 ف ياسير 98بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرارسر

99بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرفؤاد خصاف عبد20437

100بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد قاسم رشك440895

ي440531
101بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسالم توفيق حسونى

102بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد عبدالحليم كاظم456751

103بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد صبيح علي23925

104بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكررشاد حامد سعيد338610

105بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد مرتضى شناع24422

106بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرانور جايد كاطع24356

107بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكركرار حميد كاظم126468

108بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحسام مونس سمير174807

109بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد رعد دعيم456741



110بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر محمد قاسم551394

ى178063 111بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرسيف علي حسير

112بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي جبار عليوي126313

113بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي محامي زاير338753

114بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحازم عناد بدن477147

115بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرساجد جبار فزع440434

116بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر عبدالجبار رحيم113070

ي441208
117بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرزين العابدين علي راضى

118بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد مجيد حامد126846

119دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعباس ستار نصيف24117

120دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكركرار خضير عباس113161

121دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرنور عبدالمطلب عبدالكريم338598

122دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرصفاء سامي شناوة442403

123دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر اكرم احمد455161

124دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراحمد نارص حمود440404

125دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرغيث حمزة سلمان337752

ى خضير24272 126دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراصيل ياسير

127دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي ناظم نعيم536150

ى فاضل426184 128دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراكرم عبدالحسير

ى صباح سلمان551391 129دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

130دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرجاسم محمد عليوي113276

ى زيارة بخيبخ338631 131دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

ى بجاي طريم337802 132دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

 علي محسن21028
ى 133دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرتحسير

134دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد موس عبد426777

135دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى حامد حسن24368

136دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعمار محمد فرهود126382

137دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر طارق بدر456471

138دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي محمد حسن551415

139دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعباس صالح حسن24238

140دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعرفان قاسم عبد126373

141دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى محمد عبدالجبار338563

142دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرازهر ابراهيم جودة456128

143دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمهند احمد شندل126508

144دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي جليل مشاي477012

145دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى رشيد عويد440986

146دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعمار مونس سمير126775

ي126877
147دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراحمد فاخر شمخى

ى جواد عجيل113085 148دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

149دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد علي عباس20394

150دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عبدالعالي كاظم126647

151دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعباس ياس خضير126244

152دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرجعفر حسن عبدعلي551477

ى حميد24049 153دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمسلم حسير

154دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد جابر عبيد24452

ي113078
155دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى فاخر شمخى

156دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعباس علي مسير456174

157دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي صالح مهدي126767



ى مشكور ثامر113196 158دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

159دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر علي رسول456158

160دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي فاضل عبدالعظيم338528

161دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسام طارق بدر456208

162دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراحمد جاسم كاظم19887

163دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عبدهللا عوض20534

164دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكررياض قاسم صكر337739

165دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد رشيد عويد20042

166دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي سمير عبدالستار456156

167دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرصفاء سمير بشارة113234

 مكي كاظم24377
ى 168دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

169دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكركرار عادل عبدالكاظم113278

170دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد حسن عبدالكاظم24460

171إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكررحمن علي عبدالحسن426105

172إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد احمد حبيب441115

173إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد عقيل محمد حسن126479

174إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمسلم عقيل نعيم126362

175إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعمار علي عناد23972

176إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد قاسم غافل451585

 علي عباس24341
ى 177إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

178إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرساهر جمال كنو426000

179إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسيف محمد ستار113159

180إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسن طالب عكاب458909

ي هادي426431
181إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرجعفر رويضى

182إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر عبدهللا عرمش337791

183إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمرتضى عبدالكريم شاتول126859

184إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد سلمان حاوي113162

ى حميد سعدون126354 185إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

186إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي حيدر كاظم425979

ى محمد خربيط456702 187إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

188إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي قحطان عدنان126343

189إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسيف سالم محسن126319

ى عبدالرزاق عجيل126372 190إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

191إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرالكرار حيدر كاظم113220

192إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكركرار حسن عبدعلي551388

193إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرنبيل عماد فرهود226792

194إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي احمد محسن426890

195إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي كاظم فاضل442163

196إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرنورالدين عادل عبيد113054

197إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكركاظم عارف سمير441443

198إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسن علي عباس126279

199إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر علي عبد427206

ي388916 200إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعدنان نارص باج 

201إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرزيد هاشم حسن113045

202إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي قاسم فياض456027

ى عبدالواحد عكلة127214 203إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرالحسير

204إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد علي محسن281440

205إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرالمنتظر احمد كاظم113223



206إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرليث محمد جميل426468

ى مجيد426897 207إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسالم حسير

208إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد حسن عيىس حميد551377

209إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمرتضى اياد عطية126277

210إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسن حميد سعدون126395

211إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد سعد عني 21082

212إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد جمعة كريم337845

213إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي نارص سلطان440863

214إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد صادق صياح126428

215إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد رائد عبدالكريم426669

216إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي محمد عبد441050

217إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكركرار حيدر جليل440974

 علي نارص440293
ى 218إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

219إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي عباس علوان127016

220إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد باسم جبار440699

ى24263 ى نارص حسير 221إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمبير

يف551405 ى كاظم رسر 222إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

ي فاضل جواد456428
223إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي تق 

224إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكركرار حيدر عبد126978

225إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرخضير عباس عاكول440448

226إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعباس ابراهيم محمد440591

227إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد قاسم خضى126346

228إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمجتن  سعد عني 21072

229إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد محمود محسن473794

ي كاظم551376
230إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد هانى

231إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمنتظر خماط خضير442060

 علي حسن24466
ى 232إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

233إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسن علي نارص441459

ى كوزان427654 234إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمثنى حسير

235إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد صباح عبدهللا441042

236إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى طه صاحب126717

237إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسيف احمد علي440989

238إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد صادق بدر126363

ف حميد شاكر425955 239إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرارسر

240إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي محسن زغير20195

241إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد فراس عزيز441403

242إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد يوسف يعكوب427120

243إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد عبدالواحد عكلة127229

244إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد جواد جابر455008

245إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد اثير بريسم534305

246إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمرتضى احمد محيل226551

ي20527 247إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرزين العابدين محمد مهدي عبد النن 

248إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكررضوان عبدالوهاب وجيه113112

ى441182  علي حسير
249إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى

250إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي جاسم علي127185

251إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرامجد رعد بري456663

252إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعالء اسعد عزيز426913

253إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسام غضبان ريسان551433



254إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرالحسن كاظم لطيف24481

255إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي حيدر فرهود440657

ى113098 256إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمرتضى عباس حسير

257إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى محمد مهدي442066

258إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد ابراهيم كاطع113206

ى محمد عبدالحسن551463 259إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

ى426215 260إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد رحمن حسير

ى337822 261إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد عماد حسير

262إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى فراس عزيز456638

263إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي احمد جمعة456748

264إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد حيدر علي273323

ي بشارة442078
265إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسجاد راضى

266إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمصطقى واثق عبداللطيف551403

267إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعلي رحيم كاظم427371

268إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحيدر ياس خضير440815

ي رهيف456074
269إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد راضى

270إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد رحيم كاظم23959

271إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعباس عزيز رسن451565

272إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمهند محمد جوالن427504

273إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراديان محمد مهدي551488

274إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد باسم جبار440678

275إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراحمد عدنان شالكة548778

ى477135 276إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد علي حسير

 سامي دلي440458
ى 277إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمبير

 عبدالعالي440496
ى 278إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمحمدالباقر حسير

ى فالح حسن226522 279إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرحسير

ف احمود ذياب126349 280إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرارسر

281إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرسيف الدين رحيم صالح426604

ى24256 282إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرعزالدين نارص حسير

283إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكراكرم علي كاظم113186

284بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي جبار هليل338729

285بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرمحمد عبيد صفر20459

286بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكررائد عبدالكريم عبدالستار273308

ى عبدالرزاق20585 287بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكراحمد عبدالحسير

288بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي رهيف رسحان126837

289بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرهاشم رزاق حسن451576

290بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارذكرعلي ثامر مظلوم113103

291دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرابراهيم عبدالكاظم علي551362

292دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي محمد رضا20182

293دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكراحمد خليل نارص19864

294دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكررزاق كاظم عودة23953

295دبلوم2النارصية 12891ذي قارذكرعلي محمد جعفر نارص126606

296إعدادية2النارصية 12891ذي قارذكرمهند صالح عبدالزهرة113198

نور علي نارص337911
1ماجستير2النارصية 12891ذي قارأننى

2ماجستير2النارصية 12891ذي قارأننىرنا هويدي نارص426948

3بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهاجر جواد مضهود451588

4بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىايمان خلف سلمان20031

5بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنرجس جبار هليل337819



6بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنجالء جبار هليل338680

7بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىاالء خضير ابراهيم440714

8بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىوفاء صكبان شبيب440462

9بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمنى باقر جواد440558

زينة محسن عبدعلي440616
10بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

11بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنهلة صبار سمير113088

12بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىتاميم شاكر عزيز23929

13بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهبة فؤاد محمد113207

14بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنهلة كاظم غياض440661

15بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسعاد باقر جواد126703

16بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرنا شاكر ريسان426094

17بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمروة قادر هادي20002

ى مكطوف113076 18بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسناء حسير

ى زراك هيجل440961 19بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىبرسر

20بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنورالهدى ستار صالح388921

21بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمنتىه سالم كاظم426507

22بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىحوراء عبدالسادة عليوي425990

23بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمسار طالب عطار456541

24بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمروة مؤيد صادق551410

25بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء مالك خزعل426847

26بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهند كريم طاهر551465

زهراء علي طاهر419411
27بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

28بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهدى رحمن حسون426445

29بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء عبداالمير عبدالجبار338371

30بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىيرسى زراك هيجل126777

اسيل رحيم علي456292
31بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

32دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىكوثر صكبان شبيب113249

33دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىفاطمة موس سلطان126818

34دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىايمان محمد نارص440852

35دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىذكرى صي  عبدهللا440752

ى خضير440833 36دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىخالدة حسير

37دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهيفاء صكبان شبيب440827

38دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىاحالم كاظم محسن426352

انتكال عبدعلي مطلك427063
39دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننى

40دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىوداد مجيد كاظم113259

بسمة ضياء محمدعلي440468
41دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننى

42دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىسلوى وشم علك338552

43دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهدى محسن عبدالرزاق20480

رشا كريم غالي440517
44دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننى

45دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىانتصار قاسم حريجة426361

46دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىازهار عواد كاظم338648

سليمة غالي لفته126752
47دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننى

ي عبدعلي338344
48دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىشيماء راضى

49دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىشفاء بلسم عودة338571

50دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىانتصار نارص شنيور456461

ي426149
51دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهديل توفيق حسونى

52دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىارساء خضير خليل426569

53دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىوجدان محمد عليوي126517



54دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىرؤى جبار عبدالرزاق458742

55دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىاشواق عودة عطية126747

56دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىندى لطيف عباس536123

ى456008 57دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىوسام عليوي حسير

58دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىرضاء عبدالسادة عليوي440507

59دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهبة كريم جاسم353583

60دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىمروة عبدهللا محمد475463

61دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىسارة زراك هيجل24133

62دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىروان عبدالباري مسلم441167

63دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهدية هاشم صبيح536128

ي426171
والء علي راضى

64دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننى

65إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىوجدان نجم عبدهللا338504

66إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىسعدية عطب عبدهللا426796

67إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىرسمية وحيد سعدون20412

68إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىحنان حسن علوان24346

69إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىسارة محمد حميد19845

شاب113174 70إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىانتصار محمد رسر

ي440569 71إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىخمائل جليل ناج 

ى20547 72إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىطيبة شهيد حسير

1ماجستير2النارصية 12891ذي قارأننىصفا رعد مجيد21048

ي426657
2ماجستير2النارصية 12891ذي قارأننىنرسين حسن كونى

ى كريم126679 3ماجستير2النارصية 12891ذي قارأننىميعاد حسير

ى23914 4ماجستير2النارصية 12891ذي قارأننىندى وحيد حسير

5بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسخ  جابر عبيد24413

ى542241 6بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرسى رعد عبدالحسير

7بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىفاطمة كاظم غياض426988

8بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىصدى جعفر نارص425851

9بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمروة رعد مجيد337766

10بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىديانا محمد صالح113226

11بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهاجر اثير بريسم387927

12بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء كريم محمد113272

13بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسندس صاحب جليل23963

ى حميد24052 14بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىعلياء حسير

15بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرساب فالح حسن126786

16بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهديل اكرم عودة113218

17بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزينة جميل راشد337815

ي440994
ى حسن كونى 18بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهيلير

19بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسحر عضبان ريسان23940

20بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىدالل حازم خالد24386

21بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىبراء ماجد كاظم126696

ى ماجد فرج440858 22بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىبنير

23بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىدعاء كاظم فزع548266

24بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسارة عبدالحسن كريم113246

ي محسن551484
25بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرؤى غنى

ى شندل338909 26بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىصابرين حسير

ي مراد فرهود551452
 
27بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمآف

28بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنور عبدالرزاق عجيل126435

29بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىشهد محمد كامل113210



30بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىكيفان رياض ابراهيم126523

 سامي دلي426762
ى 31بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرياحير

32بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنوال عذاب خضير441216

ي126388
يف غنى ى عبدالرسر 33بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىحنير

ى113066 34بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىصابرين حكمت حسير

ى ستار جبار20140 35بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىيقير

36بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىامل حازم خالد24390

نور علي تاية440587
37بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

38بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسها عيىس اسمير126736

ى23932 39بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمريم حامد حسير

40بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهدى رحمن فجر440747

ى جعفر فالح113119 41بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىحنير

42بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنور زراك هيجل126503

االء علي سعدون113188
43بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

ى جفات440951 44بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزينب حسير

ى20571 45بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىصفاء كاظم حسير

46بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىدعاء صبار عبد113047

47بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرنا عباس حسن126829

سالي عبد مري    ع45057
48بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

مناهل رحيم علي425966
49بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

50بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهدى عالء نارص551423

51بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسهاد حسن خضير338764

52بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسجا عواد دحو426286

53بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء جاسم محمد337778

ى351300 54بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىعذراء حيدر حسير

55بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرسل جاسم شنان440454

56بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسىه محمد شاتول472336

بلسم رحيم علي456273
57بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

مها عدنان عبدالعالي113219
58بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

59بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهبه رياض داخل440849

60بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمريم فالح حسن126955

61بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىود فاضل جواد427006

62بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهدى عبدالحليم كاظم338605

63بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنور محمد قاسم425927

64بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء مجيد حامد338488

65بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرند مؤيد محمد126545

ي حسن داخل347352
66بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىامانى

67بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء محمد سهيل98764

68بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزينب علوان مانع440982

ى فوزي عبدالحليم551428 69بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىحنير

70بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزينب حمود محسن440686

71بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهبة عدنان صاحب440669

72بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء حسن خضير352317

73بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرؤى عبدالحسن فرهود113169

74بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنور بدري عبدالوهاب456346

75بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىطيف حميد سعدون126359

76بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىامل كريم عجيل126571

77بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىلم سعد مدور337921



78بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء جمعة طالب456672

ي عليوي113094
79بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهند غنى

80بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرشا نهاب عنيد126474

81بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىالرا عزت ستار24153

82بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىحوراء خالد عطية441000

83بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسارة باسم عبدهللا113236

84بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهاجر عبدالكريم نارص551393

نور قاسم حامي338143
85بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

86بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء كريم عجيل126581

87بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىدعاء عذاب حسن113274

ى ماجد فرج551445 88بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىحنير

89بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسخ  دفار سماح113261

90بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهدى عذاب حسن126291

91بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىدنيا حسن كريدي551467

مياسة علي عبد426325
92بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

93بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىدعاء عادل عامر113284

زهراء ضياء علي204481
94بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

95بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىوجدان هداوي محمد113288

96بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمروة وليد عمران441033

ي551398 97بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرانية جليل ناج 

98بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىوفا قضي خليل440577

 سامي دلي426857
ى 99بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىحنير

ى113253 االء علي عبدالحسير
100بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

101بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىضخ محسن عاجل126294

زهراء علي كنان440598
102بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

علياء عبدعلي حنون23978
103بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

ى338299 104بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمروة رعد عبدالحسير

105بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنور عالء نارص551474

106بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنىه عبد غانم126617

107بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسارة طارق بدر456241

نجالء علي عبدالحسن426064
108بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

ى20453 ايات علي عبدالحسير
109بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

110بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىايات حسن نوري440635

111بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنور حميد جوي    خ456551

ى338519 112بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرؤى رعد عبدالحسير

113بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىلمياء عبد فياض24025

114بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىبراء عقيل جبار126396

ى عماد صي 226579 115بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىحنير

ى19948 116بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء كاظم حسير

 سامي دلي426742
ى 117بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىيقير

رن  حيدر عبد126797
118بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننى

119بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىايات ناجح حنون20018

120بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنور حيدر خضير126286

121بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىسخ  عباس يوسف425936

ى قاسم338575 122بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىعلياء حسير

123بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرسل محمد عبدهللا101968

ى273318 124بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهالة عبدالزهرة حسير

ى فياض20791 125بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهاجر حسير



126بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىمالك حيدر كاظم440942

127بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىشهد ابراهيم كاطع113212

ى فياض21043 128بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهدير حسير

129بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهدى عبدالرضا غازي427989

130بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىنديمة مايح حسن442162

ى551380 131بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىعبير عواد حسير

132بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىناريمان عبدهللا علي426839

133بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىرباب عبدهللا علي350565

134بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىارساء محسن زغير126491

135بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىارساء عويد غزاي20170

136بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىانتصار حيال جي 426392

137بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىهبة مالك خزعل426922

138بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىعلياء احمد صاحب337736

139بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىتيسير عدنان كاظم23946

140دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىمالك حازم ابراهيم113052

141دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهدى عبدالعباس ستار20559

142دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء حسن طاهر418757

143دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىسوزان عباس عبد338694

144دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء ناجح حنون126591

سالي فالح حسن126869
145دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننى

146دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىجنان لطيف علي426377

147دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهيام ضايف معيجل126812

ى476342 148دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىايمان خالد حسير

149دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىمروة محمد سهيل113157

150دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىايمان مجيد عبد113267

يف126534 زهراء علي رسر
151دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننى

152دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىنور قاسم فزع113062

حنان علي كتان440763
153دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننى

154دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزمن جواد كامل426791

155دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىمروة كاظم صبار426030

156دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىمريم عدنان محمد113168

157دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزينب علي عبد427815

158دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىنرجس جبار حسون442071

159دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىنبا حيدر صادق456101

160دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهدير حميد عبدالهادي456039

161دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء زهير كامل440792

ى حميد127417 162دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىنمارق حسير

163دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىسخ  حسن عبدالكاظم24403

164دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىرجاء فالح حسن20072

165دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزينب رحيم خضير442398

166دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىسخ  ستار جبار20146

167دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزمن كاظم غياض427036

168دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىرواء رزاق خضير426639

169دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىنور عبدالخضى شاتول126868

ى رياض عبدالمحسن337788 170دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىميامير

171دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىسخ  سعد مدور337984

172دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىايناس صباح لفته24130

173دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهدى احمد سدخان425909



ى551473 174دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىدعاء نارص حسير

ي مجيد440502
175دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىعفاف راضى

176دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىعلياء كريم محمد126272

177دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىنور عالء نعيم458171

178دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىنور جميل رسن113183

179دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء مهدي عطية440396

180دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىنور احمد محيل126335

ى456334 181دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهبة عبدالرضا حسير

182دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىدنيا فارس عكاب113172

183دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىهدى عبدالمطلب عبدالكريم338588

184دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء احمد غالب113190

185دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىرهام كريم نارص476348

186دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىبتول ستار جبار20127

 تركي126783
ى 187دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىرغد عبدالحسير

188دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىعذراء محمد عليوي20506

ى20540 189دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء شهيد حسير

190إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء جبار دايخ24382

191إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىشهد عيىس جواد426475

ورود قاسم حامي451561
192إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننى

193إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىامنة عاصم عبدالهادي440323

194إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىطيبة جميل راشد456695

195إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىهند عبدالمجيد محمد126450

نورالهدى علي سلمان126269
196إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننى

ي337772
197إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىنور عباس كونى

198إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىسؤدد ستار نعيم387339

 علي338636
ى 199إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىتبارك حسير

200إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىمريم عيىس حميد23937

201إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء رحيم عبد126755

ى551381 202إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىهديل عواد حسير

203إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىزينب حيدر صكبان113251

ى فياض456681 204إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىفرح حسير

ي هادي426455
205إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىهدى رويضى

206إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء قاسم فياض456050

207إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىفاطمة رزاق مطر113077

208إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىتبارك احمد عبدهللا441420

209إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىشيماء محسن لفته548811

ي محسن456454
210إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىهند منخى

211إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىمالك سعد حريجة113126

212إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىمريم مازن قاسم441025

213إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىزينة عباس حسن126467

214إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىغدير جعفر نارص441437

ى فالح حسن214635 215إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىياسمير

216إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىنور خماس مسير126805

217إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىايمان رائد عبدالكريم126490

218إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء احمد اسعد113243

عبير علي عبدعلي20108
219إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننى

220إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىشفاء موس سلطان440729

تبارك علي جبار226613
221إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننى



222إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىايات حسن عبدالكاظم24395

ى كاظم20061 223إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىسخ  حسير

224إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىفاطمة خلدون عبدالهادي389951

225إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىاديان جعفر عطية388754

زهراء علي محمد534756
226إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننى

227إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىنور محسن كاظم548804

ي خلف226564 228إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىنورالهدى راج 

انعام علي كتاب534447
229إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننى

230إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىندى موحان لفته246954

ى فالح حسن214628 231إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىحنير

232إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىميساء صباح لفته24090

ى113141 233إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىاطياف عباس حسير

ى عذاب عامر113240 234إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىحنير

235إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىحوراء عالء عبدهللا24280

236إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىاباء لطيف عباس246987

237إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىفاطمة سعد حريجة548805

238إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىزينب سعدي حمزة126992

239إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىارساء علي تاية126444

ى551455 240إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىغدير عواد حسير

241إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىتبارك خالد عطية441170

242إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىاثمار جعفر عطية388202

243إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىاية عماد جميل113150

244إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىرشا عيىس جواد426628

245إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىزهراء خالد عطية551413

246إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىزينب سعد حريجة113122

247إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىسارة جميل راشد442400

248بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىليل فاضل عنيد426806

ى21067 249بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىازهار عباس عبدالحسير

250بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىزهرة ابراهيم سمير113178

251بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىاسماء وحيد سادة21054

252بكالوريوس2النارصية 12891ذي قارأننىشيماء كاظم عناد23998

نجالء علي جاسم113192
253دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننى

254دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىاسيه جبار جويد126381

255دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىوجود كاظم عبد20419

256دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىاخالص عبدالخالق حسون441191

257دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىافراح جبار صالح126256

ى عبدالرزاق272991 258دبلوم2النارصية 12891ذي قارأننىشيماء حسير

259إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىعليه ابراهيم سمير440490

260إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىمنى جبار حسن337806

261إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىاحالم سالم طاهر126768

262إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىاقبال خضى عباس456439

263إعدادية2النارصية 12891ذي قارأننىفاتن حسن عبدالزهرة551459

1دكتوراه2سومر 22893ذي قارذكروسام معارج جابر416286

ي مزيعل417890 2دكتوراه2سومر 22893ذي قارذكرعدنان خير

3ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرصالح جليل كريم425571

4ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرمهند طالب علي542206

5ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرضيف احمد جليل535602

6ماجستير2سومر 22893ذي قارذكررائد كريم عبدهللا114085



7ماجستير2سومر 22893ذي قارذكراحمد خضير محمد222580

8ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرسعود سعد جاسم548226

ى كاطع417275 9ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرانور عبدالحسير

ى عبدهللا281205 10ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرصفاء حسير

11ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرمحمد هاشم عبد553316

12ماجستير2سومر 22893ذي قارذكررائد راشد حنيفش42234

13ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرامير صبيح حمود417742

ى عبدهللا539065 14ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرسعد حسير

ى محمد425223 15ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرعلي حسير

16بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعباس فاضل عنيد416923

17بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي حميد نيسان41963

18بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكركاظم شناوة حمود89390

19بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمؤيد كاظم جودة539710

ى114048 ى طاهر حسير 20بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسير

ى شناوة539117 21بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحازم عبدالحسير

22بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعباس حميد شاكر416771

23بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحسن خيون مطلك474046

24بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحيدر جعفر عبدعلي539129

25بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرامجد كريم زغير418031

26بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد جليل كريم425559

27بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرزهير رشيد عزيز425664

28بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسن خيون مطلك476818

29بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمراد قاسم كريم104057

30بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعمار شاكر صبار417298

31بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحيدر حسن محمد417400

32بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراسعد حميد جعفر417356

ى474095 33بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرزمن عبدهللا حسير

34بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكررياض خليل ابراهيم104752

35بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكررحيم حميد نيسان114005

36بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسن عبدعلي ثجيل89553

37بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرفيصل رحيم عبدالسادة417780

38بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمصطقى نيتش معال114120

39بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد برزان عيىس89210

ى عبدهللا90435 40بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعالء حسير

41بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرارشد كاظم فهد114024

42بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمفرح بديوي حنيفش426696

43بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد علي بدر455184

44بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحازم كامل سالم539089

45بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحيدر كاظم جدوع417151

ى104765 46بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد علي حنير

ى خضير عكلة417856 47بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسير

48بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرذوالفقار خلف رحيم273778

49بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد بستان محسن417970

50بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي عبدالكاظم علي104020

51بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد خالد حسن104570

52بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرصادق محسن بجاي417458

53بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراثير سعدون عبدالعالي417426

يف عجمي417346 54بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسن رسر



55بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحيدر فاضل عنيد104615

56بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرزين العابدين غازي عبيد350545

57بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعبدالعزيز صباح سمير417176

58بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد نوري يوسف539698

59بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي عبدالخالق مسلم89514

60بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحازم محمد خضى41894

61بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد روضان رويغي425610

62بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرهادي فاضل عنيد133257

شاب عكاب539102 63بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسن رسر

64بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي غازي فيصل539093

65بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد حميد خلف104355

66بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكركمال عدنان عداي539069

67بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد حميد شالكة42636

يف حمد451490 68بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى رسر

69بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد محمد باقر351339

70بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعالء نبيل نارص89374

ي شاكر417952 71بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعامر صي 

72بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي نارص زغير104364

73بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرانمار رعد مجيد416939

74بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرجاسم عبد غالي114098

75بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد جبار جاسم42782

76بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرضياء محسن مهدي41798

77بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعباس مطر ذياب103904

78بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد قاسم عبدالرضا476374

79بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرزكريا علي رؤوف104666

80بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكركرار علي حميد41974

81بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرخلدون طارق علي550115

82بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمصطقى رحمن سلمان103760

83بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعادل فهد عبدالرضا42213

84بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرسامر مهدي فليح42254

85بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمهند جبار محسن476381

86بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرجعفر هارون محمد473872

87بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرسجاد عبدالعالي جعاز534096

88بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد حميد حسن535041

89بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرسلطان جي  عباس418093

ى عداي416931 90بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرازهر ياسير

ى474088 91بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد خالد حسير

92بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسان علي يارس551058

93بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرايهاب حميد جعفر104896

94بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرجاسم محمد عبدالعالي104041

ي459041
ى راضى 95بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى ياسير

ى539728  علي حسير
ى 96بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسير

97بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد عبدالحسن صايل417850

ى جعفر474074 98بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد حسير

99بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكروالء كاظم ابراهيم114025

100بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمصطقى قاسم مري539106

ى نوري يوسف416867 101بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسير

102بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي مجيد محمد539120



103دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعباس نوري يوسف539122

104دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرحيدر عبدالستار نارص553315

ي222338
ى متانى 105دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرظافر حسير

ي يارس سلمان425683 106دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرتاج 

107دبلوم2سومر 22893ذي قارذكررياض كاظم صياح114110

108دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعبدهللا مهدي عجيل459050

ي539721  عبدالنن 
ى 109دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعالء حسير

110دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمحمد احمد مرداس103984

111دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي يارس عكاب473845

112دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرنوفل كاظم كريم483042

113دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراحمد صادق اسحاق441498

114دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرسعد مالح خضى89326

يف89304 115دبلوم2سومر 22893ذي قارذكررزاق جعفر رسر

116دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراحمد عبدالعظيم محمد42300

117دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي شيال جدوع417937

118دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمحمد نارص زغير89247

119دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرفايز مطرسر سعود417658

120دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرفارس جبار مهلهل425622

ي417414  عبدالنن 
ى 121دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرحيدر حسير

122دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمحمد نجم عبد416845

123دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراسامة وطن عطشان130481

124دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرسامر كاظم ابراهيم539700

125دبلوم2سومر 22893ذي قارذكركاظم بديوي عباس537020

ى عواد114018 126دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي حسير

127دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى رحيم ميس41776

128دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرخلدون كاظم شناوة42095

129دبلوم2سومر 22893ذي قارذكركاظم جاسم كاظم442600

130دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمنتظر فاضل عنيد425289

131دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي محسن جمعة416826

132إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرابراهيم عبدالكاظم جري103861

133إعدادية2سومر 22893ذي قارذكركاظم محسن زويد222296

ى سالم ملبس42520 134إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحسير

135إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعباس عبداالمير عودة114014

ى حلو103740 136إعدادية2سومر 22893ذي قارذكراحمد حسير

137إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعالء عبيد جودة104430

138إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد داود علي416907

139إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحيدر كامل رسحان89594

140إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحميد حسن عويد534791

ى عبدالخالق مسلم114076 141إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحسير

142إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرسيف الدين خلف رحيم417342

شاب عكاب549673 143إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعمار رسر

144إعدادية2سومر 22893ذي قارذكراحمد كاظم عبيد281217

ي جي 89459
145إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعالوي شمخى

ى عداي281273 1دكتوراه2سومر 22893ذي قارذكرارشد ياسير

2ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرفهد سنان محمد417481

3ماجستير2سومر 22893ذي قارذكرعالء فهد عبدالرضا477167

4بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكركرار عودة حسن103995

ف476327 5بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرسامي مهدي مرسر



6بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرزين العابدين محمد عبد هللا42372

7بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسن فندي جبار473917

8بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد جعفر محمد458866

ى425192  علي عبدالحسير
ى 9بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسير

10بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرجعفر حاتم مزهر104451

11بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعيىس محمد عباس41699

ى390003 12بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي خضى عبدالحسير

13بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي صبار جاسم114017

14بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرزيد باسم جابر114053

ي89428  عبدالنن 
ى 15بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكروسام حسير

ى جحيل41678 16بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرليث حسير

ى سلمان104653 17بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي حسير

 علي417776
ى 18بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعالء حسير

19بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي سالم علي417266

20بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد عبداالمير محسن417811

21بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد شاكر محمدعلي41807

22بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرسالم خركان عناد42827

23بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحيدر عبداالمير محسن416983

24بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي عبدالرضا فزع104685

25بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد بستان محسن559625

26بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرريام محمد عبدهللا347771

27بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرنواف محمد سايب417165

28بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد فالح كاظم114030

29بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسام احمد رسن104524

30بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكررشوان صالح مهدي425219

ى مهدي539099 31بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي حسير

ي418048
32بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي مزهر شمخى

33بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد كاظم جحيل273803

34بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي وليد اسماعيل41642

35بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي فراس ريسان425315

36بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمهند نبيل نارص42611

37بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعبدهللا علي عداي416901

ى548657 38بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد عبدهللا حسير

39بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد باسم عبدالرحمن425133

40بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد زويد خليف89864

41بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكركرار احمد حمود89718

42بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرريان كريم فرحان417530

ف سويف416963 43بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي مرسر

ي مجلي104301
44بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعباس عان 

45بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكركرار كريم رشاك473866

46بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي عبدالرحمن حمود222371

ى عادل عبدالرحمن114039 47بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسير

 عمار علي89287
48بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى

49بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمدمهدي حميد هالل89365

ي416819
ى

50بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرنورالدين فاضل مالغ

51بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي زويد خليف90365

ى فرهود114071 52بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرلؤي حسير

53بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد اكرم حسن417284



54بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد عبداالمير فيصل548218

55بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعمر ستار عبد473838

56بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمهند كاظم عبدهللا425594

ي جبار341416
57بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعبدهللا راضى

58بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسن رزاق يوسف470054

59بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي خالد طعمة417081

60بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراكرم كاظم كريم417013

61بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكريوسف حسن نفاظ89699

62بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد طارق علي42178

ي539126
63بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرصكر سامي راضى

64بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرغزوان كاظم شناوة89404

65بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرذوالفقار محمد عبدهللا89276

66بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكررسول حميد مهلهل42535

ي محمد474102
 
67بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد شوف

68بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكررائد حميد خضير425280

ى مالل418158 69بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرنوار حسير

70بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد محمد عداي281354

71بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراسامه هادي لطيف417623

72بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي يحنر صالح42709

73بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرسجاد محمد وجدان114077

74بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى شناوة حواس133346

75بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكركرار جاسم جابر89746

 علي418125
ى 76بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعالء حسير

 احمد عبدالعالي418191
77بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمصطقى

78بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعدنان عبدالعزيز لفته473953

79بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحيدر حسن ساجت114074

80بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي حميد شاهر281120

81بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعبدالعزيز علي عداي417441

ى حميد273789 82بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد حسير

83بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراكرم عبدالخالق كامل89435

84بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراحمد عواد حمود417907

85بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراكرم جبار محسن89666

86بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمهند عبود لفته114126

87بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرغسان شعالن محسن104478

88بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمساعد صالح ضنون417107

شاب417613 89بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكراكرم عبد رسر

ي474038
90بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعبدالحكيم سامي راضى

91بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحيدر عبدالسادة عبدالصاحب474053

92بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرسالم راشد حنيفش89354

93بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحيدر جاسم جابر89880

94بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد هارون محمد476361

95بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد حنظول يوسف417160

ى41665 96بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرعلي حسن عبدالحسير

ى416157 97دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرارشد حميد حسير

98دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراحالم محمد عويد90315

99دبلوم2سومر 22893ذي قارذكريحنر محمد عباس104909

ي539735 100دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراحمد غازي خير

101دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرحسن كريم شناوة90187



102دبلوم2سومر 22893ذي قارذكريوسف محمد عداي41910

ي417492  عبدالنن 
ى 103دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرحسام حسير

104دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي اياد هادي90463

ي474058
105دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمحمد حميد غنى

ي رسفان539081 106دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرقضي عبدالنن 

ي عبدالعزيز114001
107دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراحمد راضى

108دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى كريم نغماش114035

109دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرفهد هادي عداي425081

110دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعالء محسن خيون476345

111دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي شيال دخيل539074

112دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى عبدالقادر نعمة89129

113دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرحسن جواد كاظم417684

114دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمؤمل عبدالسادة عبدالصاحب473970

115دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي رعد كاظم416239

116دبلوم2سومر 22893ذي قارذكركرار عادل منعيى130304

117دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرنزار ضاري برغش41604

118دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراثير قاسم حسب89982

119دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي خشان كاظم104536

120دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرذوالفقار هاشم جاسم42816

121دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعبدهللا حميد شاهر42460

122دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرحيدر هاشم شالكة476410

ي مزيعل114063 123دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمحمد خير

ي89850
124دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي نعيم ماضى

125دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراحمد قاسم نارص425640

126دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرنور نارص مجيد539739

ى سلمان104599 127دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرحيدر حسير

128دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرجراح ستار جبار457518

129دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرانور صبيح حمود42276

130دبلوم2سومر 22893ذي قارذكررامي رعد مجيد417070

131دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراحمد صباح مكي41931

132دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراحمد يونس حافظ41555

ي ذياب425355
133دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمسلم راضى

134دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرقاسم محمد عباس90237

135دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعلي فاضل حسن425299

136دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرانور كريم نغماش417189

137دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمحمد رزاق عبدالجبار104699

138دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمسلم عبدهللا عجيمي425158

ي خلف417002 139دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرمازن ناج 

140دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرجعفر عبدالزهرة دهيم133336

ى فاضل133390 141إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعلي حسير

ى281130 142إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحسن عالء حسير

ى41921 143إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد هشام محمد حسير

144إعدادية2سومر 22893ذي قارذكربدر احمد قاسم281180

145إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعبدهللا نجم عبدهللا23761

146إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمصطقى حيدر منصور476369

ى476430 ى حميد عبيدالحسير 147إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحسير

ى442589 148إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحسن علي حسير

ي89471
149إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرسجاد عالوي شمخى



150إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرسجاد كاظم عبدهللا442557

151إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد عبدهللا منيور417364

152إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى محمد يوسف539108

153إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرامجد عزيز نارص442613

154إعدادية2سومر 22893ذي قارذكريوسف عبد علي علوان90217

155إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمصطقى نصار بديوي104862

156إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمصطقى داخل عبدهللا425650

157إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد هادي فليح222316

ي خليل476318
158إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمنتظر حق 

159إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرغيث عبدالرحمن حمود222402

160إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى كريم شناوة281154

161إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد هاشم محسن474005

162إعدادية2سومر 22893ذي قارذكراالمير يحنر صكبان273779

163إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى باسم محمد417872

164إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمرتخ  علي كمال114013

ى حواس89313 165إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرغفار عبدالحسير

166إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد يحنر مهلهل473941

167إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمهدي عمار عزيز417407

ى417559 ي حسير
168إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعبدهللا حلقى

ى281107 169إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعلي عبدهللا حسير

170إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرسجاد احمد جحيل476336

171إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرباقر احمد قاسم103810

172إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد حميد عبد417732

173إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعلي ضياء يوسف90299

174إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمنتظر صالح هادي114008

175إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمؤمل احمد عبد89541

176إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد قاسم نارص425633

177إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمرتضى سعيد دنيف534812

178إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرازر وارد سعود114105

179إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعبدهللا فالح مهدي133317

180إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعباس خالد حسن222362

181إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعباس كاظم جحيل442528

182إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرزين العابدين فهد روضان133304

183إعدادية2سومر 22893ذي قارذكربهاء سعيد يارس416888

184إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحسن عبدالرضا فزع417308

185إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد وهاب جاسم114073

يف كاطع133365 186إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرهشام رسر

187إعدادية2سومر 22893ذي قارذكراسالم عباس عبدالكاظم89507

188إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرناظم جبار عويد104512

189إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعلي االكي  حازم كامل561383

190إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعلي طالل عبد416942

191إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمخلد عزيز سعود356439

ى539709 ى حازم عبدالحسير 192إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحسير

193إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعبدهللا اياد هادي133434

194إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد سليم فاخر476354

195إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعلي فاضل عباس89170

196إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحيدر فاضل خضير452168

197إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمهدي عباس محسن476333



198إعدادية2سومر 22893ذي قارذكراحمد ابراهيم نارص539695

199إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعباس سهيل كاظم222498

ى فاضل133245 200إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد حسير

201إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمؤمن موس قادر133464

202إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد امجد جواد133399

ى حواس114033 203إعدادية2سومر 22893ذي قارذكركرار عبدالحسير

ى عكلة114046 204إعدادية2سومر 22893ذي قارذكراحمد عبدالحسير

205إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعليمرتضى كمال لطيف416859

206إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحسن علي زويد89262

207إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعلي صالح فرحان388167

208إعدادية2سومر 22893ذي قارذكررعد ابراهيم نعيم416761

209إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد راشد حنفيش273818

210إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعلي هادي سالم536096

ى41842 211إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرعبدهللا حيدر عبدالحسير

212إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحيدر ابراهيم فياض41857

213إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرنورالدين محمد مجيد416834

ى فهد روضان281400 214إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرحسير

215إعدادية2سومر 22893ذي قارذكرمحمد باسم حسن104397

ى104555 216بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرمحمد يارس ضعير

217بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكركاظم عذيب جوهر91679

ى خضير ثجيل114131 218بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرحسير

219بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرميثم فاضل عنيد42490

220بكالوريوس2سومر 22893ذي قارذكرغسان صالح مهدي539714

221دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعماد كاظم برغوث94000

222دبلوم2سومر 22893ذي قارذكراحمد جهاد بجاي417597

223دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرقيس كاظم خشالة222328

224دبلوم2سومر 22893ذي قارذكرعماد بحر عوده90170

 عبدعلي442544
ى 1بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزهراء حسير

ى عبدهللا539731 2بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىوصال حسير

3بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىميساء عبداالمير ظنون114057

ى عداي130827 4بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىحميدة ياسير

5بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىراوية جبار عبداالمير114044

6بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىامال جمال عبدالكاظم474013

7بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىهند عبداالله محمد418170

8بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزينب جليل كريم425583

9بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىهبة عبدالكريم محسن473879

10بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىانوار محسن جمعة416767

11بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىدعاء هاشم شالكة476399

ي مجيد328280 12بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىايمان ناج 

13بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىعاتكة قاسم ثجيل417501

وسن سعدون عبدالعالي104496
14بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

زهراء سامي مطرسر539712
15بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

16بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىاسماء محمد عباس417724

ى539087 17بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىمينا حازم عبدالحسير

ى133273 18دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىنداء ورد حسير

19دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىغيداء محيبس عواس89156

ى ظاهر89236 20دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىشيماء حسير

21دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىدالل عبد حمزة477187



22دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىانعام حمدان عبداالمير42576

23دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىكاترين شياع موازي539729

24دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىسخ  رشيد ساير104816

25دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىوركاء جواد عبد417370

 علي عبدهللا415452
ى 26دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىيقير

27دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىبسمة ناظم عجيل417464

28دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىزهراء سالم ابراهيم476443

مروة سامي مطرسر548264
29دبلوم2سومر 22893ذي قارأننى

30دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىاديان صبار جاسم559618

31إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىاحالم مطر عبود475163

32إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىشيماء محسن طعيمة550184

33إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىحنان محيبس عواس103670

34إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىتحرير حبيب وريور474024

ى رشيد ساير114083 1ماجستير2سومر 22893ذي قارأننىحنير

ى جواد537026 2بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىهدى حسير

3بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسعاد رزاق كريم476339

ف41866 4بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىهدى مهدي مرسر

5بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىنور جواد كاظم459243

 علي418140
ى 6بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىبراء حسير

7بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىمروة طاهر عناد89788

8بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىايات قاسم خلف415259

9بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىهويدة مانع عطشان41724

10بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىبان محمد كاظم418104

11بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىحنان حامد هي 418062

12بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىهبة رزاق بلش387768

13بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىهديل محسن طالب425090

14بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىوي  هاد يوسف عبدالحميد273802

ى425178 روان علي عبدالحسير
15بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

16بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىحنان حسن نفاظ42146

17بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىفاطمة عجيل لرزاك418013

18بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزينب كريم رسحان539705

19بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىمروة نزار عبدالكريم104923

ى عداي281362 20بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسوزان ياسير

21بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزهراء طعمة مسعد104128

هان89187 22بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسخ  هادي رسر

ى عالء جاسم41754 23بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىحنير

24بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىرسل صالح فرحان416970

ي539733 25بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىمكارم غازي خير

26بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىدالل ماجد رحيم417896

جيهان علي يعقوب417832
27بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

28بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسارة كاظم جدوع417927

29بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىاسماء بديوي حنيفش42477

ى90276 30بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىدالل هشام محمدحسير

رغدة علي عبدالعالي417520
31بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

سارة فاضل علي42553
32بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

33بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىطيبة اركان عبدالمهدي42000

34بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىرغدة خضير عبدالعباس335561

35بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسحر رحيم عودة417582



36بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسحر جليل كريم273815

ى سلمان114003 37بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىصبا حسير

38بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىصبا فاضل ذياب474115

39بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىهدى احمد رزاق416947

40بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىدعاء طعمة حسن130097

41بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىمريم عمران عثمان417540

ى473361 نور علي حسير
42بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

ى416207 ى حميد حسير 43بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىحنير

ى539112 44بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىعال حازم عبدالحسير

45بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىنور حميد حسن476079

ى لفلوف114062 46بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزهراء حسير

سارة علي احمد425231
47بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

ى لفلوف417327 48بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىاالء حسير

49بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىارساء ربيح ضيدان417317

50بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىدعاء عبدالسادة عبدالصاحب417765

 عبدعلي442572
ى 51بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىحوراء حسير

52بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىرنا كريم محسن89525

53بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىغصون عادل عبدالرحمن222412

ى سلمان104638 54بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىحوراء حسير

55بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسهام باسم جابر114068

56بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزينب مصدق محمد475932

57بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىدعاء غالب عداي472328

58بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىدعاء طعمة مسعد104096

59بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسخ  رزاق عبدالجبار104733

60بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىجنان حميد جاسم417588

61بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىمروة عكاب حمود473904

62بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىهجران عبدهللا عبدالحسن534076

ى418179 فرح علي حسير
63بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

ابتهال فاضل علي416894
64بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

ى عزيز416810 65بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىفاطمة حسير

66بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىعنود عبيد هاشم476426

يف473854 ي رسر 67بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىعمر ناج 

هبة سامي عباس416790
68بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

 علي عبدهللا539096
ى 69بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىحنير

70بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىندى صالح عودة281323

71بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىصفا جليل سموم553317

72بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىرسل سالم عبداالمام473884

73بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزهراء تيسير حبيب455193

ي89586
74بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسحر شاكر راضى

75بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزينب عالء جاسم89644

76بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزينب عدنان عبدالمهدي42435

ى417751 77بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزهراء حميد عبدالحسير

78بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسىه رشيد ساير104888

79بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىامنة محمد بشارة42406

80بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزهراء حميد حسن474969

ى كاظم114092 81بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىغدير عبدالحسير

هند علي زويد115798
82بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى

زهراء علي خلف417694
83بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننى



84بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىانتصار خضير نارص114028

ى425100 85بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىفاطمة حيدر عبدالحسير

86بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىرشا شاكر جواد454807

87بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىرسى صالح عودة474097

88بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىنورالهدى سالم خليل41686

89بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىريام محمد خشان89801

90بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىزهراء عزيز سويلم417196

ى مهدي532378 91بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسارة حسير

ى539115 92بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىرسى حازم عبدالحسير

93بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىسارة هارون محمد474084

ى114050 94دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىهدى جابر حسير

ين علي جبار539717 شير
95دبلوم2سومر 22893ذي قارأننى

ى عزيز416796 96دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىالزهراء حسير

97دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىهدى محمد عداي104252

98دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىسارة ريسان شعيث353625

99دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىاالء عدنان جاسم89611

100دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىزينب حسن خيون476407

101دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىندى عدنان جاسم41946

102دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىنورالهدى احمد مهدي474078

103دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىزهراء عباس عبد الكاظم89491

104دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىريام ماجد حميد451915

ى شاكر عبدالصاحب41823 105دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىحنير

106دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىزينب حميد عبد94258

107دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىايناس محمد خشان89841

108دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىمالك جي  عباس418076

109دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىامال خضير عباس474067

110دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىري  هام رياض كاظم41587

رؤى علي نارص41882
111دبلوم2سومر 22893ذي قارأننى

112دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىمنار عباس اسماعيل42113

113دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىسىه كاظم كريم539084

114دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىهند دارم شديد417705

115دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىاالء اركان حميد222463

116دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىنور بدر عكاب222327

ي برزان114117
ى
117دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىازهار وف

لمياء مكطوف علي417569
118دبلوم2سومر 22893ذي قارأننى

119دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىحوراء كاظم طعمة539699

120دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىزهراء كريم فرحان473961

121دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىبيادر نارص ضيدان89577

122دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىتمارة جواد محمد438666

123دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىعذراء حميد جازع19576

ء واثق جي 41625 ي
124دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىضى

125دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىايات عبداالمير حمود473890

ي103846  عبدالنن 
ى 126دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىسارة حسير

ي خلف416994 127دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىنور ناج 

128دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىضخ محمد غازي417129

ي محسن عويد89570
129دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىتهانى

130دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىاالء كريم محمد539055

ي خلف417007 131دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىنورس ناج 



132دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىسخ  فائز مطرود417804

وفاء مكطوف علي416873
133دبلوم2سومر 22893ذي قارأننى

134دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىجنان عبدالجليل فرهود474111

ايمان عبد غالي416959
135دبلوم2سومر 22893ذي قارأننى

136إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىحوراء محسن خيون476392

137إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىايات محمد حنون133444

138إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزهراء كاظم شناوة222407

نور علي حميد114043
139إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى

 صباح غالي477146
ى 140إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىبنير

ى553336 141إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىريان عالء حسير

142إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىاية عالء عبيد104459

143إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىبينات محمد حنون133383

144إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزينب رياض كاظم133264

145إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىهدى رزاق عبدالجبار104719

146إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىقطرالندى عادل منعيى281384

ى يونس محمد42688 147إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىحنير

148إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىمروة محمد عرار417841

ي473907  عبدالنن 
ى 149إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىريام حسير

مروة عبدالكاظم علي222548
150إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى

151إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزهراء محمد محسن425526

152إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىمريم حازم كامل476439

ي عبودي477155 فاطمة صلين 
153إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى

154إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزهراء عايش عبيد222393

155إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىندى زامل عزيز222348

فاطمة عبدالكاظم علي133373
156إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى

157إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزهراء باسم محمد417867

158إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزينب عباس خليل475854

159إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىفاطمة محسن جودة42197

160إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىفاطمة عباس فاضل133408

ي133453
161إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىرسل عالوي شمخى

162إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىبيداء كريم محمد476418

163إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىهدى تيسير حبيب455206

فرح نعيم مطيلي104625
164إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى

ى خضير222544 165إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىخديجة حسير

166إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزهراء سالم عبداالمام473893

ى شنو133235 167إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىروان حسير

168إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىضخ حيدر حاجم535653

169إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىمها كريم محمد476423

170إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزهراء يوسف عبدالحميد281165

171إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىازهار سلمان محسن420102

172إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىايات يونس محمد222485

غفران علي حميد222729
173إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى

174إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىايات زامل عزيز222599

175إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىريام حازم جواد417823

ي فاضل خضير477196
176إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىامانى

177إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىهالة جي  عباس417118

178إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىاثمار عبيد هاشم477140

ايات فاضل علي222574
179إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى



180إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىمسار عبداالمير صكر456067

181إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىافراح عبدالكريم فاضل222344

182إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىهبة عايد معال42801

183إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىمريم عبدالقادر نعمة104407

184إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزينب كاظم شناوة281082

سارة محمد عبدالعالي114022
185إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى

186إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىزينب ناظم حسن114054

187إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىنور ناظم حسن114095

188إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىتبارك جاسم شالل114145

189إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىسارة جواد كاظم417635

190إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىهديل مطر لزراك222357

191إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىهديل باسم محمد417883

192إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىتبارك رياض جبار133224

منار عمار علي114087
193إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى

194إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىايات كمال نارص103927

195بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىمنال عبدالسادة مكطوف539702

ى114041 196بكالوريوس2سومر 22893ذي قارأننىاخالص سامي حسير

197دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىفاطمة لفته حسن417423

198دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىاخالص طاهر جواد417675

199دبلوم2سومر 22893ذي قارأننىسكينة محمد عودة114060

اقبال علي ثجيل425247
200إعدادية2سومر 22893ذي قارأننى

201إعدادية2سومر 22893ذي قارأننىذكرى نجم عبد441536

1دكتوراه2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عبدالرضا علي418778

2دكتوراه2الشهداء 22894ذي قارذكرباسم خضير صي 554173

3ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالكريم جويد معيبد418098

ى حاتم طاهر414759 4ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرمعي 

ي419267 ى رسر 5ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرماهر حسير

6ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكروليد عاشور خالد415010

7ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرجاسم صالح صيهود419317

8ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرقضي عبدالرحيم كاصد418787

9ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالعباس عبدالجليل كريم418653

ى نايف محمد418836 10ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

11ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي فائق محمد باقر539194

ي539484
ى عبداالمير حسونى 12ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

ي322768
13ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرغازي عيدان راضى

14ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس هادي كاطع539519

15ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد عالوي خضى418818

16دبلوم عالي2الشهداء 22894ذي قارذكرتحرير سعود جي 72381

17دبلوم عالي2الشهداء 22894ذي قارذكرعقيل عودة منشد116023

18بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعماد برزان محسن47482

ى115234 19بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالباسط نايف حسير

20بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعدنان عبود عبدهللا152279

ي115022
21بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي خيون ثوينى

22بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي لطيف نارص539380

23بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالزهرة محسن مهدي115655

24بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد حنون حسن492184

25بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد مزهر سليمان418292

ى71863 26بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالرزاق ورد حسير



ى سلطان322504 27بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء حسير

28بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد شالوش عبدمناف451724

ي نجم115588
29بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرباسم غنى

30بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكروعدهللا جليل مهوس151728

31بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرضياء جمال جبار538812

ي صبيح115375
32بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرجاسم راضى

 علي115424
ى 33بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير

34بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر مسلم علي115630

35بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر بلبول جي 539146

36بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركريم هادي محيسن322671

37بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء ونيس عبود538981

ي352532
38بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرخالد صي  شمخى

39بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرايوب نعيم وسيخ416868

شاب416883 40بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حليبد رسر

41بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرقضي قاهر ضايف47323

ى غميس74207 42بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير

43بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حنظل طاهر116080

ى صعيع56885 44بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرهادي عبدالحسير

ي موحان451789
45بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعصام راضى

46بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحسن نعمة عباس414886

47بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي خصاف عباس322462

48بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرساجد يوسف خلف538882

49بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي صالح عبدالسادة71455

50بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرنصير مهدي خضير322525

51بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر عبدالرضا عودة70756

52بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرجعفر صادق خريبط539050

53بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حمود فاخر56912

54بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكروليد عبدالكاظم عطشان46672

ي عرار539718
55بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرربيع راضى

56بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمود كامل جفيت72578

57بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرصفاء نعمة عباس334325

58بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرنبيل مهاوش جالب418934

59بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرامجد عباس علي73508

ي46630
ى هانى 60بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعادل محير

61بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرقاسم بحير عزيز451936

ى عبدالجليل دعاج56814 62بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

63بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعقيل جويد معيبد415185

ى416296 ى يارس حسير 64بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

ى عجيل418261 65بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمنصور ياسير

ى عودة مسير417650 66بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

ى539679 يف حسير 67بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركاظم رسر

باك116102 68بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء محسن رسر

69بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكروليد خالد عبدالعالي71025

ى نارص322586 70بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير

ى ناظم غافل115680 71بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

ى هادي صالح57069 72بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرامير

ى غانم طاهر46435 73بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

74بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسام عبدالكاظم رمضان56859



ي72314
75بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعدنان قاسم شقى

76بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عواد بنيد419595

ى322537 77بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرماهر عبدالرضا عبدالحسير

78بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرستار جبار حسن417141

79بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتظر عبد كاظم416079

 عبدالعالي عبد46529
80بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرغارصى

81بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكررسمد محمود راشد115620

82بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسام عبدالرحيم سلطان322595

83بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكررساب مطلك خزعل56821

84بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عيال هدهود539610

85بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرماجد موحان عبد116200

86بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكروسام عاجل يارس115224

ى114959 87بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعقيل طالب عبدالحسير

88بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكروليد قادم صكبان451537

شاب415675 89بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرامجد سندان رسر

90بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسالم جبار حاجم97343

ى عبدالهادي حسن544959 91بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

92بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى جبار عمران451550

ى554176 93بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عبدالكاظم عبدالحسير

 غالي70933
ى 94بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عبدالحسير

95بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد حميد مطرود56803

ى116207 96بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي طعمة حسير

شاب418195 ى سندان رسر 97بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

98بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعقيل كريم علكم115717

99بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرظافر عبدالصاحب عسكر451795

100بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد خالد كاظم539711

101بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسلطان جراد كريم418877

ى رسن57004 102بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد طعير

103بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد حسن علي414508

ي شايش418082
104بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدهللا غنى

105بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد احمد عبدالرضا148647

106بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكربسام جالل فالح322600

107بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركرار عبداالمير مهوس322496

108بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسعد الزم ميس418699

109بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكروائل عباس علي73967

110بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراسعد حسن داود115189

111بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرايوب مطرب محوط115699

112بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد اياد خالد414616

ى كاظم محمد116176 113بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

114بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكررائد خضير عباس56833

115بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكربهاء عبدالرضا عبدالكريم451949

116بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكررياض عبدالكاظم طاهر451755

117بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعادل هالل كريم451774

118بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي احمد صبار114954

119بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركرار رشيد شهد74178

ي539388 ى جبار نخ  120بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

121بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن طالب محسن72325

122بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد سالم صدام56836



123بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عزيز كامل71268

124دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد جواد كاظم451861

125دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرهدف خضير عبد418445

ى بريد451768 126دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرغالب حسير

ى415623 127دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرشاكر مكطوف حسير

128دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرطالب عبد مهوس47288

129دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرشهيد حميد غالي71035

130دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحميد مطرود حمد47495

131دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرسالم صباح عبدهللا47142

132دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرنعمة جويد معيبد56937

133دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراياد سعيد مطلك451577

134دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرقاسم شناوة وادي47050

135دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرصفاء عبدالزهرة حمد322673

136دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعدي محمد عبدهللا419196

ى47546 137دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد علوان حسير

ى538970 138دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحاكم حبيب ياسير

139دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد رضا حسن شبوط71156

140دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرستار غالي ابراهيم47313

ى نارص جابر418397 141دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

142دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرقاسم موحان عبدالكريم322649

143دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراسامة رسحان ثجيل539378

ى عامر73328 144دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير

145دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرسالم لطيف حسن419781

ى عجيل322548 ى ياسير 146دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرتحسير

147دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس عواد بنيد416191

ى418461 ى ابراهيم حسير 148دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

هللا هاشم416325 149دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي خير

ى كاصد خليفة46744 150دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

ى قاسم322523 151دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير

152دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي كاظم علوان322532

153دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمؤيد زبيل عبدالرضا322637

154دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد عجيل عمارة539660

155دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرهادي نارص طريمش451906

156دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرطالب ريحان جويد322659

157دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعمار جبار حسن116071

ى71176 158دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد ورد حسير

ى539583  علي عبدالحسير
ى 159دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

160دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكركرار باسم كريم548618

161دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرابراهيم اكريم جبار72132

ي عبدالكاظم كطيو418227
162دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرتق 

163دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرصادق رسحان ثجيل322634

 علي350471
164دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرزين العابدين مرتضى

165دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالكريم موحان عبدالكريم418968

166دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عبدالباري خلف419338

 علي73951
ى 167دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عبدالحسير

168دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي محمد كاظم451607

169دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد صالح مهدي415455

170دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي هادي طعمة539208



171دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد قضي خلف116180

هللا عالل418886 172دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد خير

173دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمهند مريشج سلمان539730

174دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد نجم عبد539639

175دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرخضير عبدالستار مؤمن322590

176دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرصفاء جاسب لكن539722

177دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس ناظم غافل417339

ي والي419144
178دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس راضى

179دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرثائر مطلك خزعل539668

180دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسام حسن طاهر47471

181دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعماد سعيد مطلك115277

182دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر سعيد عزيز73118

183دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر نواف خصاف451892

184دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي سالم صدام418165

185دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعدي مدلول حسن414992

186دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمظفر كريم نعمة539466

187دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر طالب رزاق544623

188دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتظر جاسم فاخر416252

ى414894 189دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرهيثم ورد حسير

190إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرفهد اكريم جبار56949

191إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرغاسق عاجل يارس322421

192إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد كمال مزيد322582

ي حسن116085 193إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحسان مرسر

194إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعمار جبار محيسن279342

195إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرلهفان عهد جهاد73928

196إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرصدام كاظم عطية72839

197إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر رسحان ثجيل419174

198إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد خميس حسون322665

199إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسلمان عوض كوبان98703

200إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكركريم نارص عبد539134

201إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسعود خزعل جابر47339

ي هداد334150
202إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد راضى

هللا عالل46589 203إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكركرار خير

204إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحسان سعد ريسان539511

205إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرفائز عبدالرضا سالم115579

206إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد حمود ضاري414873

207إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس نارص خيون419094

208إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي وئام جبار538901

1ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس يوسف حواس414807

2ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكركرار عون موحان473809

ى415748 3ماجستير2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر علي حسير

4بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد قاسم جاسم150710

5بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعمر محسن حمود238072

ى417365 6بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرازهر مطرود حسير

7بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عبدهللا عبدالعظيم70949

 علي مزهر414501
ى 8بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

9بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرصفاء رسحان ذياب458489

10بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد عدنان جي 419732



ى خلف رحيل71447 11بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

12بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد قادم صكبان322592

13بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حكيم نارص415024

ى451665 14بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحازم محمد حسير

15بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرغزوان عقيل محمد46994

16بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء محمد محسن322982

17بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد يارس خزعل71255

ى47027 18بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسام يارس حسير

19بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حواس جالب73755

20بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي هاشم محل539496

21بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرجواد كاظم كريم415173

22بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعقيل علي كويطع419885

23بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عادل زويد116167

24بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكررسول رهيوط جعيول548602

25بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي خالد جليل416371

26بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد جليل هادي415793

27بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي خضير زويد451827

28بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرطالل عبدالعليم مانع548615

29بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد كاظم علوان72171

ي419370
30بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكربدر نارص ردينى

31بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرشي  هاشم محمد115806

32بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرليث اسحاق اسماعيل71373

33بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدهللا مطر عبدهللا561447

34بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي جمال طاهر56914

35بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى قاسم عودة148406

ي خلف72932 36بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالحسن راج 

ى اركان ثامر115710 37بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

38بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمنذر غالب طارش18775

ى صادق عبدالجليل451788 39بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

ى محسن عطية70865 40بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسنير

41بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي طارق خريبط115410

42بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسالم فاضل محمد451617

43بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء نارص يارس71012

44بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد طالب راشد47532

45بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركاظم داخل محسن115282

46بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي هاشم كاظم322765

47بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعمار جميل سعيفة418414

48بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالرحمن بشير خلف115231

49بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمهند غالي ماجد416891

ى نارص451815 50بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر حسير

51بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد ستار جبار72287

 غالي ماجد417420
ى 52بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمعي 

53بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عبد خريبط46862

54بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكريونس شعالن خلف419282

55بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركرار عبدالرضا محمد70786

56بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرازهر ناظم محمد56819

ى محمد414463  حسير
57بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى

58بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرجعفر نسيم حمود414907



ى شاتول148520 59بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير

60بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد خضير حنون414670

ى مرزوك415526 61بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدهللا حسير

62بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى رحيم مطر538908

63بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعمار عبدالعظيم مكطوف149154

64بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرهيثم سليم علكم72719

65بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرزاهر عبدالجليل عبد115612

66بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمخلد احمد مزهر115327

67بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر خضير زويد414959

ى محمد115900 68بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء حسير

69بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد رحيم جخير418806

70بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرزين العابدين ناظم منشد115337

71بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى موس كاظم451704

72بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عاجل يارس115043

73بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد سالم عبدالخضى315797

74بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي جواد عبدعلي56848

75بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمازن سعود جي 451794

76بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمراد عبدالحسن عبود99712

77بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى بشير خلف322625

78بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن خميط شدود149700

وان عبدهللا حسابة56855 79بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسير

80بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسيف احمد نعيم74217

81بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء كاظم هليل46717

82بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد جواد كاظم116037

83بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عاشور عيىس115939

ى حسن418183 84بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمهيمن ياسير

85بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمهند غالب رزاق46608

86بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرزيد نوري جثير70873

87بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرانور كريم خلف70820

88بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسالم جبار عمران115383

89بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحامد فيصل حياوي46218

90بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكررامي حسن منىسي56829

91بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتضى عقيل سلمان539073

92بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن وهاب سلطان419212

93بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر سعود محمد414976

94بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي هاشم مجيد534029

95بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عبدالكاظم عطشان70916

96بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد صاحب كاظم115738

97بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعامر مهدي جي 322626

98بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر صالح محسن115509

99بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسام كريم نجم451731

100بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمهند جميل شاكر115528

101بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركاظم هادي كاطع73539

يف115255 102بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرانور يوسف رسر

103بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد صاحب دليف148430

ى حميد عطية72734 104بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

105بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسيف عبدالباسط نايف115451

106بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس مهدي حسن56756



107بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرزياد طارق ضمد56995

108بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر محمد وشيل71282

109بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسيف علي جاسم417269

 حيدر خضير279370
110بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى

111بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراسعد عاشور نارص116000

ي539572 112بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمود حميد شاج 

113بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكريوسف عبدالحميد مسير451680

114بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر ناظم غافل56899

115بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد سمير غدير419759

ى موس539513 116بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد حسير

117بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركاظم عبداالمير هادي71537

118بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعقيل صالح محمد73164

119بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالكريم عزيز كامل57032

120بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمنصور حاتم طاهر415835

 علي هويف115258
ى 121بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمعي 

122بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتظر صباح محسن149442

123بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد عبدالقادر عبدالجليل222694

124بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عذاب حدود414436

125بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمود جليل هادي56923

126بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرنور عباس علي74108

127بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد اكريم جبار72494

128بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد ناظم هاشم539492

129بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد نعيم فيصل115765

130بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسالم رحيم راشد415958

131بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمهند علي هويف115853

132بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرايوب شمال شايش451658

133بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد نزال كاظم71590

134بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعادل هاشم مجيد441075

135بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس رسحان كزار56990

136بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد كاظم كريم322767

137بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحمزة حسن نجم322745

138بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكررحمن حنون عطية46845

139بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس هاشم عويد415078

140بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي صباح طاهر46394

141بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن احمد صبار72851

ى وارد رحيم451750 142بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

143بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي هادي كاطع73554

144بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركرار كاظم كريم151974

145بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد علي حسن72038

146بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء حميد كريم534684

147بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالكريم رواد يارس57042

148بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرجواد عبدالكاظم عبدعلي539360

ى وداد عبدالكريم415701 149بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

150بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرسالم علي ذياب322725

 علي هويف115848
151بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى

وف72949 152بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عودة حي 

153بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء عبدالصاحب كاطع322475

ى حواس415642 154بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير



155بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عبدالعباس كاظم460507

156بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكركرار هاتف محمد415047

157بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد جبار رسي    ح115083

158بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكراثير محمد بجاي322555

159بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرنورس نارص راشد47557

ى46786 ى محمد حسير 160بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

161بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرصفاء عبد جبح538959

162بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى ستار طعيمة457492

ى451817 163بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس عبدالرضا عبدالحسير

164بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتظر سعيد سكر419798

165بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرباسل مطلك خزعل46182

ى جالل نعمة539011 166بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

ي115779 167بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عودة عرين 

ى115836 168دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن مطرود حسير

169دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراكرم عبدالقادر عبدالجليل539153

يف72438 170دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكركرار حميد رسر

171دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد مهدي صالح47441

172دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرنصير سعدون عبد539367

173دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد عباس بعرور538852

174دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمود هاشم نارص451695

ى يارس73600 175دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد حسير

176دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عبدالباري عطشان115689

177دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكريونس رسحان راشد70735

178دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر نعيم علي56742

179دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسن جاسب115887

180دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر صباح شنيدخ115731

ي322805
181دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى حميد شمخى

182دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عزيز حمد116210

183دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتظر عطية غانم149202

184دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد شاطي معلك56724

185دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكركرار حيدر خضير71929

186دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكركرار حيدر عبدالحسن322432

187دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عبدالمحسن دبيس72153

188دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عبدالعباس سلمان72807

189دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرسيف احمد مزهر115397

190دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد حمود جابر457531

191دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى ابراهيم لفتة417462

192دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراكرم صالح محمد115371

193دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمسلم عالوي فعيل116067

ى عامر417433  حسير
194دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى

195دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعمار جاسم محمد115269

196دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد جبار نارص71209

197دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي مرتضى حواس115911

 علي47452
ى 198دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحبيب حسير

199دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد قاهر ضايق451807

200دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد كريم عبد451800

201دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس سمير عبدالرضا419685

202دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد عبدهللا عبدالعظيم150994



203دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرصخر وحيد شناوة539625

204دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر علي طاهر72535

205دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء حسن عبدالرضا451613

ف جارهللا محمد72547 206دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرارسر

207دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد محسن كاظم322539

يف150755 208دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد حميد رسر

209دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد نارص خفيف56976

210دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر محمد داخل56983

211دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن صباح فليح451653

212دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكركاظم مريشج سلمان322576

213دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرخالد عبدهللا محمد72750

214دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر عبدالجليل عبد72000

215دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرازهر عبدالجليل عبد115626

216دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرنارص نغيمش غريب415869

217دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد سالم عجمي451854

218دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمروان مراد كاظم418754

219دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرسيف كاظم مشيط419902

220دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد نارص محسن322605

ي415657
221دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد شاكر شان 

222دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراسعد حازم نعيم414590

223دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرامجد كاظم غركان56928

224دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي كريم درويش47184

225دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراسامة جميل شاكر115495

ى حميد ناصح415823 226دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

227دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن عبدالحميد مسير71131

228دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكررحيم محسن خيون451759

يف71474 229دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد حميد رسر

230دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد كامل حنون71718

231دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعمر علي كاظم70806

232دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد كاظم كريم414791

233دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد جواد عبدعلي56879

234دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحسان عبدالرحيم سلطان46807

235دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكربندر مهلهل وناس451545

236دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتظر عادل طليع419494

237دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرجابر يارس صيوان539630

238دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرظافر سامي كاظم56777

239دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكروائل تركي محسن150106

ي سلمان47197 ى صي  240دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

ي116183
241دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي صبار عوسر

242دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرفراس هاشم مجيد534567

ى يارس451783 243دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعبداالمير عبدالحسير

يف71498 244دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرامجد رياض رسر

245دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرزغير عبدهللا زغير115758

ى محمد415733 246دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكررضا حسير

247دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرصفاء جاسب ثوين97916

248دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرزين العابدين سلمان عودة115015

249دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرهشام عبدالرزاق عودة73155

250دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر جالب جابر73566



251دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكريارس عبدالعظيم داخل72212

252دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي صباح موحان539502

253إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرامير عدنان حميد71395

254إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد علي عودة538844

255إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد عدنان نارص420558

256إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عبداالمير مهوس322499

257إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرادريس شمال شايش457287

258إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد عباس محمد71417

259إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس مالك ساجت57015

260إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكركرار دريس جابر457516

ى322756 261إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد طه ياسير

262إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد حميد ناصح415856

263إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمؤمل جاسم فاخر416311

264إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرقاسم جاسم محمد152975

265إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد محمد طاهر238052

266إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى سعدون صعيوج132963

267إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد نعيم علكم149004

ي152195
268إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي نارص ردينى

269إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر صالح عباس115460

ي73216
ى
270إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسلمان شبيب شاف

271إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسيف علي فاخر416221

272إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى عبدالرزاق ورد46897

273إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر ماجد جابر115076

ى115843 274إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد مطرود حسير

ى115153 275إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتظر علي حسير

276إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدهللا عبدالحميد مسير457112

ي418635
ى شهيد راضى 277إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

278إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكركاظم ماجد كاظم152102

279إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد فرج عبدالرضا115434

280إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى صباح شنيدخ322784

ي شايش414730
281إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمشتبه غنى

282إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرزينعابدين عادل طليع73439

283إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد حسن علوان47573

284إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد محمد خضى71912

285إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكركرار جاسم خضى149786

286إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي رحمن هادي415904

ى نارص322839 287إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير

288إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمهدي اسماعيل فرهود322661

289إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد رسول نوري460841

290إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرامير نارص بديوي115357

291إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد فرحان محسن548614

292إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعمر رحيم جخير451558

293إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسيف عماد عبدالعباس416097

294إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد حيال حسب72479

295إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرصفاء حسن علي73484

296إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى محمد كاظم451598

ى رحيم هاشم47406 297إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

298إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرانور صباح حمود57077



299إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد عادل كاظم70968

300إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكروليد خالد كاظم115820

301إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى روضان نعيمة548616

ى71734 302إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد مازن ياسير

يف72794  علي رسر
ى 303إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

304إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمود جواد كاظم322785

ى محمد عبد115009 305إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

ى جالل فالح451728 306إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

307إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد سمير غدير420214

308إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد قضي عراق56784

309إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتظر عبدالصاحب عبود146252

310إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى مهدي تايه71650

ى هاشم70986 311إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى حسير

312إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرامجد سمير ثجيل56989

313إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن عبدالرزاق عبدالكريم73618

314إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكركرار حازم صكبان414627

315إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي جبار حاجم148911

ى46828 ى نارص حسير 316إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

317إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي كريم ظاهر151140

ى كريم نارص451718 318إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

319إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراكرم ضياء جمعة150874

320إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر سعد محمد539459

321إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس سالم غياض115773

322إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس حميد عطية72460

ى احمد صبار72873 323إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

324إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرهادي حسن هادي71557

325إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عبدالكريم جويد420605

326إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن عبدالرحمن عطية73062

 خضير زوير417353
327إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى

328إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد جمعة يارس71360

329إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد محسن عطية457426

330إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن قضي خلف451564

331إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكريوسف وارد رحيم457251

332إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرامير علي مناجي57036

333إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي خالد كاظم115814

334إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي كاظم عباس150206

335إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن علي خيون146207

336إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسن حمود115883

337إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد جبار مخي150432

338إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي ريحان جلود56789

339إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى غازي عبد71188

340إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي زويد زغير420392

341إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى عباس علي74060

342إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكركرار فايز فاضل115478

343إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرانور كاظم محمد73346

344إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد عبيد عزيز456015

345إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرليث حيدر خضير115216

ى جبار رسي    ح71604 346إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير



ى47166 347إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي هادي عبدالحسير

348إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي وليد سليم73375

349إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرازهر كريم خلف71335

350إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرنور ضياء ذبيان72559

351إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد نارص كاظم149068

352إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكررسول سالم صكبان451700

 علي خيون71976
ى 353إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

354إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدهللا غالب جاسم415988

ى حسن417184 355إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمؤمل ياسير

356إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسامر عباس فاضل451570

357إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرهادي عبد خلف115350

358إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر عبدالرحمن عطية73036

359إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمود نارص حسن418917

360إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى لطيف حسن150787

 علي74016
ى 361إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير

362إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسالم عامر مزعل72997

363إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء عبدالرضا عبدالكريم451809

364إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكررائد نعيم كاظم56731

365إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد حافظ عطية150816

366إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد خضى معتوق451710

367إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد احمد جليل72402

368إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد محمد ادريس71624

369إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرصقر وحيد شناوة457603

ف نجم عريمط539449 370إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرارسر

371إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرماجد يوسف عكال146293

372إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد طالب هاشم420455

373إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عبدالرحمن محمد115987

374إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد يحنر حميد73636

ى عبد538805 375إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرضياء عبدالحسير

376إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتظى جاسم محل322734

يف هالل417617 377إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد رسر

378إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس فاضل شتيوي115674

379إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسيف رحيم كالط149980

380إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرابراهيم رواد يارس57044

381إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد فارس فالح451732

ى احمد رسحان149660 382إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

383إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حميد عطية72624

ق عباس عواد539642 384إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمرسر

385إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر علي عبد322492

386إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس فنيخر هاشم457462

ى ستار جبار73387 387إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

388إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن عقيل سلمان71199

389إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي عباس علي322486

390إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرغدير عبدالكاظم كطيو322488

ى علوان457161 391إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسير

ى71746 392إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدهللا مازن ياسير

393إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراباذر صالح محسن419296

ى46770  علي حسير
394إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمصطقى



ى56890 395إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن هادي عبدالحسير

396إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد ساجد عودة115768

397إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي حسن فرهود70843

398إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسجاد ماجد مهلهل538826

399إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرنورالدين قاسم عبدالرضا56760

400إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحارث جواد كاظم74198

401إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد واثق جنديل539435

402إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرزين العابدن باسم طعمة427553

403إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحبيب محمدعلي فرج322833

404إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرباقر كريم عزيز74169

405إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراكرم سليم علكم151067

ي عرار150905
ى راضى 406إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

407إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكروسام عادل عبدالجليل47119

408إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى عاشور سويف441185

409إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي مؤيد جاسم116164

410إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرامير علي فاخر419575

ى سلطان457328 411إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحيدر حسير

412إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرسالم عبدهللا عبدالعظيم152027

413إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكركاظم سعيد علوان149900

414إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد هادي شبيب457533

ي47510
ى شمخى 415إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد حسير

416إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي المرتضى امجد نعيم73291

417إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد ريكان فضل149600

418إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعباس حسن نجم322609

419إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكريارس رياض عبد322580

 علي71046
ى 420إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرامير حسير

421إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعمار فايز فاضل115825

422إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمحمد خضير حنون420574

ى73182  علي حسير
ى 423إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

 علي74224
ى 424إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرجاسم عبدالحسير

425إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرمنتظر علي مناجي57073

426إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحامد نارص حسن115515

ى71707 427إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرحسن علي حسير

428إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرابوالقاسم جبار عمران115244

429إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد ثجيل نارص56941

430إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرخضير كريم لفته420501

شاب539037 431إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعلي سندان رسر

432بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالعباس جاسم محمد115250

433بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكررسحان راشد بشير70896

434بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرمرتضى سعدون حناوي73718

435بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرعمار محسن صكر322571

436بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارذكرحسام لطيف حسن414856

437دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعبدالكاظم سعدون فجر322497

ى عبد72013 438دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعالء عبدالحسير

439دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرماجد شايع فرهود71407

440دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرجواد فاضل صكبان73522

441دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرعواد كريم رية74030

442دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرنورس نوري فخري56788



443دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكراحمد نعيم عبد451824

444دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكربشار حامد خضير74232

ى73403 ى قنبل شنير 445دبلوم2الشهداء 22894ذي قارذكرحسير

446إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرعادل كاصد جي 322694

هللا محمد صدام418142 447إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرخير

448إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكروسام عواد احمد455171

449إعدادية2الشهداء 22894ذي قارذكرصادق شاكر طاهر538814

1ماجستير2الشهداء 22894ذي قارأننىندى عدنان خالد418765

2بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىعروبة بندر رواش73877

3بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىابتسام كريم عكاب561590

4بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىقديمة رسول خليف418725

5بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحورية عبدهللا شناوة322623

6بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحال مونس عبد415573

7بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىنور وداد عبدالكريم451765

ى414476 8بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىجاسميه يارس حسير

9بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىايمان محمد عبدالرضا73267

10بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىلينا فاضل هاشم73236

11بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىمروة حافظ خلف414818

شاب460487 12بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىريام سندان رسر

13بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىروان خالد كاطع418716

14بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىميادة خالد كاطع416004

15بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىخلود تاية صباح46701

16بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزينة نوري فخري417795

17بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىانعام هادي عالل539229

18بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرحاب حافظ خلف350194

يف ساجت73737 19بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء رسر

20بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىنور صالح نعمة539498

21بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىغفران محمد كاظم457063

 محسن والي419866
ى 22بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىمادلير

23بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهاجر عبدالستار مؤمن322552

24بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىايمان دخيل صيهود415056

25بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحوراء مجيد جليل419662

26بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىنور كاظم عبد70882

27بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىدنيا نايف هادي539697

28بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىصابرين يارس منشد415590

29بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهبة كريم ناهي148482

ى عكلة116028 30بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرنا عبدالحسير

31بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىانوار صباح حنون115028

كفاية شالكة علي539322
32دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننى

33دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىسكينة حسن عبد417491

34دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىرباب طاهر جعفر451782

35دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىمها زيد محمد71672

36دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىرباب جميل حلو73649

فاطمة والي عيىس74153
37دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننى

38دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىانتظار عبد صبيح322470

ى خضير451801 ي حسير
39دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىتهانى

40دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىمنتىه ملح نعمة292763

41دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىلمياء مجيد جليل56906



بيداء عبدعلي دليهم71148
42دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننى

43دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء عواد بنيد364040

44دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىاالء كريم علكم539507

يف451872 45دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىسارة حامد رسر

ى عواد كريم115067 46دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىياسمير

47دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىلمياء جاسب ثوين116042

48دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىسمر عبدالعباس عزيز539617

عفاف محمد علي115947
49دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننى

50دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىحوراء سعيدان نارص116171

51إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب علوان خلف149788

52إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىشيماء نايف هادي534981

ى145337 53إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىفاتن حمزه ياسير

54إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىرجاء عبد خلف415423

55إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىقاهرة مطرسر كاطع115038

56إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىوعد يارس عباس539302

ي فائق سفاح451836
57إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىتهانى

ماجدة حميد غالي538895
58إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننى

ى72305 خديجة علي عبدالحسير
59إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننى

1ماجستير2الشهداء 22894ذي قارأننىلمياء طالب راشد71069

بيداء محسن والي322630
2ماجستير2الشهداء 22894ذي قارأننى

3بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىايمان ريكان فضل46473

ى70725 4بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهبة رحيم حسير

5بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب فارس فالح451775

6بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىخلود عواد عباس56867

7بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىمنى حمزة جبار418278

مريم عبدالحسن علي46511
8بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

ي322549
9بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرنا مهدي صوينى

ى نعيثل458931 10بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىصابرين حسير

11بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحنان حميد سفاح47008

ي418204
ى
12بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة شبيب شاف

ى حسن حمود115869 13بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحنير

14بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهدى ماجد مسطر539472

15بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىافراح ريكان فضل451736

ي115442 16بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىفيحاء حميد شاج 

زهراء علي سالم47223
17بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

18بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىمشاعل عطشان خالف115238

19بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرغدة طارق ضمد57027

20بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهدى طالب محسن115342

ي طالب415034
21بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىريام راضى

22بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىلمياء يوسف حواس414778

ى محمد خضى71896 23بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىبرسر

24بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب عقيل سلمان56830

25بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة عدنان رحيم115931

26بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىشيماء عالء كريم418901

27بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىكوثر عبد جخيور451842

ى419249 28بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء صادق حسير

ى عبيد عزيز454516 29بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحنير

30بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىازهار حافظ خلف56766



31بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىسخ  فرحان محسن548604

32بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىانغام عبدالرحيم سلطان322615

ى قادم صكبان539547 33بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحنير

34بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىلمياء ضيدان خضى418856

عذراء علي مزهر414488
35بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

36بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرغد خالد زياد73097

ى539561 خديجة علي عبدالحسير
37بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

38بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىابتهال احمد عبدالرضا470412

رشا علي عبود451925
39بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

40بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء ثائر خضير115727

41بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىبيداء كريم هادي322568

42بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب صباح طاهر46368

43بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىسارة عبدالستار مؤمن322689

44بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء قاسم فرج419623

45بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب نارص عبدعلي322461

46بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىوئام عبعوب شارع417162

ى عبدهللا نعيس322479 47بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىياسمير

ين عبد كاظم451639 48بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىشير

49بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىدعاء جالل فالح451881

50بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحوراء منعيى جهاد71381

51بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىعتاب جبار رحيم56747

52بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىازهار ارهبوط جعيول548598

ى322645 وفاء علي حسير
53بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

54بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىوالء حكيم جايد548586

55بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب جواد كاظم116158

ان جعفر عبدالرضا322556 56بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىنير

57بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىسمر عبداالمير داخل71107

58بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىنور مطر عبدهللا415066

59بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرواء فوزي عباس419816

60بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىدعاء محمد شاتول115195

61بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىافضال عبدهللا فضالة115524

62بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىمنال نايف هادي539688

63بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىصبا عبدالحميد عبداالمام470175

64بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىاسيل سالم غياض115864

65بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرنا جبار حاجم149849

66بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىختام عيدان عبدالسادة73587

67بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىبدور سالم نعيمة415977

68بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرقية حسن سمير56904

69بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىسارة سليم صبار37849

ى سدخان46950 70بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىعفاف حسير

71بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة سعيد علوان415395

72بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىفرقان عبدالكاظم كطيو387613

73بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء عبدالستار مؤمن322610

ي56722 74بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىابتهال حميد شاج 

ي98038
75بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىمروة جاسب ثوينى

صابرين علي خيون72262
76بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

77بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىامال جالل فالح451873

االء علي جبار70901
78بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى



79بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىالهام عبدهللا زغير150175

80بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرسى كريم كاظم148548

81بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىارساء حكيم جايد548589

82بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىطيبة عبدالخالق فاضل419030

83بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىاديان قاسم عبدالرضا56773

ى عبيد56741 84بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرساء حسير

هللا محمد319847 85بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىسحر خير

86بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىسخ  عبدالمحسن خزعل71224

 علي114987
ى 87بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىدعاء حسير

88بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىاديان عبدالقادر وهيب387861

زهراء علي شناب415509
89بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

90بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىازل حسن سالم548591

91بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهدى رزاق عبدهللا415916

92بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة كاظم عباس57050

93بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحوراء طالب راشد71058

 علي عبود451938
ى 94بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىياسمير

95بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىسماح كريم نارص539176

96بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىعلياء كاظم خضى419304

رنا علي عبود451934
97بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

ى جواد417326 98بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىغفران حسير

99بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىوفاء عبدالرضا سالم115549

100بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىنورالهدى عبدالصاحب عبود56958

ى لطيف71437 101بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىعلياء حسير

102بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىايات كاظم داخل61236

103بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىنورالهدى جبار محمد451644

ى417406 االء علي حسير
104بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننى

ي418431 105بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهبة هيثم راج 

106بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىنور صادق سلمان88712

107بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىعلياء عقيل كاظم414828

ى150350 108بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىرشا يارس حسير

109بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب كاظم عباس115994

ي57083 110بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىارساء حميد شاج 

111بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهاجر يحنر عبدالجبار116110

112بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهبة محمد وشيل72977

ى عاشور سلطان73695 113بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحنير

114بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىكوثر فايز فاضل322546

 علي جاسم73675
ى 115بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحنير

116بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزمن حمود حايف71347

117بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىوجدان عبد محمد428620

118بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىدعاء حكيم جابر548593

ى539447 119بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة صادق حسير

120بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهديل نارص عبدعلي414929

ي خلف72918 121بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىعذراء راج 

122بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهديل عدنان صالح451852

123بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىعبير مفتاح حلو417077

124دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىوئام جمال جبار46233

ي خلف72907 125دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىنجالء راج 

126دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء لطيف حسن71292



127دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىهاجر حاتم طاهر415932

128دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىاالء كاظم صكبان73135

129دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىرسل اسعد شهد72594

130دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىهيام ماهر صيوان46418

131دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىارساء علي جاسم73200

132دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىوفاء سالم صدام56843

133دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىهدى صالح جاسم451888

134دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء عبدالرضا مونس71428

135دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىسناء صبار حاجم72356

ي خلف72887 136دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىنىه راج 

137دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىبيداء حمزة جبار418242

138دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىدعاء هاشم كاظم322731

139دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىهناء محمد خضى71320

140دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىنورة نغيمش غريب415882

141دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىغدير جليل عبد115048

142دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىهدى رزاق عطوان451541

 علي زغير47387
ى 143دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىحنير

144دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىازهار عبدالعظيم داخل73365

ي72187
145دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىسحر عطية شمخى

ى شمال418668 146دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىنورس عبدالحسير

147دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىرغد رياض واجد57062

اق علي جاسم115500
148دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىارسر

ي هليالي415136 هناء عبدالنن 
149دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننى

هللا محمد418122 150دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىسارة خير

151دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىتقوى عبدالمحسن خزعل71238

152دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىحوراء عبدالحسن سلمان72775

153دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىوالء رشيد شهد72520

154دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىمريم محمد عبدالرضا73425

155دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىغادة احمد مزهر115403

ى56780 156دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىختام رحيم حسير

157دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىمروة حامد عجيل71412

158دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىايام عبدالواحد جي 56898

159دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىاسماء جاسم ضيول539505

160دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىتبارك عبدالمحسن دبيس151161

161دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىوفاء مرتضى جواد476520

162دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىصفاء عبدالرضا سالم115565

163دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىحنان طارق ضمد57005

164دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىتراث حاتم طاهر416050

ي353369
165دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىعهود صي  شمخى

166دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىيرسى حسن طاهر47369

167دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىشيماء كريم هادي322563

168دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىحنان جبار ذرب539510

169دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىريام عبدالحسن سلمان72694

170دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىميالد جاسم محمد73779

وك كسار115146 171دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىسارة مي 

ي116155 172دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىرسل احسان مرسر

173دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىحنان كامل كريم72507

سالي سعيدان نارص56972
174دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننى



175إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء وهاب سلطان420009

176إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىعبير شاكر رويس538803

177إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىايمان عبدهللا نعيس322503

178إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىاسماء عوض كاطع56881

179إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب عبدالرضا سالم150644

180إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء مسلم سعيد70682

ى احمد عودة417241 181إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىهيلير

ايات علي كاظم56967
182إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننى

ى قاسم عبدالرضا56767 183إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىيقير

ى451741 184إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىكفاية ابراهيم حسير

185إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء عبدالرحيم سلطان322476

186إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب ماجد كحامي46319

187إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىتقوى امجد نعيم73304

188إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء عباس لطيف116144

189إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىهدى ماجد كاظم56956

ى115466 190إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىغدير يارس حسير

191إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىحياة عبد خلف150478

192إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب نوري فخري116090

193إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىسخ  عبدالكاظم كطيو477258

194إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب حميد عطية72669

ى هاشم151579 195إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزمن حسير

196إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء حسن ضايف451627

ى يحنر محيسن57078 197إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىياسمير

ى عبيد147238 198إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىملك حسير

199إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىقطيف سمير راشد322516

200إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىسخ  محمد سعدون322514

201إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىبدور عواد كريم74051

202إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىوسام فنجان عبد539461

203إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء محسن خيون451930

204إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء سليم علكم151770

205إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزمن خليل ابراهيم151198

206إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء صباح فليح451647

207إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىهناء صبار حاجم151274

208إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىرسل محمد رمضان116194

209إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىسارة عبدالخضى ثجيل150286

ايات حيدر علي115788
210إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننى

211إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىهدى كريم خلف70832

212إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىشذى فرحان محسن548607

213إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىنهلة عباس علي73983

214إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة كامل عطشان115213

215إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىنبا خلف عبد72273

216إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىسارة عبدالمير داخل71085

217إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب محمدرضا حسن71851

218إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزمن جميل سعيفة420298

219إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىدعاء نارص عبدعلي414914

220إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىاثمار صادق شاكر538924

رقية عبدعلي مهدي56753
221إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننى

222إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة عودة منشد322720



223إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء اياد ريسان254917

224إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىبسمة رياض محمد71001

ى458377 225إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب حسن شنير

226إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىنبا صالح نعمة539643

227إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزهراء رياض عبد73317

228إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىمريم عبدهللا زغير151400

229إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب علي جبار539479

230إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىطيبة حيدر عبدالحسن322442

ى سدخان152090 231إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىنورالهدى حسير

ى ابراهيم418620 232إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىتبارك حسير

ريام باسم عبدعلي115536
233إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننى

ي322702
234إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىبدور مهدي صوينى

235إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىتبارك حاكم حبيب539541

236إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىمريم احمد صبار74119

237إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىوداد يوسف حواس150688

 علي كمال115365
ى 238إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىيقير

239إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىطيبة عالوي داود72820

240إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة عبدالعباس عليوي146273

241إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىمريم هادي شبيب457496

242إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىايات حسن حمود115876

243إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىعذراء ريسان شعيبث356126

244إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىدالل عباس حمود451951

سبأ علي كاظم322518
245إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننى

246إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىمريم خضى معتوق451670

ى راهي539580 247إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىمريم عبدالحسير

248إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىعبير فنيخر هاشم451821

249إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىرباب عباس سعدون115541

250إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىحال بحير عزيز74087

251إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة باسم جمعة451811

252إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىشفاء حميد جخيم538801

253إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىفاطمة كريم ناهي71302

نور علي كامل47267
254إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننى

255إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىحوراء عباس لطيف451945

256بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىسهيلة رسول خليف418740

ى فضالة116186 257بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىزينب عبدالحسير

258بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهناء عودة رهيم56792

259بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىوالء رياض جبار322530

260بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىهديل طارش شذر322559

261بكالوريوس2الشهداء 22894ذي قارأننىحليمة عبدالرضا سالم115557

262دبلوم2الشهداء 22894ذي قارأننىرفاء مجيد جليل46645

263إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىسلوى هليل حمزة71952

ى سلطان70769 264إعدادية2الشهداء 22894ذي قارأننىاشواق حسير

1دكتوراه2اكد 52895ذي قارذكراسعد فليح حسن438041

2ماجستير2اكد 52895ذي قارذكرعمار كامل يارس391581

3ماجستير2اكد 52895ذي قارذكركرار علي جنام548106

ى مهدي مكطوف63052 4ماجستير2اكد 52895ذي قارذكرحسير

5ماجستير2اكد 52895ذي قارذكراركان حميد نجم59819

6بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراسماعيل حمد جابر273911



7بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعدنان قاسم بزاز62213

8بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعودة عطيه عبدهللا438106

9بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرجميل الوي    ح اجحيل322220

ى مجيد554163 10بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسير

11بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر الوي    ح اجحيل392013

ى63452 12بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرهادي شكر حسير

13بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنعيم كاظم بدر216659

14بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصبيح كاظم مخي531818

ى خلف هاشم62524 15بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

16بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد حنان حذية65818

17بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرساجد ثجيل سلطان438822

18بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررياض كامل عبيد391802

19بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي نارص سلمان66754

20بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرازهر هادي شياع531781

21بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررحيم نجم عطية321872

ف66767 22بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد عبدعلي مرسر

23بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالوي علي كاظم66795

24بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعدنان دعيل حمود438288

25بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنعمة كامل صالح62587

ى عواد فيصل280268 26بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدالحسير

27بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسام جبار طاهر133277

28بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصبيح سمير زبون62395

29بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكريوسف محمود كريم473231

30بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرفاضل يونس ساجت438244

31بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمالك كريم جي 57915

32بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرجبار كاظم محيسن60860

33بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراياد جباري عكاب473544

34بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي عبد بدين438087

ى60195 35بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسامي نصيف حسير

36بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس سعدي لفته60373

37بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرهادي نعيم زغير392780

38بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرفؤاد جاسم هديد391924

39بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عباس خضير62257

40بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمسلم جاسم كاظم63030

ى392883 41بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسعد منصور حسير

42بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسام داخل كريم62540

43بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمؤيد علي كندح438164

يف322248 44بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعماد رحيم رسر

45بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرليث ماجد نعيم67083

46بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي جباري عكاب542313

47بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرانور هادي شياع392282

48بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي رحيم علي132847

يف شندول322345 49بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد رسر

50بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن فليح جاسم133119

51بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسامي جبار ماهر321826

52بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد عيدان فرج390877

ي جحيل394247
 
53بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراسعد رزوف

54بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي عبدالرضا محمد133236



55بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي نعيم كاظم60167

56بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جاسم حاجم469799

57بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراكرم قاسم عجه392047

58بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرواثق علي صويحب469790

59بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرطلعة كامل ضيول64881

60بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررائد عبدالستار حميد473272

61بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركاظم عويد جحيل321913

ى شاهر548494 62بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرخليل حسير

63بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرفاضل خليف محمد393580

ى موحان394858 64بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي امير

65بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحافظ جخيور خليفه321770

66بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنائل حجيم كيوش64823

67بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر جي  طابور60121

68بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر جمعة يارس473283

69بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء طعمة مرزوق438686

70بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعارف جميل جابر321857

71بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى كريم يارس531897

72بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد هاشم رشيح438218

73بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرباسم جليل بغدادي392554

ى531736 74بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررحمن قاسم عبدالحسير

75بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار جليل عبيد395656

ى392464 76بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عبدعلي عبد الحسير

ى عباس خضير67460 77بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

78بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرقحطان محمد جاسم58185

79بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن حنون عزيز392635

80بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرفيصل عجاج جاسب531744

ي473523
 
81بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعمار عبدالجبار رزوف

82بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسعيد شاكر حمود66132

83بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد هاشم رشيح438198

84بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس فليح حسن391975

85بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنزار جبار حبيب531804

86بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي سمير زبون438054

87بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسجاد عبدالباقر جنام473325

88بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد ريحان جودة469762

89بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر رسحان حسن291928

90بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعقيل جميل عبدالرضا531741

ى جبار حذية392383 91بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى جنام531725 92بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء حسير

93بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررعد خصيف علي321844

ى58766 94بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكروائل رزاق حسير

95بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي حمد زايد59749

96بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرفراس طالب لفته133182

يف محمد531815 97بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرلطيف رسر

98بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمالك عطية خلف67855

ى مطرسر391565 99بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرطالب حسير

100بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررافد عباس سمير57891

101بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد لطيف محمد273711

102بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصباح حسن محمد392616



103بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرابراهيم طالب كاظم392957

104بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكروالء عادل شنيف390265

105بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عبدالستار حميد391661

106بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد مطرسر هاشم531764

107بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرجواد حسون صباح451434

108بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمنير جبار خضير67837

109بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد محسن غياض59973

110بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدالغفار حسن طاهر321729

111بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد ثجيل عنيد63994

112بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمازن عواد كاظم59020

113بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرفالح حسن محمد57631

114بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنامق سلمان حميد67623

115بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرظافر مناجي ضيول469750

ى280286 116بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعزيز خضير حسير

117بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرواثق خلف حشيش531774

118بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراياد كاظم سعدون393245

119بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكروسام سعدي لفته280683

ى كامل ظاهر66845 120بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

121بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس خلف كريم62445

122بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي عدنان عبدالعباس257205

123بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنديم سهر مخيلف67001

 مكي ثجيل469773
124بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى

 علي حامد60208
ى 125بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

126بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعصام سعود صالح393072

ى رسن391457 127بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي حفير

128بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحسن عبدالحسن خضير63541

129بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحمزة هاشم محمد133083

130بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرجعفر صادق عبدهللا531720

131بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررسول حميد علي321881

ى391467 132بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى عباس عبدالحسير

133بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكروليد احمد عبدعلي531753

134بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدهللا محمد عبد391939

ى132868 135بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر صبار حسير

ى كنهور391533 136بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد حسير

137بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعدنان جارهللا خلف60630

ي الزم473161
138بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرهشام غنى

139بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكريارس محسن علي531770

140بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمالك طعيمه جلود133240

141بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدالرحمن هادي حلو65513

ى محمد مطرسر59368 142بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

143بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحكمت سلمان شنان67130

 يحنر حميدي473515
144بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى

145بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد عباس خضى393039

ى132859 146بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسجاد عبداالمير عبدالحسير

147بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر رزاق عزيز390413

ي394832
148بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرانور عزيز رويضى

149بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررائد كريم كصيل473312

150بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد محسن عبد451497



151بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراسامة صالح سعدون67823

152بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد رياض خلف469771

ى مدلول غياض60951 153بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

154بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركامل بهلول سعدون59279

155بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار عبداالمير يونس66099

156بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر كريم كاظم133313

157بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصفاء جواد كاظم548492

ى كنهور321973 158بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسير

159بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمنتظر حميد سالم473132

160بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرموس رحيم مطرسر66302

161بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرطارق عواد زويد390693

162بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن نسير كيوش548503

163بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء حمود كاظم133091

164بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرهادي حسن محمد132890

165بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسعد خلف حيدر392259

166بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكريحنر نعيم كاظم59866

ى438597 167بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار علي حسير

168بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررحمن قاسم علي280154

169بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر جمعة مطر66066

170بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرميثم حجيم كيوش391453

171بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرهشام نعيمة جي 392586

172بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمهند مسير عبدالعالي64624

173بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد جبار طاهر391862

174بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصادق غضبان رشيح390585

ى66948 175بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكروسام علي حسير

176بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر جاسم يارس531907

177بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي عبد حميد257348

178بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراياد حسن حلو133443

ي طاهر392496
179بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي ثوينى

180بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمازن سهر مخليف62316

181بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد غالب عبيد394806

ي كامل392058
182بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار راضى

ى394722 183بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد طالب حسير

184بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرزين العابدين رحيم موازي390744

185بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي طالب حبيب58555

186بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرامجد كريم محمد132954

 علي133520
ى 187بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمالك حسير

188بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرازهر رزاق كاظم531761

189بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد ثجيل عبيد438267

190بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسومار جعفر مسير438304

191بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنور عبد حميد438357

192بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمروان جثال علوان64691

ى60487 193بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر نارص حسير

194بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصادق جبار عبدعلي531748

195بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن علي يارس391366

196بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء مجيد خضى438613

197بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحمود جثال علوان390767

ى394641 198بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرغالب طالب حسير



ى جلود شباع132896 199بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

200بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي كريم عبيد146453

201بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسلمان ريحان جودة61136

202بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراسامة سعدي عزيز473194

203بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار عباس رزاق392222

204بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرابراهيم خليل طاهر67193

 علي محسن65601
ى 205بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

206بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصدام زغير عبد133147

ى438345 207بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد هاشم حسير

208بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي خضى ناهي65232

209بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد جويد شوين60774

210دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرضياء عبدالرضا محيسن61064

211دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجعفر عبدالرضا جلود473221

212دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرثجيل عنيد سلمان64084

213دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسن حميد هاشم65594

214دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجاسم بدير فرحان61184

215دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي عبدهللا خلف59688

216دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرصامد كامل حلو390307

217دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرنعيم محمد علي257379

218دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرسعد محسن محمد531789

219دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركريم كاظم سلمان392808

220دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرهالل رسن مذكور66345

221دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعبدالحسن جبار عبدعلي531722

222دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرزايد خليف محمد531715

223دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عبدالرضا صالح469787

ى رحيمة322347 224دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرسالم عبدالحسير

ي مزعل هاشم531716
225دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعنى

226دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعالء محسن كاظم475560

ى هداد391816 227دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسير

228دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرستار كريم مريغي59202

ي عاجل62025 229دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد عرين 

230دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر سعدون بدن531787

231دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسن جي 392427

232دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جزري سلطان321739

233دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمهدي شياع تالي257313

234دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعبد هاشم كنش473382

235دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرميثم كاظم بجاي66499

236دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجاسم عبدالهادي كاظم61796

237دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمجيد عزيز نارص60698

238دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرخالد علي عكاب321740

239دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرسعد شاكر شياع58323

240دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجليل محمد نصيف531719

241دبلوم2اكد 52895ذي قارذكررياض صاحب كمهان442232

242دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي ريسان علي280635

243دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركاظم عبدهللا غالم علي438127

244دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرصدام عبدالصاحب شناوة61983

245دبلوم2اكد 52895ذي قارذكريحنر غالب خلف321839

246دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر عوض كتوب469700



247دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرنجاح دعام جالب395366

248دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركاظم سوادي نجيبان469776

ى محمد انتيش61159 249دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى مطلك532319 250دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرصادق عبدالحسير

251دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجواد كاظم خليف392095

252دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرنعيم كامل ماهر394902

253دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجواد كاظم يارس66649

254دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرباسم عدنان محسن63713

255دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعبدالهادي حمد زايد59762

ى469685 256دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراسامة عبداالمير عبدالحسير

257دبلوم2اكد 52895ذي قارذكررسول عواد سمير531758

258دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسن عبدالرضا منشد133525

259دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد كاظم جبير68091

260دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي جاسم كاظم60303

يف273748 261دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجهاد رحيم رسر

262دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمالك ثجيل عريف552754

ى ستار نور390610 263دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

264دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعمار يارس خضير469768

265دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر ثامر الزم62089

266دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمهند محمد نعمه391954

267دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد رحيم جويعد531740

268دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجبار بجاي مانع63907

ى61196 269دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر رزاق حسير

270دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعباس كامل جويد58100

271دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرابراهيم خليل اسماعيل67303

272دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحامد رسحان غثيث59646

273دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحسن فليح جاسم392683

274دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركرار عادل حميد67844

275دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراسعد جمعة يارس473418

276دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى رشيد حسن531797

277دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرانور عدنان قاسم61730

278دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحاتم كاظم عبيد451495

279دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرستار جبار خضير390536

280دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمشتاق طالب حبيب60411

ى محمد كاظم68206 281دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

282دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر ربيع علي390756

283دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجليل سلمان هاشم60654

284دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعباس جثال علوان67120

285دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر زايد ناهي62627

286دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعمار عواد حسون58024

287دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسن علي بندر58904

288دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرابوذر محمد نعمة65497

289دبلوم2اكد 52895ذي قارذكررشيد جليب والي61439

290دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجميل عويجل عباس61827

291دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمرتض مجيد فهد390105

292دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعبدهللا نجم عبد391867

293دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد محمد مذبوب391411

294دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعماد نارص عزيز321660



295دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحسان علي احمد531755

296دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرضياء عادل شنيف390291

297دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعون علوان عذيب469686

298دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى سالم لذيد133230

299دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي جبار سهل393010

300دبلوم2اكد 52895ذي قارذكررسحان عبدالعالي حميد66943

301دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرسعد جليل عطيوي451504

302دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي كريم لفته531759

303دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر هليل رسن531853

304دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراكرم علي هاشم59909

305دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي دويش غالي321689

306دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجي  عبدهللا جي 548484

ي66355 307دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحمزة محمد عرين 

308دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعمار رسول عبدالعباس391912

309دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرسالم سعدي عزيز469706

310دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعباس علي جنام531850

311دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرسجاد محسن حميد531734

312دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرماجد كامل يونس65641

313دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرصادق زغير عبدالعالي65813

314دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جبار عبيد62189

315دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرايمن حسن حامد469702

316دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرسمير هاشم فزع391767

317دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد نجم زغير63110

318دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرهادي طالب خماط392786

319دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي طالب نعمه65979

320دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمسلم عيدان فرج133470

321دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراسامة محمود كريم531732

322دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرسالم جاسم الزم132999

323دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحاتم رزاق قاسم321698

324إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمظفر جبار مرجان66531

325إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرجواد كاظم نعيمة469688

326إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرهالل جابر علي531895

327إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد طاهر بجاي392109

328إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي خلف حشيش63525

329إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرابراهيم حياوي مسير322295

330إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي مري    خ عباس59118

331إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحافظ كريم بادي60674

332إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمهدي محمد حميدي548000

333إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراياد نون غازي321611

ى مايع لطيف60758 334إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

335إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرقاسم مزيعل عبود67560

ى عثمان طعمة391796 336إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

337إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد نعيم خنفوس473249

338إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي واجد بادع66893

ى393153 339إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي نارص حسير

340إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار علي عكال531757

ى طاهر438073 341إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرصفاء حسير

ى جاسم محمد321795 1ماجستير2اكد 52895ذي قارذكرحسير



2بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحسان فالح نعيم531752

ى عبدالكريم حسن66330 3بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

4بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد لفته عبد66030

5بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد مظفر مهدي392297

6بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعقيل هاشم محمد67899

7بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحاتم كاظم محسن133296

8بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسالم عادل سالم321882

ى390186 9بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي نعيم عبدالحسير

ي صالح391888
ى كونى 10بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

11بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد حسن علوان391305

12بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرخلف جاسم حاجم531794

13بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس كاطع عكال60431

14بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرزين العابدين مهدي عبدالعالي390714

ى57975 15بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررسول علي حسير

16بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسجاد رحيم نجم67688

17بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرضيفاهلل رزاق مجيد61496

18بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرامجد كاظم جبير66856

19بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرطارق عارف مطرسر392209

20بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكروليد حميد كاظم61904

21بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسام حميد عطار66677

22بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسجاد طالب بستان392322

ي438318
ى خزعل راضى 23بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى مايع67872 24بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء حسير

ى كريم كحيوش280666 25بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدالحسير

26بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى شهيد عبدالسيد531896

27بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي خميس محمد66329

28بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جاسم محمد67094

29بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء عامر ثجيل61296

ى390804 30بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن نارص حسير

31بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررحمن كامل حمدان66930

ى محيسن خضير390375 32بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

33بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرازهر جبار خضير321634

يف393061 ى رحيم رسر 34بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

35بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمنتظر محمد عطية531894

ى عبدالسالم شنان65481 36بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ي60272
ى
37بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكربهاء كريم عوف

38بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر شالكة ضاري222399

ى321785 39بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي سالم عبدالحسير

40بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمبارك يارس عباس65201

41بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس علي كاظم391512

42بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمقداد زايد خليف390430

43بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى كامل بهلول273772

ي65571
44بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرواثق عبدالواحد شمخى

45بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحازم كريم مرزوق61672

46بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررحيم سمير فيصل391724

47بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررحيم منىسي غيالن391791

48بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار سعد محسن321900

ى كريم437990 49بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسام حسير



ي63864
ى صخى 50بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس عبدالحسير

51بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرزيد كريم خليف321699

52بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسالم عواد سمير64769

53بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد رحيم عبيد280888

54بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار احسان جاسم59427

55بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررياض حميد عواد65258

56بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد عادل كاظم68099

57بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد ريسان علي63722

58بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرواثق سعدي دعام67148

59بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمجيد حميد كاظم531777

60بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر جواد كاظم469793

61بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرجعفر لفيف احيمر473302

62بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي عماد جاسم60752

63بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرايهاب جاسم محمد66889

ى طالبة469813 64بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسير

65بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن شهاب مخي392561

ى عطية392162 66بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرليث حسير

67بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسعيد ماجد كاظم548136

68بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرخضى حميد سالم392178

69بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكروسام محمد بديوي67253

70بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراسعد محسن محمد64724

71بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي كامل عبود469810

72بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار جبار هي 67594

73بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرامجد عبدعلي رهيف66690

74بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد مجيد موس132961

75بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعادل هيثم عبدالرضا531769

76بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرليث رحيم خضير65587

77بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسام عبدهللا نايف67400

78بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمود محمد عليعل63849

ى شويل رسي    ح68164 79بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ي كامل392021
80بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد راضى

81بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد كاظم مشاي62656

82بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصاحب فاضل صويحب321827

83بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرهادي صالح محمد64569

84بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنمير محمد عليعل473210

85بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد فاضل هاشم65187

86بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسون عليوي66961

87بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكروسام رياض محمد321635

88بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد كاظم طاهر59325

89بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عباس خضير60361

90بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرفرقان صدام يارس73898

91بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمود قاسم كامل391936

ى عبد391439 92بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعصام حسير

93بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار فاضل عبدهللا62508

 علي عبدالرزاق67812
ى 94بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

95بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى احمد نارص469792

96بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرليث جالب سعد133496

97بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن يارس ثجيل473317



ي61423
ى لذيذ امشنى 98بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

99بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس كاظم خلف67518

100بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمنتظر فالح ثجيل60027

101بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى احمد نارص391901

102بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراسعد دارسر عبدالرضا473426

103بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس تركي عودة67938

104بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرستار صاحب كمهان59221

105بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن كامل يارس390129

106بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرماجد ماهر علوان392247

 علي عكال393023
ى 107بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

108بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصفاء وحيد كاظم391402

ى اسماعيل65076 109بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصفاء حسير

110بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمثنى رحمن خلف469801

111بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكربالل حجيم كيوش473411

 سامي دلي60040
112بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى

 علي كرماش60008
ى 113بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

114بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد حميد بدر62000

ى221890 115بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس علي حسير

ي كامل392117
116بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس راضى

117بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرجمال محمد عبدالعالي473155

118بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكريارس طعمة جهاد469722

ى شاكر شاطي66819 119بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

120بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدهللا كريم عزيز360367

121بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد كامل وهب469681

ى جبار زويد531750 122بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

123بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء فليح حسن58074

124بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكربهاء حميد زاهي133269

125بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمسلم محيسن عبدالعالي66021

126بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي محسن حميد67276

ى رهك391707 127بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء حسير

128بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر محمد عبد65717

129بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد عبدعلي رهيف63484

130بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكروائل سعدي دعام61000

ى عزيز280092 131بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرليث حسير

132بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرريان رزاق محمد63693

133بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرخالد احمد جعفر67070

134بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمنتظر شخير كيوش321928

135بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى حسن محمد63187

136بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكربشار نعيم جارهللا392593

137بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركاظم محسن عنيد60717

138بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعادل سعدي عزيز531812

139بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعقيل فرحان دعيم391482

140بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد علي خضير59673

141بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمهند كامل بهلول57777

142بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر نعيم رزاق62334

ى391779 143بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى عباس عبدالحسير

ي الزم391848
144بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسام غنى

ي65643
145بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد حسن شمخى



146بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس ريسان حريجة57904

147بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جبار والي322361

148بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى ضياء محسن67060

149بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي جليل عبيد66601

ى الغيوي63589 150بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدالعظيم حسير

151بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن محسن حميد61712

152بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررزاق صبيح كزار62462

هان392819 153بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركريم جبار رسر

 علي محمد60832
154بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى

155بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدالخالق عزيز جاسم63513

ى كاظم باضي67341 156بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرامير

157بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعمار مهدي خليف391630

158بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرخالد عبد بهلول531724

159بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسجاد كريم حسن60327

ى66980 160بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعمار رحيم حسير

161بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمروان كريم كاظم67904

162بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس زبون حمدهللا280877

163بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار علي مري    خ133206

164بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمهند سلمان عبدهللا257197

ى اسامة عبداالمير59706 165بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى عبد65602 166بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصفاء حسير

167بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى رزاق اطعيمة469785

168بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكريوسف جواد كاظم391552

169بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس عبدالحسن عطية257298

170بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس فاضل عبد321825

171بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى ضياء محسن68131

172بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد كاظم حمود392232

173بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمهند محمد نصيف469687

ى باسم خضير469778 174بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

175بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر فليح حسن66834

ي عويد63664
 
176بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد رزوف

177بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرفراس عبد محسن65527

178بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعقيل صبيح كزار280501

179بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد طالب شخير66248

ى391614 180بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد كريم حسير

181بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي طالب جبار61967

ى شاهر392484 182بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررعد حسير

ى حسن حلو60988 183بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

184بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن علي عبدالرزاق67782

185بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد شويل رسي    ح68063

186بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر محمد عنيد60793

ى عبد390138 187بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسالم حسير

188بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرليث رعد ساجت67132

ى خليف محمد391746 189بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

190بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرهيثم كاظم طعمه391479

191بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد كاظم سلمان393408

192بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي عبداالمير هاشم391928

193بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمخلص شاكر نادر531810



ى58575 ى محمد عبدالحسير 194بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

195بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر كامل عبود469796

196بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرطارق اركان علي133201

ى رهك392141 197بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرضياء حسير

198بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمود زايد خليف392159

199بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء ثجيل عنيد63966

ى392896 200بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس نعيم عبدالحسير

201بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرايمن جبار عبيد66848

202بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى عباس خضير58212

203بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررضوان احمد محسن393160

204بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركريم عبد باقر392172

205بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد ستار حسن321713

206بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرجعفر طعمة جهاد391841

207بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي كريم كاظم58523

ى65858 208بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جميل حسير

209بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي عادي علي321693

210بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسيف حميد فرحان391561

211بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرثامر احمد عبدالعالي60958

 فاضل غالي64697
ى 212بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

213بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار مهدي خليف391625

214بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر باشط يارس63880

215بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر عباس حميد322329

216بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحكيم خضير دويش66700

217بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرامير هالل رسن66586

218بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراثير نارص جواد531862

219بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحميد سالم كاطع57738

220بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنجاح حسن كاظم391827

221بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسيف عطوان عبدالحسن531806

222بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس خليل طاهر280383

223بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررسول هاشم محمد58453

ى133101  علي حسير
ى 224بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرتحسير

ى جاسم هديد391620 225بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى رزاق محمد473495 226بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسير

227بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر مصطقى موس67290

228بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد عبد حميد291963

229بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحارث رحمن خلف438001

230بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمسار جميل عبدالرضا66366

231بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرذوالفقار عادل سلمان542273

232بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي كاظم سوادي61476

233بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عبدالسالم شنان65124

234بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر جليل عبيد66612

ى عبد392929 235بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسامر حسير

236بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى شناوة مزهر391541

ى حلو391725 237بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن حسير

238بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد كاظم وحيد60396

239بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي جاسم زغير63910

240بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصالح مهدي وحيد62571

241بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار جبار عبدالرضا391987



242بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركرار علي مخبل65740

243بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسالم نعيم كاظم133308

244بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسجاد فاضل هاشم65172

245بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرضياء هاشم زويد391887

246بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرنجاح حسن شوحان392916

247بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراركان هاشم محمد68070

248بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسعد عبود عطية392871

249بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمسلم محمد حامد391696

250بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد عباس عبدالرضا59096

251بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر جعفر حميد65694

252بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر عزيز عبيد60156

253بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعمار كريم كاظم67882

ى321802 ى نارص حسير 254بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرتحسير

255بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد حميد عبدالكريم65094

256بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعباس صالح عبيد57580

257بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرجمال نارص عباس57551

258بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراسامة رحيم مزيعل392472

259بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراكرم هاشم محمد67912

260بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرفاضل عباس خضير64650

اد473235 261بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراسحاق خصاف رسر

262بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي سهل حمدان393189

263بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرموفق عزيز رسن57530

ى حماي473165 264بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدهللا حسير

265بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرخالد منعش حسن65622

266بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد خلف عبدالرضا392033

267بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد مجيد موس60648

يف65940 268بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرولي كريم رسر

269بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعالء جواد كاظم66728

ى66221 270بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي قاسم حسير

271بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمحمد فليفل مشعل63927

ى جويد469754 272بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسير

273بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبدالمهدي جبار حذية65926

274بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرمسلم علي حويل66632

275بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي عبدهللا حسن469712

276دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسن باسم جوده63827

277دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر كاظم جبار63119

278دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر هادي حريز157591

 عبدعلي67447
ى 279دبلوم2اكد 52895ذي قارذكروئام حسير

ى ستار شهد392394 280دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

281دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد ستار نور60387

282دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرصفاء عجيل الحاوه57540

283دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرقضي عارف عبداالمير59781

284دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعالء عادل عبيد65879

285دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراسعد عايد جايد133223

286دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعادل صاحب محسن65217

اد68057 287دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركرار رسمي رسر

288دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرباسم كريم مرزوق67263

 مكي ثجيل65023
289دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى



290دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعباس جحيل حسون469673

291دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرناطق هاشم محمد67887

292دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي رضا عبود67472

293دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد عزيز داخل257106

294دبلوم2اكد 52895ذي قارذكريونس جواد كاظم391501

295دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد حميد عبدهللا66002

296دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمسلم كاظم حمود63641

297دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرماهر عادل عبداالمير66600

298دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعباس محمدعلي عواد473467

 غانم والي63399
ى 299دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

300دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمثنى جواد كاظم469739

301دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرنور عزيز نور321809

302دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي سلمان صالح64799

303دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي منصور ثامر60597

304دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي جبار حذية469677

305دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي عادل عبداالمير67047

306دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسن فاضل غالي59890

307دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي حامد صالح73871

308دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد نعيم خضير63551

309دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد صبيح كاظم531726

ى391389 ى جاسم عبدالحسير 310دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

311دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحسن عبدالرضا محيسن64842

312دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد كاظم عبدالحسن392036

313دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعباس جبار كاظم390782

314دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجعفر محمد عبيد61562

ى67436 315دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرنعمة عبدعلي عبدالحسير

316دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرضياء جبار محمد66202

317دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعباس ستار شهد392416

318دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرقيس عادل مطرسر60669

319دبلوم2اكد 52895ذي قارذكررسول خليل كاظم279699

ي عبد67658
320دبلوم2اكد 52895ذي قارذكريوسف غنى

321دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي عادل حميد66655

322دبلوم2اكد 52895ذي قارذكررحيم محمد صالح390594

323دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركرار صباح عبدهللا473180

324دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جمال ابراهيم67215

325دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جاسم علي65577

326دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عزيز داخل65151

327دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى كاظم سلمان390258

328دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركرار حسن بجاي64863

329دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد كريم حسن57993

330دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمظفر باسم محمد63389

331دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعالء عادل جاسم394147

332دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسن محمد469804

333دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعباس كاظم غضبان548499

334دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى محسن عزيز66402

335دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحبيب فاضل صويحب390443

336دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمهند سلمان مهدي67229

337دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرقحطان رياض محمد66568



ى جبار لفته68107 338دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

339دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمسلم علوان كيف67497

ي438324
340دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعبدالمحسن خزعل راضى

ى عزيز62377 341دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسير

342دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعالء محسن عبداالمير63320

ي هذاع531879
343دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرسعد راضى

344دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد ستار شهد390493

345دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركرار رزاق عزيز322246

346دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي جمعة يارس61034

347دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرنور علي نحو551653

348دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركاظم رياض عبداالمير59635

ي60423
349دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرامجد مدلول غياضى

350دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرابراهيم سهل حمدان393208

351دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحازم عارف مطرسر473356

352دبلوم2اكد 52895ذي قارذكروليد حميد عبود64827

353دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمسلم كاظم شلش62603

354دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمود كاظم نعيم322368

355دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرماجد كاظم رداد473449

356دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى صباح حسن257297

357دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى حميد زاهي66903

358دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعقيل سهل حمدان393177

ى فاضل داخل60896 359دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى عيىس68121 360دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرساجد حسير

361دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركاظم فاضل صويحب60585

362دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرليث كامل صالح64616

ى392128 363دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسن مالح حسير

364دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد كريم عبيد66559

365دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعادل عبدهللا عبدالحسن58977

ي60434
366دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي مدلول غياضى

367دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعباس علي جي 64640

368دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرصالح نجاح مهدي392235

ى خالد محمد67228 369دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى حامد64894 370دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركرار حسير

371دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر جارهللا خلف65838

372دبلوم2اكد 52895ذي قارذكررياض مجيد فليفل65953

373دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرباقر جواد كاظم66971

ى67166 374دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراسعد جابر عبدالحسير

375دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد سعد عبدالسادة66093

376دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحيدر صالح سعدون62140

377دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرامجد جمعة نعيم66416

ى خميس محمد66316 378دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

379دبلوم2اكد 52895ذي قارذكروليد جاسم عباس64715

ى محمد عبد67607 380إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

381إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى عبدالكريم جعفر321797

ى عبدالعباس58693 382إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد امير

383إعدادية2اكد 52895ذي قارذكررسول هاشم سالم66431

384إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمنتظر عامر عزيز58789

ي الزم279962
385إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد غنى



386إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرموس عبدالكاظم علي391971

387إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسالم رحيم مطرسر321753

388إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمقتدى حسن نعيم280568

389إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار ستار هاشم59170

ى فالح نعيم395295 390إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

 علي جبار60639
ى 391إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

392إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمنتظر جعفر فليح63942

ى66288 393إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسجاد علي حسير

 عالوي علي473202
394إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى

395إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد فليح حميدي394409

396إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعمار كامل صعيصع257179

397إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعنيد محسن عنيد279754

398إعدادية2اكد 52895ذي قارذكررائد محمد مول257425

ي392118
 
399إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى حيدر رزوف

400إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرصادق عباس خضير66073

ى473534 401إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسن علي عبدالحسير

ي بجاي65658
402إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد راضى

403إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرزهير ميثم صكبان65629

404إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعباس عبدالرضا حنظل392694

405إعدادية2اكد 52895ذي قارذكريعقوب سالم غالم394760

406إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عبدهللا غالم63777

407إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرجعفر سعد محسن322226

408إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمسلم حكيم موازي394918

409إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرباقر باسم جودة280456

410إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمود فالح حسن67809

ي390204
 
411إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي محمد رزوف

ى531729 ى جبار حسير 412إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

413إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي محمد مذبوب65613

414إعدادية2اكد 52895ذي قارذكررسول طالب سكر67015

415إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسن علي عادل321781

416إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمؤمل رزاق جي 548505

417إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي ستار نور291946

ى395338 418إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي كريم حسير

419إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد ضاجي عجيل469734

420إعدادية2اكد 52895ذي قارذكريحنر طالب خضى57604

421إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرايهاب حسن بغدادي548507

422إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسن محمد عبد65768

423إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراثير ساجد عبدالحسن66113

424إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار مطرسر نارص66164

425إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسجاد ستار جبار322305

ى66462 426إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي محمد عبدالحسير

 علي64971
ى 427إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر حسير

ى مصطقى صاحب392574 428إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

429إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعبدهللا فرحان دعيم394043

430إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسام كريم سعد133420

431إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعباس رشيد جليب60721

432إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعباس فجر ربيد395261

ي عويد64652
 
433إعدادية2اكد 52895ذي قارذكررسول رزوف



434إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي محسن حسن392108

ي257628 435إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرانور عواد باج 

436إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد مهدي خليف392312

437إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى دايخ عبد473404

438إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمجتن  مصطقى زاهي390665

439إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي جاسم عبدالحسن61763

440إعدادية2اكد 52895ذي قارذكروليد مجيد فليفل280966

441إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمسلم حسن نايف67739

442إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي مجيد موس73839

ى280026 443إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر محمد حسير

444إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسن علي جي 321710

ى نارص280645 445إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركاظم حسير

ى531773 446إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسن سعود حسير

447إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعبدالجبار سعد عبدالسادة133032

448إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى طالب سكر65106

ى هاشم وحيد476902 449إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى رشيد جليب61463 450إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرياسير

451إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرغزوان يارس جاسم322320

452إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى عواد كاظم280660

ي عبدهللا531866 453إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي ناج 

454إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد حيدر نتيشون257516

455إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي نواف رسحان280228

ى مهدي وحيد61644 456إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

457إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرابراهيم كاظم مشاي59612

458إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر حميد فرحان391520

459إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعباس اسماعيل حمد390657

460إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحبيب عباس طاهر394363

461إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعمار رشيد حسن67929

ي59799
462إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر احمد شمخى

463إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي رزاق محمد473506

464إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عصام جخم257280

465إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر هادي جحيل280750

466إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمسلم احمد موس394449

467إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرامير علي هاشم58012

ى مسعود فاخر531906 468إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرامير

469إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد رياض عبداالمير60833

470إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر عماد جاسم279789

471إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسن هادي شكر257143

472إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرموس محمد جزري476899

473إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرانور زايد ناهي531844

474إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرواثق فاهم منشد469745

475إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمنذر مسير عبدالعالي279820

476إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمدعلي كاظم حمود62240

477إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرباقر قاسم كامل395385

478إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد جليل بدر473139

479إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمؤمل جعفر فليح65619

ى عادل سالم67473 480إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

481إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد مطرسر صي 60442



 علي نعيم65780
ى 482إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

483إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمشتاق كريم عبود476905

484إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد جاسم محمد280365

485إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي نعيم خضير67307

486إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد كريم طاهر279668

487إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرميثم مهدي عبدالعالي391652

488إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرصاحب هاشم رشيح255138

489إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمهند اياد حسن280701

490إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرجاسم محمد حامد469697

491إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرجابر عزيز جابر63884

492إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعمار علي عبدالرزاق66440

493إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمسلم احمد حنان321874

494إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد سعد شاكر65886

ي60821
495إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمنتظر مهر شان 

496إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار كريم طاهر279678

497إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد فالح حسن66527

498إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرفوزي شاكر حمود66271

499إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد قاسم كريم280934

 علي64961
ى 500إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراكرم حسير

501إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعمار يارس علي422565

 جبار خضير257474
502إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى

503إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرزيد رياض محمد57593

504إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرغزوان احمد طاهر57843

505إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد شاكر جاسب473329

506إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعالء نجاح مهدي392522

ى جواد كاظم394340 507إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى هادي ضايف476890 508إعدادية2اكد 52895ذي قارذكريقير

ي63677
509إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى مطرسر شمخى

510إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسجاد محمد عبدالرضا62164

511إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسجاد مكي ثجيل63899

512إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمنتظر نجاح مهدي392511

513إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرزينالعبدين كريم عطية390285

514إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمؤمل رزاق حسن280669

515إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرباقر حسن نعيم280295

516إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى جاسم ساهي132912

517إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى حيدر عودة64521

ى كاظم حمود473125 518إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

519إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد عواد زويد255184

520إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر علي شاطي391692

521إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار طالب سعدون280431

522إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر غالب صبار548496

523إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد صالح سعدون62106

524إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي وليد جميل437984

525إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسن علي عباس280843

526إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرفالح عواد هاشم321712

527إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي طعمة جهاد469728

528إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمنتظر جاسم محمد58197

529إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرضياء سعدون راشد133051



530إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسيف ريسان صي 255168

531إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد علي حامد60287

ى64037 532إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسجاد رعد حسير

ى رحيم279835 533إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمهيمن حسير

ي66723
ى راضى 534إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد ياسير

535إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد ستار جبار321623

536إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرشهاب احمد كامل257315

537إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحسان ريحان بدر61949

538إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي رحمن خلف67583

غام مطرسر نارص64577 539إعدادية2اكد 52895ذي قارذكررصى

540إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحسن عبد جي 321641

541إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعماد كامل يونس476861

542إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسجاد سالم جودة321929

543إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر سلمان خلف392988

544إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار جاسم يارس531834

غام حميد زاهي66951 545إعدادية2اكد 52895ذي قارذكررصى

546إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي جبار زغير67699

547إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسن نادر61838

ى392336 548إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركاظم جميل حسير

ى نصيف عيىس132975 549إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى عالء مجيد67756 550إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

 علي جباري542292
ى 551إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى حرمس حسن63655 552إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

553إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرطاهر جليل محسن391961

554إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعباس غالب عبد395073

 علي عطية279776
555إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى

556إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جواد كاظم58238

557إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرموس حسن طاهر321744

ي390211
 
558إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى محمد رزوف

559إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد رعد ساجت279722

560إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمهدي حسن كامل469719

561إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحبيب ميثم صكبان133433

ى هاشم531813 562إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار حسير

ى صالح531904 563إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمؤمل حسير

564إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي رحيم نجم67675

565إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمقتدى كريم كاظم390352

 علي جاسم63621
ى 566إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرالحسير

567إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرزين العابدين كاظم يارس391570

568إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمؤمل كريم شنان469709

569إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسن علي473148

570إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرفقار علي مري    خ531747

ى395184 571إعدادية2اكد 52895ذي قارذكربشير جميل حسير

572إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد نعيم رزاق64774

ي542275
573إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي عواد شوينى

574إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد عماد دغيم390680

575إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعمار كاظم جبار280041

576إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعباس هليل رسن392089

ى نجم عبدهللا67329 577إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير



578إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي عادل كاظم68036

579إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار حيدر عبدالعالي321658

580إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرستار جبار عبدالرضا476907

581إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرجعفر رحيم مطرسر321786

582إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى محسن ناهي531840

583إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسن عدنان عبد58378

584إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي جابر حمد531778

585إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد حسن بغدادي548497

586إعدادية2اكد 52895ذي قارذكروسام كريم عبود473335

ى531799 587إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعمار يارس حسير

588إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحميد حسن جابر60523

589إعدادية2اكد 52895ذي قارذكروسام نعيم كاظم451500

590إعدادية2اكد 52895ذي قارذكررسول اسماعيل حمد395282

ى سالم392254 591إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسير

592إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمجتن  حميد مشاي390837

593إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمروان طالب خضير59837

594إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار كاظم جبار257353

595إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمؤمل احمد طاهر57568

596إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركرار عبدالمحسن عبدالرزاق66304

597إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر ثجيل عنيد68259

 علي393526
ى 598إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمرتضى حسي 

599إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرباسم سلمان شنان392045

600إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمؤمل حيدر عبدالعالي321649

601إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمصطقى حميد عبود321970

602إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي خليل عزيز391666

603إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي هاشم فليح394427

604إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعلي نعمة محمد279944

605إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراسعد شاكر جاسب469679

606إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرزين العابدين هادي حريز390471

607إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحمزة عارف مطرسر473341

608إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسجاد حسن بجاي321766

609إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعباس كريم نعمة280614

610إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد مسلم عبداالمير279809

611إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسن محمد عليوي531809

612إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرسجاد صامد كامل395035

ى66374 613إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمحمد جابر عبدالحسير

 علي مخبل394967
ى 614إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى محمد63468 615إعدادية2اكد 52895ذي قارذكراحمد حسير

ى كاظم خلف62492 616إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

617إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرامير عبدالرضا خضير132871

618إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحيدر صباح حسن67952

619إعدادية2اكد 52895ذي قارذكركاظم هاشم سالم281633

ى حنون257236 620إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرعالء عبدالحسير

يف393549 621إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرلطيف رحيم رسر

622إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرمالك حسن وحيد469692

623بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحيدر هي  فزاع64630

624بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكراحمد وحيد ازالم273705

ي473487
625بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكركاظم عبد منخى



626بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصباح حسن مطير66425

627بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرظافر عبداالمير شناوة61514

628بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرخضير حاجم سلطان61621

629بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعبداالمير فليح حسن318572

630بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرصدام كامل ماهر133135

631بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرحسن حنظل دعيم280128

ى نعيم531721 632بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرعلي حسير

633بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكررعد حامد صالح59405

634بكالوريوس2اكد 52895ذي قارذكرسلمان جي  حدوان390507

635دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي هاشم موس60803

636دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعالء محسن عزيز279930

ى عبدهللا عبدالحسن133262 637دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرحسير

638دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمنصور ثامر فهد60583

ي فرهود64850
639دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمحمد منان 

640دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجاسم نعيم جويعد316874

641دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرتركي محسن نعمة68082

642دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرجاسم خضير جويد392245

ى60334 643دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرمشتاق نصيف حسير

644دبلوم2اكد 52895ذي قارذكركريم وحيد خضى65673

645دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعلي عبد محيسن531717

646دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرعبداالمير سعدي لفته273770

647دبلوم2اكد 52895ذي قارذكرهشام رشيد شهيد531730

648دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد ثامر فهد61212

ي جحيل392145
 
649دبلوم2اكد 52895ذي قارذكراحمد رزوف

ى جويعد62357 650إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرباسم حسير

ى280590 651إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرجالل نارص حسير

ى عكاب58050 652إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرنعمة عبدالحسير

ى لفته دهم394585 653إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ى وحيد ازالم394522 654إعدادية2اكد 52895ذي قارذكرحسير

ي66922 1بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىعواد كاظم خاج 

2بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىجميلة لفته حسن66679

3بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىحليمة عبدالكاظم محيبس133031

4بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىبلقيس ثجيل جالب133246

مسلم مهدي عبدالعالي133026
5بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

6بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىميعاد محمد زبن321884

زينه باشط علي132952
7بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

8بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزمن فليفل نعمة68143

لمياء ريسان علي65648
9بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

10بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسليمة حميد بدر57695

11بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىتمارصى عزيز اسعيد58736

12بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرغد حاتم محمد438364

13بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهيام خالد نيتشون66363

ي58253
14بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهدير محمد شمخى

ى بدر469732 15بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرباب حسير

16بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىاسماء نعيم كزار438750

فاطمة علي يارس391964
17بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

18بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىخديجة جبار سالم57759

ى بدر133194 19بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىوالء حسير



زهراء علي شهاب67167
20بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

21بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىشيماء حميد كاظم59461

22بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىصابرين سالم محمد133040

ي133459
23بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىوسن ثجيل متانى

24بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىدموع صبار خلف133400

25بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىضخ زكي جهاد394125

26بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىدجلة كاظم شلش257366

27بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىصابرين قويسم كمرهان322297

28بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىارساء فليح نجم531869

29بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىنور كامل محسن438605

30بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىعبير ساجت قرار61019

ى عبد67766 31دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىرجاء حسير

ي63040
دنيا والي كون 

32دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

ي62674
سيناء والي كون 

33دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

هناء حسن علي392123
34دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

35دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىبهاء عبد محمد473185

ي321828
36دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىلطيفه كريم شمخى

37دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىرباب كريم محمد73992

38دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىكفاح محمد عبدالصاحب133113

شيماء سامي عبدعلي60939
39دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

40دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىعبير عزيز صخى531766

يف جكي67376 41دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىكوثر رسر

42دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىنرجس مصطقى موس321748

نورة علي خلف67561
43دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

ي58270
44دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىعبير محمد شمخى

ي64557
ى ريسان شمخى 45دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىبرسر

46دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىذكرى جواد كاظم322313

47إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىكوثر عبيد محمد63732

48إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىعهود دعام جالب531749

1ماجستير2اكد 52895ذي قارأننىمروة شهيد فرج392946

2بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىحنان نسيم عطية133096

3بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىاشواق حميد جواد561264

ي شاكر60193 4بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهيمن ناج 

5بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىحوراء كريم غثيث61055

6بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىبيداء جبار جالوي61776

ي66664
7بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىعفاف شاكر منان 

8بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسهير هشام عطية280001

9بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىمنتىه خليف نايف132971

10بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزينة جميل الوي    ح391828

11بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىعذراء جبار عطية531793

12بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىتبارك منصور ثامر60075

13بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىعبير جليل عبيد66593

14بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىنور جاسب عبدالمحسن66756

ي الزم66642
15بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىالهام غنى

16بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهالة مهدي محمد547828

17بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرحاب قاسم شلش531738

18بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهاجر عبدالواحد محمد390314

19بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة هالل جحيل63605



20بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىنورس رياض كامل391717

ى موحان65899 21بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىاية امير

22بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىريام كريم طاهر65825

23بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزهراء علوان لفته133163

24بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىوديان جبار مجيبل391655

نور علي محمد133102
25بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

26بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسلوان ساجد داخل60629

27بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىانفال حسن طاهر392721

28بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسارة محمد عارف469683

29بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىصبا خميس محمد63340

ى رحيم نارص391892 30بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىنرمير

31بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة لطيف جويعد531908

ي مجبل531801 هبة عبدالنن 
32بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

33بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسخ  كاظم حسن62417

34بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزينب دويش غالي321768

35بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىحوراء عواد كاظم60606

ى عبدالعباس58410 36بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىنور امير

37بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىنورالهدى سلمان جي 395212

ى موحان273764 38بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىمروه امير

39بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىايمان كامل حمدان279884

40بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىايات سلمان جي 390570

41بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهالة ثامر موازي391462

ي63348 يخ  42بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىنجالء مطرسر رسر

43بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسبا خالد جبار66152

44بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزمن هاشم يارس531831

ى67339 45بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسارة بشير حسير

46بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة علوان لفته61886

47بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزهراء عادل عبداالمير66627

48بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىمريم كريم عطيه65986

49بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزينب عبدالكريم محمد280926

50بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىساهرة حامد يارس318362

51بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرباب قاسم شلش531808

52بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىايمان قاسم شلش64670

53بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىمريم جليل عطيوي451509

54بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىاثير حسن نعيم280734

زهراء علي جنام60318
55بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

56بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىغفران فاضل عبد257217

57بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىاسماء غالب خضير394311

وق طالب جويد321669 58بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرسر

59بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىدعاء كريم زغير65286

60بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىدعاء رياض عودة469715

ي321686
61بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزينب عطشان راضى

62بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىالتفات شالكة ضاري64746

63بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىنور كريم فايز391703

64بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهديل نارص سعدون390229

ى392599 65بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىوديان نارص حسير

66بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهبة جبار فاضل66713

67بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىصابرين ضياء محسن61747



68بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىدعاء خالد نعمه469820

ي390332
69بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزينب جاسم صخى

ى حامد531785 70بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىندى حسير

71بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىعذراء جمعة يارس61047

72بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة خليل مكطوف67573

73بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىتكريم هالل جحيل65557

74بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهدير جاسم نجم394947

75بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرحاب جالب سعد390821

76بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرؤى زياد رشيد392061

77بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرواء كاظم حسن132965

78بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىاسماء شهاب مخي392576

79بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزهراء فاروق وادي65799

80بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىختام حسن عبدهللا560096

ي شاكر60173 81بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرسل ناج 

82بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسحر عارف بدر63423

عبير علي مخيل45338
83بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

84بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىدعاء قاسم حسن551622

85بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىبركات فليح حسن66805

86بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهبة جاسم نجم390194

87بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىغيداء فجر ربيد390648

88بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرساب رغد سعود353688

روان علي مخبل65544
89بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

90بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسحر داخل حسن66577

ى391596 91بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزينب كريم حسير

92بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىايات سالم جحم392069

انتصار قاسم علي216691
93بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

94بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىفرح منصور ثامر60998

95بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىخمائل عواد سمير66524

96بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىعبير ضاجي عجيل469744

97بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهند جاسم نجم469737

98بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىابتسام حسن كنهور392503

ى391604 99بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىحنان كريم حسير

100بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىارساء سامي عبدعلي58817

101بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرباب عباس عكيب390794

102بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرانية مطرسر صي 60469

103بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرسى رحيم مزيعل322357

وجدان علي صويحب469788
104بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

105بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىوسن عزيز رسن392131

ي60808
106بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىتبارك مهر شان 

107بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىدينا جبير جياد391792

ى63936 108بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزينب رعد حسير

109بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىدعاء كامل جباري67726

سالي حسان جبارة63806
110بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

111بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىازل سعدالدين عجيل67967

عفاف رزاق عبدعلي321726
112بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننى

113بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىريام عزيز جاسم438026

114بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىبراء سعد عبدالسادة280536

115بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىريام رحيم نارص390916



ي68038
116بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزينب محمد شمخى

117بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزهراء محمد حاشوش67648

118بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىرحاب هالل جحيل66828

119بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىزهراء اسماعيل نعيمة133214

120بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىشفاء مسير شحيل390459

121بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىامال محمد صالح133291

122بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىوديان عبدالهادي فرحان392346

123بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىميعاد خالد نعمة469823

124بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىميعاد جبار طاهر391422

125بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىارساء فاضل جهيد438715

ى كاظم452711 126بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىعبير حسير

127بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىنرجس بشير فليح318565

128بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىايناس حسان غالي64601

129بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىارساء ساجد ثجيل393028

130بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة جواد كاظم393049

131دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىرجاء عبداالمير شناوة65062

ى موحان281030 132دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىزينب امير

133دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىابتهال احمد حنان321816

134دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىابتهال كامل عزيز393095

135دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة غانم شذر59061

 علي393232
ى 136دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىسارة حسير

137دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىرباب بجاي مانع133450

ناهده جابر علي67110
138دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

139دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىحوراء ماجد جعفر63759

140دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىمريم جواد كاظم67645

141دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىزينب عبدالرضا فرحان66735

ى شبيب63379 142دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىهدى حسير

ي عواد392909
143دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىمواهب غنى

ى رياض وناس392272 144دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىحنير

145دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىنادية سعدون خماط64592

146دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىافراح دحام كاظم66265

147دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىمها حسن ابراهيم391572

ى عبد89078 148دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىايمان عبدالحسير

149دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىزمن محمد طعيمة273743

150دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىزهراء منصور ثامر60614

151دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىدعاء محمد عنيد321846

152دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىاسيل طالب جويد66236

153دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىنورس كريم عطية65951

154دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىختام رسول عبدالعباس390728

155دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىهدير هالل رسن61686

156دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىصابرين عبدالعباس موس59727

157دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىفرح رحمن خلف66519

158دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىوفاء جميل وارد67709

159دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىسمية جبار تعبان390117

160دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىدعاء فالح حمود62667

نور علي كامل62613
161دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

162دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىزهراء فالح حمود321870

163دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىدعاء محمد طعيمه67317



ى عليوي66400 164دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىنور شنير

165دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىهبة جبار زاير62646

166دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىزينب يوسف خضير273780

167دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىحوراء فاضل جهيد64997

مريم علي طاهر531751
168دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

169دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىهند خالد جبار66872

170دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىغدير زايد حياوي321778

171دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىسوسن كريم دغيث391919

سارة علي غدير257160
172دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

غصون صالح والي65670
173دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

174دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة محمد ضياء67353

نبا حيدر عبدالعالي451430
175إعدادية2اكد 52895ذي قارأننى

176إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىمنى محمد حاشوش67634

177إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىاخالص جبار عطية531858

178إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىرملة ميثاق ازويد280827

179إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىهدير ضاجي عجيل322206

180إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزينب جواد كاظم67606

181إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزينب عالء كاظم394467

زهراء علي محمد133117
182إعدادية2اكد 52895ذي قارأننى

183إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىهبة مهدي محمد547827

184إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىهدى عقيل حبيب531856

185إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزينب جبار خضير63794

وق قاسم شلش531783 186إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىرسر

187إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة نعيم خضير72264

188إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىغفران جميل عواد469690

189إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىنرجس مهدي عبدهللا67041

ى عبدالعباس57813 190إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىفرح امير

ي60923 191إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزهراء رسول زاج 

192إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىورود احمد كامل257290

193إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىسخ  سعد ابراهيم473291

194إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىغدير سلمان جي 395233

195إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزينب رشيد جليب60743

196إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىالهام مزيعل عبود391643

197إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة عبد حميد291985

198إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىدعاء محمد عزيز279992

وسن علي لفته66988
199إعدادية2اكد 52895ذي قارأننى

200إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىكوثر حيدر ثجيل63437

201إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىنور جاسم نجم531847

202إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة هشام عطية394065

203إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزهراء فالح حسن280808

ق احمد كامل257331 204إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىاستي 

205إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىدعاء اسماعيل حمد395249

206إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىحوراء نعيم رزاق531891

207إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىشهالء هالل رسن255126

ق فالح حسن67095 208إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىاستي 

209إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزهراء كامل يارس392188

210إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىرحاب مهدي محمد548001

ى طالبة558710 211إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىتبارك حسير



212إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزهراء عدنان قاسم66778

ى321933 ى باسم حسير 213إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىحنير

ى60542 214إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزينب علي ياسير

215إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىدعاء كامل عزيز391980

ى عبدالعباس58356 216إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزهراء امير

217إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىمثال طالب خضير57615

218إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىرقية عالء كاظم390642

219إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىنورالهدى طالب فرج469695

220إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىسخ  رحيم نجم66976

221إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىاساور حسن نعيم280724

ي280898
222إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىغدير رزاق عان 

ى57623 223إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىفاطمة كاظم حسير

224إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزهراء فالح حسن133512

ى لفته473477 225إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىجنان حسير

226إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىنرجس رزاق رشيح473370

227إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىتبارك فليح حسن280323

زهراء علي مخبل395354
228إعدادية2اكد 52895ذي قارأننى

229إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىاسماء حميد عبدالسادة322322

230إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىعذراء صبيح حسن531860

231إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزهراء وحيد كاظم392531

232إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىهدى دويش غالي321902

233إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىشمس مسلم عبد547869

234إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىريام مسلم جاسم63361

235إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزينب عدنان قاسم66816

236إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزهراء سمير هاشم393503

237إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىهدى حسن جابر61354

238إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىايات عماد ثجيل64853

239إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىنورس صبح سمير133067

فاطمة احمد عبدعلي438863
240إعدادية2اكد 52895ذي قارأننى

241إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىاكرام ريحان بدر61930

242إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىزهراء هادي حلو58288

243بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسلوى علوان جالب390620

244بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىميعاد فليفل حمود62285

245بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىسحر ستار شهد392537

246بكالوريوس2اكد 52895ذي قارأننىهناء عبدالحسن انبيت63745

247دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىبلقيس خليف نايف64493

248دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىميسون شاكر حمود66169

249دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىعطيه دنوف نجم65784

250دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىخلود جوعان معيوف57957

251دبلوم2اكد 52895ذي قارأننىمنتىه عبدهللا عجيل60384

بدرية عبدعلي دهلة257263
252دبلوم2اكد 52895ذي قارأننى

253إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىفتحيه عبدالرضا عبدهللا321620

254إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىدالل حواس ملجة65736

255إعدادية2اكد 52895ذي قارأننىشيماء جبار طاهر531854

ي133322
ميثاق غالي كون 

256إعدادية2اكد 52895ذي قارأننى

1دكتوراه2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرهديل عبداالمير خيون456623

2دكتوراه2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعامر عدنان مزهر455038

ى علوان106829 3ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرفؤاد حسير



4ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي عباس نعمه88621

 فرج غالي43369
ى 5ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرامير

6ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكررساب خلف لفته457793

7ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد طه سلمان548638

8ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد طالب منشد536414

9ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر خليل حاتم328386

10ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرثائر عواد جبار455293

11ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرغسان عدنان علي42428

ى حامد548217 12ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرامجد حسير

يف349027 13ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي حنضل رسر

14ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد عبدهللا خلف452948

15ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسعود نغماش يوسف455356

16ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكريارس محسن هيالن42830

17ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد كاظم عبدالحسن455783

18ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراسعد فارس غريب454508

ى534982 19بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحازم بهلول حسير

20بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر هادي مسير43167

21بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد كاظم عبد88597

22بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرجليل رباط شجر106508

23بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد نجيم يلوي454609

24بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرجاسم سعيد عواد106812

25بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمود عبدعلي سلمان43618

26بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكررائد حسن يارس329850

27بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعدي تركي خشن223344

ى328532 28بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر علي حسير

29بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد عطية كاظم106438

30بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرصادق حسن جاسم476294

31بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمهند فيصل حمود329014

32بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسعد عزيز عطية454932

33بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعباس نثير طعيمه328400

34بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكررزاق عبداالمير عضوب452872

35بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرفارس محمدسعيد صالح328332

36بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعادل جابر ضمد88705

37بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد لطيف عارف106626

38بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرجاسم فيصل فرحان454970

39بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد ثجيل منصور87655

40بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكررائد ثامر سعدون87753

41بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرهادي حسن كشاش452857

42بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرطالب شاكر علي42152

43بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرزهير رحيم فرعون455696

44بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعالء سامي غازي88004

45بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي ريحان علي455867

46بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرخالد جي  مزيعل225638

47بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي عواد كاظم41590

ى حامد106904 48بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمؤيد حسير

49بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي غالب محمد328832

50بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرماجد اسماعيل نارص41615

51بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرضياء خضير عبدهللا419075



 علي نارص106879
ى 52بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

53بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعواد فيصل فرحان454922

54بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر طالب فدعم329809

55بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكركاظم رحيم عنيد223416

56بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد كاظم عايد87685

57بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرانور سمير عبدعلي42578

ى536378 58بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرضياء عبدالمطلب محمد حسير

ى عبيد536418 59بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد ابوالصير

60بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر كريم شاكر536395

61بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي خلف عطاي453228

62بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى كريم عاشور106483

63بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحسان علي يارس226715

64بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعالء عبدالحسن فرهود223432

65بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرقاسم عبدالخضى شاتول454776

ى455459 66بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمزاحم علي عبدالحسير

ي كريم106496
67بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرنشوان حسنى

68بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد خليل حاتم454652

69بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي خليل علي88916

ب غزال454566 70بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد دهير

71بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرنارص سعود سعيد454664

72بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر عبدالرضا عبد42456

73بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكروسام يحنر كاظم328467

74بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكروليد عبدالواحد جالب551824

75بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرطاهر عامر يوسف535552

ى حسن يارس455111 76بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

77بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى رحيم نعمه536399

78بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعقيل فاضل كامل43489

79بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد حامد داخل88294

80بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسن علي غضبان42534

81بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرناظم طاهر خليل455369

82بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرنجم عبدالخضى شاتول43659

83بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمهدي سعد مهدي536370

84بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكركرار عويد جبار548634

85بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمرزوق مسير رحيل454857

86بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراياد عبدالسادة عطية88653

87بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرهيثم طالب عبدهللا454995

ى455962  علي حسير
88بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمرتضى

ى فاضل453152 89بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرادهم عبدالحسير

90بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى عطية كاظم88359

ى خضى106862 91بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي حسير

92بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي عناية عبد454492

ى مسلم مجيد329606 93بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

94بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرستار جبار جهاد455383

95بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر جعفر طوفان223340

96بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي فاضل كامل223489

ى455136 ى جبار حسير 97بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

98بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد قاسم حسن452894

99بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكربراء سكر جلب106776



ى88058 100بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمود وهاب عبدالحسير

101بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد كريم شاكر88099

102بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد رحيم جابر455908

103بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعقيل احمد كاطع106716

104بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد عبدالمحسن محمد455954

 سعيد زغير41756
105بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى

106بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر عباس جبار453090

107بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكررعد مجيد صاحب328778

108دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعمران يارس جابر455329

109دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي فري    ح حسان455933

110دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرنارص محمد صيهود455279

111دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعبدهللا جاسم محمد42379

112دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرهادي عزارة ديوان536390

113دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسعد مجيد صاحب87790

114دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر ستار خضى454729

115دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحمزة مزهر عويدي42353

116دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحميد محمد يارس223472

117دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد عايد حزام454705

118دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرامجد محسن عبود88665

119دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراكرم حرب نجد223502

120دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد حاجم جلود106805

121دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكروسام فالح جبار426664

122دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر فالح جبار88372

123دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمالك عبد العزيز عطيه87770

124دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكررشاد حميد ثجيل328438

ي كريم106725
125دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرغزوان حسنى

126دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر اسماعيل عبدهللا106869

127دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر عطية عبيد106773

 يحنر عبدالكريم455011
128دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى

129دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعبدهللا جواد كاظم455940

130دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمهدي كريم ابخيش457845

131دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرجعفر نعمة جعفر88281

132دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمهدي عالوي كريم455225

ى نارص329669 133دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراكرم حسير

ى جاسم محمد536355 134دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

135دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد حازم حمد87930

136إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسعدي ذياب علي87691

137إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرهادي عودة مشخول42478

138إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرايثار جليل مهوس41289

ي بشير41818
139إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي ماضى

140إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسعد عبدالحسن مالح454596

ي عودة454445
141إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرجالل خنى

142إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي عدنان كامل536360

143إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرغفار ابراهيم محمد42654

144إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرزكريا يحنر عبد536405

145إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحبيب رياض عبد536394

1دكتوراه2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي علي حسن454586

ى حامد جبار456001 2ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير



3ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرانس علي عبدالواحد455185

4بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد شاكر سعدون225352

ى88405 5بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكركرار صاحب عبدالحسير

6بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحسان علي زياد536382

7بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرزين عابدين خالد محسن455045

8بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرايهاب قيض ابراهيم88861

9بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعدنان جي  مزيعل106763

10بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكربهاءالدين سعد خلف223402

11بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراسعد بركان عوده223437

12بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمرتضى موس صابر455812

 كريم والي536410
13بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى

14بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسن علي جعاز455920

يف441069  علي رسر
ى 15بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

16بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد خضير جاسم42270

17بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد رياض رسحان87702

18بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرياس خضير جاسم87697

19بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمروان كاظم رزاق347631

20بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسالم عزارة ديوان106909

ى فهد حمود42011 21بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

22بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعبدهللا عجيل شهيل106551

23بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمروان حافظ محمد453305

24بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرالصادق غازي غالي455822

25بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي احمد كاطع88556

26بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرالحسن محمود باقر106539

27بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد عبد جابر329046

28بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرجعفر صادق جعفر88431

ى نارص223399 29بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرنارص حسير

30بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسن علوان هنيدي224755

31بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرطالل حمد وداعة42499

32بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرغيث حميد خليف223480

33بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرابراهيم محمد متعب106525

34بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعبدهللا جبار جعاز223346

35بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد هادي محمد106657

36بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد موس صابر455771

ى455739 37بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمظفر صالح حسير

38بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد داخل وناس224837

39بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرنواف جي  مزيعل225452

40بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي محمد متعب106742

41بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي سعد خزعل88539

42بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمنتظر عواد كاظم453276

43بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمدباقر عبدالكريم عباس457934

ى فرقد صالح88610 44بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

45بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد رشيد مجيد87992

46بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكررامي فوزي عطية455800

47بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد رزق هللا علي454877

ى عماد طعيمة106393 48بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

ى87815 49بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى صاحب عبدالحسير

50بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرهشام فيصل حمود453043



51بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرباسم محمدعلي ياس452837

52بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد عبدهللا جعيالن328920

ى كريم87942 53بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي عبدالحسير

54بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد احمد هادي106814

55بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمدمهدي عبدالكريم محمد42033

56بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرجودت نضي حواس455150

57بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكركرار جاسم محمد536354

ى474109 ي شنير 58بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي ناج 

59بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمهند مهدي محمد43692

60بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراياد قاسم كامل106855

61بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد عبود دويان88779

62بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرقاسم خشان رسحان88926

ى451371  علي عبدالحسير
ى 63بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

64بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد ذياب داود43345

65بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرفارس كاظم عايد42519

66بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسلوان سعد سلمان88417

67بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد محمدعلي عبدالرسول223388

68بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسيف اكرم حرب106644

69بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد قاسم محمد454659

ي225057
 علي ماضى

ى 70بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

71بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسيف هاشم حريب455091

ى106607 72بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكركرم كريم حسير

73بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعباس عبدالكريم كاظم453206

ى حميد مجيد42094 74بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

75بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراسعد عطية مناجي87722

76بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراسحاق مالك يوسف536622

ي106966  علي ناج 
ى 77بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

78بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرليث شاكر محمود454751

79دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكريونس نعيم خضير329108

80دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمنتظر ستار جبار41846

81دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر جاسم محمد88378

82دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد سلمان موحان42335

83دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرالمصطقى محمد عباس جبار43404

84دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرزين العابدين محمد جاسم454428

85دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد شاكر سعدون223657

ى كامل عالوي455826 86دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

87دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي جواد عبدهللا106781

88دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسن فليح عبدالحسن453197

89دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد ستار جبار43303

90دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكروسام هاشم لهمود106962

91دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد جاسم محمد452970

92دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد فارس غريب106757

93دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرزين العابدي عبداالمير خلف455018

94دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرصالح عودة جاسم452912

95دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسلوان علي يارس41423

96دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرفارس حاجم جلود43068

97دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى محسن يارس106849

98دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد جاسم محمد415322



99دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمخلد سعيد عبدعلي455704

100دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى اسماعيل شندل223458

ي41862
101دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد علي ماضى

ي455033
102دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراركان جالل خنى

103دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد جبار جعاز43441

104دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد مهدي محمد43709

105دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد مهدي مكطوف455875

106دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد ابراهيم محمد42811

107دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعالء غريب عطية106796

108دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراسعد خضير برغش328273

109دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكروليد سعيد عبدعلي455683

يف475925 110دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد مطرسر رسر

111دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد عواد كاظم453258

112دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمنتظر محمد خويط458014

113دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي احمد طاهر106576

114إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسن محسن يارس106834

115إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد مالك يوسف536631

ي88040 116إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعباس محمد ناج 

117إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي احسان كاظم440441

118إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسالم عبد خلف41688

119إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعباس سعد عبود457976

120إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي صالح مطرسر457766

ى نجم عبد116243 121إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

122إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراسامة عبدهللا خلف88763

123إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى رياض غالب559608

124إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرجعفر سالم عبدالحسن224064

125إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر عمار فيصل88828

ي جبار223332 126إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي ناج 

127إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد عبدالزهرة شالل223577

128إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسيف الدين طارق قادر536375

129إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرارشد محمد طارش349164

ى نارص87825 130إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمنتظر حسير

ى349425 ف محمد حسير 131إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرارسر

132إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي نعيم طاهر43538

133إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسجاد محمد ثامر225641

134إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعبدهللا محمدعلي سالم455489

135إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعالء محسن كشاش536473

136إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد محمد نارص349113

137إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي عبدعلي طالب223494

138إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى فهمي محسن223683

ى454847 139إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرقمرالزمان محمد عبدالحسير

140إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمنتظر رعد سلمان441829

ى حيدر ارحيم419949 141إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

 علي329704
ى 142إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعامر حسير

143إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعبدهللا حامد داخل458054

ى475987 144إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد علي حسير

145إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرجعفر صباح كاظم225233

ى455893 146إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعادل نارص حسير



ي458058
147إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي جالل خنى

148إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمنتظر عبداللطيف كامل223514

ى476002 149إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي مخي حسير

150إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراكرم عبدهللا محسن106413

151إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمقتدى خليل كاظم475583

152إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد عماد كاظم88480

153إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعباس حمد محمد536646

154إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد حمد وداعة225141

155إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمرتضى عبد جبير106618

156إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد حسام عبدالواحد455239

157إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى عبدهللا حسن223528

ى مطرسر جبار225081 158إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

159إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرالبشير عجيل جي 457982

160إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد جبار شيال41455

161إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمنتظر جليل كريم41971

162إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمرتضى مطرسر يارس457989

163إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرضياء جبار نجم455174

ى خضى223607 164إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكربالل حسير

165إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرذوالفقار عبدالباري شنو458006

166إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى جبار ثجيل349718

ي548585
167إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد مازن ماضى

168إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحمزة شهيد هاشم223442

169إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسجاد ميثم ابراهيم536610

170إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي جاسم سعيد106633

171إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرابوذر عبدالباري شنو457957

172إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد حميد ثجيل106733

ي455211
ى قاضى  حسير

173إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى

174إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمؤمل ضياء عبدالرزاق455257

ى محمدباقر حمزه225156 175إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

176إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمشعل داخل وناس536604

177إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراحمد كامل حمود458032

178إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسجاد محمد جاسم475958

179إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمد عبدالحسن علي329556

180إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمبارك علي خليوي42214

181إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرسجاد احمد عبد536616

 علي حسن455885
182إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى

183إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي قاسم كامل455852

 خضير عجرش349611
184إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى

185إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكركرار احمد خضير225512

186إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكركريم صالح كريم223665

187إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمصطقى معن عباس223367

 علي455751
ى 188إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمود حسير

189إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحيدر طالب لطيف475972

190إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكراسعد محسن كشاش455834

191إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرفواز جي  كمر225000

192إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرامير شاكر جميل475937

193بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكركمال يوسف حسون223468

194بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعلي عبدالكاظم محيبس328491



ى جبار عبد223335 195بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرحسير

196بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرعبدهللا نواف عبد455996

ي عبدالمجيد87802 197دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرمحمود راج 

198إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارذكرفهد سلمان موحان223622

بيداء ريحان علي455761
1دكتوراه2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

2ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرغد عادل ردن88881

3ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرسى اسماعيل حمد43025

ي333614
ى
نورية عبدعلي صاف

4بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

5بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىذلفاء قاسم خضير43561

يم صادق مكي328311
6بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

7بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنادية كاظم عبدالحسن88346

ى فرهود88012 8بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاحالم حسير

9بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىجنان جاسم مدلول43641

ى328806 10بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهند عبدالزهرة حسير

ي كسار41225
11بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبتول راضى

12بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاسماء كاظم عبدالحسن88336

ي جبار42621
13بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىامنة راضى

14بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىغسق جواد كاظم453175

15بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىدعاء سكر جلب106888

16بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب ريسان ورور457782

17بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىانتصار خلف عبد454648

18بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزمن عزيز مطير224693

19بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىشيماء عني  لهمود329279

20بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاستقالل وهد متعب88397

21بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىوسن صباح محمد452958

22بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىدعاء عبدالرزاق حسن455065

23بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىابتسام عدنان عبدالرزاق65511

ى عودة جاسم536385 24بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحنير

25بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرسى سليم مكطوف548629

ى106883 26بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب علي عبدالحسير

ي455732 27بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرفيف عالوي ظهير

ى224562 28بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىارساء نصير حسير

ى خضى88814 29بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحوراء حسير

30بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمناهل عبدالرزاق حسن476277

31بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزمن كاظم سعدون42792

32بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنور عبدهللا عودة475905

33بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىايناس جعفر قاسم536366

34بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىايمان عبداالمير هاشم476609

ى106875 35بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء نصير حسير

36بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاسالم هيثم جبار534372

37بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرقية خليل كاظم475574

38بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهدى محسن ابراهيم37090

39بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمريم عجيل شهيل106919

40بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب ريحان علي454836

41بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىارساء عودة علي457930

42بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاالء محمد طارش455929

43بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرحمة سعد خماط452995

ى43471 44بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىدعاء جبار عبدالحسير



45دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرحيمه رسحان ساجت223465

ى106958 46دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينة حمزة ياسير

47دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرائدة حمدان عبداالمير453238

48دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب عزيز كريم455985

49دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسخ  نوري عبدالزهرة106466

50دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب جبار مناجي426128

 علي455021
ى ى حسير 51دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبرسر

52دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمريم غازي نغيمش454671

53دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىانتصار حمود عطية41567

54دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب شاكر عطا455305

55دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىامل نعمة خليل455318

56دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىايمان جبار نجم536407

57دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىميسم بدر محينة455979

58دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب عبدالرزاق حسن455052

59دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمنال عدنان حسن536568

60دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىوسن وهد متعب223702

61دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهجران جواد حسان43197

62إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنوال حسن خزعل536357

63إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب محمد خماط470062

64إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسناء محسن ظاهر551651

ي458046 بيداء قاسم عبدالنن 
65إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

1دكتوراه2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهدى بازول فرهود223389

2ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاسيل عهد قاسم329070

3ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء رشيد مجيد87970

4ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىابتهال قاسم داود458039

5ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنور كريم عاضي103699

مريم عذاب علي43047
6ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

7ماجستير2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسارة حميد ثجيل536401

8بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحوراء احمد هادي106818

 علي455859
ى 9بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىجوان حسير

10بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب مجيد صاحب106591

11بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسخ  عبدالخضى شاتول454759

12بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىجمانة مؤيد خلف454466

13بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء عبدالكريم محمد42600

ى107003 14بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحوراء فرج عبدالحسير

15بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرواء جبار ثجيل328501

16بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبسمة وهد متعب227945

دعاء عدنان علي88044
17بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

18بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاالء محمد عبود536538

ي41780
تقوى علي ماضى

19بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

20بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرساب داود ثجيل42560

21بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاسالم سكر جلب550751

22بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىافراح مسير رحيل88580

ي كريم87849
23بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىارساء حسنى

24بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىخولة نعيم خضير349665

داليا علي طبيج453165
25بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

26بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاثار محمد جاسم106751

27بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىتقوى جليل كريم41988



28بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنعمت نضي حواس536387

29بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىشمس الضخ ودود طاهر453109

30بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىدالل كامل مسير106994

ي106923 ي محمد ناج 
31بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىتق 

رغد علي طاهر87916
32بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

ي جي  مزيعل455789
33بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىامانى

34بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاثار طالب شاكر457756

ى224836 35بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىازل نارص حسير

36بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب رشيد مجيد87983

37بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهدى صالح جبار88389

حنة علي عبدالرضا349907
38بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

ى شهيب طعيمة352165 39بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحنير

40بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرند عبدالكريم جبار454897

41بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىعفاف بازول فرهود223394

42بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاية حامد داخل88636

43بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىريام هيثم جبار534376

44بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىامنة شاكر مكطوف106824

ى322988 45بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىخديجة محمد عبدالحسير

46بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىايمان عواد كاظم453293

 علي329921
ى 47بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىريام حسير

48بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىفاطمة موس عزيز328452

49بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمروة ماجد جي 452814

نجالء علي عباد455073
50بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

51بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىتقوى جاسم محمد223427

ى559606 52بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىارساء عبدالعباس عبدالحسير

53بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهبة حميد هليل88691

54بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمروة كريم نعمة42860

55بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمنى مجيد حميد41268

56بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىضخ عبدهللا حسن88030

57بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنور كامل عريمش536640

58بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىازهار حنون منشد106913

59بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىجنات غريب عطية43519

زهراء عدنان علي393243
60بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

61بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسارة عبدالكاظم عكال41531

ى42187 دالل علي عبدالحسير
62بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

63بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسما ماجد جي 452843

ى صباح محمد455711 64بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحنير

65بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىصابرين كاظم نهيب536192

ى225208 66بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهيف كريم حسير

67بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىازهار عبد خلف41673

68بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهبة رزاق تايه87672

69بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىامينة كامل حمود453076

70بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىعبير سهيل نجم41720

71بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمريم ايثار جليل41250

72بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاالء رهيف حسن87904

73بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهالة كامل بدر454979

74بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىافراح عطاهللا عكال223454

75بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء عبدالكريم عايد329433



76بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىفاطمة جاسم محمد42309

77بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىايات جاسم محمد106451

78بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمنار ستار عودة88106

79بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىفاطمة محمد خماط470095

80بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىضخ حميد ماجد87732

81بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاالء عودة كاظم455198

82بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبشائر مراح طعمة454957

ى خضى88367 83بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىعلياء حسير

84بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبراء محمود وهاب224903

85بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىدالل خليف عليج451468

86بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىازهار كريم عاضي102853

87بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحوراء مطر مسير329483

88بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهدى عبد شخير106676

89بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمنى عبد خلف41646

يف454713 90بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاية محمد رسر

ين محمود عباس323125 91بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىشير

92بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء يحنر عبد536371

93بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرقية حمد مزيد41197

94بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنباء ماجد جي 452825

95بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنور محمد نارص328509

96بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىجيالن حيدر هادي43136

97بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمروة كريم عباس328876

98دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبشائر مسير رحيل88565

ى حمد106572 99دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرسور عبدالحسير

100دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبسمة محمد جاسم88844

101دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىانتصار نارص غالي87962

102دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب عودة غركان42990

103دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنداء احمد عبد42237

نغم عبدالمنعم علي89104
104دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

105دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهبة محمد حسن460003

ى كاظم محسن225157 106دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحنير

107دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاالء ستار عودة42907

108دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىانوار ستار عودة225398

109دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبراء غائب طالب419846

ى20222 زينة علي حسير
110دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

111دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء محمد جاسم88734

112دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنورالهدى نجم عبد454628

113دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبيادر عبدالرزاق نعمة88676

114دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهبة اسماعيل نارص41353

115دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسارة ريسان زغير453247

سالي سعد خزعل88899
116دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

117دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىري  هام نصير عطوان223408

118دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىارساء عقيل جبار225506

119دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسارة حسن يارس41382

120دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىدعاء نارص محمد42404

121دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىعلياء عني  لهمود41326

ى كريم457995 122دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىصابرين حسير

123دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىدعاء سعد صالح535047



124دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىارساء جواد كاظم223676

125دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاثار كريم شاكر455723

126دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىفاتن عماد اسماعيل328963

127دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبراء جبار جعاز225579

128دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىتبارك رعد سلمان441438

129دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىخزنة كاظم خماط43736

ى محمد عبدالمنعم441165 130دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحسير

131دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب عني  لهمود223498

132دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء عجيل شهيل223477

133دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب فرهود عبدهللا225679

134دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىعال ماجد مجيد42943

135دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهدى باقر خماط43594

136دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىوفاء رحيم عنيد106426

137دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنورس طعمة نجيم536897

138دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء ورور عبد223327

139دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىغفران مطر مسير43108

سجا علي جليل88468
140دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

141دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسارة عبد شخير106667

142دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىريام صالح عواد106698

143دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمنتىه عبدالرزاق نعمة454531

144إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىغدير عدنان كامل88035

ى عباس106650 145إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنبا حسير

146إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىختام فليح كشاش458062

147إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرؤى عبدالجبار حمود223645

ي224867
رسى علي ماضى

148إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

149إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىفاطمة غفار ابراهيم65553

150إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنورالهدى شهيد هاشم225202

151إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهبة شاكر عباس87761

152إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمنى باقر خماط536273

يف452936 153إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب كامل رسر

154إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىشوق شهيد هاشم223450

155إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىورود عدنان كامل106688

ى457809 156إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاالء نصير حسير

ى جميل سمير476009 157إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبنير

158إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىتبارك احمد يونس548402

ى225106 159إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحوراء نصير حسير

160إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىانوار حاجم جلود225569

161إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىهبة هللا حيدر علي328654

ى خضى223596 162إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىعذراء حسير

163إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنورالهدى ايثار جليل41310

164إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىديانا يارس جابر455842

يف536578 165إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىضخ نارص رسر

166إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحوراء شاكر محمد115315

ى حمد106708 167إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىغصون عبدالحسير

168إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىعواطف ريحان عبدهللا536653

169إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمريم عودة شناوة223561

170إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىرباب عودة شناوة223510

دعاء علي بدر225243
171إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى



172إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىميس علي غالب88505

ى417984 173إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىحوراء عباس شاهير

مها علي صبيح224031
174إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

فردوس فيصل علي106892
175إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

176إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىايات طالب عبدهللا454638

177إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىسىه اسماعيل نارص223583

178إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنبأ فالح عيىس536489

ى225190 179إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاية جبار عبدالحسير

180إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىفضاء فليح كشاش454721

181إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء احمد خضير106789

182إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزينب عيىس شاكر88407

ريام علي بدر88050
183إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

ق عدنان يحنر225447 184إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاستي 

185إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىفاطمة جالل محمد475950

186إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبان حازم حمد225292

187إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىايات كامل حمود458019

188إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنور رشاد حميد453017

ي225313
نورس علي ماضى

189إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

190إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىفاطمة عدنان بستان225612

191إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىفاطمة مبارك ثجيل225274

192إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء حيدر منجل458078

193إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىنور محمد طارش349274

194إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىزهراء نعمه كهو457941

195إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاسفار طالب شاكر42118

196إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىانفال مطر مسير329458

197إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىمنى شالكة بزي    ع477040

روزة علي غالب88517
198إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

199بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىوطفة مسير رحيل91762

200بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىوداد سلمان موحان88488

201بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىصفاء زغير ثجيل88023

202بكالوريوس2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبيادر داخل حسن455165

203دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىدالل شاكر عباس223358

يف جي 455972 204دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىاخالص رسر

هديل مكي عبدالجبار106382
205دبلوم2مدينة الصدر 22896ذي قارأننى

206إعدادية2مدينة الصدر 22896ذي قارأننىبيادر رزاق جبار454692

1دكتوراه3اور13868ذي قارذكرمحمد جابر عناد458374

2دكتوراه3اور13868ذي قارذكرعلي رزاق ظاهر440246

3ماجستير3اور13868ذي قارذكرفراس عبدهللا عبد389644

4ماجستير3اور13868ذي قارذكرنصير طالب دخيل440067

5ماجستير3اور13868ذي قارذكرمرشد لطيف جبار178356

6ماجستير3اور13868ذي قارذكررحمن عبدالرزاق طالب439978

7ماجستير3اور13868ذي قارذكرعالء صالح فرهود534999

8ماجستير3اور13868ذي قارذكرعامر منذر جاسم388230

9بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعبداالمير علي يوسف105334

10بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرنشوان عبدهللا حسابة451465

11بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمروان عبدهللا حسابه104703

12بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر عزيز عناد177972

ى خيون هاشم459027 13بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير



14بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي يعقوب زيد440082

ي فليح حسن45536 15بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرخير

16بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد كاظم رحيم536232

17بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعمار شاكر حسن387633

18بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرفيصل جارهللا محمد387616

19بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرستار عبد عليخ439774

ى419962 20بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرصفاء خلف حسير

21بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعالء سالم كاظم387841

22بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرنشات جواد كاظم45480

ى389695 23بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرازهر هاشم حسير

 كاطع خضير470125
24بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمصطقى

25بكالوريوس3اور13868ذي قارذكررياض تركي عبدهللا553058

26بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحازم صباح هداب105262

ى536046 27بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرضياء كاطع شنير

28بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرفاضل عباس سمير459156

29بكالوريوس3اور13868ذي قارذكركمال تركي طالوب458558

30بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي عيىس احمد439620

31بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرجعفر عبدالمحسن علي536295

32بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسامر سعيد كاظم440391

33بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمعتصم عبدالمطلب عبدالعزيز459072

34بكالوريوس3اور13868ذي قارذكررسمد عالء جاسم536067

35بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرزهير نزال عبيد440060

36بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد عدنان محسن458708

37بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمثنى حميد جبار45425

38بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرنائل طاهر محيسن536270

ى جي 387653 39بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد حسير

40بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعصام حميد خليف451551

41بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمرتضى كامل عبد44727

42بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرانور كاظم رحيم440384

43بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعيىس عبدالرزاق صالح104806

44بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرهيمن جمال كريم46036

45بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراسعد ابراهيم سعيد539441

ي440370
ى
46بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرضياء سمير عوف

47بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد نعيم كاطع45081

هللا حمدان390220 48بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعدنان خير

ى يعقوب44891 49بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي عبدالحسير

50بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرامير فهد زاير440050

ي جاسم389614
51بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي كون 

52بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعدنان عبداالمير صباح458360

53بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمهند عالء جاسم387758

54بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسجاد عبدالكريم مسير440342

55بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرزين العابدين عبدالرضا دخيل536282

 عبدالعالي عبدالحسن389700
56بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمصطقى

57بكالوريوس3اور13868ذي قارذكركرار حيدر عزيز391421

58بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرفالح حسن عثمان44958

59بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرضياء كريم كاظم389740

ي علي470064
60بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسن غنى

ى459292 61بكالوريوس3اور13868ذي قارذكررزاق علي حسير



62بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد صالح كريوش390580

63بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرانور حميد عبيد536286

ى كاظم389724 64بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

65دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي حمد جي 391917

66دبلوم3اور13868ذي قارذكرعودة محمد عليخ391577

67دبلوم3اور13868ذي قارذكرعباس فرحان كاطع45248

68دبلوم3اور13868ذي قارذكركاظم عزيز عناد389450

69دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسن كاظم فرحان439587

ى45129 70دبلوم3اور13868ذي قارذكراسعد جاسم حسير

71دبلوم3اور13868ذي قارذكرضياء كاظم شالل178015

72دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد عبدالرحمن حسن44987

ي106041 73دبلوم3اور13868ذي قارذكرصباح محسن عبدالنن 

74دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي نعيم صالح45411

75دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسان قاسم جبار389233

76دبلوم3اور13868ذي قارذكرعاشور نعيم صالح387922

77دبلوم3اور13868ذي قارذكروسام كامل غالي439934

78دبلوم3اور13868ذي قارذكررياض فليح حسن45193

ى جاسم105308 79دبلوم3اور13868ذي قارذكرماجد عبدالحسير

80دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي طالب هاشم45748

81دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد كاظم شالل45269

82دبلوم3اور13868ذي قارذكرفاضل فهد زاير536076

ى عبدهللا178091 غام حسير 83دبلوم3اور13868ذي قارذكررصى

ى كسار جازع45789 84دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسير

ى كامل عبد44738 85دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسير

86دبلوم3اور13868ذي قارذكراياد كاظم هدهود44756

87دبلوم3اور13868ذي قارذكرعقيل شنون نعمة106129

88دبلوم3اور13868ذي قارذكررشيد سوادي صالح44748

89دبلوم3اور13868ذي قارذكرفارس حمدان عياي439578

90دبلوم3اور13868ذي قارذكرعباس عبدهللا خليف391064

91دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد شهاب احمد387771

92دبلوم3اور13868ذي قارذكرعبدهللا شهاب احمد45510

93دبلوم3اور13868ذي قارذكرمحمد غصاب محمد45067

يف391966 94دبلوم3اور13868ذي قارذكرخضى هاشم رسر

95دبلوم3اور13868ذي قارذكركرار جاسب نارص390555

ى عبدالخضى535950 96دبلوم3اور13868ذي قارذكركرار حسير

97دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسام كامل غالي439905

ى451431 98دبلوم3اور13868ذي قارذكركاظم نارص حسير

ى عبدالزهرة جودة535859 99دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسير

100دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي حميد سالم44934

101دبلوم3اور13868ذي قارذكرمنتظر طه علي387376

102دبلوم3اور13868ذي قارذكراكرم عباس فرحان45261

ى105857 103دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسن حامد حسير

ى جليل مزهر459406 104دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسنير

105دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد قاسم زغير439974

106دبلوم3اور13868ذي قارذكرموس عبدالرزاق صالح45317

107دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد محسن جلود105241

108دبلوم3اور13868ذي قارذكرماجد حيدر علي548870

109دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد جبار عباس548392



110دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي عبدالحسن مذبوب105237

ى كامل عبد458261 111دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسنير

112دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد قاسم عبدعلي387357

113إعدادية3اور13868ذي قارذكرعقيل حميد جبار440157

114إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد نعيم محمد45421

115إعدادية3اور13868ذي قارذكرعبدالكريم عبدالرسول مشحوف391529

يف جبار عطية390690 116إعدادية3اور13868ذي قارذكررسر

ى387783 117إعدادية3اور13868ذي قارذكرنزار محمد ياسير

118إعدادية3اور13868ذي قارذكرمقداد يحنر محمد440281

119إعدادية3اور13868ذي قارذكرعالء ابراهيم عبيد422114

120إعدادية3اور13868ذي قارذكررعد فرحان محسن45184

121إعدادية3اور13868ذي قارذكرخالد كاظم ميس105603

122إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد عبدالرضا غازي451475

ى خليل45807 123إعدادية3اور13868ذي قارذكرحيدر حسير

124إعدادية3اور13868ذي قارذكرعلي فرحان كاطع45318

125إعدادية3اور13868ذي قارذكررافد ثجيل رهيف45738

126إعدادية3اور13868ذي قارذكرجبار كاظم محيسن46013

127إعدادية3اور13868ذي قارذكرمهند محمد مطرود45253

128إعدادية3اور13868ذي قارذكرعباس علوان محيبس550339

 علي طالب554434
ى 129إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

130إعدادية3اور13868ذي قارذكررافد رحيم مزعل45288

ى جبار نارص388285 131إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

132إعدادية3اور13868ذي قارذكرعبداالمير حسن طالب105361

133إعدادية3اور13868ذي قارذكرفضل علي عبدالمحسن45448

1ماجستير3اور13868ذي قارذكرخضى كريمش خضى458908

2ماجستير3اور13868ذي قارذكرحيدر جاسب نارص390379

هللا لفته44902  خير
3ماجستير3اور13868ذي قارذكرمصطقى

4بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسن عبد داخل390637

ي470526
ى
5بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرجعفر شيار صاف

6بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد كامل عبد440023

7بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد عبدالحميد عبدالمحسن440013

ى عباس حسن388362 8بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسنير

9بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر لفته عطشان458821

10بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر وحيد دخيل45223

11بكالوريوس3اور13868ذي قارذكررحيم كاظم رحيم536174

12بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسام خضير عباس45697

13بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسيف ستار جبار44943

14بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحسن لطيف محسن439682

15بكالوريوس3اور13868ذي قارذكربسام طعمة تركي106257

16بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد عبدهللا حمد387457

ى عبدهللا45203 17بكالوريوس3اور13868ذي قارذكررائد حسير

ى جي 45221 18بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد حسير

19بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسجاد حسن فاضل439876

20بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي حسن خضير45047

21بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد كاظم عبد387366

22بكالوريوس3اور13868ذي قارذكروليد خالد عيىس178024

ي دويش470115 23بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسن عبدالنن 

24بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرايوب عبدالحسن علي440077



25بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراكرم جميل شيال44720

26بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر فليح حسن45382

27بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرميثم فاضل جاسم44804

28بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد علي عبدالخضى440132

29بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرصادق سالم جي 45357

ى440185  علي حسير
ى 30بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

31بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر جميل علي439569

32بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراثير حسن كريم390612

33بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرازهر فاضل عيىس45513

34بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعزيز عباس حسن440026

35بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي مزهر حسن535009

36بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرضياء عبدالحسن ملبس44982

37بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعبدهللا فهد عبدهللا387536

38بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر رحيم محمد459418

ى كاظم440198 39بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرليث عبدالحسير

يف387727 ى رسر 40بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرايوب ياسير

41بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسالم نجم جعفر548400

42بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمهدي صالح حسن536200

ى جبار كاظم45997 43بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

44بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعماد جاسم محمد386568

45بكالوريوس3اور13868ذي قارذكريعقوب يوسف فهد459308

46بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمود ماجد موازي178283

47بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد صادق كاظم389213

يف177871 48بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسجاد احمد رسر

49بكالوريوس3اور13868ذي قارذكروليد حاتم ستار459531

50بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراكرم عبدالرحمن عبدالعزيز44929

51بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعباس رحيم دخيل45450

هللا عني 45131 52بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحامد خير

ى يوسف فهد44967 53بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

54بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمرتضى محمد سوادي388330

ى حميد فرج451484 55بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

56بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر عبدهللا حمد387415

ي440363
ى
57بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعالء سمير عوف

58بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرظاهر مطرسر عيدان44872

59بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد عبدالعزيز محمد106118

 علي عبدالكريم458781
60بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمصطقى

61بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمصعب عبدالكريم حسن420176

62بكالوريوس3اور13868ذي قارذكررضا كريم عبدهللا390655

ى45641  علي ياسير
63بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمصطقى

64بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر جي  حسن536165

65بكالوريوس3اور13868ذي قارذكريحنر وهاب صالح44770

66بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد مسلم شطب45386

67بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحمزة عبدالحميد عبدالمحسن440016

68بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي لطيف كاظم441796

69بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي عبدالحسن علي458698

هللا عني 45148 70بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد خير

71بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسعد حميد رهيف45079

ى451458 72بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي محمد ياسير



73بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمراد نغيمش جابر391555

هان45024 74بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرغسان طعمة رسر

ى105622 ى حامد حسير 75بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

76بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعبدالخضى حميد خضير388408

77بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسجاد عبد فرحان45485

78بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرايهاب كاظم شالل105396

ى عبد حسن440174 79بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

80بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرفؤاد جميل عباس45704

81بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي حميد يعكوب106054

82بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراسماعيل عبدالحسن علي387971

83بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسجاد نعيم كاظم440408

84بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسن مصطقى جبار97658

85بكالوريوس3اور13868ذي قارذكركرار جواد مثقال391679

86بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد نعيم كاظم441728

ى عباس شنشل104309 87بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

88بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرجاسم موس جاسم45440

89بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرثائر جبير نارص104449

90بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمود كريم حسن439740

ى محسن105994 91بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعالء حسير

92بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرصادق خليل جبار44798

93بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمقداد رزاق جعفر105448

ي علي391998
94بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسعد غنى

95بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراسامة ابراهيم سداوي104333

96بكالوريوس3اور13868ذي قارذكركرار نغماش كريم178051

97بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعباس كريم علي44734

98بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعبدهللا تركي عبدهللا44975

99بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرزينالعابدن علي جمعة45967

ي177905
100بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد كريم راضى

101بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد حاجم سلطان391881

102بكالوريوس3اور13868ذي قارذكراحمد صالح حسن458811

ي216541
103بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسجاد جمال صخى

104بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسجاد مكي معارج105547

105بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر طالب هاشم44822

106بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمهند فليح حسن44953

107بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي حميد جاسم177791

108بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرفيصل شهاب حميد439667

109بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد قاسم زغير440297

 علي عبدالمحسن45451
ى 110بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

111بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعقيل لطيف ضيف هللا45428

112بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرجعفر هاشم عاشور536158

113بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعباس خيون طعيمة459127

 علي محيسن178378
ى 114بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

ى اياد سعيد104731 115بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

116بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعبدهللا خلف لفته104046

117بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرنعيم شاكر عثمان104592

118بكالوريوس3اور13868ذي قارذكريعقوب عبدالرزاق صالح439955

119بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرامجد غالب دخيل387885

120بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرماهر رزاق عطية418637



121بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرصباح محمدرضا فيصل45653

يف44701 122بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرالفضل احمد رسر

هللا سوادي459167  خير
123بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمصطقى

124بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد عبدالواحد حاجم475586

125بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعلي صادق ساجت459478

ى390864 126بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمجتن  صالح عبدالحسير

127بكالوريوس3اور13868ذي قارذكركرار نعيم محمد45392

128بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد كاظم رهك536136

129بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعباس رعد صابر105081

ى محمد سوادي388318 130بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

131بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسن حميد يعكوب105056

132بكالوريوس3اور13868ذي قارذكركرار عباس عودة45436

133بكالوريوس3اور13868ذي قارذكركرار وحيد سادة177961

ى حسن نعمة534063 134بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحسير

135بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرحيدر عيىس احمد439644

136بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسجاد مالك لطيف441766

137بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد جخيور كاطع440057

138بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعمر عالء جاسم387854

139بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرخضير حميد هاشم106008

140بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمثنى عبدالهادي حنظل440046

141بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد ابراهيم عبدالمحسن45494

142بكالوريوس3اور13868ذي قارذكروالء عواد يسعة454941

143بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرانور عبادي نارص440096

144بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرعمار جبار عبد46053

145بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرمحمد كاظم حسن104967

146بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرسجاد محسن كاظم46089

147دبلوم3اور13868ذي قارذكرجهاد فالح فطامي459319

ى صباح كريوش536248 148دبلوم3اور13868ذي قارذكرتحسير

149دبلوم3اور13868ذي قارذكراثمار طالب مزهر389201

150دبلوم3اور13868ذي قارذكرعبدهللا وهاب صالح45371

151دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد صالح سلمان470145

152دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد طالب جاسم103911

153دبلوم3اور13868ذي قارذكرقاسم حمادي مجبل536240

154دبلوم3اور13868ذي قارذكرمهدي عبدالحسن فيصل45667

155دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي مجيد عبيد457355

ي علي391237
156دبلوم3اور13868ذي قارذكرمحمد غنى

157دبلوم3اور13868ذي قارذكرطاهر كاظم رحيم388227

158دبلوم3اور13868ذي قارذكربشار كاظم ابوالهيل389405

 فرحان حامي177920
ى 159دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسير

160دبلوم3اور13868ذي قارذكرصادق جعفر خضير44810

ى كاظم439965 161دبلوم3اور13868ذي قارذكركاظم حسير

162دبلوم3اور13868ذي قارذكرعالء لطيف شبيب440037

163دبلوم3اور13868ذي قارذكرسجاد قاسم عزارة459517

ى مجيد عبيد44817 164دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسير

ى45340 165دبلوم3اور13868ذي قارذكرفارس جبار حسير

166دبلوم3اور13868ذي قارذكرعمار جواد صالح105528

167دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد هليل فهد45459

168دبلوم3اور13868ذي قارذكرانور كريم علي459043



169دبلوم3اور13868ذي قارذكركرار جبار عبد46061

 علي439747
ى 170دبلوم3اور13868ذي قارذكررسمد حسير

171دبلوم3اور13868ذي قارذكرصالح كامل طاهر387604

ف عبد داخل105191 172دبلوم3اور13868ذي قارذكرارسر

173دبلوم3اور13868ذي قارذكرعقيل جاسم محمد105324

174دبلوم3اور13868ذي قارذكرسيف كريم علي459086

175دبلوم3اور13868ذي قارذكرماجد عزيز خضير45207

هللا جدعان387550 176دبلوم3اور13868ذي قارذكرعدنان خير

177دبلوم3اور13868ذي قارذكرسعد عزيز سلمان104400

178دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد محمد صحن45286

ى علوان عاقول45619 179دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسير

180دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي فالح حسن103078

181دبلوم3اور13868ذي قارذكرجوزيف كاظم عبدهللا45713

182دبلوم3اور13868ذي قارذكرجمال جاسم محيسن45548

183دبلوم3اور13868ذي قارذكرعبدالباسط لطيف جبار44838

ي45462
184دبلوم3اور13868ذي قارذكرمحمد قاسم راضى

185دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي خلف لفته45467

186دبلوم3اور13868ذي قارذكرطالب حميد جاسم439689

187دبلوم3اور13868ذي قارذكرمحمد رضا ثعبان44793

188دبلوم3اور13868ذي قارذكرعدي دخيل صيهود469916

189دبلوم3اور13868ذي قارذكروضاح محمد جواد كريم389529

190دبلوم3اور13868ذي قارذكرمحمد قاسم هاشم104015

ي45103
يف عودة ثوينى 191دبلوم3اور13868ذي قارذكررسر

ى كاظم390596 192دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي حسير

193دبلوم3اور13868ذي قارذكركرار حبيب عبد459051

194دبلوم3اور13868ذي قارذكرعدنان كاظم معتوك45822

195دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد شاكر كاظم45172

196دبلوم3اور13868ذي قارذكرمحمد فاضل كاظم388532

197دبلوم3اور13868ذي قارذكرعلي حمد ملغوص387478

 علي عبدالرضا536279
ى 198دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسير

199دبلوم3اور13868ذي قارذكرسلوان طالب مزهر440436

200دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد طارق سباهي45479

201دبلوم3اور13868ذي قارذكرمحمد وليد فالح106030

202دبلوم3اور13868ذي قارذكرمراد رزاق جعفر104277

203دبلوم3اور13868ذي قارذكرعبدالوهاب منصور عبدالوهاب104094

204دبلوم3اور13868ذي قارذكرصالح مهلهل نعيمة416323

205دبلوم3اور13868ذي قارذكرمؤمل نارص شالل451615

206دبلوم3اور13868ذي قارذكريوسف حمدان كعيد439615

207دبلوم3اور13868ذي قارذكرخالد عبدهللا منصور45113

يف387406 208دبلوم3اور13868ذي قارذكراثير جعفر عبدالرسر

209دبلوم3اور13868ذي قارذكررعد خلف فرج46071

210دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد جميل شيال44708

يف45688 211دبلوم3اور13868ذي قارذكرفؤاد هاشم رسر

212دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد موس جاسم457362

ى104110 213دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسن علي حسير

214دبلوم3اور13868ذي قارذكرصفاء كريم كاظم45593

215دبلوم3اور13868ذي قارذكرارشد كاظم عبد459541

216إعدادية3اور13868ذي قارذكراحسان رحيم مزعل537091



217إعدادية3اور13868ذي قارذكرجاسم محمد ابراهيم459711

ى فزع441778 218إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد حسير

219إعدادية3اور13868ذي قارذكرحيدر علي جبار536030

ي177886
220إعدادية3اور13868ذي قارذكرمرتضى كريم راضى

ى حميد يعكوب106066 221إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

222إعدادية3اور13868ذي قارذكرطارق لطيف جبار45369

223إعدادية3اور13868ذي قارذكرمنتظر عبد كاظم45986

224إعدادية3اور13868ذي قارذكرحيدر شاكر كاظم45162

ى مخي391005 225إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسن ياسير

226إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحسن شهد عبدالسادة441771

227إعدادية3اور13868ذي قارذكرعلي جابر نصار386855

228إعدادية3اور13868ذي قارذكرموس كريم عبدهللا439943

ى440429 229إعدادية3اور13868ذي قارذكرعمار يارس حسير

230إعدادية3اور13868ذي قارذكرغيث احمد عيىس45273

ي536208
231إعدادية3اور13868ذي قارذكرحيدر نعيم راضى

ى مطرسر سعيدان45354 232إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

233إعدادية3اور13868ذي قارذكرباقر حيدر عزيز392136

234إعدادية3اور13868ذي قارذكرمؤمل عبدهللا خليف390912

235إعدادية3اور13868ذي قارذكرهاشم علي هاشم391854

236إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسن حيدر حسن417442

237إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد حميد كريوش440222

238إعدادية3اور13868ذي قارذكرجاسم محمد كاظم105569

ى كاظم387901 239إعدادية3اور13868ذي قارذكرعابر عبدالحسير

240إعدادية3اور13868ذي قارذكرعباس عطب والي455320

241إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد علي هاشم457376

ي535885
 علي غنى

ى 242إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

ي459644
ى جليل جونى 243إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

ى جبار44924  حسير
244إعدادية3اور13868ذي قارذكرمصطقى

245إعدادية3اور13868ذي قارذكرعلي عبدالهادي حنظل535900

246إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمدصادق مسلم يعكوب105822

247إعدادية3اور13868ذي قارذكرغالي قاسم غالي104240

248إعدادية3اور13868ذي قارذكررياض ابراهيم عطشان459451

249إعدادية3اور13868ذي قارذكرعلي خضير عطية548291

250إعدادية3اور13868ذي قارذكرعالء عبدالحسن ملبس551120

251إعدادية3اور13868ذي قارذكراكرم جاسم محمد441701

252إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد سالم جاسم391405

253إعدادية3اور13868ذي قارذكرهادي فالح ابراهيم440334

يف390707 254إعدادية3اور13868ذي قارذكرسجاد رحيم رسر

255إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد يوسف جاسم459178

256إعدادية3اور13868ذي قارذكركرار حيدر علي389684

257إعدادية3اور13868ذي قارذكرانور هاشم سعد45588

ي جاسم389509
ى كون  258إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

259إعدادية3اور13868ذي قارذكرعاصم عدنان عبدالرحمن440351

260إعدادية3اور13868ذي قارذكرحيدر كاظم لفته44853

261إعدادية3اور13868ذي قارذكرعبدهللا جاسم فرج388812

262إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد رياض كامل388787

263إعدادية3اور13868ذي قارذكرضياء حسن كاظم458543

264إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسن جاسم حسن45166



265إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسام حسن حي 178265

266إعدادية3اور13868ذي قارذكرمصطقى جاسم كريم457365

267إعدادية3اور13868ذي قارذكرعالء والء ثجيل44778

268إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد طالب كريم458794

269إعدادية3اور13868ذي قارذكرعباس محمد جبار45555

270إعدادية3اور13868ذي قارذكرعلي مجيد طالب440125

ى مخي391030 ى ياسير 271إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

272إعدادية3اور13868ذي قارذكرحيدر فاضل صكبان536016

273إعدادية3اور13868ذي قارذكراحمد حيال مجلي389432

ى مطرود388270 274إعدادية3اور13868ذي قارذكريوسف حسير

275إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسن عبدالخالق عبدعلي535130

276إعدادية3اور13868ذي قارذكرايهاب صالح شبيب281605

277إعدادية3اور13868ذي قارذكرعلي خالد عيىس387792

 علي536024
ى 278إعدادية3اور13868ذي قارذكرمهيمن حسير

279إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسن مجيد عبيد441749

يف شاهود535926 280إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد رسر

281إعدادية3اور13868ذي قارذكراحمد فراس جبار45780

282إعدادية3اور13868ذي قارذكرصباح ابراهيم عطشان439882

283إعدادية3اور13868ذي قارذكرالحكم فاهم محمدعلي45090

284إعدادية3اور13868ذي قارذكراحمد ستار عبد105338

ى387995 285إعدادية3اور13868ذي قارذكرسجاد علي ياسير

 علي فرحان391382
ى 286إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

287إعدادية3اور13868ذي قارذكررافع شاكر حمود391352

288إعدادية3اور13868ذي قارذكرعالء جاسب نارص390359

289إعدادية3اور13868ذي قارذكرسجاد كاظم علي45241

290إعدادية3اور13868ذي قارذكرباسم عزيز عناد106183

291إعدادية3اور13868ذي قارذكرعدي ابراهيم عبدالوهاب548625

292إعدادية3اور13868ذي قارذكرمحمد عباس جمعة459191

ى احمد جمعة45415 293إعدادية3اور13868ذي قارذكرحسير

294إعدادية3اور13868ذي قارذكرعبدالرسول محمد ابراهيم439608

295إعدادية3اور13868ذي قارذكرحيدر عبد حسن459559

296إعدادية3اور13868ذي قارذكركاظم سعدون صدام451461

 علي حمد528060
297إعدادية3اور13868ذي قارذكرمصطقى

298إعدادية3اور13868ذي قارذكراياد عبد فرحان45491

ف عباس فرحان536290 299إعدادية3اور13868ذي قارذكرارسر

300إعدادية3اور13868ذي قارذكرمصطقى محسن جلود441711

301بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرصالح كريوش جبير440327

302بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرنبيل ابراهيم عبدالوهاب439599

303بكالوريوس3اور13868ذي قارذكررزاق كاظم محارب391105

304بكالوريوس3اور13868ذي قارذكرميثم جبار حسن45755

305دبلوم3اور13868ذي قارذكراحمد زاهي حداوي45116

306دبلوم3اور13868ذي قارذكرجبار عبدالعالي عبيد177764

307دبلوم3اور13868ذي قارذكرحسن عبدالرحمن عبدالعزيز440377

308دبلوم3اور13868ذي قارذكرماجد موازي جابر551097

309دبلوم3اور13868ذي قارذكروسيم نعيم جعفر45364

310دبلوم3اور13868ذي قارذكراياد عباس كاظم45108

311إعدادية3اور13868ذي قارذكرجمال كريم حسن536229

312إعدادية3اور13868ذي قارذكرنايف شنة دهري549829



1بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىصابرين مطر صالح387820

2بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهبة يحنر محمد441758

3بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىسندس جبار نعوم440148

4بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرسمية حسن سعود549772

5بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىسىه غالي نتيشون389658

6بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىايمان جمعة كريم387574

7بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىبيداء نارص خميس387716

8بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهند خميس ريحان45950

9بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىمروة رعد كريم389753

10بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىجنان خضير ساهي439870

11بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىحوراء عبدالحسن مذبوب536220

12بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىزهراء كريم حنون458676

13دبلوم3اور13868ذي قارأننىضويه جميل شاطي439730

14دبلوم3اور13868ذي قارأننىمنى عبدالكريم نارص104347

ي548292
15دبلوم3اور13868ذي قارأننىزينب علي راضى

16دبلوم3اور13868ذي قارأننىاالء ستار عبد105378

17إعدادية3اور13868ذي قارأننىزمان عذافة حمود536216

ى حميد439895 1ماجستير3اور13868ذي قارأننىنورين حسير

2ماجستير3اور13868ذي قارأننىبري  هان عبدهللا حسابة106245

3بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىزينب هاشم صي 440117

4بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىنور قاسم زغير389592

5بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىزهراء حميد عبداالمير103967

6بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرنا نعيم عباس178462

7بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىخنساء عبدالواحد عبدهللا387352

8بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىابتسام سعدون حاجم459491

9بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىحنان شاكر كاظم45631

10بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىزينب عبدهللا عبد386883

ى وزيم416973 11بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىنور حسير

 علي فرحان104517
12بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىمنى

13بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهيفاء كاظم عبد386657

14بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىفاتن مطر صالح45308

15بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىزينب وحيد سادة418618

16بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىانوار صبار رزاق104067

17بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىازهار محمد ابراهيم391783

18بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىاشواق نعمة عبدالحسن178446

19بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىانوار نعمة عبدالحسن440797

20بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهدى نضهللا محسن279432

21بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىارساء عبدهللا عبد386858

االء علي نارص105101
22بكالوريوس3اور13868ذي قارأننى

23بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىوديان مطر صالح458980

اسيا طه علي45268
24بكالوريوس3اور13868ذي قارأننى

25بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهبة محمد عبيد417774

26بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرغد محمد كاظم105481

27بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىفاطمة نعيم جعفر46025

يف451471 ى جاسم رسر 28بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرنير

ى جمعة45330 29بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىبتول حسير

30بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهديل طاهر محيسن105292

31بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىمريم شهاب حمد537055



ي45299
ى جليل دوجى 32بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىحنير

33بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىابتهال لفته عطشان106092

ى يعقوب46117 34بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىحوراء عبدالحسير

35بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىغصون عبدالواحد عبدهللا388113

36بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرجاء ماجد جمعة104921

37بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرملة ابراهيم نعمة458615

38بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرحاب جبار سعيد45039

افراح علي داخل45435
39بكالوريوس3اور13868ذي قارأننى

40بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىسهام عودة هادي390161

41بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرسل ستار عبد105041

42بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىورود عبدالواحد عبدهللا388156

43بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهالة كامل بشارة440286

44بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىريام خضى عطيه104824

ي قضي حميد45010
45بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىامانى

46بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرحاب خضير مهاوش459696

47بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىنور عباس فرحان45235

48بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىفاطمة عبدالمحسن هاشم178246

49بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىسجا مهدي عزيز536056

50بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىزهراء عبدالرضا عبدالواحد45453

51بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىدعاء كريم خواف45347

52بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىفادية لفته عطشان388246

53بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهند كامل عبد458346

رجاء محمدعلي حمود44776
54بكالوريوس3اور13868ذي قارأننى

55بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىايات رحمن حسن45186

ي حيدر عبدالمحسن178597
56بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىامانى

57بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىزينة فائق نجم45034

تيسير شاكر عبدالعالي104650
58بكالوريوس3اور13868ذي قارأننى

59بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىنور صادق كاظم440319

غسان باسم غالي104258
60بكالوريوس3اور13868ذي قارأننى

غصون علي عباس459364
61بكالوريوس3اور13868ذي قارأننى

62بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىزينب ماجد جمعة104985

63بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهند عبدالواحد عبدهللا388171

64بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىنبا كاظم عبدهللا45726

65بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىرقية ستار دخيل105461

66بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىسماح عذاب غانم105126

67بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىمنار رياض محسن44992

سارة حسن عبدعلي391311
68بكالوريوس3اور13868ذي قارأننى

69بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىميالد عبار جازع106106

70بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىنادية طالب كاطع392017

71بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىحوراء سعد احمد45105

72بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىخمائل مطر صالح535999

73بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىريام محمد عطية459399

74بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىكوثر محمد ابراهيم390937

75بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىغفران لفته عطشان106150

76بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىبتول راشد فاطس458636

77بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىزينب علي كاظم44755

78بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىندى قاسم كريم470419

79بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىهدى محسن جبار390671



80دبلوم3اور13868ذي قارأننىوسن عمار عاجل470745

81دبلوم3اور13868ذي قارأننىهدى ناهي عبد389418

82دبلوم3اور13868ذي قارأننىتمارصى عباس جمعة459202

83دبلوم3اور13868ذي قارأننىفاطمة محمد حسن44763

84دبلوم3اور13868ذي قارأننىدعاء خضير جابر104879

85دبلوم3اور13868ذي قارأننىهند بصير بريسم45339

86دبلوم3اور13868ذي قارأننىعذراء جبار جماد439629

حنان علي رحم532509
87دبلوم3اور13868ذي قارأننى

مريم حسن عبدعلي391288
88دبلوم3اور13868ذي قارأننى

89دبلوم3اور13868ذي قارأننىنور سعد عبدهللا46040

ى كاظم391264 90دبلوم3اور13868ذي قارأننىزينب حسير

91دبلوم3اور13868ذي قارأننىميعاد جاسم محمد439718

نور كريم علي439985
92دبلوم3اور13868ذي قارأننى

ى حميد439889 93دبلوم3اور13868ذي قارأننىزهراء حسير

94دبلوم3اور13868ذي قارأننىدنيا حسن حميدي441742

95دبلوم3اور13868ذي قارأننىزهراء رياض جهيد548395

96دبلوم3اور13868ذي قارأننىهبة مرتضى نعيم104562

97دبلوم3اور13868ذي قارأننىرانية سعد طعمة387951

98دبلوم3اور13868ذي قارأننىزينب كاظم حسن105419

99دبلوم3اور13868ذي قارأننىدعاء جليل مزهر45302

ى يعقوب45943 100دبلوم3اور13868ذي قارأننىارساء عبدالحسير

101دبلوم3اور13868ذي قارأننىمروى عبدهللا عبدالرزاق389288

ى391820 حوراء علي حسير
102دبلوم3اور13868ذي قارأننى

103دبلوم3اور13868ذي قارأننىضخ كريم خضير104902

104دبلوم3اور13868ذي قارأننىاالء محسن ثجيل45935

ى حميد رهيف45062 105دبلوم3اور13868ذي قارأننىحنير

106دبلوم3اور13868ذي قارأننىفاطمة طالب جاسم105433

107دبلوم3اور13868ذي قارأننىزهراء رحيم مزعل45282

108دبلوم3اور13868ذي قارأننىحوراء احمد كريم45141

109إعدادية3اور13868ذي قارأننىفاطمة خليل ابراهيم458688

ى178036 110إعدادية3اور13868ذي قارأننىمروى غالب حسير

111إعدادية3اور13868ذي قارأننىايناس نعمة عبدالحسن550326

112إعدادية3اور13868ذي قارأننىفردوس محد ابراهيم391629

113إعدادية3اور13868ذي قارأننىايات محمد جابر458422

ى392384 صابرين علي حسير
114إعدادية3اور13868ذي قارأننى

115إعدادية3اور13868ذي قارأننىاساور عظيم عبدالرضا388029

116إعدادية3اور13868ذي قارأننىنور عبدهللا عبدالرزاق389326

ى فليح392510 معالي حسير
117إعدادية3اور13868ذي قارأننى

118إعدادية3اور13868ذي قارأننىفاطمة وليد فالح105205

119إعدادية3اور13868ذي قارأننىافراح حسن حميدي439914

هاجر كريم علي457187
120إعدادية3اور13868ذي قارأننى

121إعدادية3اور13868ذي قارأننىرقية سعدي خلف548393

سارة عبداالمير علي388469
122إعدادية3اور13868ذي قارأننى

123إعدادية3اور13868ذي قارأننىريام هاشم سعد458888

124إعدادية3اور13868ذي قارأننىسخ  ماجد جواد457347

125إعدادية3اور13868ذي قارأننىزينب محمد عطية458444

126إعدادية3اور13868ذي قارأننىتبارك محمد جابر458402

127إعدادية3اور13868ذي قارأننىملكة عبدهللا متعب106206



128إعدادية3اور13868ذي قارأننىايمان عبد كاظم45977

129إعدادية3اور13868ذي قارأننىسماح صاحب عطب177767

رحاب حيال مجلي457401
130إعدادية3اور13868ذي قارأننى

131إعدادية3اور13868ذي قارأننىفاطمة ضياء مهدي458952

132إعدادية3اور13868ذي قارأننىفاطمة الزهراء رحيم صالح388015

ى طه389673 133إعدادية3اور13868ذي قارأننىجمانة ياسير

134إعدادية3اور13868ذي قارأننىتق  خليل ابراهيم44913

حنان علي مرزوك440143
135إعدادية3اور13868ذي قارأننى

136إعدادية3اور13868ذي قارأننىرؤى محسن مهدي536243

137إعدادية3اور13868ذي قارأننىهالة كامل عبد458282

يف178334 138إعدادية3اور13868ذي قارأننىازهار وحيد رسر

139إعدادية3اور13868ذي قارأننىوفاء محمد صياح44889

يف45928 140إعدادية3اور13868ذي قارأننىطيبة جاسم رسر

141إعدادية3اور13868ذي قارأننىاديان رحمن حسن45152

جنان عمار علي106078
142إعدادية3اور13868ذي قارأننى

143إعدادية3اور13868ذي قارأننىمريم محمدجواد كريم45608

144إعدادية3اور13868ذي قارأننىهاجر سليم حمزة106225

145إعدادية3اور13868ذي قارأننىروان فراس جبار45767

146إعدادية3اور13868ذي قارأننىسارة ماجد جواد45581

147إعدادية3اور13868ذي قارأننىامنه حمد حسن535978

غدير حيال مجلي387865
148إعدادية3اور13868ذي قارأننى

149إعدادية3اور13868ذي قارأننىحوراء غازي فيصل44688

150إعدادية3اور13868ذي قارأننىجنة جبار شذر458570

151إعدادية3اور13868ذي قارأننىزهراء صادق كاظم440312

152إعدادية3اور13868ذي قارأننىنورالهدى رزاق حميد440254

153إعدادية3اور13868ذي قارأننىبروين يوسف محمد547851

154إعدادية3اور13868ذي قارأننىسخ  سعد فالح458537

155بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىنضال طارق سباهي45501

156بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىانعام عباس ميس44949

157بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىسحر عبد سعدون106273

ي عبيد459505
158بكالوريوس3اور13868ذي قارأننىحميدة راضى

ي نعوم215738
159دبلوم3اور13868ذي قارأننىجنان غنى

ي44963
160دبلوم3اور13868ذي قارأننىانتصار محسن شمخى

يف عبد45812 161إعدادية3اور13868ذي قارأننىمنى رسر

1دكتوراه3الشطرة 53874ذي قارذكراسعد ابراهيم خيون70173

2دكتوراه3الشطرة 53874ذي قارذكرجالل موشنة عبيد100051

ى عبدالهادي368669 3ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد عبدالحسير

4ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكركمال موشنة عبيد101293

ى حسب69720 5ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكرخالد حسير

ى مخي حريز368921 6ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

7ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكروسام عزيز عويد292620

ى213870 8ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكرباسم محمد حسير

9ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكرمنتض خضى ساهي67175

10ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكرعبداالمير دلي مجباس66251

ى حسب65450 ي حسير 11ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكرناج 

12ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكراسير شاكر عاجل472638

13دبلوم عالي3الشطرة 53874ذي قارذكرسعود محسن احمد67010

 عبدعلي جويد100846
ى 14بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير



15بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعماد نعيمة خضير101417

ى68476 16بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسعدون جاسم حسير

17بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرباقر نوري حسن477478

18بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركريم عبدالعالي حمادي367083

19بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرنعيم كامل شايع367053

20بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرغازي حميد ماهود317361

21بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصباح ضيول سعدون368857

ى حسن472059 22بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسير

23بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد محمد حسن413918

ى66977 24بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرنعيم حسن عبدالحسير

25بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررياض جاسم باري532408

اد مرشوش437184 26بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصباح رسر

27بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرفرج كاطع دحام368873

28بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحسان علي هزاع367065

ى محمد عبد472189 29بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرامير

ي213768 30بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرخضير حامد عبدالنن 

31بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرقاسم شنور حميدي213686

32بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد كريم عزيز414117

ى غضبان367119 33بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عبدالحسير

34بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصالح مهدي صالح70159

35بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكروميض حسن رحيم68794

36بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررسول فيصل حميد472148

37بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرجواد كاظم كريم532472

38بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعواد خلف بلعوط368536

ى68248 39بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررحيم علي حسير

40بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعماد صبار خضير100402

41بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد عبدالكاظم زوير413937

 والي عبد213454
ى 42بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

43بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررحيم عذيب محمد69670

44بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرباسم عبداالمير طالب368072

ى66055 45بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحميد منصور شيخ حسير

46بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حبيب يونس100832

47بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررياض محمد زويد100448

48بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرجراح قيس موازي413989

49بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد خضير عبيد213500

50بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكربسام جمعة واحد368781

51بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعدي عبدالكاظم غالي317380

52بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد شكير حمود414092

53بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر عبدعلي خنجر214015

54بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عقيل عودة64703

55بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن هادي محسن367146

56بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكروليد عايد كاظم213673

57بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرجواد ميرس شناوة532419

58بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرستار جبار غضبان532482

59بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمقداد خضير طعيمة65299

60بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسن محمد367629

61بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعادل جهاد ضهاب100041

62بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمهدي ابراهيم يوسف213556



ى213593 ي حسير 63بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسامي جان 

64بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرانيس عبدالحسن ثامر100899

65بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكروائل نواف حسن100121

66بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحاتم عبد فضيح532468

ى خضى كسار100286 67بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

68بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراسعد طعيمه جبار213128

69بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعبد داخل ناهي413963

70بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرفالح حسن جابر471890

71بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرجبار عارف نعمة367519

72بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل محمد حسن66718

73بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عبداالمير طالب414027

74بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعماد جاسم مطر472611

75بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد شنان خلف69912

76بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد قاسم جعفر366304

77بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي كاظم لهمود213637

78بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصالح علي خصاف393597

ى65214 79بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسام عبدعلي عبدالحسير

80بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرباسم عبدهللا فرهود213781

81بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرازهر حميد صي 65354

82بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد شندل هاشم213518

83بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل جميغي جليب213602

ي366590 84بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرخالد عصواد ناج 

85بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمهند داخل عويد471823

86بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررائد كريم شناوة367355

87بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد علوان جلوي532432

88بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى عبدالكريم علوان101135

89بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرامجد جاسم طعيمة69644

90بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد جي  جابر101243

91بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمشتاق طالب جبير213567

92بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحازم وحيد محسن65492

93بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكروسام سعدي دعام317470

ى عدنان شنان367909 94بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

95بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر خضى كسار368551

96بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسعد نارص عطية67327

97بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكريحنر هادي سلمان367475

98بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي كريم علي472521

ي69734
ى
99بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركامل شيال الف

100بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرقضي ستار مرزوق213494

101بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي بدر دريول100311

102بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد جاسم محمد414149

103بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عبدالكريم علوان213625

104بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد صادق باهض555237

105بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي شندل هاشم317441

106بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد محمد محسن69947

ى خلف472008 107بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل حسير

108بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي كريم هادي366865

ى ابراهيم يوسف68347 109بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

110بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرباقر جليل زوير317428



111بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرنزار غالي كاظم100220

112بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمؤيد علي هزاع369073

ى وكيم531947 113بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسير

ى66640 114بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسالم يارس حسير

115بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر عبدالكريم عطية101219

116بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمناف نواف حسن532460

ى داخل368511 117بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر حسير

118بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركفاح عطية لفته532463

119بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرغزوان عمار نعيمة366566

120بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراركان عدنان نعمة213526

121بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصفاء ياس غيالن366781

122بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي هاشم محمد100157

123بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمشعل قيس موازي413896

124بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرهيثم سعد محمد532433

125بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركمال داخل محسن64637

126بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد كريم حنون317481

127بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركمال نعيم عبيد369160

128بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركرار خضى كسار472564

 علي532457
ى 129بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسير

130بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركاظم محمد جي 532450

131بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرماجد حميد نعيم351612

132بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركمال محمد جاسم414159

133بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي صالح محسن368035

134بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي محسن عبد64732

135بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس علي سعدون368390

136بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي طالب عبد101527

137بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرازهر طالب جبير368701

138بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد قيس مهدي66277

139بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرساجد خضير ابراهيم532453

140بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصالح مهدي مطرود414099

ى ابراهيم100565 141بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرطه ياسير

ى تعيب جابر367382 142بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

143بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركرار عليوي مجبل369050

144بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركاظم سلمان كامل414085

145بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد كريم عبدالمحسن368144

146بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل محمد وكح437606

147بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد رياض اسحاق472477

148بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرضياء محمد مهدي367640

149بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل كاظم سهر414065

150بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد رشيد هاشم471846

151بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل عواد فليح70218

152بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر ابراهيم جليل436890

ى رياض مهلهل368246 153بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

ي532478
154بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررسمد ثجيل منقى

155بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرامير علي هاشم368326

156بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسالم عبداالمير هادي66809

157بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمنتظر محمد هاشم532475

158بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد يمعان فجر369104



159بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرازهر محمدعلي شلوك69327

ى عدنان فليح213857 160بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

ى تسيار414106 161بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسير

162بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحسن علي ضيول101117

163بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي شنان خلف68803

164بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر محمد حسن100185

165بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد ثامر عجيل471777

166بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررامي عبدعلي شالل413901

ي عباس476363 167بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرماجد نصير

168بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد كاطع خلف101494

169بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتض كريم عزيز65183

170دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرغازي عيىس حسن222675

ى ظاهر101424 171دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرنارص حسير

172دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد ضياء شلوك عكله317442

173دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكركاظم سوادي منصور67547

174دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي بدر عبيد472430

175دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد فليح عبدالعباس317530

176دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكروضي مرضوخ جاسم68850

177دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد سوادي نجيبان67597

178دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرراهي كامل علي369206

179دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرفالح نعيمة خضير100303

هللا علي367140 ى خير 180دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرياسير

ي532465
181دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر حمود ماضى

182دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عبدالخضى محمد101303

183دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد موازي عبد548511

184دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر كريم عظي64603

185دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرلؤي صاحب بريسم66886

186دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعدنان عواد ورور100022

187دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرضياء غازي عوده101239

188دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد جبار صوي    ح317397

189دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرسعيد جويد محيل535289

190دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي محسن محمد100740

191دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار كريم علي368235

192دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر محمد عودة367173

ى213546 193دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد هليل حسير

ى100247 194دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرضياء نارص حسير

يف هاشم67493 195دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد رسر

196دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد رشيد هاشم69483

ي خضير68735
197دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى راضى

198دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكركمال داخل عويد100574

199دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرضياء مجيد عليوي532492

200دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكركاظم محمد اخيطل66480

201دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحسن جاسم محمد68228

ى532413 202دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد شاكر حسير

203دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراياد مخي محسن100891

ي جبار366397
204دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحزين شمخى

205دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد عويد معيوف68059

206دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرنافع نعيمة خضير100152



207دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرضياء شاكر عاجل366684

208دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى حسن بياد472390

ى صي 471859 ي عبدالحسير
209دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرسانى

ي عبدالحسن66546 210دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد راج 

211دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكررضا عبيد هاشم69656

212دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد اركان عبدالعزيز68760

213دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكروسام حميد صكر100206

214دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراكرم محمد جاسم472633

215دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد عبدالجبار محمد368086

216دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرخلف حسن سلطان69930

217دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد حسن علي368995

ي369030 218دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرسلوان رزاق زاج 

219دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عباس نعيمة367978

ى خميس جاسم368486 220دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

221دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى محمد شاكر532474

222دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرصباح جابر حنتوش317395

223دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي محمد زغير471870

224دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرربيع جوي  هن كناد368652

225دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرفاروق شنيف محمد65433

ى68085 226دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر جليل حنير

ي532422
227دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراسعد عبدالرضا باسر

228دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى حيدر عودة532488

229دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرخليل خوام يارس100085

230دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس محمد هاشم366732

231دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعالء محمد علي100482

232دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر علي جبار532416

233دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد محسن محمد69573

ي حيدر رسي    ح366809
234دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمدتق 

235دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرسيف صبار مجيد532471

236دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد جبار قضي532423

237دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد رحيم خضى472019

238دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد حسن محمد414075

239دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراديب كامل عزيز101471

240دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحمزة عزيز كاظم317375

241دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكررافد نجم معيمل100192

242دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار حسن ابشار66853

243دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى جبار كاظم437036

244دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراياد كريم عباس66393

245دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكررزاق شخير عودة68462

246دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرهيثم حبيب عني 100432

247إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرصبيح جليل طاهر414169

248إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرستار حميد علي64672

249إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعدنان حمود نجم532412

250إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسليم ضمد طاهر532429

251إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر راجح نارص532434

252إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عبدالحسن عبود367925

253إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسليم صبيح ميلح101371

254إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد فيصل حميد317414



255إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرزين العابدين خميس جليل366637

256إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرليث محسن عبد100338

1ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى جبار الزم65540

ى رزاق رشيح69320 2ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

ي كاطع472126 3بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن مرسر

4بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس جبار فياض437559

5بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصادق جواد كاظم472378

6بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار جودي علي369152

7بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعالء شنان شناوة67101

8بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى عادل خيون413993

9بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسن قاسم421032

10بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكروليد سالم سلطان72917

ى عزيز عبدالرضا66062 11بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمعي 

ى101256 12بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمسلم فاخر عبدالحسير

13بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركرار حكيم موازي368585

14بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرهشام عدنان عبدهللا317431

15بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن محمد خلف366580

16بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصالح غافل عزيز368108

17بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرربيع علي خضير64869

ى صبار مجيد292568 18بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

19بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرامجد علي جبير368371

20بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمسلم جي  رسحان68324

ى213401 21بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكربهاء قاسم حسير

 صفر علي64564
ى 22بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

23بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس رياض فيصل414137

24بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد كريم حنون213927

25بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر خليل محسن67055

26بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى خليل ابراهيم66942

27بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد دلي مجباس69355

28بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى مجيد لطيف67242

29بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصادق عالوي طاهر437592

ي جبار532486
30بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرازهر شمخى

ي حاوي101182 31بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس اعرين 

32بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكريحنر خلف كاظم100214

33بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد قادر كامل367250

ى عالوي532448 34بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسير

35بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسام ماجد حسن70136

36بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسالم محسن عزيز67523

37بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل محمد حسن317459

38بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر كامل كاطع100585

39بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرابراهيم قاسم سالم532449

40بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمثال غافل عزيز368168

41بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد رشيد حسن100232

42بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعالء حسن بدر368358

43بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعادل ابراهيم خيون69600

44بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى كريم جواد349485

45بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد هاشم محمد532485

46بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد عباس ضيول532425



47بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار يارس مطر368335

48بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعمر عبدهللا جحيل472053

49بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي شاكر فليح437097

50بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمازن خلف شناوة64821

51بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن عبدالخالق محسن64791

52بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمسلم كريم خطار532436

53بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد رحيم خنيفر368899

54بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عطشان حنتوش436932

55بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار محمد طالب68400

56بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركرار طالب الزم477339

57بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر شاكر عاجل414078

58بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمنتظر سعد طعيمة471904

59بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد ربيع جوي  هن471797

60بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي نجاح مجيد366647

61بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركرار داخل غياض65477

62بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد داخل غياض64555

63بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد طالب جليل100868

64بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررائد عبد حسن67165

65بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن جواد كاظم65225

66بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد نارص خضير69503

67بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد جبار طاهر67701

68بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراركان عبدالصاحب ساجت67209

69بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد عبد حاجم366553

70بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسالم هادي عبدالرضا360868

 علي عبود73761
ى 71بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

72بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكريوسف جبار رسحان532464

73بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمنتظر شاكر صاحب68119

74بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عبد حسن67118

75بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى حيدر رزاق58880

76بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل رزاق هاشم368000

ى عطوان عودة100381 77بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

78بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي محمد حسن66401

79بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصالح هادي صالح472420

80بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد كاظم حسن67397

81بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسعد قيس مهدي64847

82بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد كريم علي70245

83بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمظفر فاخر هداد366541

ي حاوي436915  عرين 
ى 84بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

ى214055 85بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحارث اسماعيل عبدالحسير

86بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسعد رزاق محمد368615

87بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى عيىس طالب413927

88بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي رياض مهلهل68218

89بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكربهاء حاتم وهيب476885

90بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر عواد هاشم413943

91بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد علي حنون532451

92بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمازن وحيد محسن68048

93بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس حيدر كاطع532454

94بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر قحطان تعبان66694



95بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد طالب الزم366365

96بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس خضير سامي368820

97بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسلمان محمد حسن436818

ى69699 98بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار رزاق حسير

99بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد محمد دفار471920

100بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد حسن هاشم69974

101بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد شاكر نارص69222

ى حبيب يونس366759 102بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

103بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار جبار عاشور532444

ى عبدالحسن محيل367501 104بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

105بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعبدالعزيز اركان عبدالعزيز100146

106بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس عبدالصاحب عبدالرزاق368182

107بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمسلم نعيم عذافة65420

ى عبدهللا100117 108بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرامير عبدالحسير

109بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسلمان حميد متعب64765

ى436989 110بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عوده تي 

ي عبد70039
ى راضى 111بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

112بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد جبار احمد68185

ى عمار نعيمة532427 113بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

114بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس سلمان جمعه472043

115بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرساجد عبداالمير كاظم66729

116بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرباسم جبار الزم367097

ى عدنان عبدهللا69386 117بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

118بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسن ديوان66172

119بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسالم عدنان عبدهللا68342

120بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركمال خيون صي 100692

121بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكروهاب رزاق غالي66183

ى67503 122بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد عبدالزاق عبدالحسير

123بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن شنان ثقاب69807

 علي نزال100334
ى 124بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

125بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعبدالعظيم بندر علي101267

126بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرطالب فاضل علوة66232

ى532439 127بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمهتدى عبدالسيد زبير

ى حويل213899 128بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسير

129بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد قاسم جبار367031

130بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررياض عطية هليل472234

131بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد علي جمعة70165

132بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركاظم مظلوم عودة368959

ى100272 133بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد نارص حسير

134بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرفاضل رحيم حريجة68544

135بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصادق جعفر علي100805

136بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس حسن هاشم68952

137بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرليث رياض كامل391994

138بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عليوي جحيل366974

139بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسالم جبار عاشور65372

ي شذر472265 140بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عبدالنن 

141بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد نارص خليف414003

142بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل عبدهللا بوهان475794



غام خلف حسن67066 143بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررصى

144بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى فيصل حميد471831

145بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس حميد سعدون101485

ى66361 146بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد علي حسير

147بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكروسام تركي كاظم68416

148بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرصفاء سلمان مطرود532466

149بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكركرار خليل شنيار67485

150بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرانمار حيدر علي69619

151بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي ستار جعيول66946

152بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررندة صالح جابر532458

153بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد جعفر موس366931

154بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي جاسم محمد69081

155بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد علي هندول366447

ى جخر68069 156بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسير

ي100371
157بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرفاضل شاكر راضى

ي67651
158بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر رحيم ثوينى

159بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد موشنة عبيد317458

160بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى امير حسن472458

161بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى عباس كاظم69209

162بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسالم شاكر عاجل532420

163بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد محمد سعدون366831

164بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسعد اركان عبدالعزيز101550

ى437134 165بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررسول عودة تي 

166بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد عواد فليح368317

167بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعبدهللا جليل عاجل69444

168بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد خليل عناد100278

169بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد جودي علي369138

170بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي نعيم سلمان367492

171بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى عيىس طالب317438

172بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي سعد موس472076

173دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرانمار عبدعلي كاظم366421

ى472083 174دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى شاكر عبدالحسير

ي68141
ى
175دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرضياء جبار الف

ى صي 65272 176دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرموس عبدالحسير

177دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي هاشم حرب101385

ى كامل فايز66784 178دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

179دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عبدالمحسن شاوي67612

180دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرخلف فتخي جي 368631

181دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى فيصل حميد69060

182دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار حيدر علي101276

183دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد حريجة كيوش222721

184دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرجابر نعيم جابر68748

185دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكررياض علي عواد66899

186دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار سالم جعفر67734

187دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحازم رحيم عبدالرضا100530

188دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي بندر حامد213787

189دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرفهد كريم عجيل368720

ي فرج عبدالحسن67579 190دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرخير



191دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد عبدهللا محمد366893

192دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمنتظر فاضل عجيل548007

193دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرغدير حسن عباس67779

194دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراياد باسم شيال68316

195دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عواد فليح317373

196دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار كريم كامل101327

197دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس علي نزال100540

198دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحسن محمد شماخ532479

199دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد علي حسن66205

ى شاكر صاحب68781 200دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

201دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد باسم شيال68304

202دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراسعد جاسم نعيم69514

203دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحمد ثامر مسير69906

204دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد ابراهيم جابر366339

205دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد حسن محمد472409

206دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراسامة عبدهللا صالح64757

ى بداوي عجالن548135 207دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

208دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكررافد سعيد علي317369

ى عودة547815 209دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعالء حسير

210دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرسيف نكال خلف100200

211دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرامير حسن عبد366348

212دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرلؤي جواد كاظم360474

213دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر نجم عكلو70119

214دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمهند مهدي نارص67202

215دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكركنار كريم مضخي101464

216دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد ابراهيم محمد68768

217دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر هاشم محمد471953

ى محسن69230 218دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحميد حسير

219دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار قدري محسن317376

220دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر محمد عبدالزهرة67631

221دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكركرار عمار سالم255643

 عبدعلي والي67767
ى 222دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

223دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد داخل غياض66675

224دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرريام صبار عويد100440

225دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد اسماعيل خليل74195

226دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعمار حسن كاظم227037

227دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد بندر حامد222666

228دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن جلوب مخور222731

ى67347 229دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحسن جليل حنير

230دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكركاظم زيدان خليف472552

ى رحيم كاظم213863 231دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

ى471835  علي حسير
232دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى

ى213617 233دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحاتم كريم ياسير

234دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد زيارة عبدهللا368829

235دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرصالح هادي سعد213883

236دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرانمر ريحان حميد367187

237دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكربارق عبدعلي كاظم69918

ي68516
ى
238دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعالء جبار الف



239دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى عادل عصواد65508

240إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكركرار كريم محمد67475

241إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمنتظر مهدي ابراهيم100548

242إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن خالد كاظم222741

243إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عقيل عودة68935

244إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرليث لفته جبار535131

245إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراسعد نارص خضير255325

ي223074  عبدالنن 
ى 246إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

247إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد محمد شاكر213920

248إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس عجيل علوان255391

ى472400 249إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن عبدالسيد زبير

ى ثامر كاظم214001 250إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

251إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسيف عليوي محسن222699

هللا367608 ى خير 252إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي ياسير

ى كاصد367748 253إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكركرار حسير

254إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمجتن  محمد فليح100633

ى نعيم414224 255إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعالء عبدالحسير

256إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكركريم حميد كريم68527

257إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسامر نارص عليوي100293

258إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمؤمل عبدالكاظم رسحان413956

259إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي غفار نور532480

260إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكريونس عزيز محمد414033

ي عناد68728
261إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى غنى

غام محمد حسن65070 262إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكررصى

ى عودة366622 263إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد حسير

264إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى نوري حسن471839

265إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى جعفر نجم70152

266إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن سعد مسلم458564

267إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس حميد عباس532476

ي مكطوف535425 268إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي راج 

 علي هاشم100178
ى 269إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

270إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرجعفر كاظم وهيب436559

271إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى محمد فليح437426

272إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد محمد عبد68283

273إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمنتظر عبد حسن67154

274إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمخلد عالء عبدالحسن100360

275إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرجعفر عماد صبار100409

ى64646 276إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرنجم عبد عبدالحسير

277إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحازم رحيم خضير65247

278إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حيدر جاسم69819

279إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي نعيم جواد472590

ي101207 280إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعماد شناوة عرين 

281إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمروان رحمن جبار68369

ي69435
يف منخى ى رسر 282إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

283إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمنعم كاظم عواد227286

284إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن عبد حسن67108

285إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد لطيف نارص317457

286إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي هاشم محمد532409



287إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمدباقر رياض محمد66292

288إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي غالب محسن472175

289إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى محسن هاشم213412

290إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرزين العبدين عبود خصاف532490

291إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن عماد عبدالكريم472628

292إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكررعد بندر حامد532414

293إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد احمد سعيد532493

294إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد قاسم عبود101311

295إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن عالوي عبد213648

296إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرانوار جبار محمد369222

297إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي سلمان كاطع66114

ي جواد317371 298إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرقانون ناج 

299إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي طارق شناوة227154

300إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلية حسن عجيل227431

301إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى عبدالكريم جواد69296

302إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد حسن هاشم261029

 عامر عبدالعالي65518
ى 303إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

304إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد مصطقى نارص68154

305إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرايهاب ذياب شالكة414060

ى100728 306إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عبدالرزاق عبدالحسير

307إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد نعيم جواد472586

308إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمنتظر جليل تاية100046

309إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عنيىسي جودة369175

310إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد قاسم حسن532505

311إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد عبدعلي شالل100169

312إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكريوسف هادي مسير366668

313إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي جابر سلمان213147

ي436732
314إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرامجد عبدالرضا باسر

ي222605  عبدالنن 
ى  حسير

315إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى

316إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرجعفر جاسم محمد68975

317إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد رزاق كركان101337

318إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد فرج كاطع366906

319إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمنتظر عماد كاظم437400

320إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس حكيم جهيد367344

ى227252 321إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد نارص حسير

ى كاظم نارص68237 322إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

323إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى محمد عواد100075

324إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد عالوي طاهر367555

325إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي رياض شاكر436607

326إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسجاد عبدالكريم علوان477253

327إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عبدهللا صالح64743

ى64579  علي حسير
ى 328إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

329إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراسعد حميد نعيم222631

330إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكريارس نعيم يارس317379

331إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمؤمل رياض شاكر436533

ى حمود70018 332إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسير

ي101403
333إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن علي منخى

334إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرلطيف فراك جي 532491



ى حميد ياس532441 335إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

336إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي رحيم فرج68602

337إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد عزيز محمد68566

338إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد قيس جميل67532

339إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرابراهيم وحيد محسن69523

340إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرموس جعفر موس66620

 عبدعلي شالل100139
ى 341إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

ى532508 342إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس ابراهيم حسير

ى جعفر نجم70147 343إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

344إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد قاسم فليح64628

345إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى رياض عزيز100008

346إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد حمود مخي222602

347إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكركرار حيدر حمود67459

ي علي جعفر69244
348إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمدتق 

349إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد نعيم كامل367130

350إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكريحنر مرغي سلمان213777

351إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد رحمن علوان532467

352إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكريوسف عزيز محمد368568

353إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمرتضى عادل عصواد66310

354إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكركاظم عصام جاسم100059

355إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد احمد جبار437528

356إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي بريسم لفته436622

ي رحمن رب  ح471879
357إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرهانى

358إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمصطقى رحمن عزيز69460

359إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعباس سالم عجيل471791

 علي محسن100514
ى 360إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسير

361إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد ريحان حميد213845

ى محمد532498 362إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد امير

363إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد قيس بدر227287

364إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمقتدى محمد جلود69727

365إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكراحمد ستار جعيول222612

ي436792
ى

366إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرازهر عبدالكاظم مالغ

367إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرفيض عبدالرزاق محمد222714

368إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن عبدعلي كاظم532489

369إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد داخل محمد70193

ى مسير548689 370إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي عبدالحسير

371إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي صبار مجيد532495

372إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكركرار قيس مهدي64832

ى469310 373إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمسلم حازم عبدالحسير

374إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد علي بدر532502

375إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد ثائر تركي317411

376ماجستير3الشطرة 53874ذي قارذكررياض عواد سالم471864

377بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرمخلد نعيم محمد471814

378بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي ابراهيم جليل472467

379بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرهالل كريم علي367367

380بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكررعد غميس عطية66445

381بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعدنان مطرسر صيهود213828

ى101500 382بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرلطيف نارص حسير



383بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرحكيم جهيد عطية366948

 علي366819
ى 384بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي حسير

385دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحازم حسن معلي69890

386دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرسعد جليل نجم66792

387دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد زيدان خليف472583

ي532456
ى خقى 388دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد حسير

389دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلي رشيد عجيل67295

390دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكررياض صبار كاظم100503

391دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكررعد ناظم طاهر213747

392دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن ضمد يونس69763

393دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعقيل سمير عبد69302

ى66333 394دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرمحمد يارس حسير

395دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرحسن غالي عبدعلي67750

396دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرنصير داخل محسن368805

397دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرواثق نعيم سلمان100818

398دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكررعد صحن جديد69870

ى عبيد70105 399دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرنبيل حسير

400دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرنعيم جاسم طعمة69988

401دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكركريم مشاي عزال369121

402دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرفارس مطرسر جبار66461

403دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعالء فاضل علوة255243

ى لويان213436 404دبلوم3الشطرة 53874ذي قارذكرعلوان حسير

405إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرسليم مطرسر خلف68171

406إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرحيدر صبير عواد366915

407إعدادية3الشطرة 53874ذي قارذكرعجيل حارصى شبيب213140

1ماجستير3الشطرة 53874ذي قارأننىمروة كريم هيكل369013

2بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىوالء نعيم محمد471914

3بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء موس سلطان213539

4بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىجمعية نهير مهدي213728

5بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاشواق عطشان كاظم368733

6بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىميسون جودة شيال213938

7بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىساجدة جياد عودة213756

8بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىامل محيسن خضير367043

9بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىوسن كريم جابر66215

10بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسناء عبد عطية65395

11بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىانتصار فارس نارص101411

12بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىدعاء جمال يدام227536

13بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسىه سلمان موس368293

14بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسحر عبدهللا كزار101396

15بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىخنساء رياض عبداالمير101478

وق جاسم عباس548514 16بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرسر

ى خنجر عبد471850 17بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىبرسر

18بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىامال شناوه لهد476355

19بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىايات قانون حميد532447

20بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىهيفاء دويش غالي100958

21بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىميعاد داخس يارس321581

22بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىوفاء اليذ زمزير317478

23بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىانتصار يارس بدر69309



هديل علي مزعل317450
24بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

25بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسها كاظم موس488422

26بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء حيدر كريم532477

ي366718
ى

27بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىانور عبدالكاظم مالغ

28بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىارساء حبيب عني 44014

29بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمىه جبار نارص414042

30بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىلمياء جعفر عباس66821

31بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمنتىه علي مزعل64859

32بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىلينة محسن حسن458407

33بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنور رحمن جعفر64503

34بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىغفران ماجد حسن69981

ريام علي جعفر451441
35بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

36بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب علي بدر532481

37بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىابتهال فاضل مخي551630

38بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىفاطمة كاظم محسن68162

39بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىقريش عصام جاسم66372

40دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىسلوى ريسان مطرسر436806

ى100344 41دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىابتسام نصيف حسير

42دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىرجاء خلف حمود368404

43دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىنوال درويش دمدوم368752

اقبال علي عاضي68429
44دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

وداد حسن علي317444
45دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

46دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىمنى خالد حسن66347

47دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىامل فليح ناهي471898

48دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىماجدة جياد عودة213158

49دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىنغم حسن بدر100857

50دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىايمان عبداالمير عبدالصاحب69770

51دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب ارحيم كاظم532421

52دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىاحالم محمد لفته437489

53دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىاالء سعيد محسن64537

54دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىمنار مجيد حميد532462

55دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىساجدة شاكر عليوي436714

مريم علي كاظم67018
56دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

57دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىغفران خليف محمد531997

58دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىايناس وحيد محسن69963

59دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىرباب ضيول حايف477298

60دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىنجاة صيوان كريم532487

61دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىسلوى صاحب بريسم67027

ماجدة غالي عبد67232
62دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

ي532445
63دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىديار ثجيل منخى

64دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىانتظار جليل داخل368946

65دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىرحاب خماط عيىس100707

زهراء علي هارود532406
66دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

67دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىرانية نعيم حسن368843

68دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب خضى كسار69028

69دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىامل عبدالسيد حسن255216

70دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىزهرة درويش طعيمة367960

احالم علي صالح66432
71دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى



هللا367075 ى خير 72دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىسحر ياسير

73دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىلمياء جبار كاظم255253

74دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىعائدة محمد ابراهيم213852

ى70126 زهراء عبدعلي عبدالحسير
75دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

ة عبدالسادة عبدالرضا100477 76إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىسمير

ى414180 77إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىعلية محمد حسير

ليل علي محيميد550183
78إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننى

79إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىسندس شذر بادي532417

80إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنور عجيل حارصى69544

ي هداد532497 81إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىدنيا ناج 

ى سهل70028 1بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرشا عبدالحسير

2بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنور زاهد كريم70235

3بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنور محمد دفار472099

4بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاديان رحمن غازي68493

وق محمد جاسم367257 5بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرسر

6بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىعذراء سمير جبيش67087

7بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىهدية صالح عكار67284

8بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىهدى كاظم نعيم392072

9بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىبيداء عبد مانع367160

10بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاسماء طالب سلمان70100

نهلة عبدالكاظم غالي69397
11بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

12بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرجاء طعيمة عجيل100321

ى عطوان100558 13بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمنى حسير

14بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمريم كريم عليوي67364

15بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنرجس موشنة عبيد317465

16بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنور غازي حسن100456

فاطمة حمود علي64927
17بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

18بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىانعام سالم مدلول68863

19بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىغفران كريم عزيز65155

20بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىايات جاسم شديد318375

21بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنور كاظم عواد213488

22بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىبراء عماد عودة227312

23بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىتبارك كامل يارس213808

24بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىدالل داخل عويد213475

25بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء عبداالمير حاجم69678

26بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنور رحيم شذر472539

27بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاالء كامل كاطع100594

ى413930 28بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىفاطمة ابراهيم حسير

ى414020 29بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء ناجح حسير

30بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء محمد عزيز66131

31بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىهبة درويش طعيمة69493

32بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسماح فاضل خضير532469

33بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسخ  محمد حسن368268

34بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء كامل وحيد69709

35بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىفرح مؤيد خميس471783

36بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىامال صبار عويد100416

37بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىابتسام فاضل عباس472240

38بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرنا عبد كريم101540



39بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرشا ماجد موس455659

ى خلف70044 40بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىارساء عبدالحسير

41بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىخمائل عبد حسن67093

42بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىريام ثامر كاظم69588

43بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىشهالء رحيم فرج68332

44بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىصبا غازي عيىس69955

45بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىامال خالد ناظم69451

46بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىايمان حيدر مهدي100226

ى فرج عواد64773 47بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحنير

48بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىليل اليذ زمزير65384

ى67514 49بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمروة حسن حسير

50بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىشكران عدنان حسن471787

51بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىدنيا عزيز حطيحط368347

52بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاسماء جاسم طعيمة69752

ريام سالم والي69632
53بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

54بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمريم عزيز نارص548139

55بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزينة فليح حسن255265

يف شناوة366855 56بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء رسر

57بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىهبة نجم معيجل222688

 عبدعلي100351
ى 58بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنور حسير

59بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب كاظم حنون68446

60بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنرسين محمد جبير69998

وق قاسم خضير472250 61بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرسر

62بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىايمان عايد كاظم100090

63بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنور طعمة جخيم67074

64بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء صبار عويد213879

65بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىندى حسن هاشم255379

ى73979 روان علي حسير
66بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

67بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىهالة نعيم جواد532470

68بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىشيماء ثامر كاظم100426

69بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب حسن جابر66738

70بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاطياف فرهود جاسم66378

خديجة عبدعلي والي100015
71بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

72بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىدعاء شاكر عنون213980

73بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىبراء رياض جاسم532411

ي صكبان317421
ى غنى 74بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىهيلير

75بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىصابرين خنجر عبد68607

ازل عبدعلي فليح368767
76بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

ي نعيم367945
77بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء هانى

78بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىغفران رزاق رشيح472093

79بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمروة محسن عبيد456228

80بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاالء صحن جديد68252

ى366964 81بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسارة عالء عبدالحسير

82بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء اركان عبدالعزيز353351

ي532443
83بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىابتهال ثجيل منقى

84بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىوجدان كاظم هاشم471963

85بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسارة حيدر خضير67664

86بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنادية هاشم جي 64980



87بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىميادة طالب عجيل532437

88بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىارساء كريم جحيم368131

89بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىعهود عباس ريسان366955

90بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىعذراء حاتم كريم67557

حوراء محيسن عبدالعالي66088
91بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

92بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنورالهدى جواد كاظم437267

ي جبير471816
93بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىفاطمة شمخى

94بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء رزاق خضير366316

95بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب كاظم خضير213799

96بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسارة حسن هالل100068

ي366845
97بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء ابراهيم مشنى

98بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحنان ابراهيم خيون317448

99بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمروة هاشم رزاق67043

100بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىايناس حسب سالم100753

101بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىارساء كامل مطر368306

102بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىضخ جي  جابر213260

103بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزمن كريم هيكل68409

نادية عبدالكاظم غالي69470
104بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

وق خالد حسن100884 105بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرسر

دعاء علي عويد360627
106بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

ى كاظم جبار213837 107بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحنير

نجاة بندر علي100787
108بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

109بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىعبير جعفر يونس66592

110بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىازهار محمد حمود100766

111بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىهند رزاق هاشم413912

112بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىسجا محمد عذيب66493

113بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاية محمد شاكر68650

114بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء اياد محسن100913

نور علي عذيب214031
115بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

116بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىميس عادل زغير69610

117بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنورالهدى خليل كاظم318359

118بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحنان سالم مهدي214042

119بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء سعيد جبار66143

120بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمنى غازي عيىس68885

121بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء نعيم جليل368258

ا صالح جابر532440 ى 122بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىلير

 علي214022
ى 123بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىدعاء حسير

124بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىايات داخل محمد69481

125بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء محمد عزيز66353

126بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاالء جليل داخل369087

127بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىايمان نارص جبير70009

128بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء محمد حبيب227188

129بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىجنان جبار زغير213910

130بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرسل احمد حسن532459

131بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمنى عدنان جاسم73946

132بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب هادي عزيز69689

133بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىشفاء سهل مهدي96945

رباب علي صالح68835
134بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى



135بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىناهدة جاسم رزي    ج66608

ى366435 غفران علي حسير
136بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننى

137بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاراء رزاق عبداالمير414035

138بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىخلود جمال عواد437445

139بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىرواء نارص عبداالمير369189

ي415409
140بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىمريم هادي شمخى

141بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىعذراء فليح حسن68456

مروة شالكة علي227012
142دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

ي عليوي532473 143دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىديانا ناج 

ى64689 144دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىنوال زبون حسير

145دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىرؤى شاكر عناد64811

146دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىاكرام كامل عزيز69424

147دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىصفا عصام جاسم227211

148دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىسناء غالب نعيمة70074

149دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىايات عبدهللا كزار100106

وق طالب ميرس317426 150دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىرسر

151دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء جواد كاظم68109

152دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىمنال شاكر عاجل350726

153دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىكوثر سالم عباس216630

154دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىصابرين مهر مهدي317488

155دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىابتسام نعمه حسب472545

156دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىهيفاء كتاب عبيد100239

157دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىميثاق صباح ضيول67180

158دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىارساء داخل زويد547811

159دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىامال خلف شناوة64513

160دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىهبة سالم حرين69783

161دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىمنى كريم هادي101129

162دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىميعاد رحيم حذية67640

163دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىزمن محمد طلب64844

وصال علي عاضي66262
164دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

165دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىشيماء غالب نعيمة65426

166دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىسحر جميل كاطع64911

اسيا محمدعلي شلوك69368
167دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

ين محمد خضى69793 168دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىشير

169دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىدعاء هادي صالح367442

فرح عبدعلي كاظم64947
170دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

ى فليح366659 171دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىفاطمة عبدالحسير

ي70226 172دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىعفاف مداغي عرين 

173دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىنرسين جبار كريدي366466

174دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىسخ  علي بجاي68096

ي227228 مروة فرية محنر
175دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

176دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء رزاق عبيد368277

177دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىدعاء ساجد هاشم69556

ي100949 نور شناوة عرين 
178دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننى

179دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء حميد كريم69335

ى532506 180دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىفاطمة نبيل حسير

181دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىفاطمة عباس نصيف436659

182دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىدعاء رياض حمد70142



183دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىهند كريم عليوي67405

184دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىريام محمد نجم532483

185دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىصابرين فليح حسن68438

ي101320
ى خقى 186دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىارساء حسير

187دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىمنتىه حسن عباس100251

188دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىدعاء جاسم محمد67078

189دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىرؤى رحيم مطرود66160

190دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىارساء سعود جميل67420

191دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىرنا هادي عبدالحسن100623

192دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىندى محمد غريب67308

193إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىايات عبيد زويد65198

194إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىغفران خضير اتغيب548690

195إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء حيدر حمود67427

196إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىرسل شهيد جي 471801

نور رحيم علي68191
197إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننى

 والي65019
ى 198إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىشفاء حسير

199إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىغفران كاطع عبد472164

200إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء عزيز جاسم436722

201إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب عزيز جاسم64661

202إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنبا فاضل عجيل69008

203إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء طالب خلف414190

204إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىجيهان رحمن جبار68505

205إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىشهالء نجم معيمل255528

206إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىهدى عادل خيون366382

207إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىخولة نارص خضير69533

208إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىاراس جواد محمد255311

209إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىابتهال رياض محمد64525

210إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنور خلف جويد67587

211إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء نصير داخل366329

212إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىجنات رحمن جعفر213948

213إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىامنة كريم محسن395054

214إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء عواد فليح317498

215إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىمروة رحيم مطرود66244

ي جبار532430
216إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىهدى شمخى

217إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىرسل حسب سالم100775

 عامر عبدالعالي65526
218إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىمنى

219إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنورة محمد حسن100129

220إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىحمدية منجل عبد66703

هللا413922 ى خير 221إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنورس ياسير

222إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىرندة هالل لطيف548113

223إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىفاطمة ماجد كاظم101154

224إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء عجيل حارصى213133

225إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىمنار نعيم كامل101228

226إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىهبة داخل محمد70207

227إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنوارس حميد ثجيل532494

228إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنبا قاسم عبود532499

229إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىريام قاسم فليح64619

230إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىحنان كريم عزيز66799



231إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنرجس عبد حسن67161

ى101147 هاجر علي عبدالحسير
232إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننى

233إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىشذى غازي عيىس213368

234إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىاية كاظم حنون366701

235إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىاقتدار سعد شناوة471808

236إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىمريم عادل عصواد222754

237إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىسارة حميد حسن68622

238إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء سعيد عجيمي414242

239إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب علي عبود292524

نورالهدى علي خضى213179
240إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننى

241إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىغدير كريم هيكل367269

242إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىحنان محسن شاكر68292

243إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء محمد زغير68360

 علي65410
ى 244إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىارساء حسير

245إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىرسل فليح حسن550653

246إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىجنان كريم عزيز66652

247إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنرجس محمد عبد532500

ى شاوي255425 248إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىسارة حسير

ي جبار532428
249إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىسخ  شمخى

ى69071 250إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب علي عبدالحسير

251إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىضخ فرج كاطع367535

252إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء محمد عواد68636

253إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىغفران ستار جبار532410

254إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىاديان ستار جبار532424

255إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىاالء عبدالسيد حسن213377

256إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء محمد محسن255743

257إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىارساء عدنان صالح366533

258إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء جبار روضان67192

259إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىميساء حيدر مهدي100097

260إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىهيفاء طالب محسن64801

ي66194 دعاء فرية محنر
261إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننى

ى66916 262إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىفاطمة ريسان عبدالحسير

263إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىسخ  داخل غياض227346

ى413969 264إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب ابراهيم حسير

265إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىمريم خليل كاظم471786

266إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىرشا رحيم فرج68964

ى وحيد414047 267إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنور عبدالحسير

268إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىسجاد جميل طاهر353234

269إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنور كريم هيكل368022

270إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىحوراء نجم عبد213390

 علي64895
ى 271إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىعذراء حسير

272إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزمن حسن هاشم548687

يف64782 273إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزينب ثجيل رسر

ى مطلك100035 274إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىمريم عبدالحسير

275إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىافراح قاسم سالم227270

276إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىزهراء جاسم خضير366742

ى حسن حنون213874 277إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىيقير

278إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىنور سليم مطرسر100355



279إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىمنار حميد منصور535412

280إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىهبة حيدر حميد213532

281إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىساجدين كريم هيكل367287

282إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىهدير لفته جبار535211

283إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىرواء سلمان مطرود226963

284إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىمريم هاشم كاغد317366

285بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىاخالص عبدالحسن رستم68485

286بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىامال رحيم بجاي66321

287بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىفاطمة عطية اعوج64721

288بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىازهار اعذيب جاسم68076

289بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىنضال جاسم طعيمة69649

290بكالوريوس3الشطرة 53874ذي قارأننىخمائل جاسم عباس367888

291دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىامل مسير كاطع532446

292دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىسوزان جواد محمد213889

293دبلوم3الشطرة 53874ذي قارأننىحنان جبار احمد68204

294إعدادية3الشطرة 53874ذي قارأننىاحالم حسن جودة67411

1ماجستير3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى جميل حميد535066

2ماجستير3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر حبيب عذيب469331

3بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرجعفر كاظم غانم437637

4بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي عبد الحسن كاظم437593

5بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكررحيم عطيه معيوف534817

6بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد مزعل جبار205084

ي103785
ى منخى 7بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحبيب وطير

8بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر كطران طاهر364671

9بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرخلف مزهر مخيف92097

10بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرسعود مسلم مصبح475674

11بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكررشيد خريجان داخل205398

12بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعدنان ذياب سالم425374

ى جحيل205223 13بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرستار عبدالحسير

14بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحميد فرهود مجباس539237

15بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعادل معيوف طعمة425349

ى103512 16بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرصباح سنوح صحير

ي فاخر مطر103812 17بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرناج 

18بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكركريم دحام ظفير436681

19بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد مجيد خضير534587

20بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحازم طاهر عبدهللا103005

ى طاهر جدران425500 21بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعبدالحسير

22بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكررحيم دحام ظفير204848

23بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمهدي عبد راشد93423

24بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرناذر شناوة كاطع103858

25بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرلبيب هالل كصاب205544

ي حسن427367 26بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكررواد العين 

27بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرفضاء محسن احميد427551

28بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد نعمه رضا103468

29بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد فليح لهمود104118

30بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمهدي فاخر مطر41049

31بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراكرم شنور جدران103519

32بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد سلطان عبد436237



33بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن جاسم حسون103884

34بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعدنان مسلم مصبح205828

35بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرقيض صباح حذية475602

36بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرهادي فاخر مطر156135

37بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعمار يارس طاهر156444

38بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي محمد رحم104013

39بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد عبود عايش102839

40بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكررهيف ناهي عجة427391

ي عودة436941
41بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى راضى

42بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراسعد مزعل جبار319253

43بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكريونس رزاق شبوط539235

44بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرسلمان رحم عبدول364560

45بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكروسام عطية حلو539243

46بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراكرام حمد زاير205831

47بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمرتضى احمد موحان534972

ى156361 48بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرنصير موات شاهير

49بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراكرم حمزة عراك551735

50بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرماجد كاطع صخر428088

51بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرباقر فاضل محسن103542

52بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعادل فرهود كتاب205783

53بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرفراس جبار حسن104365

54بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكركاظم دخيل عويد436362

55بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرصادق جليل حسن102855

56بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس علي غافل436897

57بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد ثامر ثجيل475396

58بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي سعود سهل103365

ى156161 59بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكربهاء نارص عبدالحسير

60بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى احمد موحان156376

ى427710 61بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكررحيم حمدان حسير

62بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرصادق عجمي طاهر93174

ي شنون427587 63بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر صي 

64بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد محسن احميد205096

65بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن ريسان كريم92455

66دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكريحنر هاشم كديمي539259

ي103476
ى منخى ي وطير

67دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرهانى

68دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرداود سلمان كطان103910

69دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن حيبش غضبان156069

70دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر محمد رحيم103342

71دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكراكرم حمزة كريم438289

يف طعيمة205090 72دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرباسم رسر

73دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمجيد جاسم عبد436304

74دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرسعد مالك صيوان475639

75دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمشتاق هادي زبالة104315

76دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرصادق جباري طاهر103103

يف طعيمة103184 77دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرغانم رسر

78دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرنارص هالل طالل425342

79دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكررحمن لعيوس خلف469323

80دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكربشار شعالن كتاب363956



81دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرظافر عبدهللا يارس104334

82دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعمار يارس عليوي207098

83دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد جحيل سفيح424126

84دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكررسول صالح خلف424391

85دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد محسن جخير116726

ى156121 86دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرخلف عبادي شنير

87دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحبيب نايف صالح104137

88دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكربديع حلو عكل103383

89دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرسعد حسن حيبش156387

90دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرفرحان لفته شندي102920

91دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرقضي شياع خصاف539200

92دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي عجمي طاهر425294

93دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد كاظم رضا364032

94دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكربدر خضير ثجيل427211

95دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي صالح عني 103302

96دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرجاسم حنتوش كاظم364079

97دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرصفاء محسن احميد103043

98دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكراحسان زغير والي539248

99دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمرتضى كريم كاظم102817

100دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرضياء يارس جبار104122

ى103452 ي وطير
101دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرظافر هانى

ي عاجل102862
102دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي حسونى

103دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد شاكر فاضل475734

104دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمهدي صالح عويد156463

105دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرجابر مجيد جابر426910

106دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد هادي زبالة103206

107دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد نوري يارس156323

108دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكركاظم خلف حسن364097

109دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرنبيل حشيم حسن156174

110دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعمار مداح رحم427963

ى427738 111دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد عبدالرضا عبدالحسير

112دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي رشاد ساجت156279

113إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحميد هليل جارهللا535121

114إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرشاكر فاضل شندي93074

115إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرزكي هادي جابر205226

116إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرماجد خلف بندر539306

117إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكريونس جفات مهاوش156271

ى حميد محمد204888 118إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

1ماجستير3الرفاغي 33878ذي قارذكرانور جواد عبدالكاظم103727

2ماجستير3الرفاغي 33878ذي قارذكربشار رياض غدير436075

ى علوان بهلول156490 3ماجستير3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

4ماجستير3الرفاغي 33878ذي قارذكرنجاح هاشم كديمي205173

5بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد لفته طاهر436753

ى93552 6بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكربالل حيدر وطير

7بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى جواد رحم92273

8بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراكرم عبدالواحد ثجيل156366

9بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد عبد كامل93461

10بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرنايف جالب كاظم103222



11بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن هادي خوان156309

ى204958 ى عطية حسير 12بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

13بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرضياء عبدالواحد فتوجي104114

14بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعادل جواد زبالة103274

15بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي عادل شبوط103191

16بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمؤيد خلف بندر103954

17بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعبدالخالق علي مزعل103458

18بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرزهير صباح حذية539265

19بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمثنى ضياء كاظم206765

ى جميل حميد364304 20بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

21بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرباقر جواد كاظم539254

22بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي ثامر رسن104051

23بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار عبدالعظيم عكيمش104060

24بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرسالم فرحان فليح274378

25بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكروضاح علي حلو539283

26بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرقاسم كريم لفته156362

ى نصار426407 27بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي عبدالحسير

ى عمار كاضي427047 28بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

ى حطاب104345 29بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرنعيم عبدالحسير

30بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمنتظر مجيد محسن103896

غام علوان بهلول156472 31بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكررصى

32بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرليث عماد حسن42158

33بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد اسماعيل هادي364645

34بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعزام عزيز سلمان93449

35بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكروسام عجيل ميش93559

36بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكررحيم معيوف صيوان475710

37بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرصفوان فالح جابر93723

38بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعالء ناظم شاكر156334

39بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراحسان علوان الزم103232

40بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس عادل محمد437193

41بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكركريم تركي عبيد93575

42بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرصابر غانم حاشوش364320

43بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراثير منذر ساجت436213

ي156352
44بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرظافر فوزي وجقى

45بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرلؤي صالح ساجت102939

46بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكريحنر حسن شعيبث104033

47بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد رياض عطوان103243

48بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد ظاهر طعيمة156165

49بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعبدالخالق مسلم مصيخ117045

50بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرصادق خضى ثجيل102891

51بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس عبدالكريم هاشم156263

52بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرانور حبيب محمد427266

ى كريم204768 53بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي حسير

54بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى طالب ذياب104148

ى عيىس205196 55بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعالء حسير

56بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعماد سلمان حيال92928

57بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكروليد احمد حنون434593

58بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكررحيم حميد محسن103792



59بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد كاظم شاكر93282

60بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس عبد بادي92490

 زكي هادي103906
ى 61بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

62بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراحسان دخيل عويد104155

63بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمود سليم الزم436333

64بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرصفاء رهيف ناهي436127

65بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحمزة حسن حميد156401

66بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرهاشم عزيز قاسم103157

67بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار علي بجاي475542

68بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر عاجل جياد102905

69بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرابراهيم قاسم زويو104079

ى104235 70بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد حبيب وطير

71بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار رياض غدير92259

72بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرخالد صبار كتاب92849

73بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكروليد خالد هليل156240

74بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرجالل محمد جاسم104022

75بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمرتضى سعد مالك535079

76بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار شاكر يوسف156300

77بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرستار جبار مزيعل364280

ى92835 78بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرهيثم مهدي عبدالحسير

79بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد رزاق عطية36273

80بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرسعد جليل ميش93031

81بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي سعيد معيوف539278

82بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمهيمن محمد زعيبل93475

83بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرنذير فالح جابر93741

84بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكركركان راشد عبيد539262

85بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد حسن مخي425660

 عبدعلي موحان103252
86بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى

87بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعالء عبدالواحد ساهي156261

ى ثجيل اميش92129 88بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

89بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر عدنان منصور475806

90بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرماجد عبداالمير محيسن436913

91بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرباسم حميد عياي534962

92بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرايمن جواد كاظم435982

93بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرنبيل حمود والي93488

94بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرانور صباح سنوح103499

ى نصار363981 ف عبدالحسير 95بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرارسر

96بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي كامل كايم204967

97بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرخالد صالح عبد364360

98بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرجاسم عبد الكريم سميسم156348

99بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد فرهود كتاب364344

100بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن فالح جاسم103959

101بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن فوزي مطرسر205031

102بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرعمار هادي زبالة103199

103بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمود هيثم طراد103280

104بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسام علي هليل426704

105بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمسعود هيثم طراد124581

106بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمرتضى سعد عبد426196



107بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراثير علي بجاي436539

ى103175 108بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكراحسان عباس حسير

109بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمانع عبيد مانع475627

110بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرارشد حميد عراك204925

111بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد لفته طاهر205069

112دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس قاسم محمد104163

ى103776 113دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعدنان ستار عبدالحسير

ى طعيمة534986 114دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمارد تحسير

115دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار عادل شبوط206695

116دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعبدالحسن ميش فاخر425314

ى خضير436313 117دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

118دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد رسحان حامد104191

 حميد تركي364380
119دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمرتضى

120دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعيىس شناوة بديوي93000

121دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار يارس عذاب42175

122دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرماهر حبيب يارس103140

ى92945 123دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد مسلم وطير

124دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمثنى شاكر عويز364246

125دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكررسول مجيد كاظم93668

126دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد عبدالخالق راشد156347

127دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد حسن ثجيل156276

ى صباح جاسم425276 128دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

129دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس حسن عبود274509

130دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد كاظم بلوص156414

131دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد دخيل كاطع102948

132دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرجعفر رحيم موس438987

133دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرخالد جمال عذاب104012

134دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد عبدالواحد فتوجي364221

ى نصار364014  عبدالحسير
135دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى

136دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرجالل راشد حمر103217

137دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرهشام عجيل ميش92382

138دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد حمزة عراك103946

139دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمهند رحيم حسن419235

140دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحازم هادي زبالة156204

 علي هليل475668
ى 141دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

142دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي حميد وهيب475234

143دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعصام شعالن كتاب103055

ى425002 144دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرسالم علي حسير

145دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرطالب شيال حبيش92824

ى104106 146دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي نارص عبدالحسير

147دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمنتظر كريم كاظم103969

148دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس هادي مطرود156455

149دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس محسن احميد103932

150دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكروليد خلف جياد156290

151دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمهدي علي نافع475406

152دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحميد هاشم كاظم103311

153دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرصالح سعدون جي 426872

154دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعبدعلي نغميش عبدالهادي103035



ى364185 155دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمرتضى نارص حسير

ى103872 ى نارص حسير 156دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

ى103865 157دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرصادق محمد جعير

158دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرماجد فليح منصور104173

159دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحامد محمد كطران104131

ى539318 160دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرطالب نارص حسير

ى طعيمة92357 161دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمثنى حسير

162دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرنافع خلف مطر93305

163دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحسن فاضل محسن539252

164دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن دخيل غالي534829

ى عويد حمد92004 165دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

166دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكروسام كريم غاوي103920

167دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر مزهر حمود103261

168دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرحاتم كريم عودة427469

169دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمالك خلف مطر93322

ى534856 170دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي نارص حسير

171إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي هيثم طراد124169

172إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعمر عالوي غافل437817

173إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد فاضل حسن281436

174إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن محسن زغير427415

175إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحاتم عامر فرحان93254

176إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد خليل شبوط207085

177إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد نزار مبارك156306

178إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرانور جليل حسن205591

179إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد علي عبدالجبار207073

ي364176
180إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكررضا احمد غنى

181إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد فاضل حسن281422

182إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى رحيم شناوة156230

183إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد حسن حبذور206736

184إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن رحيم محمد436135

185إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد عبدعلي عبدهللا205110

186إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد ضياء كاظم205050

187إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمؤمل شاكر فاضل206664

188إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمهند غازي ظاهر205182

189إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي عدنان راشد205053

190إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي رياض علي205557

191إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرنصير حميد كايم156158

192إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركاظم رحيم حيال205079

ى عذاب426072 193إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعبدالرزاق عبدالحسير

194إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرفارس كريم دحام204858

195إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد محمد زعيبل156206

196إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر نارص عزيز428362

197إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرفؤاد خالد شيالخ539327

ى عبدالواحد فتوجي156469 198إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

199إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكريارس علي عبد425416

ى274337 200إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي سوادي حنير

ى92055 201إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمدعلي حبيب وطير

202إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى نجم عبد475684



203إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرلطيف ماجد ثجيل205169

204إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرهيثم سعود مسلم475661

205إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد ازهر ريسان427451

206إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرصادق رحيم موس425848

207إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى محمد جوده539296

208إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعدي هادي زبالة205089

209إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعبدالهادي اسماعيل هادي205219

ي204751
210إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي لفته حسونى

211إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد صالح عجيل205540

212إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرامجد رزاق عطيه273512

213إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرخليل مسلم مخيف205202

214إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس صالح عني 205100

215إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي خالد جليل205518

ى فجر93055 216إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد حسير

ى436167 217إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكراركان عباس وطير

218إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكريعقوب عبداالمير علي364617

ي صعيب539236 219إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد ناج 

220إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرجعفر هادي لفته428147

221إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركاظم جعفر كاظم205280

ى صادق كريم425619 222إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

223إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس صادق جباري204893

224إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر غلي حمود204908

ى رسن92802 225إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمنتظر عبدالحسير

226إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد عبدهللا عبدالخضى204863

227إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرماهر فرحان فزاع204762

228إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر عبد نعيم364158

229إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركاظم عزيز يارس274477

230إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعبدالمهدي رشيد ابراهيم437468

ى حيذور539231 231إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار حسير

ي علوان الزم205205
232إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرهانى

233إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار جبار يارس436201

ى206718 234إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار نارص عبدالحسير

235إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرميثم طالب جعفر436827

236إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكررسول هداب نعمة205087

ى204843 237إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي حبيب وطير

238إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد ثجيل ميش92225

239إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد شهاب كاظم204920

240إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرزين العابدين صباح حذية205211

241إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي ساجت محسن104348

242إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرجبار شهاب كاظم92906

243إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركاظم عبدالحسن رسن205604

244إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرقحطان عدنان منصور475787

245إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكررضا جعفر كاظم427523

246إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد وسام احمد205103

 علي204742
ى 247إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد تحسير

248إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد فالح جابر427324

249إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي نبيل حشيم438682

250إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد عاضي ساجت274431



251إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد ثجيل ميش92414

252إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعمار جمال عذاب156372

253إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد صالح حمود427539

254إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار يونس حسن206968

يف274453 255إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار اسماعيل رسر

256إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرسالم خالد بستان274998

257إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار علي جلوب427068

ى عكار274327 258إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرضياء عبدالحسير

259إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرباقر خضى ثجيل539312

ى جميل جاسم205109 260إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

ي شهاب205268
261إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرضياء هانى

262إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد غازي ظاهر205403

ى رحيم شالل92160 263إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

ى حميد205658 264إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكركرار حسير

265إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن داخل غركان156375

266إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد فرهود كتاب281444

267إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكراحمد خزن هاشم437692

268إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي هليل وسيل274989

269إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي خزن هاشم439015

270إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمصطقى حامد جليل427571

ى شفيق عبدالحسن426851 271إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

272إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرفاضل يارس جبار156244

273إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرموس شناوة بديوي438099

274إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن علي محسن205835

275إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرجهاد مجيد كطان156405

276إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرصادق خلف مطر93370

277إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحمزة قاسم طاهر426493

278إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرقاسم اسماعيل جاسم206681

279إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي حامد غالي205520

280إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكراكرم كامل جميل425736

ى راشد زعبيل103320 281إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

282إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر محسن طعيمة205261

283إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكريحنر دحام ظفير205621

ى205595 284إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد عطيه حسير

285إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي زكي هادي274446

286إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر مزهر خليل427497

287إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسن رحيم شعيل103750

288إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد عبدالحسن خميس156235

289إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكروضاح جابر ثجيل156109

290إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس عبدالباري رحيل205552

291إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمود كريم سلمان92371

292إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرنورالعباس جبار حمدان438754

293إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحمزة عبدالعالي زبالة475303

ى عيىس207018 294إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرضياء حسير

295إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعباس مجيد كطان475651

296إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرجعفر صادق كريم425591

297إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد صكر بهلول205421

ى92809 298إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد محسن زعير



299إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرضياء سامي رسور205393

300إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحيدر علي هليل426652

ى جي  كاظم205302 301إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحسير

302إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرفاضل ساجت شناوة438000

303إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرباقر يونس بنون205117

304إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمشعان حشيم حسن205523

ي ثامر156354 305إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد ناج 

306إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمرتضى عارف شاكر156419

307إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد رياض عطوان204985

308إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرحمود ورشان معن204900

309إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعقيل شالل نعيمة206790

310إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرنائل عامر ثجيل364521

311إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرقاسم مجيد خزعل539292

312إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد عبداالمير محيسن539257

313إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرسجاد كامل كايم207025

314إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرخالد قاسم ساجت205114

315إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرصباح حسن حيبش156086

316إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرزيد خلف عبادي156149

317إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرانور لطيف يارس104031

318بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمجيد كطان مطر156343

319بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد حميد عبد103844

320دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرجميل قايد عبدهللا426977

321دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكريارس فاضل شندي426112

ى جالب104221 322دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرمحمد جعير

323دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرجمال كاظم جدران104207

324دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكررياض حمود حطاب104136

325دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرباسم كاظم جساب156439

326دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكروليد خالد جبار104336

ى205311 327دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرسعد علي حسير

328دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعلي سلمان محيبس204806

329دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارذكرعدنان درسر لفته104144

330إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرعبدالواحد ساهي عكلة156403

331إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارذكرخليل زياد حذية104158

1ماجستير3الرفاغي 33878ذي قارأننىنغم هادي زبالة156180

2بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىقسمة ضميد عطية551807

ى93622 3بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىبتول لفته حسير

4بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىنرجس هادي لفته103424

ى طعيمة425876 5بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىهاجر تحسير

6دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىنهلة نعيم راشد427811

سوسن تركي بهلول364059
7دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننى

8دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىميعاد رزاق حبيب103407

ايمان عبدعلي موحان425912
9دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننى

10دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىسميعة دايخ شندي427299

11دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىهبة حمود شعالن115219

12دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىشعيعة حذية كطل156311

13دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىنهلة هادي زبالة104307

14دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة يارس فاضل475758

15دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىصبيحة كاظم فرج156112



1بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب عدنان راشد103579

صابرين حسن تركي103290
2بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننى

3بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىهبة عماد شاكر103805

4بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة رشاد ساجت156356

5بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة هليل وسيل104044

6بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىسعاد خريجان داخل93646

7بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىزمن عويد زغير104214

8بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىمكارم رشيد خضير92394

يف205408 9بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىرائدة غانم رسر

10بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىزمن فرحان فليح104007

11بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىزهراء خلف مزهر92113

سهيلة عبداالمير علي364598
12بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننى

13بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىصابرين كريم نصار436854

14بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىايمان احمد عبد92199

15بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىانتصار محمد شوك103394

ى427116 16بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىدالل عباس حسير

ى زغير92299 ى حسير 17بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىبرسر

ى نصار436977 18بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب عبدالحسير

19بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىنهلة سعود كاظم93019

ى424660 20بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىابتهال حيدر وطير

ى454366 21بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىنورس محمود حسير

ي الزم436142
22بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىاسعد غنى

23بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة عبدالكريم هاشم93091

24بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىامال ساجت شناوة437164

25بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة شياع خصاف539207

26بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىنور عالوي زبالة475799

27بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب كريم نصار436803

28بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىلبالب عزيز قاسم204820

29بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىحنان سعيد معيوف436153

30بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىاخالص مجيد كطان93685

ى عبدهللا102957 31بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىحنان حسير

32بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىعبير كريم جبار103127

ى حميد هنيدي93132 33بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىبنير

ى زغير102930 34بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىمريم حسير

35بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىسندس علي مزعل104181

36بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىنور فاضل محسن103530

37بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىنورس جمال عذاب104024

ى103739 38بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىرباب نارص حسير

ى زغير102922 39بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب حسير

40بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة فاضل عطية124860

41بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىغفران جبير موس93506

42دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىغفران محمد جاسم156448

ى364143 43دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىاخالص يارس حسير

44دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب سميع خشان104201

45دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىميادة خالد معيوف156305

ى274418 46دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىنجالء نارص حسير

47دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىحنان خليل غاوي103928

شاب427282 48دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىميعاد خضى رسر



49دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىازهار كاصد منشد93399

50دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب عبدالعالي زبالة93158

ى فجر93041 51دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىحوراء حسير

52دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىصابرين عبدالكاظم حاشوش156382

53دبلوم3الرفاغي 33878ذي قارأننىشيماء عاجل جياد92183

54إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىالهام يونس حسن206961

55إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىفرح صكر بهلول205647

رسل علي حمود428012
56إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننى

57إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة بديوي طري    ج217270

ى103350 58إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب محمد جعير

ى475522 59إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىمنتىه رفيع وطير

ي205374
ى علوان لوسر 60إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىبنير

61إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىنور محمد رحم539223

62إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىنور محمد كطران206797

63إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىاالء عبدالحسن طاهر427776

64إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىحوراء حسن ذياب156416

65إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىنور مهدي فاخر41036

يف364576 66إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىرحاب غانم رسر

67إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب اياد عبد88271

ى طعيمة425970 68إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب تحسير

69إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة وادي لفته205308

70إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىنورس شاكر دينار205236

71إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب يارس فاضل437111

72إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىعائدة جاسب مزعل205143

73إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىاسيل خالد جودة364262

74إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىعمار كريم كاظم205529

ى طعيمة205048 75إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىرحاب حسير

76إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىشهد حميد جارهللا207052

77إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىامال سلمان غانم475646

78إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىاسماء راشد زعيبل103330

79إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزهراء حيدر كطران364709

80إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىجيهان عدنان نارص436927

81إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىرحاب طالب جعفر436765

82إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىسبأ مياح ونان475198

83إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىليل سعيد جكن539246

ابتهال علي خلف206985
84إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننى

85إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىهبة واصف ريسان439090

86إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب علوان خيون156126

87إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىالهام حسن حيبش428127

88إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىنبا طالب لفته205037

89إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىنور احمد حسن207011

يف207039 90إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىنور غانم رسر

91إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزهراء عماد كاظم410309

92إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىمنار احمد مجيد534752

93إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىمريم رياض شعيبث438959

بتول علي جعيفر102847
94إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننى

95إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىاصاله كريم دحام436616

96إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىهاله جعفر كاظم205275



97إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزمن زغير ذياب156410

98إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىبيداء رحيم زبالة156093

99إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىحوراء حيدر كطران364203

100إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىانتظار نهير جاسم438383

ى طعيمة205803 101إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىاديان حسير

ي205401
102إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىايمان عبد واسر

103إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىامل ناهي سباك437948

104إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىصبا سلمان ديان475158

105إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىوجدان رياض علي437753

106إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىايات كامل نارص204871

107إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىصابرين شهيد اكريم156229

108إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة حسن جاسم205412

109إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىهبة طالب لفتة207198

110إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىايمان كريم لفته156181

ازهار علي ثامر439717
111إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننى

112إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىاثمار جمال عبدالحميده205265

113إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىاالء خزن هاشم436227

114إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزهراء هليل وسيل475442

115إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب علي محسن319474

116إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىريام شاكر دينار205252

117إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب بديع حلو217164

118إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزهراء عبدالحسن طاهر439540

119إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزهراء وادي لفته205063

120إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب بشير عكلة205517

121إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزهراء عمار كريم205298

ى طعيمة425934 122إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىفاطمة تحسير

123إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب صويلح عليوي401721

124إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىاسيا عناد نعيثل206752

125إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىزينب فرج براك205075

126إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىاوهام شاكر دينار205247

ى364112 127إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىانتظار يارس حسير

128إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىوسام كاظم غافل205380

129إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىفريال محمد جاسم93343

130بكالوريوس3الرفاغي 33878ذي قارأننىسعاد مسير صالح103027

131إعدادية3الرفاغي 33878ذي قارأننىايناس سلمان صعيب364043

1دكتوراه3سومر 23893ذي قارذكرنزار شيحان مسعود427955

 علي عبدهللا18971
ى 2ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرحسير

3ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرحسام مهدي احمد473931

4ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرعلي طالب حميد353245

5ماجستير3سومر 23893ذي قارذكراحمد مهدي احمد397863

6ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عاجل وداعة548426

7ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرعلي ابوالهيل قاسم474172

8ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرلؤي جمعة فاضل350746

9ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرقيس عطشان خلف114317

10ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرعماد مديح هنيدي548432

11ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرعالء احسان علي337081

12ماجستير3سومر 23893ذي قارذكركاظم عبدالحسن كاظم242717

13ماجستير3سومر 23893ذي قارذكريوسف نصار لفته356626



14ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرحاكم جعفر صالح93540

15ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرمحمود شاكر ثجيل548859

16دبلوم عالي3سومر 23893ذي قارذكرمحمد محسن كريم351375

17بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرخضى ريسان عباس353144

18بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد جبار بشارة537050

19بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسلمان سدخان نعاس352907

20بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرناظم محسن مزعل337034

21بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرصالح هادي لصوص451454

ي349812
22بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرخالد محسن سبن 

ى عباس350693 23بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعباس حسير

24بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرصباح جايد جاسم470279

25بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرنعمة علي عطية18923

ي عجيل335780
26بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرصادق ثوينى

27بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عبد حامي350411

28بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عبدالرضا خضير473330

29بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعماد جبار عيىس18698

30بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعبدالكاظم مديح هنيدي114069

31بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرجمال خليل امحيل242779

32بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحياوي محيسن جودة91283

33بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر جواد حسن114061

34بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسن جليل حمد18889

ى ساجت536850 35بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعباس عبدالحسير

ي عجيل18628
36بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرستار ثوينى

37بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد كاظم حنيظل427418

ي محمد18531
38بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسجاد راضى

39بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسامي خلف نايف18464

40بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرنارص عناد هالل113989

41بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرفاضل رسحان مكطوف336032

ى محمد18898 42بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمالك حسير

43بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عبد مديع351433

44بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعباس حبيب صالح353204

ي335519
ى ماضى 45بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي حسير

46بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعباس نعيم عبد18787

ى سهيل حسن45173 47بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرتحسير

48بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعبدالكاظم مهدي ثجيل459018

49بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعباس صبار عيدان473774

50بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرغسان حاشوش خويط349499

51بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكررزاق عبيد سعدون353280

52بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمنتظر منحر محسن45762

53بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكروسام مارد سباهي548424

54بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي عكلة حسن560903

55بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر هاتف كاظم536870

56بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعقيل عباس شنيع114298

57بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعادل غانم عويد473736

58بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي محمد هادي353414

59بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرماجد طارش باتول349920

60بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسام قاسم حسن337053

61بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعمران داخل عبدالرضا536601



62بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد جبار مطرسر114108

63بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكروئام مهدي احمد534026

ى احمد طالب389091 64بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرامير

65بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد كامل عويد114263

66بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسام مارد سباهي548425

67بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراسيل عليوي ساجت473855

68بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحبيب عبد بالوذ336172

69بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي حسن عليوي18656

70بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراياد جاسم حريز18637

71بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسن قاسم حسن114093

72بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمصطقى كامل محسن349651

73بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي عبدالحسن عجيل45393

74بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراسامة عباس معتوق459369

ى536873 75بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرغسان خضير حسير

ى ثامر فضالة473900 76بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

77بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرلؤي بجاي ذرب352613

78بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى نعيم بستان45732

ى537000 79بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرصفاء صبار مفي 

ى عبد حسن114282 80بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرامير

81بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراثير صابر عيىس473876

82بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرصالح مهدي احمد428044

اد349571 83بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسن عبد رسر

84بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمجيد حاتم سهر104162

ى ساجت335965 85بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرميثم عبدالحسير

86بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد كريم عباس349602

87بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر جياد حسن419045

ي غانم350882
ى راضى 88بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

89بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكروسام خالد محسن336763

90بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكروسام فالح حسن45059

91بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسجاد علي عجيمي350667

92بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد عبدالعظيم مكطوف536991

93بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراياد شاكر عبداالمير536905

94بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسجاد محمد عبد548427

95بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرليث رسحان مونس114278

96بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسلمان قاسم بزي    ع536936

97بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد خضى فضيح353773

ى كاظم93232 ي ضمير 98بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرناج 

99بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد وهيب لهمود398886

100بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسام احمد قدوري351976

ى طعمة536889 101بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرقضي حسير

102بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكركاظم محمد فراي474002

103بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد عبدالستار جبار537043

104بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي سمير علي92584

105بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرصفاءالدين علي عبد352969

ان عدنان هافان18711 106بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمير

ى عبد حسن550245 107بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

108بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرايهاب جميل جاسم473599

109بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمالك زويد هداد114051



110بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراكرم كريم عباس473754

111بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرواثق كريم وثيج131932

112بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرليث خالد مانع394451

ي474147
113بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي يحنر راضى

114بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسام خالد محسن550165

ى113997 ي حسير 115دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرجاسم ناج 

يدة474039 116دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد خضير رسر

117دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحيدر كاظم معيوف537001

118دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعدنان قاسم محمد113947

119دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرنعيم كاظم يارس91363

ي محيسن335474
120دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد ماضى

121دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسام حاشوش خويط349726

شاب كاطع335486 122دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحيدر رسر

123دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرصادق ساجت جابر45811

وك537063 124دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعطوان عبدالواحد مي 

ي عبدهللا92611
125دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحيدر هانى

126دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعويد كريم عليوي45844

127دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرصالح منحر محسن45335

ي114134
128دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد شي  منان 

129دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمود محسن راهي473784

130دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعبدالهادي مهدي ثجيل535671

131دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد خليل امحيل114129

132دبلوم3سومر 23893ذي قارذكررضا شميل يارس45379

133دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عبدالرضا مري91752

134دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراسعد عبدهللا مهدي350127

135دبلوم3سومر 23893ذي قارذكررسول عبدالرضا علي473693

136دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعادل غضبان رشدان336046

ى553248 137دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراحمد نارص حسير

138دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرظافر محمد حنون337124

139دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرجالل فؤاد مكطوف93123

140دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراحمد مهدي كاطع93166

ي336099
ى

141دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمهند خزال مالغ

142دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمنتظر محمد شبيب398967

143دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراياد عواد جابان18981

144دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرسعيد مزعل كحيط18707

ى جبار349589 145دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراحمد عبدالحسير

146دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعلي حبيب عودة335700

147دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعماد رب  ح عجيل337067

148دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمود جياد حسن353554

149دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرصفاء عبدالرزاق حميد113963

150دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرزياد مديح هنيدي114072

151دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعالء شهيد عبدالجليل114002

152دبلوم3سومر 23893ذي قارذكريوسف خلف يوسف356291

153دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرهشام مزعل ثجيل335609

154دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحمدي جاسم وداي18695

155دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرازهر عادل محسن116120

156دبلوم3سومر 23893ذي قارذكركرار فاضل محمد93038

157دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد رياض كامل351230



158دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحيدر جمعة فاضل349885

159دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد قاسم جليل335513

160دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمؤيد كريم خلف440087

161دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمهند صالح حسن114065

162دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرسجاد صابر بلبل474014

163دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد فيصل فياض94085

164دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعلي ستار بجاي353453

ي93025 165دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرطاهر جاسم ناج 

166دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعلي كريم اسماعيل335649

ى114294 167دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرسجاد حسن حسير

168دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحيدر سالم زويد335676

169دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرقضي عدنان هاشم537049

ى حمد536942 170دبلوم3سومر 23893ذي قارذكروليد حسير

171دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراحمد فيصل فياض18759

172دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد سمير مسير352192

173دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسن طالب حميد353268

174دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعلي موس خزعل114320

ي خلف18391 ى راج  175دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسير

176إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعالء طالب كامل351406

177إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرقاسم جليل جابر335525

ى غوي92112 178إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحميد عبدالحسير

ى280447 179إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسالم محسن حسير

 علي116111
ى 180إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحيدر حسير

181إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرداخل خيون غريب335894

182إعدادية3سومر 23893ذي قارذكروسام جواد كاظم116128

183إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرصادق سعد فزي    ع44926

184إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد كريم جبارة473193

ى18551 185إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحيدر لفته حسير

186إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي شاكر فرحان458542

187إعدادية3سومر 23893ذي قارذكررياض جليل ضيدان18516

188إعدادية3سومر 23893ذي قارذكركاظم كريم عليوي45852

189إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عكلة حسن350632

190إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد علي خليف473943

191إعدادية3سومر 23893ذي قارذكربسام تركي عطية537062

ى353052 192إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمصطقى يارس حسير

193إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرفؤاد رب  ح عجيل352758

194إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد عالء طالب349529

195إعدادية3سومر 23893ذي قارذكررافد باسم عبد352501

196إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى جاسم نايف389363

197إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد عبدالكاظم عبدهللا458083

1ماجستير3سومر 23893ذي قارذكرمحمد مرزوق حسن45112

2بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرثائر مسير مرار45772

3بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسن سمير عزيز353750

4بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرارشد عبدالكريم عاجل350091

5بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد تبينة عباس116116

6بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي حسن شدود473516

7بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر سلمان مطر227508

8بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمهند محمد جي 349450



ى جواد كاظم353299 9بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

10بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرفارس حبيب صالح92899

11بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعمار جواد مطير114323

12بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمصطقى عاشور سويف475382

13بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعالء كريم سعدون91430

هللا45652 14بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي عبدالحسن خير

ى280407 15بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرامير عيدان مفي 

16بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر احمد محمد474086

17بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد فتاح علي114310

 علي473929
ى 18بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد حسير

19بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر طالب علوان539021

20بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعباس كاظم عواد45418

21بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسيف محمد جاسم353939

22بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسيف سامي كاظم335438

23بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى رضاوي جبار536597

ى عبد537046 24بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر حسير

25بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكروليد صادق جعيول537032

26بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعصام علي محيسن45718

27بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعقيل ناظم محمد116106

28بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرهمام عباس عمر537053

29بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر علي نارص536893

30بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكروسام طالب حاتم474201

31بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرزيدون طاهر محيسن18845

32بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرذوالفقار خالد نغيمش336074

33بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمود كامل محسن89213

34بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي هاشم كاظم350794

35بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعبدهللا عبدالجبار جليل91725

ي عبدالحسن جواد355766
36بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرهانى

37بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراديان جمال احمد18576

38بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد فالح علي352777

ى44968 ى عبدالصاحب حسير 39بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

40بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكركاظم نجم عبدهللا114023

41بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراثير عبدالزهره خضير459005

42بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسام كريم سالم116094

43بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسالم مطرسر حمود352017

ي حسن335456
44بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرنبا راضى

45بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعباس احمد عيفان91578

يف91207 ى حسن رسر 46بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

47بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد مالك منعيى45532

48بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي محمد امعيدي536986

49بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرخالد عباس جبار336022

ى كامل354244 50بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي حسير

ى سعيد مزعل18650 51بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

52بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمدالمهدي سالم طاهر335926

53بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكريوسف جويد جاسم88637

ى كاظم476077 54بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر حسير

55بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسجاد رزاق جي 352347

ى91702 56بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعباس كريم حسير



57بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكركرار نعمة جاسم335660

58بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد علي عبود18454

59بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي عقيل ابراهيم536901

ي92918
60بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكركرار كمر شمخى

ي45801
ى كون  61بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحيدر حسير

62بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرايهاب سمير عزيز353729

63بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرشيماء عبدالكاظم عالمة451752

64بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعمار جاسم جي 350001

65بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرانور جليل هاشم94239

ى335590 66بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرفيض عبدعلي حسير

67بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعالء سعيد مزعل18644

68بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرضياء صالح حسن18750

ي محمد536828
69بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد راضى

70بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد صادق علي116153

71بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكركرار كاصد سعدون337021

72بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي عطشان خلف45522

73بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعقيل فاضل لفته18856

74بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد محمد نوري335981

75بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرباسم محمد نعمة335737

76بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرايهاب عماد جبار116143

77بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسجاد باسم خلف454591

78بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحمزه عبدهللا صفوك18791

79بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمنتظر طارش باتول349906

80بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرانور ناظم عجمي476788

81بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرانور اياد كاظم352393

82بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراسامة احمد محمد352142

83بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد وارد سعود349537

ى18612 84بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد شنان عبدالحسير

85بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكريحنر يارس شنيور352120

86بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عبدالمحسن افزي    ع352481

87بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعباس اياد احمد94314

88بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرسجاد حميد ريسان536823

89بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد كريم لفته349616

ى مهدي اسماعيل349991 90بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

91بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرجعفر فليح حسن18769

92بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمصطقى عبدالرضا مري18407

 علي طالب336984
ى 93بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

94بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي محمود شاكر93746

95بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكركرار كريم جاسم350587

96بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي فالح حسن18474

ي335759 97بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكركاظم عبدالزهرة لعين 

ى كاظم18880 98بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد حسير

99بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمثنى يوسف حريز349483

100بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرصالح محمد شدود473924

101بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى نعيم كاظم91416

102بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد يوسف حريز474153

 علي عواد353692
ى 103بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرحسير

104بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعالء علي كامل475804



105بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد علي جودة45246

106بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي سلمان قاسم457902

107بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعبدهللا تبينة عباس280416

108بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى عدي موس349851

ى350105 109بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكروسام ستار ياسير

110بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد كريم ذياب349472

ى شبيب93604 111بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمحمد حسير

ي عباس415762
112بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرلؤي سبن 

113بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرالمصطقى داود سالم93349

114بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرقاسم جاسم بجاي18867

115بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرندى رب  ح عجيل352744

116بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرامجد باسم عبدهللا114012

117بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكريحنر صالح الدين محمد45027

118بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرمجيد جبار مشط321384

119بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعبدهللا نعمة عبدالجليل113996

120بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراسعد عبد الكريم جي 114006

ي352879 121دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمهند عبدالزهرة لعين 

122دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرسجاد علي محسن114209

123دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرسجاد عبداالمير عزيز45001

124دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحيدر جبار مطرسر336893

125دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراحمد باسم عبد18617

126دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد جاسم جي 415698

127دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرانور محسن حمزة548422

128دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراديان عبدالستار عتوى91311

ى عيفان116141 129دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

130دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعباس عبدالرضا مري352805

131دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى خضى فضيح353810

132دبلوم3سومر 23893ذي قارذكركرار عالء كامل388305

133دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرجعفر عبداالئمة مهدي92240

134دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرسسمر كاظم فرهود114201

135دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمهند لفته مجلي115391

136دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد جودة هراب94124

137دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسام نعيم حبيب352649

138دبلوم3سومر 23893ذي قارذكركفاح علي عبد116151

ى نارص صالح280511 139دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسير

140دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى جاسم عبد114049

141دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرهشام عطية عبدالرضا114148

142دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد مهدي كريم92987

143دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحيدر جابر سعيد94281

144دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد ريكان شالل116118

ى جليل انعيمة18813 145دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسير

146دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرالمصطقى محمد جاسم351047

147دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراحمد حسن عليوي18662

148دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرانور كاظم وادي18781

149دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسن جواد كاظم536952

150دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرنجاح محمد شدود539347

151دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرسجاد قاسم فزع335988

152دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرقضي مالح عواد45072



ى عدي موس474125 153دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسير

154دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراحمد علي عزيز427004

 غالي هليل353516
ى 155دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسير

156دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعلي صالح حسن93490

157دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرحسن خزعل كريم92325

158دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد موحان مجيد45783

159دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرسجاد عدنان برزان537010

160دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرعباس كريم عجيل91809

161دبلوم3سومر 23893ذي قارذكراحمد نعيم كاظم91386

ى عادل صابر335541 162إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

ى347617  علي حسير
ى 163إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

164إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد عاجل مالح336297

165إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد صادق مزيعل91649

ى ماجد كاظم321500 166إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمدحسير

167إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عباس دعاج116130

168إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرذوالفقار هادي عبد459980

169إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي محمد تبينة350439

170إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحيدر جليل انعيمة18821

 علي458861
ى 171إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرنواف حسير

172إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي جاسب حاتم45594

173إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحيدر علي زيد427854

يف280545 174إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسجاد حيدر رسر

175إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي مهدي ثعبان116084

ى نجم91596 176إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي حسير

ى94174 177إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عقيل حسير

178إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي محمد عبدالرضا92538

179إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد كاظم عباس475761

180إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحيدر كريم حسن18721

181إعدادية3سومر 23893ذي قارذكركرار عودة خزعل458253

182إعدادية3سومر 23893ذي قارذكركرار محمد عبد الساده116137

183إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمنتظر خضى ريسان353190

184إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي فرحان ابراهيم280372

185إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسجاد فاضل محمد280618

186إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد حسن محسن350372

187إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمصطقى كريم ذياب349459

188إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد عبدالشهيد عبدالحسن337096

ي114047
189إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسن ستار ثوينى

يف356170 190إعدادية3سومر 23893ذي قارذكركرار حيدر رسر

191إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرطاهر عبدهللا عرمش335855

ى عدنان محمد337105 192إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

 محمد علي426225
ى 193إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

ى باسم محمد114214 194إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

 علي475741
ى 195إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعبدالكريم حسير

ى حطيحط335529 196إعدادية3سومر 23893ذي قارذكركرار حسير

197إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرليث سامي كاظم335950

198إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي قاسم جليل350147

ى محمد جواد94063 199إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

200إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد عويد سعدون537080



201إعدادية3سومر 23893ذي قارذكروسام غسان صكبان473160

 علي محيسن116126
ى 202إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

203إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عبدالحسن عجيل280293

204إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرباسم كريم خضير335602

205إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحيدر حمد عطيوي335502

206إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسجاد ابراهيم مطر473742

207إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي نعيم كاظم116125

208إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي حيدر عبدهللا335824

209إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعباس جواد عواد280434

210إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرميثم عالء شهيد116135

ى هادي321318  حسير
211إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمصطقى

 فالح علي354158
212إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى

ى حياوي280653 213إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمروان ياسير

214إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد يونس مصعب389042

215إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرصفاء باسم عبد536862

216إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعباس شهيد بشير356703

هللا96683  علي خير
ى 217إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

218إعدادية3سومر 23893ذي قارذكركرار قاسم طالب280556

219إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرجعفر صادق منحر254645

220إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسجاد علي جعفر116139

221إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمصطقى حامد محسن473822

222إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعبدهللا حامد عبدالرضا93181

223إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسجاد عبدعلي عباس45827

224إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد صباح جريو114237

225إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي محسن طالب420529

226إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد كامل محسن280636

227إعدادية3سومر 23893ذي قارذكركرار عبدالرزاق حسن280565

ى محمد399160 228إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد حسير

ي حسن321483
229إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي راضى

230إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد عدي نعيم336051

231إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي قاسم حسن474098

ي548415
232إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى غالب جونى

233إعدادية3سومر 23893ذي قارذكربهاء عبدالخضى هاشم536880

234إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحيدر ضياء كريم132040

235إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمد جمعة كريم242372

ى عيدان398432 236إعدادية3سومر 23893ذي قارذكريوسف عبدالحسير

237إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسجاد داود سالم91165

238إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي عباس عبد356529

239إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمجتن  صالح هادي116150

240إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعقيل كاظم جبار536865

241إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسن نارص صالح337130

ى321304 242إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمؤمل حميد عبدالحسير

243إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسن علي عبدالزهرة227838

244إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسيف صالح عبد356228

245إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمنتظر حسن كاطع536700

 علي جودة45233
ى 246إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

247إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسجاد احمد عبدالستار116077

248إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمحمود سطان عبد337109



249إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراثير نعمة عجمي45406

ي حسن116136
250إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد راضى

251إعدادية3سومر 23893ذي قارذكركاظم سامي علي473323

252إعدادية3سومر 23893ذي قارذكركرار علي عبود18607

253إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعبدالمهدي رحيم جحيل280579

254إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي احمد عبدالرضا280382

255إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرسجاد قاسم عذيب114221

256إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي محمد قادر336015

257إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحيدر محمد هادي336447

ى321345  علي حسير
ى 258إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسير

259إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعلي مالك منعيى280529

ى116081 260إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعباس عالء حسير

261إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحيدر كريم عودة356003

262إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمرتضى عبداالمير عزيز45011

ي548429
263إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمصطقى غالب جونى

264إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسن خالد نغيش336082

265إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرحسن عقيل حسن350293

266إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرموس كامل محمد398275

267إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرمؤمل مرتضى نعيم321363

268إعدادية3سومر 23893ذي قارذكراحمد شاكر ربيح280349

ي عجيل18507
269بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرجالل ثوينى

270بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكراحمد عذيب جاسم337037

271بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرثمار شيحان مسعود352835

272بكالوريوس3سومر 23893ذي قارذكرعلي شهيد بشير351108

273دبلوم3سومر 23893ذي قارذكركمال وناس طعمة116154

ى عبيد350911  عبدالحسير
274دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمصطقى

275دبلوم3سومر 23893ذي قارذكررحيم عبد حسن336922

276دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرستار جابر نزال91195

277دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرمحمد كامل علك93151

278دبلوم3سومر 23893ذي قارذكرواثق حسن عويد349748

ى نعمة محسن91515 279إعدادية3سومر 23893ذي قارذكرعبدالحسير

ي18957 1ماجستير3سومر 23893ذي قارأننىزهراء سعدون زاج 

2بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىوجدان محمد فراي335465

3بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرشا قاسم حسن114234

4بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزمن احمد عباس114019

5بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرجاء جبار مطرسر114124

6بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىخديجة حمد عيىس89423

ي91253
ي جونى

7بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنوال غنى

8بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسمر صبار شالل474060

9بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرواء همام عزيز114114

10بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايهاب طارش باتول349931

11بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسماهر شعالن ياكوت335716

12بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىمسار عبدالكاظم رخيص18943

ي349678
13بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسلوى هويدي دوجى

ى114259 14بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىوفاء نارص حسير

15بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرسل جمال احمد473171

16بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىهدى ثامر جهاد536914

وق طارش باتول354014 17بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرسر



18بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىصدى عواد كاظم45861

19بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايات قاسم جليل350173

رسى علي زيد534006
20بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننى

21بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزهراء ماجد نايف353483

ى هادي336970 22بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىعلياء حسير

23بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسارة مهدي عبدالحسن536925

ى سالم طاهر352710 24بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىحنير

25بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنرجس حميد خليل536059

26بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزينب طارش باتول351936

ى335686 27بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىضخ جعفر حسير

28بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىاسيل كريم عودة474052

29بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىبتول محمد فعيل550177

ى94203 30بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىحوراء عقيل حسير

31بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىبصائر طارش باتول353989

32بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسارة محمد هادي459678

33بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنجوان حواس محمد459012

ية حسن زغير473912 34دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىخير

ى عبدهللا هاشم99240 35دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىبرسر

ي335446
36دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىعفاف طالب شانى

37دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىزينب هاشم محمد93084

ى مزعل350956 38دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىليل حسير

39دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىارساء مسعد ثجيل353123

ى كامل ابنية18913 40دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىبرسر

ي جبار473837
41دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىندى راضى

42دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىعالية جبار عبداالمير335975

43دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىنهلة وشم علك18433

44دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىابتسام كاظم لفته474031

45دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىبيداء منذر رسن336039

46دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىميعاد جارهللا صفوك335943

47دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىرواء كاظم غركان18568

ى شبيب549704 48دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىنهاد حسير

49دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىضخ عبود لفته114284

50دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىدعاء سعد حمد93008

51دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىمنى كريم عباس473765

52دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىرسل غسان صكبان473613

53دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىدعاء محمد دهن93901

54دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىداليا شاكر كاظم473527

55إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىايات رهيف كاظم537029

دعاء حسن علي93981
56إعدادية3سومر 23893ذي قارأننى

ى كاظم350851 57إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىرواء ياسير

58إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىوالء عطية عبدالرضا18851

59إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىرباب هاشم محسن349518

60إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىاحالم كاظم لفته474168

61إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىاالء عليوي جاسم93255

62إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىشذى محسن فليح18690

63إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىرؤى كامل محمد536780

1ماجستير3سومر 23893ذي قارأننىدعاء صباح بدر18809

2ماجستير3سومر 23893ذي قارأننىاوهام عقيل عبود92369



3ماجستير3سومر 23893ذي قارأننىوديان نارص جاسم537013

ى عيفان548839 4بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزينب عبدالحسير

5بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايفان خضير محسن328423

ى337086 6بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنور صالح عبدالحسير

7بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسخ  حيدر كاظم536995

8بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايناس عماد لفته114251

9بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىفاطمة اركان حسن116147

ي عبد الكريم جي 349953
10بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىامانى

11بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنور كمال سالم350717

ي45353
ى

12بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىعذراء نعيم مالغ

باك114055 13بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىحوراء خليل رسر

ى شبيب93655 14بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزينب حسير

ي فرحان473883 15بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىخديجة ناج 

ي94359
16بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىدعاء عبدالكريم غنى

17بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزينب مهلهل حسن18495

ي وهيب92478
18بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىمريم راضى

19بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزينب عبدهللا صفوك45547

20بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىدالل كاظم فرهود114160

ى45466 21بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزهراء محمد حسير

22بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرباب فتاح حسن534618

23بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايناس شعالن ياكون18717

24بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىهديل تبينة عباس18837

ي92940
25بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزهراء كمر شمخى

26بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىلمياء عطية عبدالرضا337142

27بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىخولة عالوي جاغر45281

28بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسخ  حامد هويدي350017

ى محمد عبيد45158 29بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىحنير

30بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىغصون عبدالهادي فرحان321379

31بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسخ  حسن محمد99728

32بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرندة يوسف حريز44950

33بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزينب مجذاب عكش476768

34بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزينب رياض كاظم45488

ى حطاب18621 35بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايات حسير

سوسن علي زيد428091
36بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننى

37بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىتمارة كمال سالم473922

باك114059 38بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىفاطمة خليل رسر

39بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىناريمان محمد عبدالمجيد335669

40بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىمها اياد احمد94387

41بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىجنان حامد مردان91479

42بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىدعاء عطشان رحيم459715

ى548434 نجالء عبدعلي حسير
43بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننى

هان ابراهيم18874 44بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىارساء رسر

45بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايمان اياد احمد94370

46بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرحما سهيل حسن44899

47بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايات محمد عواد474072

48بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسارة نصار عطشان292731

49بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىكوثر خضير عباس352444

50بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىاالء عبدالحسن كاظم114016



ى94223 51بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىعبير ميدان حسير

52بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرسل كامل محمد473982

53بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسهول مهدي صالح131699

54بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزهراء جليل انعيمة335641

55بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىفاطمة عبدالسادة محمد114269

56بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزهراء هاشم كاظم350832

57بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنورة علوان محمد93507

ريام علي زيد427885
58بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننى

ى عباس عبد352588 59بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىحنير

60بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىعلياء عباس حسون337013

61بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىمريم عاجل مالح94017

62بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزينب علي عبدالجبار536834

63بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزهراء اياد احمد550957

64بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىتبارك عماد محمد114314

65بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىدعاء عقيل عبود92348

ى حياوي349641 66بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنور ياسير

67بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىدعاء جارهللا صفوك335874

ى هاشم45749 ى عبدالحسير 68بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىحنير

69بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىراوية جبار خليف473204

70بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىاسماء شعالن هدية45088

71بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىمنى جبار مطرسر336875

72بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنباء عبداالمير مطرود93785

73بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىكوثر خليفة مسعود427906

74بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرنا اسماعيل خضير113967

75بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىامل صائب عويد100202

76بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىجنان عبدالكاظم عبدالجليل116145

طيبة فتاح علي114332
77بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننى

78بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىميس طالب برهان116149

79بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىرسور عطوان عبدالواحد45576

ى هادي44988 80بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىدعاء حسير

ى عبد الرزاق45614 81بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسخ  حسير

82بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىغفران عالوي جاغر45454

سالي جمال احمد18580
83بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننى

84بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىفرح عطوان عبدالواحد337074

85بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىحوراء ستار بجاي349630

86بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىحوراء خالد جاسم18590

87بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنور فرحان ابراهيم18680

88بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىريام كريم حسن93558

89بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنور احمد عيفان91554

ى شبيب93718 90بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسهاد حسير

ى مهوس18603 91بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىشجون حسير

ي460131
ين علي دوجى شير

92بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننى

93بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنور محمد عبدالرضا93571

اس صادق علي116152 94بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىني 

95بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىاسماء عالوي جاغر45263

96بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىبتول نزار حسون18747

97بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايات عبداالمير خيون534079

98بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىارساء جمعة تركي351080



99بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىتمارا محمد دهن93825

ى خالد نغيمش336062 100بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىبنير

101بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىمنى زويد هداد18598

102بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنرسين جواد كاظم473183

تبارك علي عبد45368
103بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننى

104بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىمريم ماجد عبداالمير352414

105بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىلؤي خالد مانع355802

106بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسماح حليم ثامر349962

ى473438 107بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىلقاء كريم ياسير

108بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىايات محمد دهن93922

109بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىزهراء جودة هراب94103

110بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىجنان صابر بليل94040

111بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىنور عماد لفته114244

 فتاح علي114327
ى 112دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىحنير

يف114078 113دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىزهراء مهدي رسر

114دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىوئام داود سالم93318

115دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىاشواق جاسم محمد45204

ى عبدالرزاق45643 116دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىضخ حسير

117دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىخديجة جاسم محمد45218

118دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىمروة مهدي كاطع93100

119دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىاشجان جعفر قدوري45893

120دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىسعاد حكمت جيجان536857

121دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىهديل شاكر كاظم473537

122دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىعجيلة عليوي جاسم93281

123دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىوجدان كاظم غياض458731

ى473496 124دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىزهراء عبدالحسن حسير

125دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىسماح كاظم زيد349554

126دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىدالل ماجد عبد114291

127دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىاخالص كاظم سعدون473150

128دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىرغد عبد محسن559689

129دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىضخ عبدالشهيد عبدالحسن337025

130دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىحوراء نجف عبد398758

ي محمد18799
131دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىوسن عبدالغنى

ى351266 132دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىشيماء عبدالمهدي عبدالحسير

ى45121 133دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىعذراء محمد حسير

134دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىعبير جمعة عبد336088

135دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىختام لطيف علي18586

136دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىنور سالم طاهر335905

137دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىابتهال جابر حمود45689

138دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىهيفاء شيحان مسعود351163

139دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىحوراء جبار شيحان474188

ي113952
140دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىنورالهدى محمد ماضى

عذراء سامي جواد473220
141دبلوم3سومر 23893ذي قارأننى

142دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىسناء عطية عبدالرضا337157

ى نارص45434 143دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىمنار عبدالحسير

144دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىسجا حميد عودة45629

وق جاسم شنشل337030 145دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىرسر

زمن علي جودة45292
146دبلوم3سومر 23893ذي قارأننى



147دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىزهراء خضى فضيح353926

148دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىدعاء انعيم كريم45868

ى103888 149دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىزهراء وحيد حسير

ى هاشم93379 ى عبدالحسير 150دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىبنير

ى يارس92388 151دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىشيماء حسير

152دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىرغد طالب حميد536875

ين جواد عبد352561 153دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىشير

ى هليل116142 154دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىبيداء حسير

155دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىعذراء كريم عجيل91772

156دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىدعاء كمال احمد113984

157دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىزينب محمد كاظم536958

158دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىنور عبد الستار جبار114118

159دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىعلياء كاظم عبدالمهدي92971

مريم علي حسن347160
160دبلوم3سومر 23893ذي قارأننى

ي جبار صباح116133
161إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىامانى

162إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىهديل محمود نارص254590

زهراء علي عموط475730
163إعدادية3سومر 23893ذي قارأننى

ي536920
164إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء جمال غنى

165إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىايه عوض ثجيل242179

ى349866 166إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىاديان عالء عبدالحسير

167إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىرقية قاسم شالكة92424

168إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىاساور غسان صكبان475694

 مهند علي321514
ى 169إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىبنير

ي فرحان475706 170إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىهدى ناج 

171إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىتبارك ستار حواس335494

يف93409 172إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىحوراء مهدي رسر

173إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء عدنان محمد350077

174إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىسخ  عبدالشهيد عبدالحسن321435

175إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىنبا حسن عبدالكريم350257

176إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزينب مهدي تاية18417

177إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىطيف برزان محمد337244

178إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزينب برزان طاهر336787

179إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىفاطمة اياد احمد94334

180إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزينب علي عمران398556

181إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزينب اياد احمد94295

ى خليبص114082 ى حسير 182إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىحنير

183إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىغدير عامر عبد116121

184إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزينة رياض فضد537058

185إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىفاطمة خالد مانع352060

186إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىشموس شلش طعمة93767

ى شبيب280626 187إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء حسير

ى سلطان عبد337117 188إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىبرسر

189إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىهبة محمود نارص242070

190إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىهدى عبدالجبار سعود473966

191إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىتبارك محمد خضير475714

192إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىاالء عماد محمد45884

193إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىريم نجم عبدالسادة349977

194إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىفاطمة رعد شهاب242279



195إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء عبدالحسن عجيل116114

ى18559 196إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىدموع حميد حسير

197إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء جاسم حسن114274

ى نجم91629 198إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىنورالهدى حسير

199إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىنرسين جواد عبد352233

200إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىنجالء عليوي جاسم280363

201إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزينب ناظم محسن351010

202إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىمهجة عارف سدخان18484

203إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء عبدالجبار سعود473958

204إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىلعيا رعد شهاب116091

205إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىهاجر سمير بحت451464

206إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىسبا سعيد مزعل321330

ى114287 207إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىانوار عقيل حسير

غفران فتاح علي537041
208إعدادية3سومر 23893ذي قارأننى

209إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىليل فتاح حسن534807

210إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىايات عبدالجبار ذياب113960

211إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىصفاء نجف عبد398799

212إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء محسن طالب414580

213إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىدعاء خضى ريسان353167

يف280610 214إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىعذراء نعيم رسر

215إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىبتول عماد جبار18701

216إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىدعاء شعالن هدية280314

ي335795
217إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىحوراء صادق ثوينى

218إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء عبدالصاحب فارس45046

219إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء نجف عبد398817

220إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىاديان عطية حافظ349667

حوراء علي جودة45311
221إعدادية3سومر 23893ذي قارأننى

222إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىفاطمة برزان طاهر336773

223إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىسارة موس خزعل280341

يف مزيعل388614 224إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىيرسى رسر

ى هادي92201 225إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىنور حسير

226إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء حامد مروان116124

227إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىزهراء سالم محسن451516

228إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىسخ  عبدالجبار داخل92444

229بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسلوى كاطع راشد114227

ي18539
 
ف 230بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىاسيل خليل رسر

231بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىسندس مهيدي كاطع93064

232بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىصفية اوحيد لفته45702

233بكالوريوس3سومر 23893ذي قارأننىافراح كامل محمد336116

234دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىمسار نعيم مري    ح426282

235دبلوم3سومر 23893ذي قارأننىرغد ريسان شعيبث353657

236إعدادية3سومر 23893ذي قارأننىامال مصعب شالل337061

ي مطلك454906 1دكتوراه3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر ناج 

ي452762
2دكتوراه3الشهداء 23894ذي قارذكرسعد زعاطي شمخى

3دكتوراه3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عطية كامل452617

4ماجستير3الشهداء 23894ذي قارذكرواثق ماجد جي 534576

5ماجستير3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد فالح يونس452442

6ماجستير3الشهداء 23894ذي قارذكرماجد مطر عباس544617



7ماجستير3الشهداء 23894ذي قارذكرمهند نعيم ثجيل453123

ى23515 8دبلوم عالي3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدهللا مكطوف حسير

ي جي 451739
9بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرخالد شمخى

10بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرخضير عبود عاضي534698

11بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرهالل عبود عاضي545227

12بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمضى عبدالحميد عبداالمام550124

ى88456 13بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحسن سنيد حسير

14بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدهللا حسن عذيب323188

15بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعالء محسن عبدالرزاق454879

16بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرليث غازي نعمة452775

ي23620  علوان حرن 
ى 17بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

18بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرفائز مزهر رسفان23577

19بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرانمار احمد حامد89005

20بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكروهب محمد عبد89776

ي عالل88659
21بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمناضل غنى

22بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعمار موحان ضيول23682

23بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسنان مجيد شاكر23569

24بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد عامر عبيد454694

25بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد ابراهيم خلف323126

26بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدالحمزة خلف عبد89347

ى عودة جياد315839 27بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

28بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراياد عدنان محسن553705

29بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر حايل جابر460544

30بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرامجد رحيم مجيد460496

ى292072 31بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكربارق عزيز ياسير

32بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرنشوان طالب عبد452417

33بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمؤيد خضى خشم113841

34بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدهللا علي فرحان88893

35بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكريوسف شالل عمر452801

ي عطيه ثجيل452726 36بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرراج 

هللا نارص292959 37بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكركمال خير

38بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسعيد مزهر رسفان89364

39بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعماد صبار بدر452994

40بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي صالح عبدالصاحب323001

ى كريم89580 41بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعماد حسير

42بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكريوسف نارص هنيدي454756

43بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسعد جي  عواد88544

44بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن رزي    ج نتيش113890

45بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرايهاب طالب حسن451462

46بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرانور عبدالحسن هادي23527

47بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرنسيم احمد حامد89410

ى محمد دهيم88868 48بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

49بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرجواد كاظم جابر454742

50بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحامد حمود مهاوش113900

 علي نارص452550
ى 51بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

52بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر حميد عرنوص534692

53بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد نايف علي113838

54بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى حبيب صكبان113959



55بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي شهيد عامر534642

56بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد هوسان شامي534606

ي حسن عذيب454864
57بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرهانى

58بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكربدر كريم ابراهيم460485

59بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرفيصل عامر سعدون534708

60بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرنوفل كريم علي322986

 علي خلف534073
61بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى

62بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد راشد نعمة322919

63بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرنايف عبدعلي مزعل454983

ى سالم292507 64بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد عبدالحسير

65بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر كاظم حسن89593

ي عالل534580
66بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى غنى

67بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد عبود عودة452792

هللا رهيوط محمد23553 68بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرخير

69بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراري    ج رزاق عبدالرضا35701

ى شدود323166 70بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عبدالحسير

71بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد علي فرحان291984

72بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكررياض قاسم عبدالصاحب414843

73بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعالء علوان عاجل534646

74بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر جاسم ديوان454496

75بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمظفر عمران عيىس534655

ي عبدهللا جياد89163
76بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرغنى

ي558671 77بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد عواد اهلون 

78بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر حمود مهاوش113846

ى كامل صكبان535635 79بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

80بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي خلف جياد35505

81بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد عبدالرزاق عبد113779

82بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسام الدين عامر حسن460514

 علي وادي542199
ى 83بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

84بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد ثجيل شبيب544133

85دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرسجاد حميد عرنوص460662

ي89433
86دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكربشير وحيد شمخى

ى كريم469360 87دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرنعيم حسير

ى شدود معارج455135 88دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدالحسير

89دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي كاظم جعفر323117

ي جبار طالع323110
90دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرهانى

91دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسام مجيد شاكر454621

ى خضى عباس88747 92دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

93دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلوان نعيم عبيد452626

94دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرسعد مهدي جي 454611

95دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي جهاد ناهي89708

96دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسام زغير فالح89110

97دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد عبدالكاظم لجالج534632

ى جابر322976 98دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعماد عبدالحسير

99دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعباس سلمان صالح387745

100دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي جي  عواد89630

101دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكركريم حبيب شهيب323024

ي469441
102دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرشهاب عبدالكاظم عان 



103دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرضياء كاظم فليح23539

104دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعباس رويشد خلف534674

105دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر رجب حيدر323052

106دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي كامل معيلي292675

107دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرزياد عباس علي291883

108دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعادل وذيح غافل291683

109دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدهللا عبدالرزاق عبد452588

 علي عكلة452581
ى 110دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

111دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد عبدالرزاق عباس323074

ى نعيس عبد455594 112دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

113دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعباس جميل مهلهل460472

114دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن جبار نارص452408

115دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد هليل مخيلف89120

116دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرسعد زغير عفات113782

117دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرطالب جبير موتان35692

118دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرخالد حسن عبد455876

119دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد صباح ارميض89855

120دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد طالب حسن23499

121دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعالء داخل علي451480

122دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عودة عبد534586

123دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد جاسم ثجيل323103

124دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد داود سلمان534653

125دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكربارق جابر عواد454994

ى454726 126دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد جمال حسير

127دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعادل عباس سالم454407

128دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمسلم عقيل ابراهيم113768

129دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمهدي زغير درباش97886

130دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرسلمان علي مرزوق548401

ى550385 ف نعيم حسير 131دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرارسر

 هوسان شامي455142
ى 132دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

133دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد صالح مهيجر455173

134دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمبدر عبد هاشم322963

ى جميل مهلهل534538 135دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

ي23609 136دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرجاسم محمد عرين 

ى541764 137دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراكرم طالب عبدالحسير

138دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى محمد بدر453308

ى113821 139إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرصباح محمد حسير

ى88493 140إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرجاسم جبار حسير

141إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرايهاب حسن كريم113902

ى عبدهللا469971 142إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكررسول عبدالحسير

143إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن فالح عبد89971

ي سدخان550403 144إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرصباح عبدالنن 

145إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكررعد مهدي جي 460527

146إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكررائد طالب نايف453231

147إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد حسن عبد453139

1ماجستير3الشهداء 23894ذي قارذكرمصطقى فالح يونس455288

2بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحسن احمد جي 88769

3بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكروائل محسن عبدالرزاق453007



4بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمصطقى وارد مايع89036

5بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسامر حميد رشيد454559

6بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمنصور ريسان خلف455629

7بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمهند حميد رب  ح113922

8بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرموس مسمار موس322959

ي322956
ى منشد راضى 9بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

10بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسجاد صالح جحيل291722

11بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرفهد سعد عبدالعزيز323119

12بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد علي هدام453077

13بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد صبار بدر113887

14بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي محمود جبير113772

15بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعالء عبدعلي سعدون460541

16بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى فالح يونس23508

17بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكروائل خالد كاطع291688

18بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرامجد فريد مهدي460553

19بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكريعقوب جبار رحيل88845

ي نزال23476
20بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد ثوينى

ى سالم23521  عبدالحسير
21بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمصطقى

22بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرربيع غانم عوض113898

23بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرقاسم علي عبد هللا322948

ى ثجيل88475 24بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرماهر حسير

25بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمنتظر صباح سلمان23622

ى لفته460861 26بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي حسير

27بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراكرم نصير عبدالكريم291987

ى جواد كاظم35562 28بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

29بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي غازي عسل23560

ى عزيز كشيش322973 30بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

31بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرجاسم زعال عزيز455024

ي ورش292552
32بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي راضى

33بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتظى خالد حميد88536

34بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعبداللطيف عبدهللا خضير323174

35بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعيىس كريم زويد23511

36بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي رحمن سلمان113945

37بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعادل وحيد ردام23550

38بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعباس رسن كامل23606

39بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمسلم مسعد هاشم113868

ى خضير558674 40بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد حسير

41بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرنورالدين مراد كاظم89083

42بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد احمد حامد113869

43بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكررضا حيدر محيسن292926

44بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عبادي سهر534614

ى طاهر455056 45بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعبد السالم عبدالحسير

46بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكركرار رحمن سلمان113916

47بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر عبدالرزاق عباس460478

48بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي مطر عباس88991

49بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي حرجان مجيد292669

 علي عباس113797
50بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمصطقى

51بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي خضى سلمان88733



52بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكركاظم عبدالعباس تعبان35540

53بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرانور صباح سلمان23626

ى454717 54بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحسن كامل حسير

55بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسجاد داود سلمان23544

56بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد كاظم سالم88631

57بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمنتظر علي محمد حسن113832

58بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكروسام محمد نعمة454955

ي جخيور89892  عرين 
ى 59بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

60بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرطاهر حمود مهاوش291866

61بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عبدالرضا جبار89442

62بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراكرم عزيز نعيم292153

63بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر جبار هادي455035

ي460502 64بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد عواد اهلون 

65بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرضياء محسن عباس322994

ى شدود323047 ف عبدالحسير 66بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرارسر

67بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد بدر عزيز292271

ى89027 68بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عمران عبدالحسير

ى455902 69بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد راشد حسير

70بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرصادق ماجد عبد113819

71بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسامي جحيل هداد293048

72بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرقيس عودة داود453248

ى عبدالخضى لفته35674 73بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

74بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرلؤي عودة داود453286

ى534679 75بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد راشد حسير

76بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عادل كاظم291664

77بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسعد ريحان خليف452713

78بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدالعزيز عايد فليح454401

79بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد شالل عمر291983

80بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرنور صباح عبدالجليل35496

81بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكربدر حسون صحان23525

82بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحمزة هوسان شامي455114

83بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراسعد نعيم حسن113852

ى88799 84بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عبدهللا حسير

85بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمهند خضير عبود113951

86بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرصالح خلف جياد113878

87بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد نصير عبدالكريم88524

88بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمود عباس محمد451455

89بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمهدي حميد درويش89834

90بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسيف عيىس موات89738

91بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرناطق شنيار جازع113905

92بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى دخيل جي 452913

93بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتظى جاسم حسون292295

94بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى طالب محمد35604

95بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسام عودة جايد469502

ة35590 96بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرنواف حمدهللا عي 

97بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمنتظر رحمن عبود113862

98بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرضياء حمود موازي23579

ى محمد نعمة454939 99بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير



100بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعالء حميد بدر88502

101بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرصفاء شمول فالح113930

ي كريم محمد113875
102بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرهانى

ى469960 103بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد عبدللة حسير

 علي89188
ى 104بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي حسير

105بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى رزاق جاسم322902

ف452966 ى زامل مرسر 106بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

107بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكررائد احمد محيسن88971

108بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي كريم جبار292768

109بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرفائز درفيل حطامان113848

110بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرحسام عبدالواحد نعيمه89377

111دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عبدالكاظم نعيم113777

112دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرسجاد حسن خويط304474

113دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرنورالدين صاحب عداي323175

114دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي جواد كاظم455153

115دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد عبدالرضا جبار451459

ى صباح عبدالجليل23586 116دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

117دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرفارس جليل دخان113941

118دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن رشيد ضيدان292818

119دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكررشيد عبادي كريز23581

ى صالح سعيد292594 120دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

121دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرصالح مكطوف هادي113908

122دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمالك جمال رشيد23595

123دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن داخل حسن113794

124دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعباس سعد مهدي291630

ي شوين469910 125دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحمزة خير

126دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي حمود موازي23574

127دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرزين العابدين عبداالمير مهنه558677

128دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرفرقد نعيم ثجيل460526

ى عطية كامل89339 129دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

130دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكريوسف عبدهللا جياد35554

131دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعطاهللا جابر عبار23585

132دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمهند كامل نارص23563

133دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرصباح مكطوف هادي292102

ى فاضل رشيد292839 134دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

ى323059 135دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد راشد حسير

ي113850 136دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد هادي عبدالنن 

137دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد جابر خشن113765

138دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد خضى سلمان113931

139دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن محمد بدر454709

ي113813 140دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن علوان حرن 

ي292842
141دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد منصور راضى

142دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكروائل طالب نايف89094

143دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرجواد حرجان مجيد536133

144دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن جاسم حسن460512

ى خلف292305 145دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرنارص حسير

146دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي جبار حسن89692

147دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرسالم عودة عبار89480



148دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرضمان يوسف سعود113943

149دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى غفار صبيح113940

 علي460677
ى 150دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرنور امير

151إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرسجاد علوان نعيم304491

ة292593 152إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرخالد حمدهللا عي 

153إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمؤمل محمد مدلول291636

154إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرماجد عبدهللا كمر291654

155إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي نعمة عجيل452885

156إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن حميد رشيد455412

 حامي محمد534800
ى 157إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

158إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر رحيم حمود292059

159إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن طالب حسن534794

160إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدهللا عبدالرزاق شيحان323011

ي534814
161إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدالجبار جمعة منخى

162إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرسجاد عادل كاظم293114

163إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي وارد مايع469452

164إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرلطيف عبدهللا جياد534544

165إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن خضير خصاف292183

166إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمهند عبدالحميد كامل322916

167إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد عامر عبيد23518

168إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحبيب علي حرز534616

169إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر عزيز نعيم273338

170إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عبد هاشم460546

171إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي محمدعلي عبدالمهدي113937

172إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتظى جمعة عبد460648

173إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي يارس حمدان453259

ي داود534747 174إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي ناج 

175إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد حبيب حنون323064

176إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرباقر سهيل عبود23582

هللا رهيوط113913 177إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرانمار خير

178إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد كريم جابر292743

179إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي مجيد حميد292710

180إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد برزان سالم113923

181إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعقيل فاضل كريم534623

182إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمصطقى حيدر كشمر323030

183إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن حيدر عبدالكاظم455539

184إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكركاظم اسامة كاظم322897

185إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرجعفر ثجيل خضير460595

186إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرصالح كاظم عودة291735

187إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحمزة مجيد عبود229639

188إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمنتظر حميد عرنوص469921

يف كامل292174 189إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد رسر

ى454328 190إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد رحمن عبدالحسير

191إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراسامة محمد كاظم229625

192إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد صبار رسحان113770

193إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد محسن عباس323133

هللا رهيوط292382 194إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد خير

195إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرموس عامر عبيد113971



196إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرخالد هالل سعود292900

197إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد فالح مديح451443

198إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرنجم عبدهللا جياد88925

199إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي نزال عبدالرزاق229595

200إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن عبدهللا قاسم113882

201إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرهشام زامل هاشم469979

202إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدهللا تركي ثامر292618

203إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمهند خضى خشم23589

204إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعباس هالل عبود453277

ى خضى229652 205إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي حسير

206إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرسعد فرحان منشد455731

ى كاطع88911 207إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي حسير

208إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد حميد برزان454635

209إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرصالح حسن عبد292349

210إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكركريم يحنر كريم88696

211إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد خضير عبود113949

ى حسن453131 212إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكربشار عبدالحسير

213إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمنتظر رياض محسن455317

214إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد مجيد عبود292981

215إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحسن جواد كاظم293017

216إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكربدر مسير كايد113788

217إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرسجاد سهيل عبود229613

ى طعمة455824 218إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمنصور حسير

219إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمرتضى حميد خضير292427

ة292913 220إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي حمدهللا عي 

هللا292237 ى خير 221إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي حسير

ى عزيز534818 222إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحيدر حسير

223إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي منير عبدالكريم291954

224إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرانور جبار مطرود426600

225إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحمزة عباس حسن229630

226إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد عبدالكريم شامل455389

227إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن خزال كاطع455519

ى سالم عبدالزهرة292866 228إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

229إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمنصور مسعود عطب113784

230إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد عويد عيىس23556

هللا مسير455439 231إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرابراهيم خير

232إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكركاظم علوان نعيم113970

233إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد حسن محيسن292454

234إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن محسن عبدعلي23566

 علي460567
ى 235إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي حسير

هللا مسير452392 236إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدالعزيز خير

ى شدود323005 237إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد عبدالحسير

238إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرنواف قاسم دوشان453069

239إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي عبدهللا علي293069

240إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعادل جعفر منشد456877

241إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد بدر عزيز292276

ى ثجيل534833 242إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراياد حسير

243إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسام عودة عبار292136



244إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد محمود جبير113891

245إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكررائد قاسم عبدالصاحب415802

246إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرزين العابدين عادل كاظم293036

247إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمصطقى سنان مجيد113935

248إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرانور صباح عرمش23519

ى113856 249إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرسعود شغناب حسير

250إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرستار عدنان هاشم455687

251إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرماجد صباح عزيز113883

252إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد كاظم سالم89237

253إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي فليح حسن398203

254إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرصادق حسن جابر534774

255إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد كاظم عني 460493

256إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي وادي دهام460462

 عبدعلي نارص460847
ى 257إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

 عبدعلي جاسم89149
ى 258إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرالحسير

259إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي نارص كمر23546

260إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعباس خضير علي23490

261إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحسان محمد فزع113776

262إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد علي جبار23591

263إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكراحمد ريحان خليف460479

264إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرالمرتضى عبد بريسم460494

265إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسن فالح عبدالجليل292368

ى شدود323050 266إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرسجاد عبدالحسير

ى عالء محسن88965 267إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

268إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعلي ماجد كاظم291650

269إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرسجاد كاظم جاسم291892

ي452484 270بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرعباس علوان حرن 

ى خضير453103 271بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكريارس ياسير

272بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرسعد جليل دخان323152

273بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكررسول خفيف ظاهر23502

274بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارذكرجعفر كريم محمد292453

275دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكراسعد منصور سلمان89753

276دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرعمار ناهي خطار113980

ى فرحان حبيب88593 277دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسير

278دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرمحمد عبدالصاحب جابر88680

279دبلوم3الشهداء 23894ذي قارذكرحسام ناهي خطار292532

280إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرخالد حميد نعيمة88512

281إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرعبدالرحمن محيل عداي113974

282إعدادية3الشهداء 23894ذي قارذكرلقاء جبار صالح23531

1ماجستير3الشهداء 23894ذي قارأننىرباب لفته زغير455128

2ماجستير3الشهداء 23894ذي قارأننىريم عبداالمير برغش323182

3ماجستير3الشهداء 23894ذي قارأننىدالل عبدهللا مكطوف23512

ه خلف عبيد89762 4بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىسمير

5بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىازهار خلف نارص460506

6بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىفاطمة كاظم عباس113874

7بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىفاطمة عواد بنيد452413

8بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىمريم عامر عبيد23588

9بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنوال عباس كزار454892



10بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىكوثر لفته زغير455119

11بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنور صباح سلمان460468

12بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزينب عطية كامل454675

13بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنجالء صالح مهدي454356

14بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىايهاب رزاق عبدالرضا460561

15بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىريام جميل جهاد452437

16بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىخولة محمد جاسم452820

ى خلف23542 17بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىرؤى شنير

18بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىرشا حميد راشد535874

19بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزهراء عباس موازي534662

20دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىهناء محمد عبدهللا452749

21دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىوئام حميد عطية460678

22دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىجنان عادل شكاجي534701

23دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىاالء كاظم علوان534637

24دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىشيخه جي  نارص541763

25دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىغادة ثجيل شبيب454733

26دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىعبير صالح مهدي534620

27إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىمهدي عجيل شهيب534830

1ماجستير3الشهداء 23894ذي قارأننىابتسام فالح مديح453145

2ماجستير3الشهداء 23894ذي قارأننىاالء صالح مهدي452562

ي89196
3بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىايات منشد راضى

4بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزينب عبدالباسط عكلو291626

5بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنور رشيد ضيدان292314

6بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىروان رحيم تبينة291712

7بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهجران خضير عواد534565

8بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهند صالح مهدي291605

ى احمد محيسن23614 9بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهيلير

10بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىفاطمة عبدالزهرة جبار454769

11بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىايات ثائر عبدالجليل323038

12بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىندى محمود جبير113906

13بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهدير عامر عبيد23479

ي مكطوف452689
14بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىسماح راضى

ي23496
ى
ى شاف 15بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىمالك حسير

16بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىمأسي قيس صكبان455162

هديل خضير علي35518
17بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

18بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىعبير دحيدح عباس460515

19بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهبة كاطع مكطوف23604

20بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىدعاء قاسم غركان89615

21بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىسحر ماجد كاظم35463

مروة هاشم عبدعلي113977
22بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

23بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىارساء ماجد كاظم23628

24بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزهراء جاسم صالح113763

25بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىاحالم صبار بدر113889

 علي89535
ى 26بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزهراء حسير

ى454578 27بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنور يارس ياسير

28بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزينب مجيد حميد113807

ى453086 29بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىانوار يارس ياسير

30بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنور رحمن نشيو113955



31بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىشيماء حازم شنته113810

32بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىازل صالح مهدي89574

33بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزينب علي جبار322939

سالي عبيد خليف451835
34بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

35بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىايام جاسم اركوس113829

36بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزينب سعد عبدالباري23612

رميل علي عباس113786
37بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

امال خضير علي35531
38بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

اعتماد سمير مجلي454618
39بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

40بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىسارة حمود موازي534615

41بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنداء فوزي مجيد88483

42بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىسليل ياس خضير534591

43بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهنادي عباس حسن89496

44بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىريام كريم جبار292782

اسيل خضير علي453057
45بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

 علي460569
ى 46بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىيرسى امير

47بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىاسوان حاتم كاظم292134

48بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزينب عادل كاظم113909

49بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهدى كاظم سالم35647

50بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىذكرى حسن فليح322905

51بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىايات مجيد عبود23617

52بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهديل صالح مهدي89558

ى292252 53بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىشهد محمد عبدالحسير

54بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىاسيا عبدالرحمن عبد23486

55بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىدعاء نعيم ثجيل469897

اديان مجيد علي453096
56بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

57بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنور رياض عبدالقادر452449

58بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىحنان كاظم سالم35660

59بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهديل عني  نارص452429

نور عدنان غالي452949
60بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

حوراء علي عبد454965
61بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

ة460533 62بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنضال غليون عي 

63بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىعهود محسن عبار293019

64بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنهاد خضير عبود292883

65بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىرسل طالب حسن88934

66بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىحال خلف علي89589

67بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهدى حامد عبد323079

68بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىصباح عزران حمود35715

69بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىانوار فالح مديح453240

ي عالل35623
70بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىحنان غنى

71بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىدعاء محسن كاظم113835

72بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىدموع عبدالرحمن عبد23482

73بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىامل عبدالسادة نعيمة113953

74بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهناء مجيد ادخينه292625

ى292156 75بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىعبير راشد حسير

76بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىزمن فياض مسير89372

صابرين غالي عليوي452743
77بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

ي89182
78بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىشيماء منشد راضى



79بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىامنة رزاق جابر455068

80بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىسمية كريم خلف534687

81بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىرحاب نجم عبد534595

ى سهيل عبود35581 82بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىحنير

صابرين علي عكلة454750
83بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننى

84بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىطيبة كاظم زامل113885

85بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىرسى فوزي مجيد292562

86بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىنجالء حميد برزان113892

87بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىكوثر رياض محسن491477

88بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهاجر صالح مهدي89544

89بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىعفراء حازم شنتة113932

هللا نارص534543 ين خير 90بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىشير

91بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىدعاء كاظم جاسم89311

92دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىايمان كركان جراد534667

93دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىكفاية جي  نارص534581

94دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىعبير خالد فرج460538

95دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىنوال محسن عبار113958

 علي89868
ى 96دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىهبة حسير

ي عناد23522
97دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىساميه حسنى

98دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىمروة زيد مخي416513

يف113877 99دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىصبا لطيف عبدالرسر

100دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىنورالهدى خضى فرهود113845

101دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىلمياء نارص حطاب113800

102دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىمنال محسن عبار292168

103دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىهدى نعيم ثجيل456572

104دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىنغم محمود جبير113927

ي صباح رميض89174
105دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىتهانى

106دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىعلياء نعيم عبد113858

107دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىنور يحنر غازي23611

108دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىمنى جواد عبدالكاظم23534

مالك علي كامل23600
109دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننى

110دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىميالد عبدالسادة نعيمة113804

111دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىمنى حسن عبد89355

112دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىزهراء عادل كاظم73900

113دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىدعاء صباح سلمان23506

114دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىايمان حميد كاظم292724

115دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىحوراء وليد قنديل454687

نور علي كامل23602
116دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننى

117دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىمنار حميد رشيد454533

118دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىبراء كاظم فليح113894

119دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىبيداء عبدالرضا عبيد98332

120دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىفاطمة عبدالباسط عكلو291621

121إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىزهراء عبدالرضا عبد291646

122إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىخديجة طنش عبدعلي551496

123إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىنوال ثجيل سمير292523

124إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىسخ  احمد موحان292942

125إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىعتاب عامر عبيد453270

126إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىديانا جاسم اركوس281397



127إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىطيبة مجيد حميد292691

128إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىاسيل رعد مهدي460826

129إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىسخ  موس كاظم113918

ى خالد حميد292407 130إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىبنير

131إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىحوراء عادل كاظم291858

132إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىجواهر حيدر موحان229615

133إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىفاطمة خزال كاطع454461

134إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىزينب جواد كاظم469943

135إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىرشا نزار جابر292435

ي كاظم453116
ى غنى 136إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىحنير

ى452574 137إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىنورالدين يارس ياسير

138إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىنورالهدى خالد حميد292654

139إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىسخ  حسن عباس291942

140إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىهاجر رياض محسن455353

141إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىحوراء محسن عباس453185

142إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىسخ  نصير عبالكريم89058

143إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىسارة عبدالباسط عكلو89882

144إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىنورالهدى حاتم كاظم113863

145إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىنورالهدى عماد فياض292287

146إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىافراح حيدر محيسن89072

ى460483 147إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىانتظار احمد عبدالحسير

هللا رهيوط292723 148إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىفاطمة خير

149إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىفاطمة بدر عزيز291920

150إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىكوثر محسن عبار292977

151إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىسخ  عبيد خليف455467

152إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىختام عطية كامل292405

153إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىزهراء محيبس محمد113853

154إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىسارة خليل ابراهيم113920

155إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىمريم فالح حسن229645

156إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىسنا عطية كامل23536

ى322938 157إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىفاطمة بشير حسير

ى292310 158إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىقنوت ابيش حسير

159إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىابتهال عبدهللا مكطوف229593

160إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىعلياء مجيد ادخينة291960

161إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىهديل رعد مهدي469394

162إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىبشائر جبار خلف548856

163إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىزهراء محسن سنيد454665

ي460554 انوار عواد اهلون 
164إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننى

165إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىطه عبدالرحمن عبد89650

166إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىروان عيد تعبان89790

167إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىضخ صباح سلمان293003

ى رياض جواد35633 168إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىحنير

169إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىضخ عبيد خليف455487

ي دخان88575 170إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىامنة ناج 

ى291971 171إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىحوراء صادق حسير

172إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىدالل كاظم كامل291874

173إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىاجيال سعد جليل455221

174إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىدموع فهد عجيل532522



175إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىعبير هيثم مهدي460531

176ماجستير3الشهداء 23894ذي قارأننىافراح عباس طشجيل292091

177بكالوريوس3الشهداء 23894ذي قارأننىهديل كريم مزعل452470

178دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىحليمه بريسم مري  هم548863

179دبلوم3الشهداء 23894ذي قارأننىروناك قيس صكبان452783

ي550354 180إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىانتصار كنيهر زويخ 

181إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىافراح خشان سلطان113824

182إعدادية3الشهداء 23894ذي قارأننىسعاد مزبان كصاد113972

1دكتوراه3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررياض عيدان عبد535015

2دكتوراه3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر طعمة جبار419862

3دكتوراه3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرصباح صيوان عويد419774

4ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسام يحنر نارص475596

ى474435 5ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركريم فرهود حسير

6ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريحنر سعدي مطرود419731

7ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن هادي صالح347182

8ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي خلف كاطع534993

9ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد كاظم صكبان419681

10ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد طه يونس475011

11دبلوم عالي3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرباسم محمد شويل347167

12بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي هاشم عبد65482

13بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن عبد عباس45243

14بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد سعدون سليف387385

15بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرخليل ابراهيم جواد43375

16بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي محسن حنيان347327

17بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمرتخ  هادي عبدعلي535832

18بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحازم عبدالستار مزهر346808

ى علوان عبدالرضا347220 19بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

20بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسليم رمضان يوسف93637

21بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرظافر عثمان هاشم475151

ة45559 ي عبير ى تريخ  22بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

23بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررحيم محيبس علي43609

24بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عبد سدخان230034

25بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرضياء جبار حسن45517

ي420267 26بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرليث مطرسر صي 

يف عباس93152 27بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرهيمن رسر

28بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرازهر جواد داود347140

ى كاظم45613 29بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريوسف عبدالحسير

ى جعفر شبيب534734 30بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرامير

31بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعودة خليف شهد45332

32بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر عبد سدخان420023

ي534754
33بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرنصير صي  شمخى

34بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعبداالمير فاخر كاظم45526

35بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عبدالعزيز عبدالجبار418953

36بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراياد عبدعلي غضبان534970

37بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررائد جايد خضير419973

38بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن كاظم شنجار474584

ى خليف45503 39بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد حسير

40بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعمار عبدالرزاق قاسم476564



41بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمنتض خشالن يرس419405

42بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسعد عباس محمد44814

43بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرنائل عنبار محسن91147

44بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرانمار همام عزيز532357

45بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعمار عيىس هادي347114

46بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد كوثر ابراهيم91231

47بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرطارق نايف وصخ45065

48بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكروسام داغر مزيد42823

49بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررياض داغر مزيد439921

50بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي شعالن خلف534762

51بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريعقوب فرحان يارس474454

52بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد عبد حسن347311

53بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمرتضى طه يونس90833

ف عبدالرزاق نعمة419650 54بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرارسر

ي جبار420479
55بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد منخى

56بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحافظ كامل خويط418557

57بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرقضي حسون فليح534837

ى كامل محمد474602 58بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرياسير

59بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرصالح صيوان عويد420487

60بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسيف موس كريم418691

61بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريوسف كامل عبد534985

62بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرفهد هاشم سعد419853

63بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصدق جعفر جواد44320

64بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرقاسم عبد كاظم45484

ى442489 ى حمدان ياسير 65بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرياسير

66بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر يوسف علي419430

67بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر ماجد عاشور553435

68بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي عبود مهاوش43878

69بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرزين العابدين علي عبدالكريم534795

70بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرغزوان سلمان عطية458596

 علي535022
ى 71بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسيف ياسير

72بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد جميل هالل43975

73بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد مجهول سنوح536266

74بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعمار كاظم نجم420557

75بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرغزوان عاجل كتل420462

ى جخيور هراب535028 76بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

77بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراكرم حياوي طعمة534927

78بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكربالل باسل بشار419638

ى44752 79بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي نارص حسير

80بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرميثم سعدي مطرود420094

81بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد كريم عبدالحسن44026

ى45423 82بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد عبدالغفار حسير

83بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرتركي عبدهللا نغيمش419266

ي91161
ى عبدالغنى 84بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد حسير

85بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرزيد خضير فليح347662

86بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي احمد جاسم92105

87بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد رعيد كاظم459276

 علي نارص474994
ى 88بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير



89بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد كريم عبدالسادة500835

90بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي عبدهللا محمد535026

91بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي قاسم جابر346845

ي91173
ى عبدالغنى 92بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حسير

93بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرفهد صالح عوض475194

94بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركمال عبدالمهدي خلف91280

ي عبدالكريم389564
ى
95بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرصادق صاف

هللا418567 96بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن عبداالمير خير

97بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسليمان حياوي طعمة347337

98بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى حميد محمد548213

99بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد طالب حسن91384

100بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى قيس ريسان417164

101بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمخلد محمدعلي جاسم420323

102بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد حسن عبد94215

103بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى محمد مزهر347149

ى جاسب منشد475083 104بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

105بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي احمد جاسم418931

106بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركرار عبدالكريم كاظم470109

107بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر ضياء مجبل475536

108بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد مؤيد عبدالهادي418683

ى474981 109بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمهند مزعل حسير

110بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريارس محسن عدنان419373

111بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكربدر دخيل عبد419838

112بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد جبار حسن43828

ي نعيمة534776 113بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد راج 

114بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرفضل علي غالي534779

115بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريارس حميد يوسف44461

116بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعالء هليل كاطع534820

117دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمهدي صالح لطيف45474

118دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعبدهللا قاسم علي93385

119دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرزيد خلف جابر92783

120دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريوسف علي محمد90924

ي غافل389346 121دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي صي 

ى44042 122دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرلؤي زامل حسير

123دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد عبدالخضى بشارة45161

124دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعالء محسن عبدالرضا44267

125دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعمار صاحب حثال45677

126دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرفراس ريسان شناوة534740

ي جابر419238
127دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي شمخى

128دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحسان صالح لطيف94230

129دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرهيثم نارص ابوالهور441652

ى صالح420450 130دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي عبدالحسير

131دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراركان يارس عباس440303

132دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررافت شبيب فشاخ44284

133دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركفاح قيس هاشم419225

ي شناوه474484
134دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحمد حصنى

135دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي جبار حسن93751

136دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر يوسف يعكوب92723



ى44346 137دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي وهيب ياسير

138دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرباسم كاظم نارص45276

139دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد كاظم حسن44850

140دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد عزارة عطية420278

ى عنبار محسن94486 141دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

142دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرصدام رحيم حسن420309

143دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي ريسان شناوة534737

144دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد جبار حسن43847

145دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر مطرسر زغير346923

146دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر قاسم صياح476193

147دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعمار فؤاد محمد534773

148دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرليث مطر جاسم534786

149دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحمزة عباس مزبان418989

150دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرارشد عبدالكريم جاسم44197

151دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي سعدي مطرود419544

152دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرجميل ابراهيم جواد534783

153دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي كاظم محمد45358

154دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراثير عبدالهادي ظاهر388342

ى418526 155دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعبدهللا سعد حسير

156دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعالء حيدر ريسان475567

157دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرطالب محمد نارص347014

ي ملبس420233 158دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرميثم خير

159دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عبدالرحيم فشاخ390745

160دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرجواد كاظم عباس45236

161دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعمار جبار حسب125460

162دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراسعد خلف علي347069

ان419154 ى 163دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرجراح عكلة رمير

164دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي محمد يعقوب418583

165دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمنتظر سعدون كاظم93297

166دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمنتظر احمد عبدالستار419915

167دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى حمزه دمدوم474954

168دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررضا صفاء حسن419791

169دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن جبار حسن440166

ى175556 170دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكروليد بندر حسير

171دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرميثم مزعل دخيل534758

172دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرخلف نعيثل مرشد535013

173دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد سالم عزيز44507

174إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعقيل كاظم عبد44339

175إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرنصير عبد كزار91105

176إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسامر سنام كاظم45050

177إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعالء عطا عثمان346935

ى جاسم فيصل92901 178إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

179إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرستار ساجت غالي475860

180إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراياد حمد عثمان536080

ي389543
181إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعقيل صي  شمخى

ى جاسم44558 182إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حسير

183إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد نايف عبيد439661

184إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرخالد فيصل علي44964



ي وحيد44602 185إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي عبدالنن 

186إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركاظم جاسم عبدالرضا419247

187إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعباس ريسان شناوة534809

188إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرضياء مطرسر الزم534992

189إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرنبيل عالوي والي44743

190إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد قادر مهلهل442475

191إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عبد بستان44596

ي حسان486799
192إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعطاهللا ناسر

193إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريارس احمد ثامر91443

1ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد محمدعلي جاسم535012

2ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرصالح هادي فليح420419

3ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حميد نارص347200

ى شنان536180 4ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عبدالحسير

ى خضير ناطع93550 5ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

6ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى كريم حسن44829

ى548978 7ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررائد محمد حسير

8ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي اكرم فليح42732

ى419088  علي حسير
ى 9ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

ى93260 10ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي محمد حسير

11دبلوم عالي3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرفراس فاضل محمد44374

ى محمود جاسم475336 12بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

13بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد قاسم نارص92024

ي حايف475028
14بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي كانى

ى مجيد عبدالكاظم475067 15بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

16بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرزين العبدين كريم حسن44824

17بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرزيدون محمود سلطان548943

ى محمد عبدهللا475075 18بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

19بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد يحنر مهدي475509

20بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعالء حسن علي43541

21بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي نعمة خطار535000

22بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرليث عبداالمير عمران420262

23بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي محمد رحيم92232

24بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمهند محمدعلي جاسم535019

25بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد حيدر جاسم534778

26بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد مطرود محمد418793

27بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي نجم عبد419565

ى جاسم44498 28بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسيف حسير

ي45409
29بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعادل احمد سبن 

30بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى داخل بندر347195

31بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد بدر محينة44651

32بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمهيمن عزارا جابر388098

33بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعالء غياث فهد92363

34بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررائد جبار عطيوي44764

35بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكروسام حسون مجيد418455

36بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد باقر جعفر474833

37بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرماهر حميد يوسف44435

38بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراسامة همام عزيز44483

 علي غالب عزيز534811
ى 39بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير



40بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررامي مرتضى جواد45082

41بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمرتضى محمد مزهر420221

42بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد مجيد عجيل45251

ى داخل لفته358397 43بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

44بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمود شاكر تركي44244

ى93664 45بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريوسف بندر حسير

46بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد عبدهللا فرحان43587

47بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي مرتضى هالل44586

48بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن جمعة سنبل550905

49بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرماجد عبدهللا نغيمش419109

50بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرصالح جاسب محسن398699

51بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد سعد خضى387725

52بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد دعير مطرود92843

53بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى ضياء مجبل93613

 علي عودة93353
54بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى

ى طلب386873 55بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حسير

56بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي منشد فياض458974

57بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر رزاق نارص44148

58بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمنتظر سعد عبدهللا346901

ي عبدالكريم418446
ى
59بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرختام صاف

60بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عبدالعظيم خيون45647

ى شهاب عكاب94507 61بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

62بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرانس مالك محمد347208

63بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر عامر هلول419558

64بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرخالد طاهر كريم475499

65بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد كريم عزاز419934

ى عبدهللا خزعل91077 66بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

67بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد قاسم كاظم93412

68بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد طالب داخل93098

69بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرنارص صباح جابر175328

70بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي طالب داخل93081

71بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرغيث شاكر محمود474461

72بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي جاسم محمد347101

ى رسول مصطقى44314 73بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

74بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركرار فاضل محمد42749

75بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرزياد عبدالعباس سعدون554514

76بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرماهر سعد خضى42839

77بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي خلف عبد175529

78بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرنصير عبيد نارص42742

79بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسامر موفق سالم347206

80بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي هالل كاطع44682

ى535023 81بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد عبدالرضا حسير

82بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرليث حميد محمد548215

83بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن عدنان جابر474553

84بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى عبد لفته347261

85بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى كاظم درسر43968

86بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد رياض جعفر44404

87بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسلوان حسن خيون475503



88بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعقيل كاظم خضير419026

89بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسيف عادل عبدالكريم44454

90بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرغيث جميل عاشور44118

91بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرامير محمد هادي418962

92بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرليث احمد كريدي45211

93بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركرار جبار حسب45730

94بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حسن وحيد475540

95بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد جابر علي347361

96بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرنائل نزار شياع390808

97بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى عبدالرضا طاهر419983

98بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد مهدي نعمة91827

ى محمد جاسم175951 99بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

100بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمزاحم محمد شتوي44169

يف92335 101بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى حسن رسر

ي ايدام535620
ى
102بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكربدر عوف

103بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي صاحب حثال458658

 علي419747
ى 104بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حسير

105بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرهشام صاحب حثال458648

ي419906
ى نارص شق  106بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

107بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمهند رسول مصطقى535037

108بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد نجم عبد475488

109بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرساجد غالب طه473996

110بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد اياد جبار475594

111بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمرتضى كريم حمود175446

112بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد عبدالعباس منشد43260

113بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسجاد نعيم عبدالحسن458914

114بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حميد مجيد419500

115بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد كاظم كريم534793

ي230083 116بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسيف حيدر ناج 

117بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عباس مزبان92379

118بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرزين العابدين محمد عمران442501

119دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد ابراهيم خليل45071

120دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكروعد جابر ذياب43274

121دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد محمد عطشان91637

122دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركرار صبيح جبار535044

123دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرماجد مناجي نارص44012

124دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسعد منشد جابر91358

125دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد احمد سداوي418662

ى45388 126دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحسن حاكم حسير

127دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن مكي مراد281610

ى محمد44567 128دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حسير

 يحنر مهدي45620
129دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى

 حامد علي44916
ى 130دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

131دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعباس عطا عثمان346977

ى جاسم طارش93026 132دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

133دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي عامر عودة91263

134دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركرار فاضل كاظم91021

ى رياض جعفر347245 135دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير



136دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعزيز عماد كامل45596

137دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد قاسم حسن347235

138دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى حيدر عبد44858

يف420521 139دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرلؤي عماد رسر

140دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعبدالسميع خلف علي347278

141دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرنورالدين جبار حسن475516

142دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي نوري نايف44866

143دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي عبدالرحمن عناد346928

144دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسجاد حسن محمد45381

145دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد صباح كاظم44490

146دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر كوثر ابراهيم91245

147دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد علي سعدون347124

ى418924  شياع حسير
148دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى

149دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد طالب كريم419881

150دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعبدالعزيز محمد رسحان92739

ي347350
151دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررسول احمد سبن 

152دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عاجل مجلي419039

153دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر سعدي مطرود94276

154دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرجاسم فاضل صابر91058

ى غضبان44475 155دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرنارص حسير

156دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرغالب ماجد عباس44018

157دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعبدالمجيب خلف علي475126

158دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررضا كريم حسون91532

159دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسجاد عبدالوهاب جهد44394

160دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرصالح مهدي صالح45430

ى خيون347096 161دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررعد عبدالحسير

162دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد مهدي صالح45469

163دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد جواد كاظم474425

164دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن جاسب محسن428559

165دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسيف خيون كاظم45345

ى عواد550904 166دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعباس عبدالحسير

167دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد علي مطرسر93582

168دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد زاهر الزم42790

169دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد يحنر مبارك45570

ى جبار418816 170دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر عبدالحسير

171دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي كامل كيطان45229

172إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرفهد عواد محمد418591

173إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد محمود سعيد44328

174إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حميد نايف554101

ى طارق خالد475547 175إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

176إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمؤمل خلف عبد347050

177إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى احمد ماجد420065

178إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكربدر هالل سمير420014

179إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكررضا محمد هادي45111

180إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن صفاء حسن419804

181إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد صالح لهواك273404

يف347270 182إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي خليل رسر

183إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى جودت كاظم441392



184إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر صالح كاظم418974

185إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرايمن عمار فليح418672

ى392153  علي عبدالحسير
186إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى

187إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرادريس جابر مطلك532520

188إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن حمود فرهود418827

189إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعقيل ابراهيم عاجل419329

190إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمؤمل عبدهللا حميد45396

ى عالء دليل418519 191إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسنير

192إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمدعلي عدنان كاظم175778

193إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى رزاق جبار44839

194إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد فهمي جخيور230162

195إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرامير علي حميد442470

196إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرالحسن خالد جي 442508

197إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركرار علي يوسف475556

198إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد كاظم علي534827

اد418986 199إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي الحق سعدي رسر

200إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد عبدهللا حافظ230053

201إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعبدهللا بارز عبد45029

202إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرخالد هادي خزعل532519

203إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي حسن مصطقى93062

 علي كاظم91948
ى 204إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

ى امير عبدالرزاق44663 205إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

206إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى حسن طعمة92712

207إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى مجهول سنوح272964

208إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر يحنر صبار418804

209إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكريوسف جبار عبدالرزاق388379

210إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد اياد حمد101841

211إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد كريم محيبس347343

212إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسن كامل هاشم549600

213إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عبدالعباس منشد475887

214إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكربشير طالب داخل42831

215إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسامر ريسان شناوة442440

216إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد رياض عبدالكريم45060

217إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعباس فاضل لطيف532375

218إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحمد عزيز ساجت44310

219إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي جاسم محمد175394

220إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمجتن  احمد ماجد93567

221إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرموس علي موس442469

222إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعبدهللا عدنان عبدالرحمن534968

223إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعامر احمد ثامر44876

ى قاسم محمد534802 224إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرالحسنير

225إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي رحيم محيبس43707

226إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرامجد محمد كاظم420037

227إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى حسن لواف45349

228إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعالء محمد عبد91898

ى يحنر حمد101812 229إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسير

230إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمنتظر محمد كاظم475984

231إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر عبدهللا فرحان175838



232إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمسلم عقيل حميد93006

233إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمؤمل حسن مصطقى175618

234إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرصفاء حمود جاسم42757

235إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى محمد عبد43220

ى476107 236إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد علي حسير

237إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي هبيل كاطع475521

238إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى فاضل جخيور44806

239إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد حيدر محمد455829

240إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر حميد يوسف44422

241إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعمر عبدالمنعم عبدالكاظم45692

242إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعباس مرتضى جواد43357

243إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعباس عدنان عبداالمير418743

244إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد صباح ادهام45094

245إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمنتظر اخالص زامل44886

ى358268 246إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحالم مهدي حسير

ى44656 247إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي عبدالرحمن حسير

248إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد عدنان عالوي455681

249إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسجاد سعدي نزال420531

250إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحسام الدين محمد عبد230031

 محمدعلي عبدالمهدي474568
251إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمصطقى

252إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرمحمد صي  شياع418837

253إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرسجاد حيدر عبدهللا45202

254إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكركرار عادل عبدالكريم230097

255بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرقيض عيىس جعفر100644

ى475599 256بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارذكروليد رحيم حسير

257دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر غانم عكاب439928

ى93919 258دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراحالم جويد ياسير

259دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعلي لطيف صوين532373

260دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكراسعد محسن ثجيل45133

261دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرحيدر زامل معيوف45258

262دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعبدهللا محمد رسحان93730

263إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارذكرعمار عزيز حمزة358286

رنا علي عثمان347159
1ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

2ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنباء نعمة حميد420510

3ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء منصور هليل458991

4ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرانية شاكر محمود534978

5ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفاطمة جبارة جبار419990

6ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىابتسام سلمان عطية91423

ى474704 7ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهبة هادي حسير

ى شاكر534745 ى حسير 8بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىياسمير

9بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىضخ جبوري هادي420442

ي175373
غفران علي حسونى

10بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

11بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسهام يارس مهلهل45016

12بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدالل عبيد نارص44223

13بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاكرام فاضل شهاب534815

وسن علي شكاجي548211
14بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

15بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاشواق مطرود محمد45687

ى535030 16بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة حسن حسير



17بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب عبدالرضا عبيد535002

18بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينة عبدالرحيم فشاخ534816

19بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرواء عادل طالل44302

20بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمريم محسن بدر44367

ي92512
ى رزاق منخى 21بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىبرسر

22بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينة محمود سلطان420158

23بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىبثينة عباس عويد44231

24بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء عبداالمير محسن536187

 علي43795
ى 25بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىعلياء حسير

26بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىعواطف عبدهللا نغيمش419347

27بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرواء يحنر هاشم418847

28بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسىه خليل مسعد334317

29بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء محمود سلطان420167

ى177944 االء علي حسير
30بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

31بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىوسن مراد خطار418504

ى420047 32بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىساميه فارس حسير

33بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىازهار نجم عبد92493

34بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء عدنان كاظم43750

 عبدعلي346835
ى 35بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرؤى عبدالحسير

36بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب سعودي دايخ418487

ى هاشم175484 37بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينة حسير

ي535034
38بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىعلياء جبار شمخى

39بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىبسمة محمد رزاق459106

ى416225 40بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىانتصار فنجان حسير

41بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب ماجد عباس534054

42بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب سعدي نزال418882

43بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور محمد جمعة418980

44بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور عيدان نكار534748

45بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنورا حيدر كاظم455125

46بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهدى محمد رحيم273381

47بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة باسط خلف358211

48بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء شهاب عكاب90871

ريام عبد علي سعود420054
49بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

50بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهبة خلف عبد419003

سمراء عالوي والي419055
51بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

52بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء سعود ساير474796

53بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهدى رزاق حسن93168

54بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهاله خلف عبد347028

55دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمنتىه فاضل حسن417503

56دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىعفاف ضياء يوسف93800

57دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاخالص عبد كاظم347294

58دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىبثينة درويش ديوان534967

لظا جاسم حامي347299
59دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

60دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىصبيحة يوسف زميط45365

61دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىشيماء حسن جي 92265

62دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىناهدة مطرود محمد92829

63دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىتميمة عبدالستار عبدالكريم93779

ي عبدالكريم418766
ى
64دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىافراح صاف



65دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسحر عبدالجليل مسعد346894

66دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىابتسام عداي مرشد45490

67دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىشيماء رزاق عبيد93220

اق كاظم ذياب44338 68دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىارسر

هدى حميد علي440309
69دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

يف والي45603 70دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرانية رسر

71دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنازك طعمة شنون44389

72دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىارساء عبدالصاحب سباهي45320

73دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرسى نبيل ريسان420147

74دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىغدير طالب كاظم486600

75دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمنار شاكر رشيد346828

76إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسالمة حسون فليح458846

77إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدالل نسيم جابر474473

78إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسليمة جاسم محمد419818

79إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفضيلة عليوي نارص459352

80إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب يارس مهلهل92990

81إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرنا شهاب عكاب346794

82إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاسيل سالم جي 44255

يف عجيل45196 83إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىازهار رسر

84إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىغفران خلف رخيص470129

85إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىامنة كاظم خزعل418707

1ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسحر صبار عطيوي419417

2ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهبة كاظم موس551481

3ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىانوار هاشم سعد535003

ى94323 4ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدنيا سعد حسير

5ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرخاء شاكر محمد534984

ى177009 6ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاعياد كاظم شنير

7ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهدى كاظم حسن420197

8بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاسماء منعيى الزم93121

9بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمها ارشد شهاب44139

هدى علي جابر43485
10بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

11بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاديان احمد نارص535006

12بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء جبار بدر346882

غفران مكي مراد44400
13بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

يف عبد91811 14بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمرزوقه رسر

ي175349
زهراء علي حسونى

15بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

16بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىافراح ساجت وحيد44699

17بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب زاهر الزم43664

18بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىملوك ماجد سالم43898

19بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنورالزهراء محمد محيبس44158

20بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسهاد عبدالعباس سعدون397641

21بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنورهان شهيد سعدون346876

22بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب بارز عبد45297

23بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىانتظار كريم نغيمش420502

24بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء كامل الزم92301

25بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمرؤة نعيم هليل358325

26بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهدى عبداالمير عمران388376

27بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمالك خالد سهيل44123



28بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفاطمة قاسم صباح175759

29بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىايام عبدالكريم عجمي91192

30بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنجالء طالب علي418535

ى347129 31بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء امير حسير

 علي419762
ى 32بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة حسير

33بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينة جاسم محمد45189

34بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهنوف ساري كطان92678

35بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة نعيم هليل45626

36بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفاطمة جمعة سنبل460706

37بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمها سعد زوري420031

38بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىضخ احمد سداوي418650

39بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفاطمة كاظم مطر475098

40بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىوئام ستار قاسم177498

41بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور شاكر رشيد175226

42بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىضخ رزاق مهدي43530

ريام علي محينة346916
43بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

44بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسحر حامد نغيمش534790

45بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهدى داغر مزيد43940

46بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرند حميد محمد475495

47بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء جاسم رزي    ج418627

ي347226
48بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىعلياء حسن شق 

49بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىخمائل كريم عبد474812

50بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنبأ موس جي 418379

51بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب عبدالرحيم فشاخ347285

اطياف علي خليل389361
52بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

53بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور عبدالحسن صالح175137

54بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىايمان ساجت وحيد175867

55بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب عالء عبدالرزاق45634

56بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء رسول كريم419528

ى94171 57بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىانتصار جويد ياسير

58بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاكرام طه عبد44516

59بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء رزاق مهدي45266

60بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرنا حميد محمد44365

61بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسخ  منصور صقر419309

62بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور صباح ادهام175925

63بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور محمد مزهر419889

64بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىايمان طالب حسن420542

رواء حامد علي44940
65بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

66بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىلينا عالء كريم44181

67بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىتبارك رياض شنو44154

68بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىروان سمير جواد420251

69بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحنان صباح ادهام45089

70بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرسى احمد سداوي418547

71بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىروان مهدي صالح44377

72بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة كاظم خزعل45580

73بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء بارز عبد45283

74بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمها جاسب منشد44574

نور عبدعلي حيدر475041
75بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى



76بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىتمارة عبدالخضى بشارة44956

77بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىورود سعدون كاظم93691

ى45655 78بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاسماء فارس حسير

79بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىجيهان عطا عثمان347002

80بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىموج زيد خلف44897

81بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمريم نعيم عبدالحسن459001

82بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىريم طارق نصار475526

ى535007 83بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب مزعل حسير

84بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة كاظم ذياب45512

85بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاصالة عامر نايف45662

ى92861 86بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفاطمه بندر حسير

87بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىوسن عطشان خلف45412

88بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور عبدالحسن مشاي386730

89بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة رسول جاري474848

90بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىامل عبدهللا جبار44186

91بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب حسن عبدهللا44948

92بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحنان ماجد عبد45043

93بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور زيد خلف91969

94بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىابرار يوسف علي42847

95بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء عالء عبدالرزاق45642

96بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهدى خلف عبد44213

ى عدنان شهيد419718 97بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحنير

98بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء عبدالكريم كاظم44444

99بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىضخ كاظم حسن347021

يف جهاد436880 100بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب رسر

101بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدنيا عبدالرحيم قساخ176010

102بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسماح خلف شنون475544

ى92159 ى بندر حسير 103بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحنير

104بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىانوار كريم عبدالسادة45125

105بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء سعود ساير45219

ى319759 106بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىوديان كاظم شنير

107بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىارساء عطا عثمان347004

ى جواد42781 108بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمنى حسير

109بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحوراء عبدهللا نذير420183

هيام تركي ثامر440856
110بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

111بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمالك نايف راشد474498

112بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىروان طه عبد44538

113بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء عبدالخضى داخل419513

ى534805 114بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنورالهدى امير حسير

ي طاهر346859
115بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىعال وصقى

116بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء عبيد مزهر44999

117بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىوالء رعد كريم389800

118بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىديمة يحنر محمد92929

119بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء كامل شكاجي44065

120بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىابتهال عبدالكاظم عذيب273332

121بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهالة زامل معيوف44321

122بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىميس شاكر تركي500861

123بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىايات منعيى الزم44095



124بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىكوثر عزيز ساجت44414

125بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىغصون عبدهللا نغيمش419360

126بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمنال كامل عكلة42771

127بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء عباس جواد91043

ى قاسم محسن90953 128بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحنير

129بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء كريم عبدالسادة45147

ود علي عبد471834
130بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

131بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمروة محمود سلطان534989

132بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىلبنى عالء كريم44251

133بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب عبادي سهر532380

ى474745 134بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىعلياء محمود ياسير

135بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفريده جاسم محمد92452

136بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىارساء علي كاظم291758

ى جعفر534813 137بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىجنة أمير

138بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىايناس عقيل كامل43998

ي وحيد44626 فاطمة عبدالنن 
139بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

ى عبدالحسن موس418758 140بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحنير

141بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهدى رواء كريم175245

142بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفرح سعدي هادي44733

143بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة عبدهللا حبيب92476

144بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىتبارك محمد مزهر45309

ى273366 ى محمد عبدالحسير 145بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىام البنير

146دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاسماء حسن محمد45375

147دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىضخ عبدعلي مشاي470357

ى94446 148دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمنال مهدي حسير

149دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمروة عامر نايف553429

150دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرباب جواد كاظم44236

151دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىعلياء جميل هالل347079

152دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء ماجد سالم43985

153دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة حسن عبدهللا45714

ي ملبس45589 ى خير 154دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنرمير

155دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرؤى عزيز ساجت44433

ى175971 156دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنوال مهدي حسير

157دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء هادي طالب475561

158دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىايناس عبدالباري سالم419015

159دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينة موفق يونس90773

160دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء احمد عبدالرضا44315

161دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىشكران طه عبد44526

ق احمد مطرسر178227 162دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاستي 

163دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاسماء سالم صيوان45006

164دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاطياف جميل هالل347086

165دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور صباح كاظم45737

166دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاحالم عبدالعباس عبد93330

167دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاحالم عبدالهادي نزال475956

168دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهبة هالل سمير420001

169دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىوسن خالد ثجيل455106

170دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسىه عزيز ساجت44331

171دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىعلياء عامر سعدون347176



زهراء علي مزهر90995
172دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

173إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء منعيى الزم230070

174إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرسل امجد نارص534781

175إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىجنان مبارك زماط534822

176إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرشا كامل شكاجي45670

177إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء جواد رحيم347035

178إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهاديا عمار فؤاد474677

179إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة صالح كاظم442494

ى مهدي محمد245338 180إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىبنير

181إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمأل توفيق مجيد44796

182إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاديان عمار فؤاد474823

183إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاعياد يوسف علي44110

184إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىندى عبداالمير عمران442510

185إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحوراء فهمي جخيور230148

186إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمودة رحيم محيبس44294

187إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفاطمة عالء عبدالرزاق534979

188إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاطياف خالد فيصل44980

189إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء عبدالمهدي عبدالكاظم534876

190إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرندة محمود عمران43571

191إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء رحيم محيبس43690

192إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنور كامل شكاجي44101

193إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىايثار حسن طعمة92691

ق عبداالمير صالح358244 194إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاستي 

ي420130
195إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب نارص شق 

ى مجيد442438 196إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاشجان عبدالحسير

197إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحوراء كاظم مطر475529

198إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىشكران امجد نارص534823

199إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرؤى عبدالحكيم عبدالرسول44087

200إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء يحنر حمد101779

روان علي مرزوك419181
201إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

202إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء سعدي مطرود273340

203إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرانية رعد جودة90680

ى358237 طيبة علي حسير
204إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

205إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرسى حيدر مطرسر358197

206إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء ضياء وحيد475412

207إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىغصون عبدالكاظم عوض346815

208إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىتبارك داخل عبدالحسن273420

209إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىايات عبدالقادر جهاد229953

210إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىنرجس علي محمد474574

211إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىخلود سمير صالل230135

212إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىريان مهدي صالح230099

نبا علي عبود347188
213إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

214إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىطيبة مازن محمود459606

ي جبار442452
215إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىتبارك منخى

216إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىتبارك خالد عزيز273407

ي خلف44131
ى
217إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرنيم الف

218إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاديان كريم كاظم92759

219إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفرقان مقدام عزيز93189



220إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفاطمة زيد خلف93528

221إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىمكارم رعد كريم389786

ي230176  ترج 
ى 222إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىابرار حسير

223إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرباب ساجت وحيد458313

ى نزار حمد101747 224إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىحنير

ي419664
225إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىافياء نارص شق 

226إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىدعاء صاحب حثال419486

227إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىريام عبداالمير صالح358260

ايالف علي خليل389390
228إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننى

229إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب خليل ابراهيم43504

230إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسخ  جواد كاظم42856

231إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرقية حيدر مطرسر358180

232إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاساور توفيق مجيد44772

233إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىايات فوزي حسن452203

234إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىفاطمة جواد كاظم45402

235إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىسارة رجب خيال44285

236إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب رحيم عبد474806

237إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزينب رواء كريم91307

238إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىافراح كسار مهلهل175289

239ماجستير3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرقية طاهر حبش347320

240بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىهديل حسن عبد45169

ى93892 241بكالوريوس3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىانعام جويد ياسير

242دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىارساء عبدهللا جاسم474765

243دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىوجدان سلمان عطية347251

244دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىزهراء مهوس فليح44354

245دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىاطياف عزيز ساجت45120

ى نايف44052 246دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىرضية حسير

247دبلوم3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىلقاء عزيز عمير44273

248إعدادية3مدينة الصدر 13896ذي قارأننىوسام جاسم مدلول92630


