
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اسم مركز التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1دكتوراهتكريت االول11441صالح الدينذكرصالح عبد عايد419911

2دكتوراهتكريت االول11441صالح الدينذكريارس عدنان موس349276

3دكتوراهتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدهللا خميس عبدهللا430600

4ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكراحمد شهاب عبد58348

5ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد صباح عبدالواحد59276

6ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرثامر مظهر حاجم58211

7ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي فايق صابر396029

ي عبد512963
 
8ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي صاف

9ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي جمعة حسير 58844

10ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكربشار رافع نوفان349127

11بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرخالد دحام عواد58409

12بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرسعد مصطف  يوسف58311

13بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرحيان انور شحاذه349508

14بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعالء شحاذة طه430811

15بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرسفيان صالح خلف58218

16بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرحسام فاروق محي58657

17بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعقيل حسير  عبدهللا58201

18بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكروالءالدين مزهر شاهر348778

19بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرماجد حميد مناهي348957

20بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد هشام عبدالمالك58764

21بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكربشير حماد مضحي58329

22بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد عماد مصطف 59266

23بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرسيف عبداالله ابراهيم58671

24بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد ثابت شهاب349132

25بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي عادل عبدالرحمن348993

26بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرفاضل عودة مكراض430332

27بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرنارص صالح خلف395762

28بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي مظهر حاجم58725

29بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعبدهللا رياض عبدهللا430380

30بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي طارق علي59522

31بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمامون عبدالكريم عجيل349178

32بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي ثائر جالل348698

33بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد فاضل كمال430743

34بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرهيثم فارس عبد429727

35بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرفراس عدنان موس348902

36بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرهزبر صائب جارهللا512682

37بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد نبيل احمد430203

38بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمهند ثابت شهاب349006

39بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعصام حرجان عجاج513273

40بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراركان خض  صالح348933

41بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكررعد شاكر وهيب58775

42بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد عبدالسالم خضير58755

ي سامي429668 43بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعدي ناج 

44بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعمر نافع مصلح430290

45بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  خالد هاشم58958

46بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  خالص عبدالهادي58027



47بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكربسام سبع خماس61145

48بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرابراهيم خالد كامل430485

49بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكريحير مطلك ضاجي58598

50بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكررائد جمال رسهيد59629

51بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد هيثم فارس58274

52بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  خالد زيدان351437

53بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد شهاب احمد430213

54بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد عقيل حسير 58206

55بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد بديع زكري513067

56دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكربهاء فوزي يوسف348090

57دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمصعب اياد كمال الدين58812

58دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكراحمد داوود سلمان349186

59دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمثي  ابراهيم لفته59208

هللا58097 60دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد طاهر خير

61دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرصفاء عبداالله ابراهيم58699

62دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرليث تاية احمد496793

63دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرانمار فائق شكوري430710

64دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمود عبدالقادر محمد548321

65دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرسعد عبد مخلف430279

66دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرسمير رشيد عبدالكريم58338

67دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرراشد اسماعيل ضاجي513048

68دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرصفاء ثابت حسن390438

69إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعمر سمير سامي429588

ي يوسف349022 70إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراحمد راج 

71إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكربدر عيىس احمد513012

72إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرغزوان عزاوي خليل58735

73إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرزياد عامر فوزي349028

74إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد احمد هربود513066

75إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرفرحان محمد علي60153

76إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعمر كريم عبدهللا513305

77إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد سعد عيىس61075

1ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرسعد ثامر ابراهيم349232

2ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرشاكر نايف شاكر349436

3ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي صبحي عبدهللا349157

4ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالرحمن أحمد نايف429622

5ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكرياسير  فضاللدين عبود513089

6ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينذكراحمد سالم مولود430325

 علي حمد430766
7بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرحسير 

8بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  احمد برهانالدين430745

9بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد حسير  عايد429483

10بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرياسير  عاصم فاضل396013

11بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرطيف وضاء انور58613

ي سامي430737 12بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرقصي ناج 

13بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرانمار مهدي نايف59159

14بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكررعد سفيان دحام430819

15بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراب  رياض عبدهللا349082

16بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمشتاق طالب عدنان58571

17بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرحسن عبدالسالم هاشم430462



18بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد عدنان حمادي430731

19بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراسامة اياد جعفر512603

20بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالعزيز سالم عبد58951

21بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي هاشم شاكر430802

22بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  اركان موس58895

23بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  سعد مصطف 58289

24بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد رعد نعمان58237

25بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرحمزة هاشم شاكر430807

26بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصعب مقداد عدنان512692

27بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالرحمن صالح حردان359648

28بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  طالب عدنان58532

29بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد ابراهيم خليل512986

30بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد محمود علي349209

ي156253
31بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرايمن عبداللطيف مطي 

32بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعالء ضباب عايد430782

33بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمعن مازن فارس430704

34بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا430565

35بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعمر عادل عيىس58915

36بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمقدام صفاء عبداللطيف58626

37بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد430349

38بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد ضياء خليل430572

39بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكروليد خالد زيدان348059

40بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعمار عبدالستار مجيد58861

41بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكريوسف نايف زبن513077

42بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمعي   زيدان خلف430236

43بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  محمد عبدالوهاب430472

44بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعالء فاضل كمال430814

45بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمروان اسعد خلف59290

46بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي اضحوي عبدهللا349877

ي58792 47بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكربرزان ثامر فير 

48بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكربكر ياسير  عمر512957

49بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكريونس عبدالسالم داود58047

50بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد عالء شعبان430192

51بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي مازن صبار513045

52بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكررعد عبد مخلف430275

53بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكريوسف طارق جهاد348487

54بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمروان ثامر محمد512983

55بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد ثائر غانم512900

56بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعمر وليد احمد349352

57بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد نبيل احمد430266

58بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرهاشم مخيي  حماد58976

59بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمود شاكر محمود430294

60بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعبدهللا انس عبدالخالق60284

61بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرسامر اسماعيل جاسم513082

62بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد عادل مجيد59045

63بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمود محمد اسماعيل512895

64بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرقحطان عدنان فارس430699

65بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعمر مزهر فاضل429703



66بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمود محمد عايد58018

67بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكروائل ممدوح غافل429533

68بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرفهد مبارك حميد513004

69بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراحمد سعيد توفيق58389

ي سالم59904
70بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعمر راض 

71بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرنسيم عمر عبدهللا58745

72بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرموس نصير موس348908

73بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  حاتم كامل430440

74بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمود موس محمود429447

75بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي محمد جبار430374

76بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرابوبكر عبدهللا حسن513020

77بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد عدنان سهيل430800

78بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرسفيان ظاهر خليل58158

79بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمهند عبدالكريم عجيل430414

80بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكريارس عامر مولود58836

ي156324
81بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرامير عبداللطيف مطي 

82بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرانمار سعيد توفيق430426

83بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمود شهاب احمد430342

84بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكربالل مازن محي430723

85بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمحمود حسير  مهدي58717

86بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرليث زياد جارهللا59943

87بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرحسام لؤي رشيد429573

88بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي ظافر احمد496798

89بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي معد عبدالفتاح429637

ي فيصل58178 90بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرفيصل راج 

91بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرعلي حميد علي58710

92بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  مزاحم ماهر58064

93بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرخلدون جابر شعبان430340

94دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرفراس عبداالله ابراهيم58687

95دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرابراهيم بهاء انور58587

96دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  صفاء خليل512952

97دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد عادل مجيد58646

98دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  نجم عبد58424

99دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد محمود جاعد430229

100دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرسعد شاكر وهيب58785

101دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالحق وعد عبدالفتاح429760

102دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي صفاء انور59031

103دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكراحمد هيثم مولود58073

104دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرعمر عبدهللا شكر348188

105دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد هيثم مولود59825

106دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكررافت اياد جاسم460888

107دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرلهيب احمد عبدهللا430217

108دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرهيثم اياد احمد59232

109دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرهاشم حيدر هاشم430771

110دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  ثائر جالل349036

111دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرمروان فاروق عمر57978

112إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالرحمن سفيان علي512517

113إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد رافع نوفان269263



 وطبان تركي429601
114إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف 

115إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد انس عبدالخالق348795

116إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرحسير  صباح هاشم512947

117إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرابراهيم نجم عبد58415

118إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكربارق علي حميد476141

119إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرفاضل خميس محمود512970

120إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرنصير فالح عكاب430354

121إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراسعد سالم حميد430778

122إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  مطر سليمان348449

123إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرفارس حسن حمد513033

124إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمروان عبداللطيف خلف348374

125إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالصمد علي حمد430682

126إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعمر جبار جاسم513072

127إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراحمد سمير جاسم513111

128إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرحسير  عدنان فارس430786

129إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراحسان علي صالح460717

130إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكررسول حميد علي58681

 علي430208
131إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرليث حسير 

132إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرهشام بشار فارس430499

133إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراحمد شهاب احمد58037

134إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكروسام حارص  رمضان430287

135إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  سلمان ابراهيم58985

136إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمصعب عبداللطيف خلف348312

137إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد بسمان رشيد59165

138إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرحمزة عدنان حمادي429735

139إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد رائد مجيد58636

140إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي قتيبة جاسم348472

141إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرخليفة عيد محمد430257

142إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي مجيد عبد460709

143إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرحسير  رعد نعمان58258

144إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمود حسن حمد513026

145إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرايوب صدى محمود429518

146إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكريونس صباح عيىس430450

147إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد عبدهللا صالح430231

148إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالصمد خالد زيدان351383

149إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعامر مبارك حميد430740

150إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالقادر رضوان عبدالقادر349070

151إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعمار خالد جارهللا58135

152إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  عبدالكريم عجيل430359

153إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرصدام عيىس احمد512995

154إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد عادل سهيل513069

155إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرايمن صباح حسن59107

156إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعدنان عابر محمد59079

157إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  اسامة فارس513107

158إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمهيب ذياب مهدي395731

159إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالقادر سلمان ابراهيم59120

160إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرانمار جبار جاسم513075

161إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي انس عبدالخالق58265



162إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراحمد عامر علي58398

163إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمسلم عقيل حسير 58194

164إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراسماعيل محمود مصطف 429508

165إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد صالح مهدي352471

166إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرحيدر عبدالسالم خضير58908

167إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعمر عادل سهيل512687

168إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرخالد سالم حميد429769

169إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكريارس حامد غافل59257

170إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد اركان موس58888

171إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمود نبيل احمد430337

172إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرفهد محمد صالح59695

173إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكربكر كريم محمود429744

ي فيصل58225 174إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكريوسف راج 

175إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمهند ياسير  حمود59241

176إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد جبار حمد430303

177إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراثير محمدعلي عيىس430248

178إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكربدر جميل خليل359666

179إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي فائق ياسير 58056

180إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراحمد مهدي نايف59150

181إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرخالد عبداللطيف خلف348339

182إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدهللا سلمان ابراهيم59196

183إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكريارس عبدالرحمن عايد58187

184إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرصفوان علي جمعة430477

185إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمصطف  محمد صالح430447

186إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدالكريم اسماعيل خليل58466

187إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكريحير لؤي مجيد59873

188إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعبدهللا ثائر رمضان59023

189إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرمحمد جابر سلوم59013

و429716 190بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكرسيفالدين جارهللا خير

191بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينذكراركان موس خلف58854

192دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرحسام سويدان عبدهللا58932

ي عدنان حمادي430717
193دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرهاب 

هللا صالح349329 194دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرنعيم خير

195دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرراسم حازم حمادي430776

196دبلومتكريت االول11441صالح الدينذكرقتيبة جاسم محمد348250

197إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرعلي داوود سلمان349201

198إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكراسامة فارس عبد430733

199إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرصباح عيىس احمد512991

200إعداديةتكريت االول11441صالح الدينذكرحسير  محمود جاعد513057

1دكتوراهتكريت االول11441صالح الدينأنيىنىه حميد صادق430195

ي غالب عمر512422
2ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينأنيىتهاب 

3ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينأنيىحنير  رضوان عبدالقادر348968

4بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىشيماء برهان خليل60043

5بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىذكرى حمزة رشيد58104

6بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىانتصار حكمت كامل58828

شهد فخري سامي58941
7بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيى

8بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىاية مجيد احمد513296

9بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىنرسين سامي مفلح451891



10بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىسيماء جالل عبدهللا59216

11دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىسهيلة عيىس خلف58869

12دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىتغريد طايس جي 58230

13دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىاسيل ابراهيم خليل58994

14دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىندى فايق كامل58971

15دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىنهاد عبدالقادر محمد59067

16دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىرحاب قاسم عزيز59171

17دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىزينة صباح هاشم513097

18دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىلىم غالب حمادي58164

19دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىشيماء جميل اسماعيل59786

20دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىمها عالء حسير 430270

21دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىرنا سهيل احمد512930

22دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىبيداء عزاوي خليل59574

23دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىرؤى خالد جاسم348020

24دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىصباح انور محمد430492

25دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىاسيل جمال عمر58666

ي صالح خلف513256
26دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىاماب 

1ماجستيرتكريت االول11441صالح الدينأنيىسارة وعد رحيم349340

2بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىدعاء عادل عباس513037

3بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرنا صالح روضان58119

4بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىمديحة بشير حسن512934

5بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرنا رعد جابر430395

6بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىاية سالم طه430795

7بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىهند ثابت خضير60200

8بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىامنة صباح هاشم512938

9بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىلىم رياض عواد512977

10بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىهيا رعد نعمان58255

11بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىصفا حكم فرحان430233

ي460807 12بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىهدى حافظ جيح 

13بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىاية وعد رحيم349314

14بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىاالء زيدون ماالهلل349374

15بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىسحر سالم طه349393

16بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرانية خالد ضاجي58090

17بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرقية ناظر هزاع430262

18بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىميسم احمد عبدهللا513054

19بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرواء اسعد محمد91076

ي512954  اياد عريي 
20بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىحنير 

21بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىحنان حمد داود59056

ي58804 22بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىتبارك ثامر فير 

23بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىامنة بشير حسن429559

24بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرغد سعد جمعة429435

25بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىنور ضياء خليل430368

26بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىداليا زياد جارهللا59225

27بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىحال رعد جابر430387

28بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرند حاتم خلف430689

29بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىاية جاسم حميد476152

30بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىركزان مازن محي430727

31بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىزينب محمد عايد430791



32بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىبلسم عدنان عبدالغفار430713

33بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىسارة فاضل جاسم430409

34بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرشا غالب حمادي58148

35بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىتبارك ابراهيم صالح512612

36بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىاية مطر سليمان349306

37بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرانية نافع ارزيق560388

38بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىمي  مخيي  حماد430757

ي512981 دنيا اياد عرب 
39بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيى

40بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىاثار ذنون يونس429644

41بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىجواهر حمود عباس430761

42بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرفيف رضوان عبدالقادر348978

43بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىديار عبدالسالم داود60103

44بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىرجا محمد عبدالحميد430222

45بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىلينا صباح هاشم512936

46بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىارساء حكم فرحان430253

47بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىسارة نصير موس349246

48بكالوريوستكريت االول11441صالح الدينأنيىسوسن صالح روضان58128

49دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىايناس محمد علي430456

50دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىرغد هيثم مولود58083

51دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىنرسين احمد كامل430310

52دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىمها مخيي  حماد430749

صفا علي توفيق349296
53دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيى

 علي توفيق349285
54دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىحنير 

55إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىشهد احمد حميد476145

56إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىنورالهدى خالد ضاجي58111

57إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىعذراء حكم فرحان429544

58إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىزينب عادل سهيل429773

59إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىياسمير  ابراهيم خليل59739

60إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىمالك اركان موس58879

61إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىغسق شهاب احمد513252

62إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىموج شهاب احمد513255

63إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىمالك صائب جارهللا513060

64إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىتبارك سفيان صالح58281

65إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىرسور عبداللطيف خلف348231

66إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىنىه جاسم حميد476150

67إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىدعاء جاسم حميد476148

68إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىمالك عقيل حسير 60240

69إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىاالء حكم فرحان430244

70إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىنور غالب حمادي58140

71إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىصفا زيدون مال هللا349116

72إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىضح مطلك ضاجي348948

ى محمد هالل349104 73دبلومتكريت االول11441صالح الدينأنيىبرسر

74إعداديةتكريت االول11441صالح الدينأنيىمي  انور سليمان58013

ي11442صالح الدينذكرحسير  حميد جاسم68386
1دكتوراهتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسيف رشيد غانم68159
2دكتوراهتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسعد مولود وهيب497363
3ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعامر طايس سعيد497211
4ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكركفاح خالد عبدهللا497359
5ماجستيرتكريت الثاب 



ي11442صالح الدينذكرحسن احمد خلف357065
6بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرنصير منير خليل416569
7بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعادل محمد رشاد395992
8بكالوريوستكريت الثاب 

 علي358292
ي11442صالح الدينذكرحردان حسير 

9بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرضمير مولود ابراهيم499087
10بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهند مطلك زيدان359640
11بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرذياب حاتم نجم497414
12بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررافد مجيد عبدالرضا67613
13بكالوريوستكريت الثاب 

ي صابر395969 ي11442صالح الدينذكراحمد فابي
14بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكركريم حمد طه67886
15بكالوريوستكريت الثاب 

ي67954
ي11442صالح الدينذكرميرس عبدالمحسن عبدالغي 

16بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرغزوان خليل اسماعيل396196
17بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرفيصل نصيف جاسم498926
18بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكركريم ابراهيم مخلف358877
19بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمروان محمود خليل522492
20بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرامجد صالح سليمان416596
21بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررائد جاسم محمد497331
22بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرقصي عبدالكريم جاسم68321
23بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرامير برجس سلمان358888
24بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعدي رافع محمد67692
25بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر طالل علي67722
26بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرزيد قحطان حمدي522581
27بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  غسان رشيد416989
28بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهلب يونس رزج415982
29بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصفاء هاشم محمد497503
30بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد ساطع اسماعيل66692
31بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد عبدالخالق احمد522535
32بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريوسف عبدالحليم ياسير 497278
33بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر عبدالحميد عبدهللا416928
34بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرقيض رياض عبدالوهاب67545
35بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرليث اخالص صالح497375
36بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي سعد جابر522392
37بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصقر مجيد منديل67533
38بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد صباح محمد497374
39بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر سامي حميد416952
40بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعصام احمد زيدان67921
41بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد اياد احمد497484
42بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر هشام طه68103
43بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  مثي  ابراهيم497486
44بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكروليد خالد ابراهيم498953
45بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهند اياد دحام460578
46بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحمزة سالم حمزة522736
47بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعايد صالح عايد497377
48بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود عدنان عايد416464
49بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريونس عبدالحليم ياسير 497197
50بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرزياد طارق اسماعيل417096
51بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرفائق تركي فيصل277005
52دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهدي صالح حسون358975
53دبلومتكريت الثاب 



ي11442صالح الدينذكرمحمد كريم عايد417025
54دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحكم كامل عباس67562
55دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود كمال ياسير 416006
56دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمجيد هادي مجيد497339
57دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد عامر منصور496785
58دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد سيار مصلح522629
59دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعادل عبدهللا مجيد497364
60دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسيف عبدالحكيم رمضان497340
61دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرثائر علي خضير497349
62دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرطه عباس ابراهيم358189
63دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرخليل ابراهيم محمود66178
64دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد فرج محمد522714
65دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرليث هيثم طه67907
66دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد ضياء ماجد417018
67دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرثامر فائق اسماعيل396035
68دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد حسن حمد65727
69دبلومتكريت الثاب 

 علي358997
ي11442صالح الدينذكرعبدالخالق حسير 

70دبلومتكريت الثاب 

ي كامل جليل67916
ي11442صالح الدينذكرهاب 

71دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالرزاق حامد حسن460499
72دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصعب فائق تركي277041
73دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد رشيد ابراهيم356849
74دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد عبدالرزاق محمود415995
75دبلومتكريت الثاب 

 علي359052
ي11442صالح الدينذكرسعد حسير 

76دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا سالم عطية497190
77دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالحميد باسل عبدالحميد416416
78دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسالم طابور حسن351479
79إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي رفعت عزيز416403
80إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرقصي رجب علوان497209
81إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد جليل اسماعيل416016
82إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسيف عايد حبيب416609
83إعداديةتكريت الثاب 

و67572 ي11442صالح الدينذكراحمد عماد خير
84إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالقادر سعيد جاسم513204
85إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرفتحالدين حسير  محمود417127
86إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرضاري خميس سعيد356892
87إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسفاح خليفة هواس358035
88إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد ابراهيم لطيف358916
89إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرلؤي كمال ياسير 68289
90إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكربالل سفر اسماعيل499126
91إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرفراس عباس شامل522595
92إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرقصي صبار حسير 417006
93إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحامد مهدي سلمان356869
94إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالقادر شاكر محمود497150
1ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  عقيل فيصل416107
2ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمالذ ثائر نجرس416977
3ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد عثمان جاسم522691
4ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعامر سعيد جمعة416487
5ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحارث مثي  ابراهيم522579
6بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرقاسم اسماعيل مخلف357262
7بكالوريوستكريت الثاب 



ي11442صالح الدينذكرمصطف  عادل محمود67088
8بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر فاروق علي497444
9بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود عبدالرحمن ياسير 497311
10بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد ارطول صبحي68282
11بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكروسام محي مرعي560425
12بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسام محي مرعي560431
13بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر احمد مطرود68312
14بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحاتم كريم ابراهيم460532
15بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسيفالدين علي هادي67853
16بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحيدر رعد كامل416584
17بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالقادر جابر سلوم417045
18بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرابوبكر باسل اكرم497447
19بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهند بخيت احمد65833
20بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  خالد حميد65600
21بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد صباح احمد416128
22بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسام سعدون عبود497226
23بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا عامر حميدي498999
24بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسام الدين ابراهيم محمد560392
25بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرشيبان مثي  ابراهيم522652
26بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالملك عبدالسالم محمد497399
27بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرانمار عارف جبار522684
28بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكروسام مزهر خزعل522660
29بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرغيث اكرم رجب396085
30بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي حميد جاسم461345
31بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالرحمن عبدالرزاق عبدهللا497144
32بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  فاضل حسن497495
33بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  قاسم عبدهللا497241
34بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكركرم خليل ابراهيم68186
35بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريوسف عدي مولود499175
36بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد عدي احمد357033
37بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  ضياء ماجد417012
38بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرياسير  طه عباس358235
39بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكربشار سلمان مرعي560426
40بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمنار غالب توفيق497303
41بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرانس موفق هادي522382
42بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرنشوان ازهر علي360014
43بكالوريوستكريت الثاب 

ف علي416374
ي11442صالح الدينذكرمحمد مرسر

44بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد باسل اكرم497450
45بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالرحمن وليد عطا497431
46بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسن صالحالدين عبدهللا66587
47بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  طالب هادي67806
48بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد عادل محمود67057
49بكالوريوستكريت الثاب 

ي طه497333 ي11442صالح الدينذكرعبدالمهيمن ناج 
50بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالعزيز سعود طه522613
51بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي نزار عبدالستار67033
52بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعذال خالد ابراهيم560437
53بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهند وعد لطيف67815
54بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي خليل ابراهيم497497
55بكالوريوستكريت الثاب 



ي11442صالح الدينذكرحسن نايف سلمان517189
56بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكردحام عايد صالح517207
57بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي مؤيد جاسم357331
58بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  سالم عطية497193
59بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد محمد مصدق498981
60بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  محمد جابر497458
61بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  عالء يونس67793
62بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  خلف عبدالكريم513140
63بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمؤيد محي مرعي560419
64بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد عدنان حماد67592
65بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصهيب صفاء محمد416941
66بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرزياد عدي حاتم497173
67بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمنتض عماد عايد66082
68بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا محمد نعمان68335
69بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد مطرسر محمود460521
70بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسن عبدالحميد فري    ح66555
71بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد علي جاسم497204
72بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعثمان خليل ابراهيم560438
73بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهند محمد مصدق498986
74بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد زهير عبود498973
75بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريارس عبدالرحمن شاكر417039
76بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر عدنان مولود417085
77بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكروائل عماد ياسير 67997
78بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريوسف وليد محمود497153
79بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد اركان مولود497199
80بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرابراهيم كريم ابراهيم359260
81بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهيمن ثائر دحام497392
82بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود صكر صالح68073
83بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرشهاب مؤيد جابر67982
84بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعدنان سعدون صالح416070
85بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسيف سعد حاجم497185
86بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمنتض مجيد منديل497183
87بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي جابر حمود66963
88بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحمزة محمود حسن66626
89بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرخليل محمود خليل522674
90بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعالء سامي لطيف560394
91بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  عدنان حماد65435
92بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسند باسم عبدهللا359627
93بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمار عامر عبدالرحمن416241
94بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراديب احمد عبدهللا497229
95بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكروسام وضاح سامي497383
96بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرضياء شمسالدين حسير 460950
97بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر علي عواد359617
98بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرغسان صبار حسير 417059
99بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود علي جاسم497207
100بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرغسان حامد حسير 461201
101بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررياض صالح عبد68168
102بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر سفاح خليفة358143
103بكالوريوستكريت الثاب 



ي11442صالح الدينذكرعبدالحميد ابراهيم فدعم497280
104بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا عامر مجيد497299
105بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحيدر سعدون عبود497222
106بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرناهض شاكر كامل498959
107بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد علي اسماعيل497394
108بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد ساطع احمد67874
109بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريوسف خالد حميد65558
110بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  عامر عبدالفتاح66042
111بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر شمسالدين حسير 460987
112بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسن عبدالرزاق عبدهللا497326
113بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمثي  مجيد جاسم359444
114بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمؤيد عبدالستار حارس395723
115بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد سامي حميد416944
116بكالوريوستكريت الثاب 

ف اسماعيل359215 ي11442صالح الدينذكرمثي  ارسر
117بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصالح هزبر صبار68006
118بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر مروان قاسم497491
119بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  سالم طابور497379
120بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد فرحان محمد358931
121بكالوريوستكريت الثاب 

غام مجيد منديل497308 ي11442صالح الدينذكررص 
122بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرطه محفوظ رمضان522686
123بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرياسير  معاد عبدهللا497405
124بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  مازن صالح497366
125بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرزياد محي مرعي560434
126بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  ثائر نجرس497439
127بكالوريوستكريت الثاب 

 حسن علي522404
ي11442صالح الدينذكرمرتص 

128بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي رعد مكي68301
129بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحماد عامر عبدالفتاح66010
130بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكركمال سلمان مرعي560415
131بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراياد يونس بكر522947
132بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسالم عزت عباس357181
133بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد مازن صالح497335
134بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا عثمان جاسم522680
135بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر عثمان جاسم497371
136بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمروان صبار حسير 416314
137بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد خالد ابراهيم560499
138بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرزياد طارق مجيد68213
139بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر نزار عبدالستار66348
140بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحسان صبار حسير 67746
141بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعثمان صالح حاجم497328
142بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررسمد هذال رشيد67602
143بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسيف حسير  حمد67585
144بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي سامي حميد416962
145بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريارس محجوب حمد359334
146بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرخالد ناظم جاسم359548
147بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريوسف سمير حمادي497461
148بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  عمادالدين عبدالرحمن497263
149بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد احمد عجاج497267
150بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررائد عواد صبحي499161
151بكالوريوستكريت الثاب 



ي11442صالح الدينذكررعد سامي تفاح67003
152بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرايرس مروان عيىس416998
153بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرزهير طاهر سعيد512792
154بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد شاكر كامل498966
155بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا احمد عجاج497269
156بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي اياد شعبان498932
157بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعثمان نزار محمود513200
158بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد حميد حسن359114
159بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمار عامر عبدالفتاح65965
160بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصدوان رؤوف داود66657
161بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد وجيه احمد496797
162بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكردحام جمال عبدالعزيز67113
163بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحيدر اسماعيل نافع522586
164بكالوريوستكريت الثاب 

ي396091 ي11442صالح الدينذكرمسعود سعود صي 
165بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررسمد سعيد محمود68201
166بكالوريوستكريت الثاب 

و497370 ي11442صالح الدينذكرسيف سعد خير
167بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرالحمزة عبدالحكيم اسماعيل498919
168بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد حسن حريز416202
169بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي هزبر صبار67964
170بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرطارق ناظم جاسم359537
171بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرانور حاتم نجم497411
172بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهند ارشد علي68115
173دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا عادل عبدهللا497361
174دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد سعد جابر512675
175دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد خليل ابراهيم497415
176دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريوسف ثامر شاكر497186
177دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصالح مجيد جاسم359467
178دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا اكرم رجب395737
179دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا عالء سامي498969
180دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريوسف رشيد ابراهيم359139
181دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر طالب محمد65285
182دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد ارطول صبحي417052
183دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر عيد عبدهللا497343
184دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا علي هادي497287
185دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرميثم وسام زكري395728
186دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالرحمن طارق مجيد68222
187دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرابراهيم هشام طه497350
188دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرموجود هاشم حماد497292
189دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعيىس غسان رشيد416982
190دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا اياد عبدهللا522567
191دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد عدنان مولود417067
192دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد مجيد خلف66281
193دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر عبدالسالم خليل499060
194دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعدي محمود عزيز67702
195دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكربكر فتحالدين حسير 417137
196دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكربرزان حمد احمد497203
197دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرغسان برهان وسىمي417100
198إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريونس مهدي صالح359478
199إعداديةتكريت الثاب 



ي11442صالح الدينذكرانس احمد منصور65860
200إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررياض عدنان فاضل460651
201إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراركان فالح عبيد497327
202إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد حسير  حمد67577
203إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد خالد احمد416285
204إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا وليد صالح65325
205إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر محمد نعمان68377
206إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا احمد مطرود68325
207إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد مظفر بدر497255
208إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسير  محمود ابراهيم359154
209إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحمزة فيصل ابراهيم359244
210إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرخالد عباس رشيد497407
211إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعثمان جمال ابراهيم497243
212إعداديةتكريت الثاب 

 علي417089
ي11442صالح الدينذكرحارث حسير 

213إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمروان ماجد فؤاد396004
214إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصعب خطاب عمر497162
215إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي شاكر محمود497159
216إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدهللا جابر حمود497237
217إعداديةتكريت الثاب 

 عامر امير497385
ي11442صالح الدينذكرمصطف 

218إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراسماعيل صالح حسن359282
219إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرايمن عمار حسير 497273
220إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسير  محمد حمزة65903
221إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  صالح حردان356992
222إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسامي عبد حمد352342
223إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريوسف ايهم حميد497354
224إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهند ابراهيم خليل65470
225إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرفؤاد سعيد عبدالرزاق497196
226إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكربسام سعد محجوب498991
227إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرطه نارسر مرشد522573
228إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود محمد محمود430019
229إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  فارس سعيد497345
230إعداديةتكريت الثاب 

ف اسماعيل359571 ي11442صالح الدينذكرعلي ارسر
231إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرياسير  مثي  ياسير 497290
232إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسير  طالل حسن359301
233إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحكم محمد حسير 417121
234إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعيىس ابراهيم خليل65532
235إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالقادر محمد خالد68128
236إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالمهيمن احمد عاضي358257
237إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكربكر فاضل عواد497410
238إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرازور باسل شامل497321
239إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرقتيبة عاصف خزعل497316
240إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراكرم سالم حمادي497177
241إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد عمار حسير 497275
242إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد علي محمد497169
243إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  عدي مولود497488
244إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرابراهيم مهدي عبدالغفور358941
245إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالكريم عزيز حسن497408
246إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعثمان كنعان حمدي522604
247إعداديةتكريت الثاب 



ي11442صالح الدينذكراحمد محمد جاسم497409
248إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعدنان عبدالوهاب عدنان497459
249إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد ثامر عكاب497180
250إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرهاشم حمد عطية358948
251إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد عامر علي522733
252إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرغزوان جابر سلوم65699
253إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهند محسن فارس522547
254إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  صفاء عبدالرزاق513210
255إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعبدالقادر قاسم دحام460900
256إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود مظفر بدر497253
257إعداديةتكريت الثاب 

ف علي416355
ي11442صالح الدينذكرقصي مرسر

258إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمر سالم دحام460593
259إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود عبد عبدهللا512417
260إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد طارق حميد358906
261إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرخليل اسماعيل مخلف461249
262إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكريوسف بالسم عبدهللا359598
263إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرشاكر محمود شاكر65185
264إعداديةتكريت الثاب 

 علي عبدهللا497232
ي11442صالح الدينذكرحسير 

265إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمصطف  كمال عيىس522713
266إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكربهاء عدنان احمد497146
267إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرفراس اسامة خالد417031
268إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد ضياء خليل497306
269إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود حميد رجب66474
270إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعالء صالح غافل67945
271إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرظاهر اسماعيل طه499002
272إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرلؤي ناظم طعيس94725
273إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمود فواز صبار359396
274إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد ثامر عكاب497182
275إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد نزهان مالك522706
276إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصالح حسن اسماعيل357111
277إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرفاروق علي محمود359527
278إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمار نزار ماجد497422
279إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي عبدالخالق نوري417105
280إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهند عبدالستار فارس396001
281إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد نزار ماجد497421
282إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرانمار هاشم صالح497315
283إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرلؤي نعمان احمد497176
284إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعالء محسن فارس522543
285إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرنهاد برهان خلف359453
286إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي عسكر محمدعلي513151
287إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمروان عماد توفيق497319
288إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرخالد جمااللدين شاكر522540
289إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسن محمود ابراهيم359518
290إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرابراهيم عامر حميدي497246
291إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصهيب احمد عبدهللا497230
292إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرتوفيق محمود عبدالحميد497330
293إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي محمود ابراهيم359510
294إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرليث يونس عبدالرحمن497212
295إعداديةتكريت الثاب 



ي11442صالح الدينذكرياور محمد رشيد359014
296إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررسدام مازن خزعل497382
297إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمعي   مشتاق طالب522619
298إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمهلب وسام زكري394928
299إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرضاري خالد ابراهيم560501
300إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد حميد حسن359080
301إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكربكر عامر حميدي497318
302إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكركمال صالح جاسم67553
303إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرسمير ماجد حمد497168
304إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصالح جاسم محمد359175
305بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرفالح صليب معيوف66830
306بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرغزوان احمد ابراهيم461248
307بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعلي عبدهللا حديد522559
308بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرفواز حمدي محمد497301
309بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد ضاري حسن359326
310بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعدي مولود ابراهيم499203
311بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرصدام عبداالله جسام416661
312بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررائد فاضل عبدالحميد522717
313بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمناف هاشم محمد497505
314دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرخضير صالح حسون359361
315دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد ابراهيم احمد68152
316دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرعمار قيس سبع522663
317دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرحسن رشيد عبدهللا497401
318دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكررفل جاسم محمد68039
319دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرستار عبدالجبار حمد416502
320إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكراحمد عاضي هواس358334
321إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرمحمد هادي مجيد497470
322إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكروطبان تركي سعود512773
323إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينذكرطالل حسن علي356935
324إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرساب رؤوف داود67754
1ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىحنان عبدالجبار اسعد67710
2ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرفاة رؤوف داود65801
3ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىتغريد حسن طه497353
4بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىاسيا خض  خلف522702
5بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىسهام عبدالرحمن مصطف 497342
6بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىانتصار جاسم حمادي416263
7بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىشذى هاشم عبد الكريم65630
8بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىوفاء عايد حاجم416084
9بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىندى نعمان قدوري499038
10بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىايمان خلف احمد359560
11بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىوفاء صالح عايد522633
12بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىاسماء مزاحم رشيد499195
13بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىامل اسماعيل محمد67822
14بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىصابرين رفعت عزيز68062
15بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىايناس محمد ذياب499103
16بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىشيماء فارس سعيد497347
17بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىسندس فارس سعيد389117
18بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىريم سعيد شهاب522708
19بكالوريوستكريت الثاب 



ي11442صالح الدينأنيىمروة عصام نعمات513293
20بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىمروة رؤوف داود65765
21بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرغد ابراهيم ألطيف359438
22بكالوريوستكريت الثاب 

رسى علي قدوري68271
ي11442صالح الدينأنيى

23بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىسارة ليث طايس497483
24بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىصفا عصام نعمات513283
25بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىايالف يونس رزج497362
26بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىفرح طارق سعيد497365
27بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىنور عبدالقادر حواس522627
28بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىانتصار قدوري خلف68135
29دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىنهال غالب جمال68175
30دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىسوسن صبحي عبدالقادر498940
31دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىايمان ممدوح علوان517186
32دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىابتهاج توفيق بكر67686
33دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىباسمة محمد مولود416517
34دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىمريم عيىس خلف415970
35دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىندى خليل غفار497424
36دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىانوار سعيد عبدالفتاح497468
37دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىريم يونس تركي67831
38دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىمروة بدر محمد67863
39دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىشذى عبدالكريم اسماعيل497480
40دبلومتكريت الثاب 

ي417114 ي11442صالح الدينأنيىرساب عبدالسالم صي 
41دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىسبا عادل عمر513301
42دبلومتكريت الثاب 

عبير طالل علي67732
ي11442صالح الدينأنيى

43إعداديةتكريت الثاب 

هبة خليفة علي513294
ي11442صالح الدينأنيى

44إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىبراء امجد رمضان513249
45إعداديةتكريت الثاب 

اسماء علي حسير 452100
ي11442صالح الدينأنيى

46إعداديةتكريت الثاب 

ى صبار حسير 497356 ي11442صالح الدينأنيىبرسر
1ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىسحر نصير موس349261
2ماجستيرتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىدعاء عايد صالح517193
3ماجستيرتكريت الثاب 

صبا سامي حميد416054
ي11442صالح الدينأنيى

4دبلوم عاليتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىهيبت نزهان جاسم522632
5دبلوم عاليتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىغسق مازن حسير 66929
6بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىازهار مجيد منديل417054
7بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىنور ثامر خليل522677
8بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىشهد باسم عبدهللا359391
9بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىزبيدة حاتم نوري497289
10بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىارساء عبدالخالق حمزة416180
11بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىبيداء سالم مصطف 522623
12بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىامنة عصام عبدهللا430165
13بكالوريوستكريت الثاب 

سوذاب فائق تركي277026
ي11442صالح الدينأنيى

14بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرؤى حردان حسير 47867
15بكالوريوستكريت الثاب 

نور سامي حميد416971
ي11442صالح الدينأنيى

16بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىاخالص احمد فرج359688
17بكالوريوستكريت الثاب 

ي خليل ابراهيم66224
ي11442صالح الدينأنيىاماب 

18بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرغدة حسن احمد461343
19بكالوريوستكريت الثاب 

ى محمد سليمان359608 ي11442صالح الدينأنيىبرسر
20بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىشفق مازن حسير 66532
21بكالوريوستكريت الثاب 



ي11442صالح الدينأنيىارساء سالم عبدالجبار66758
22بكالوريوستكريت الثاب 

ية جمال عبدالعزيز497283 ي11442صالح الدينأنيىخير
23بكالوريوستكريت الثاب 

ي رجب497387 ي11442صالح الدينأنيىرفل راج 
24بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىعبير بديع زكري522555
25بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىهبة احمد اسماعيل497498
26بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىليل طارق اسماعيل497455
27بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىسحر عبدالخالق سعدون497463
28بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىدنيا هوازن محمد359496
29بكالوريوستكريت الثاب 

ي522694
ي11442صالح الدينأنيىانفال بهجت غي 

30بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىسح  سعدي وهاب522564
31بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىمريم اياد احمد417003
32بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىضح عبدالخالق حمزة416222
33بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىعبير شحاذة احمد357648
34بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىحنير  محمد مهدي551309
35بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىنهاد شهاب احمد357724
36بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىسندس احمد جاسم357220
37بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىصفا مؤيد جابر497235
38بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرقيه خليل ابراهيم497419
39بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىنىه محمد مهدي513168
40بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىعبير عدنان حمد497201
41بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىفاطمةالزهراء عماد صالح499007
42بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىالق مازن حسير 66878
43بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرساب عقاب عجاج49474
44بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىذكرى احمد زيدان522626
45دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىميسم محمد خالد68145
46دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىيرسى فاضل علي359378
47دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىشفاء شاكر حماد359484
48دبلومتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىمروه مثي  صالح68229
49إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىاسماء عبدهللا محمود497200
50إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرغد باسم عبدهللا359585
51إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىبيداء عطية سفيح497260
52إعداديةتكريت الثاب 

وز فيصل نصيف497214 ي11442صالح الدينأنيىفير
53إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىنادية قاسم عبدهللا357883
54إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىهند سحاب احمد65506
55إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىاية محمد نعمان497427
56إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرغد خليل ابراهيم497417
57إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىلمياء عطية سفيح497234
58إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىهدى عطية سفيح497322
59إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرحمة حميد رجب66383
60إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرسى مجيد برع67783
61إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىحنير  محمد عبدالحميد497157
62إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىباسمة سعد حاجم497296
63إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىلينا هيثم طه67896
64إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىمريم محمد ياسير 67931
65إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىنهاد محمد سليمان359461
66إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىزينب فواز حمدي497294
67إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرغداء محمد سلمان359201
68إعداديةتكريت الثاب 

ى احمد ابراهيم497416 ي11442صالح الدينأنيىبرسر
69إعداديةتكريت الثاب 



ي11442صالح الدينأنيىانوار رفعت عزيز460795
70إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىوسام متعب حمود359101
71إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىفاطمة خليل ابراهيم68192
72إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىماجدة ليث طايس497474
73إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىري  هان عبدالغفار سلمان357526
74إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىنبا محمد صالح66793
75إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىرسل جاسم محمد360332
76إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىماثر ضيدان هجيج522551
77إعداديةتكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىوالء طارق سعيد497472
78إعداديةتكريت الثاب 

ي522697
ي11442صالح الدينأنيىمائدة نضت غي 

79بكالوريوستكريت الثاب 

ي11442صالح الدينأنيىهاله هادي مجيد499015
80دبلومتكريت الثاب 

1دكتوراهالعلم31443صالح الدينذكرمهند مجيد برع474736

2دكتوراهالعلم31443صالح الدينذكرحاتم هذال عباس519141

3دكتوراهالعلم31443صالح الدينذكرعبدالخالق سليمان خلف474135

4دكتوراهالعلم31443صالح الدينذكرمزاحم نايف ابراهيم389177

5دكتوراهالعلم31443صالح الدينذكرغزوان رمضان صالح389382

6دكتوراهالعلم31443صالح الدينذكرابراهيم محمد علي518996

7دكتوراهالعلم31443صالح الدينذكررياض ابراهيم خليل39353

8دكتوراهالعلم31443صالح الدينذكرمقداد شهاب احمد36562

9دكتوراهالعلم31443صالح الدينذكراكرم غالب علي390934

10ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعبدالقادر احمد عناز389788

11ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكراحمد نزهان حازم387662

12ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكراسامة خلف صالح474244

13ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمعاذ حسن علوان519073

14ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمروان عامر نصيف556002

15ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمهدي صالح محمد38929

16ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرضامن جواد مطر389497

17ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمهند عيىس خض 474194

18ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرحسن علي ابراهيم519005

19ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرسعد توفيق خليل390338

20ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمعن احمد حردان38900

21ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرزامل ماهر خباز390505

22ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمروان سالم حميد389916

ي عبدهللا39379
 
ف 23ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكراحمد رسر

24ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعلي حسير  خلف519071

25ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرسامي نايف محمد39412

 علي صالح389144
26ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرحسير 

27ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرزياد خليف طه387489

28ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرخلف محمد علو36931

29ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرحاتم متعب عزاوي36775

30ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعالء ابراهيم خلف519053

31ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرثائر خليل صالح38475

32ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمحمد علي مهدي390885

33ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرزاهر احمد حمزة36783

34ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكروليد دحام عبد473434

35ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرضياء عباس احميد497882

36ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرماهر مجيد مهوس474469

37ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرنعمة خلف حمزة555967



38ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمحمد سليمان يوسف80593

39ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمروان رمضان صالح389396

40ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمحمد احمد عالوي474187

41ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكراحمد جاسم محمد389793

42ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمهيمن محمد خطاب474615

43ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرسعد قيس جارو474822

44ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرحذيفه احمد خلف474762

45ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرفذ كامل كايم474869

46ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرشهاب رمضان صالح389412

47ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكراثير محمود محمد474182

48ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرفراس حمود حمد390793

49ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرسيف محمد علوان473429

50ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرحسام رشاد عطية473915

51ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعاصم خطاب حسن38691

52ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمامون علي ابراهيم39186

53ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعمر احمد خلف474337

54ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمخلد عيىس خض 474191

55ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرياسير  عزاوي عليوي39509

ي علوان519121 56ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرطالب ناج 

57ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكراحمد علي كردي474418

ي39099 58ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرابراهيم محمد فير 

59ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكراحمد باسم احمد39214

60ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرزيد حسن خلف474150

61ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعثمان عبداللطيف جاسم80614

62ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرايرس حمد علي474846

63دبلوم عاليالعلم31443صالح الدينذكرمحمد شحاذة خلف473465

64بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسالم غنام مهدي38376

65بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسن محمد خلف474647

66بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعد صطام بدوي36948

67بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكردحام مجيد طه519196

68بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحاتم نعمة جاسم473761

69بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقحطان عدنان فيصل387807

70بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقصي سالم عبدهللا390097

71بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرتحسير  علوان خلف474510

72بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعواد نجم عبدهللا39463

73بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعقيل محمد صالح473867

74بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرخلف لطيف خلف390185

75بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرجمعة عبدهللا هزاع37269

76بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر جاسم مهدي389850

77بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد احمد عبد474375

78بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعواد فارس احمد474270

79بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرناظم تركي صالح389112

80بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنض محمد عطية38545

81بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصدام حسير  مهدي390588

82بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرشهاب احمد جاسم389798

83بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرايوب ابراهيم خليل389140

84بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد نجم عبدهللا36877

85بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعيد صالح خليف39502



86بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرذاكر كليب صالح37657

87بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالرحمن حواس محمد474633

88بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررعد خلف عبيد389669

89بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرغسان جاسم احمد390448

90بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعالء حسير  سالم389038

91بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعود كاظم مشوح389031

92بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسمير حمد مجيد37391

93بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكركريم صبحي محسن390926

ي390362
94بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعماد ذياب هنوب 

95بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي صبحي خلف519085

96بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنارص غنام مهدي38365

97بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمصطف  ابراهيم عناز390578

98بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالكريم عبدهللا محمود474427

99بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعادل عواد احمد390681

100بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنشات عيىس رشيد390063

ي خلف مهوس474834
101بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهاب 

102بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفرقد علي صالح387766

103بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحاتم شهاب محيميد38894

104بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعاصم عباس صالح37845

105بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقتيبة علي صالح387780

106بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصالح عبدهللا محيميد519046

107بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد شبيب غضبان390576

108بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعدنان ندا كليب37188

109بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد صالح عبد39721

110بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد سعدون احمد390371

111بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحيدر اسماعيل خليل390056

112بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررامي حسن صالح390050

113بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصبار كامل عباس38723

114بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمنذر حسير  سالم389035

115بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد سلمان علي474521

116بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررافع انصيف موس39790

117بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرميسون حميد خورشيد473010

118بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسير  حمد حمد390903

119بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحذيفة ابراهيم محمد37124

120بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر مزاحم صالح519099

121بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنوفل خلف صالح37758

122بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحاتم محمود مصلح36438

123بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعد حسن عيىس390537

124بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحامد عبدهللا خضير389810

125بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد صادق احمد39151

 علي389858
126بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعالء حسير 

127بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسن علي سالم389064

128بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروضاح حسن محمد38779

129بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد عبدالكريم طه473830

130بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرجمال حسير  جاسم474496

131بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعقيل فائق مرعي473744

132بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسير  هزاع محمد37736

133بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعدون محمد حسن390729



134بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعيد مهدي عبد387870

135بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحارث صالح خليل519110

136بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمار خلف حسير 519113

137بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر خطاب حمد473806

138بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالواحد احمد عناز389547

139بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد هيجل عبدهللا473865

140بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحمد عبد حمادة390469

141بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمقداد جاسم مهدي389832

142بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرامجد صحو كليب37715

143بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرناهض وجهان علو390851

144بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصالح حميد صالح38598

145بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهادي مهدي عبد390603

146بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعادل محمود مصلح37172

147بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالحميد شعبان خلف38697

148بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا كوان سالم39367

149بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراركان سطوان مصلح80486

150بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعرفان جاسم احمد390608

151بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعقبه احمد عالوي473852

152بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود عبدهللا محمود38807

153بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد علي شهاب497878

154بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرلقمان عبدهللا محمد555972

155بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمصطف  محمد خض 38935

ي عبدهللا39572
 
ف 156بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود رسر

157بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمهند سالم حميد389537

158بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقاصد وجهان علو390862

159بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر جاسم محمد390896

160بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقصي علي محمود474161

161بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررداد احمد ياسير 386798

162بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررائد خليل زهو36830

163بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد صالح محمود390735

164بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر هالل شبيب474363

165بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرجاسم محمود محمد38315

166بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمروان محمد حماش39447

167بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنارص  منير حسن519090

168بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرناطق حسن محمد38677

ي نايف474277 169بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحمزة ناج 

170بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرلطيف كوان سالم39383

171بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد علي سالم390560

172بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرامير  محمد حنية474311

173بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا خالد خلف36671

174بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنفوس حمد غضبان389229

175بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقصي يوسف زيدان519122

 علي519007
176بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمار حسير 

177بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعامر سعود علي389308

178بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربالل صباح احمدحسير 390212

179بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي ذاكر محمود389729

180بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد صباح احمد36792

181بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسهيل ماهر نجم518915



182بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمعاد احمد جواد38579

183بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقيس فيصل حسير 37938

184بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا اسماعيل سالم473667

185بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرخالد عبدالقهار نوفان474229

186بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراركان محمود غضبان519139

187بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررسمد سعد سكران387414

188بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفارس نزهان ندا390327

189بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمهند شعبان خلف386747

190بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعدنان هاشم نايل38993

191بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالرحمن نجم حسير 474449

192بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربرزان جالل حيمد36902

193بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرخالد حسن سليمىان389163

194بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرماهر صالح خليل473817

195بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد محمود حمدان473862

196بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمظفر حمد محمود519152

197بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر ابراهيم خلف389348

198بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد حميد احمد390398

199بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالحميد عبدهللا حميد389865

200بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد ابراهيم حسن39662

201بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنشوان خليل ابراهيم39590

202بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرخلدون خطاب حسن37618

203بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرباسل عبدهللا ياسير 473919

204بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالهادي احمد عناز389783

205بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرزيد ناظم فرج474149

206بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمار عطية احمد37648

207بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسمير حميد مهيدي386795

208بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفراس فائق حسير 39618

209بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمار شحاذة صبحي386826

210بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربالل خلف محمد389911

211بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسير  لطيف نجم38381

212بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد احمد محمود36636

213بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهيثم عامر علي38842

214بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمكي منير حسن389806

215بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنشوان خلف علي390180

216بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروسام دوشان بشو390876

217بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربسام سالمة حميد38285

218بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمخلد عيدان محمد474966

219بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر خلف حماش519198

220بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرميرس سليمان يوسف387120

221بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد ندا طالل38386

222بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرلبيب زامل محسن38359

223بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقيض جالل حيمد80835

224بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنائل وجهان علو390847

موخ474801 225بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنومان حاوي رسر

226بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصهيب ضياء حسير 389158

227بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكريوسف سحاب كليب37229

228بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراكرم سعدي خضير37033

229بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعيىس علي مهدي519163



230بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسلوان محمود غضبان473930

231بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنزهان سطوان مصلح39703

232بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعدون مناع خلف37383

233بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراكرم كريم شهاب389320

234بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعالء واثق علي473045

235بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررائد مهاوش غثوان38739

236بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنمير جواد خطاب39584

237بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنىمي هزاع محمد37667

238بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد مناع مصلح519010

239بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرالحسن سعد صالح387683

240بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعالء ادهام محمد474132

241بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروسام غفار حازم472157

242بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرناطق غايب احمد37109

243بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعماد رعد احمد38537

244دبلومالعلم31443صالح الدينذكرعطاء عجاج احمد390349

245دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمحمد مشحن عباس387706

246دبلومالعلم31443صالح الدينذكرقاسم محمد موس390563

247دبلومالعلم31443صالح الدينذكروسىمي زين حمد519169

248دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمهند عبدهللا مخلف80463

249دبلومالعلم31443صالح الدينذكررافع ياسير  محمد389820

250دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمحمد حسير  صالح519185

251دبلومالعلم31443صالح الدينذكرزياد تركي فيصل389681

252دبلومالعلم31443صالح الدينذكرسالم خليل صالح474302

253دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمظفر حواس محمد474630

254دبلومالعلم31443صالح الدينذكرماهر احمد رمضان390658

255دبلومالعلم31443صالح الدينذكررسحان بشو احمد390669

256دبلومالعلم31443صالح الدينذكرعمر مزاحم علوان389550

257دبلومالعلم31443صالح الدينذكرنصير تركي فيصل37635

258دبلومالعلم31443صالح الدينذكرعبدالرحيم عبدهللا محمود389169

259دبلومالعلم31443صالح الدينذكرصدام عطية مهدي38760

260دبلومالعلم31443صالح الدينذكررسور يارس حسن390286

261دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمراد شهاب احمد389034

262دبلومالعلم31443صالح الدينذكرعمار عواد فارس474751

263دبلومالعلم31443صالح الدينذكرحسن علي محمد37880

264دبلومالعلم31443صالح الدينذكررافع محمد حمد39716

265دبلومالعلم31443صالح الدينذكرصالح حسن علي519165

266دبلومالعلم31443صالح الدينذكررسمد محمد فارس37773

267دبلومالعلم31443صالح الدينذكرجمال سعد عزاوي389257

268دبلومالعلم31443صالح الدينذكراسماعيل خالد خلف390084

269دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمحمود فاضل عباس389365

270دبلومالعلم31443صالح الدينذكربشار وجيه محمود389934

271دبلومالعلم31443صالح الدينذكرعداي محمود حمد80200

272دبلومالعلم31443صالح الدينذكرصدام حسير  صالح390737

273إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرخميس حمد عبدهللا387148

274إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرابراهيم زبن حمد390573

275إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرموس خلف محمد389492

276إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرامير طه ذنون555996

277إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرطارق عبدهللا علي390569



278إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرانس جاسم عبدهللا389057

279إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرجاسم محمد موس80008

280إعداديةالعلم31443صالح الدينذكربشار علي صالح80603

281إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرليث جاسم محمد387143

282إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعدنان نزهان محمد519037

283إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمروان نزهان محمد474139

284إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعمر رشيد عمر389078

285إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرماهر صالح محمد474124

286إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحسير  علوان سليمان39558

287إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروسام احمد مصلح497885

288إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسامر مخلف جي 474782

289إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسعد ضامن حسن389574

290إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروعد حواس محمد474627

291إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرانس حمد حسن473032

292إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرانور هالل محمد37453

293إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرماجد احمد فرحان80161

294إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعدنان عيىس جاسم389505

295إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعالء مطلك مردان389651

296إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد منعم احمد518785

297إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروليد صالح محمد37888

298إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراركان طارق علوان474207

299إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمروان غانم عايد72685

300إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحسيب محمود بردي39443

1ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرسعد عيدان عبدهللا37781

2ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكراحمد اياد صالح39438

3ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعبدالرزاق احمد عناز37043

4ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرمنجد رمضان صالح389369

5ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرغزوان سالم عطية38573

6ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرسالم خزعل حمد474864

7ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكروسام كامل كايم474859

8ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرحميد اسعد سكران390800

9ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرخطاب عبدهللا ثلج39459

10ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرحسام احمد عبدهللا37114

11ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعلي فائق مرعي473735

12ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعادل احمد خطاب389181

13ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعامر علي سالم387271

14ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكررياض سعيد حمود474852

15ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرزيد سالم حميد388172

16دبلوم عاليالعلم31443صالح الدينذكرمحمد مؤيد مجبل390713

17دبلوم عاليالعلم31443صالح الدينذكراسعد صحو كليب37723

18بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود كريم رحيم389924

19بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمعاد طارق عايد389445

20بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعماد انور محمود474222

21بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصدام حسير  حميد390511

22بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررياض عدنان عبدالكريم37684

23بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروليد خالد فرحان390630

24بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي حسير  خلف474880

25بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكريوسف سامر عزيز389510



26بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد فيصل فرحان39283

27بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد حسير  حمد519146

28بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد ياسير  حسن37544

29بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعد مهدي ابراهيم38293

30بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسون بكر محمد519083

31بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي عطية حمد390613

32بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرثائر خالد محمد473678

33بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد حسير  محمد390047

34بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبداللطيف حسير  علوان474885

35بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروليد خلف ابراهيم387135

36بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعامر حمدان مهدي473450

37بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر حسير  ملح387176

38بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمروان علي محمود38313

39بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر خلف محمود556005

40بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفهد فائق حسير 36983

41بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمامون علوان نوري473018

42بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرشمس الدين ثابت مهدي418382

و حميد388053 43بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد خير

44بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد حامد زيدان37898

45بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصابر فاضل صبح158784

46بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود طالب سلمان39631

47بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعامر حمود حمد38673

48بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمعاوية سفيان ندا37293

ول نورالدين حسير 474430 49بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربير

ي سعيد سنو37050
 
50بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصاف

51بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرغازي محمود ندا37288

52بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصدام شهاب حميد38823

53بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي محمد ابراهيم39549

54بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمد37017

55بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود ضياء عبدهللا39725

56بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد سامي محمد39547

57بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي حسير  حمد519148

58بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد سليمان محمد389901

59بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراكرم عبدالمنعم خلف473445

60بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمجاهد رمضان صالح389376

61بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر حسن علي37262

62بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمود38784

63بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمصطف  شعبان خلف389103

64بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرشهاب احمد جواد39103

65بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرزياد ابراهيم احمد35632

66بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر نوفل محمدعلي38952

67بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي حسير  جاسم38483

68بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسالم وهاب غانم519160

69بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي خليل فرج37581

70بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقيس جارو مصلح38464

71بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد عبدالرحمن عايد38322

72بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربكر عواد ابراهيم37083

73بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر كاظم عليوي389322



74بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمار جليل زهو38298

75بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكركريم محمد حسير 389099

76بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعد ماهر نجم518913

77بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهمام نصيف جاسم519064

78بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعماد حميد مهيدي38557

79بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعصام ناظم حسير 39396

80بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم شعيب38254

81بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود حسن محمد386916

82بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالعزيز ستار كريم390300

83بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرغزوان محمد حماش39656

84بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربالل مساهر علي519002

85بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعتبة سالم عطية38528

86بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرغسان عدنان عبدالكريم37692

87بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكريارس كريم عبود390383

88بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر خطاب حسن37623

89بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرغالب سعد محمود38702

90بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفارس امجد منىسي80760

91بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد صباح تركي389429

92بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمصطف  اياد لطيف518791

93بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر عزاوي خلف389224

94بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروليد مالك جسام39678

95بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد صطام بديوي39491

96بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمروان علي خلف39336

97بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمروان ماهر خلف39408

98بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا صالح حميد389457

99بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررعد شهيد صالح474332

100بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا وضاح ابراهيم518918

101بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهاشم حسن حمد474856

102بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرشاكر محمود رجب390872

103بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد ماهر غانم37100

104بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمار جاسم محمد36122

105بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمهند مؤيد مجبل390695

106بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفداء خالد مصطف 36806

107بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرباسل خلف فارس38403

108بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسمير جمال شهاب389839

109بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي خطاب هجيج472912

110بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكريوسف فيصل عزيز36715

111بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد سامي مختار80140

112بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود نوري برع555968

113بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد صالح مهدي474380

114بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالحق اسماعيل حماش39660

115بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنهاد طالب سلمان39612

116بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروليد شحاذة سوعان390529

117بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد انور محمود474483

118بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد حامد اسماعيل39691

119بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي حسير  مساهر37347

120بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررياض سفيان اسود36987

121بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسمير مخلف جي 474790



122بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقدامة كردي محمد36621

123بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسامان داود صالح38980

ي داود39260 124بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكركهالن ناج 

125بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد وضاح محمد389214

126بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد حسن محمد386908

127بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد عدنان فيصل389281

ي خليل473779
 
128بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر صاف

129بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرليث حسير  مساهر389185

130بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرضياء ظاهر محمد39392

131بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرزكريا حسن مبارك390156

132بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرميرس خالد عبدهللا38470

133بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا رحيم عبدالقهار386939

ي محمد صالح474911
134بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرثاب 

135بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرامير سعدي شبيب390034

136بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراديب حكم مصلح389484

137بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعماد محمد اسماعيل387262

138بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد سالمة حميد37950

139بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمامون عامر حميد39504

140بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسن حمد حسن474314

141بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرشاهر كريم صبحي387025

142بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود حسن علي37255

143بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرليث عبدالمنعم خليل80562

144بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراسماعيل فائق مرعي472666

145بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد شعبان خلف386750

146بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصباح محمد صالح518756

147بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمؤيد عبدالرزاق طه38264

148بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروسام حمادي مزهر36869

149بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد جهاد مجبل390266

ي خليل473768
 
150بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد صاف

151بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسفان محمد ابراهيم37068

152بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربهاء حسير  سالم80190

153بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرلؤي غايب احمد38987

154بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبير ناظم صالح36295

155بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعالء عاصم عباس37851

156بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحمزة عفر طريد519104

157بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعالء محمد اسماعيل387254

158بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسن صطام بديوي36733

159بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمجيد خالد احمد37571

160بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروسام احمد محمد38447

161بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهشام حمد علي38441

162بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنشوان باسم ذياب39711

163بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمار علي محمود38302

164بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهيثم احمد خليل37518

165بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعماد سالم ابراهيم473899

166بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرميرس محمد نايف37217

ي عبدهللا80033
 
ف 167بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا رسر

168بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي ندى كليب39465

169بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد عيدان عطية473728



170بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرايهم علي ابراهيم474120

ي خليل خض 38861 171بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرناج 

172بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسام احمد علي37754

173بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعد نامس رسحان39170

174بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرطه محجوب عناز474404

 علي473751
175بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي حسير 

176بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفراس عدنان مرعي387022

177بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرامجد حميد مهاوش387294

178بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروليد خالد عبدهللا39698

179بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمروان عواد خلف474261

180بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود حسن صابر80428

181بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراثير طالب سلمان39627

182بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالهادي عدنان رشيد389515

183بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمظفر دحام خلف389586

 علي خلف473461
184بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمصطف 

185بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرغالب جواد جلمود37154

186بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود انور ارحيم474233

187بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرزياد طارق عايد389221

188بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهيثم خض  محمد38850

189بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد ابراهيم سطوان37750

190بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد اسماعيل خلف38965

191بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعزالدين ثابت مهدي418417

192بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد شهاب احمد36863

193بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراوس رحيم عبدالقهار386932

194بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرانمار وهاب حميد390174

195بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمروان حسيب حسن37074

196بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعزيز جالل عباس37025

197بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد جدوع حميد37606

198بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسامر محمود مخلف36912

ي عبد519020
199بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعد ثاب 

200بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعراق محجوب عناز474875

201بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعقيل طاهر مطر473701

202بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم474828

203بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروليد خالد احمد389566

ي عبد389014
 
204بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد صاف

205بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفاروق فائق حسير 36977

206بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررائد ابراهيم جاسم39114

207بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفائز نزهان ندا389023

208بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهشام فارس محمد39542

209بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد جليل زهو39137

210بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرزيدون هالل شبيب472691

ي عبود474387
 
غام صاف 211بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررص 

212بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرايثار ياسير  علوان39419

ي خليل473773
 
213بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربارق صاف

214بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد نوري خباز474199

215بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد عصام مجيد38226

216بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسعد عبدهللا سلمان38830

217بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمهيمن وضاح ابراهيم400326



218بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمصطف  صدام صابر36955

219بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصفاء محمود عبدهللا39431

220بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسلوان عواد نجم39094

221بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبد وعد صالح37445

222بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفرسان نزهان محمد37602

223بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعالء جليل طلب389263

224بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروالء حسير  سالم38637

225بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي عبدالعظيم جميل474818

226بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد علي389172

227بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمود شكر محمود387284

228بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا حسن علي37233

229بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرسيف ابراهيم خلف473797

موخ389087 230بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعماد حاوي رسر

231بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحكم سامي علوان390543

ي جاسم37701 232بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرميناء صلي 

233بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعماد فدعم حمادة39161

234بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربالل عبدالكريم شعيب36626

235بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكراحمد جمعة جلمود389600

236بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرهيثم يوسف محسن389029

237بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكروسام ظافر عبدالكريم38341

238بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي عبدالكريم شعيب38647

239بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرزياد طارق علوان389581

240بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرباسم محمد حمد36109

241بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحسام حميد حسن387976

242بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفارس عواد فارس474773

243بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرايمن حردان عبدهللا390203

244بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكربرزان بشير محمود389189

245بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعمر احمد محمد39515

246بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعتبه سالم طه474922

247بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحيدر منصور حمد389024

248بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرخالد كريم خلف390625

249بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكررافد خليل زهو36824

250بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرغالب محمد عبد37539

251بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعالء داخل حسن39143

252بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرنايف محمد نايف37241

ي80222
 
ف 253بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا محمود رسر

254بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرمحمد رشاد عطية474177

255بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي سعدون سكران387245

256دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد نورالدين حسير 474371

257دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمروان ماجد محمد38686

258دبلومالعلم31443صالح الدينذكرقصي علي صالح389276

259دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد مرشد حسير 37059

260دبلومالعلم31443صالح الدينذكرنصيف جاسم فرج37591

261دبلومالعلم31443صالح الدينذكرهالل حسن جاسم38606

262دبلومالعلم31443صالح الدينذكرسيف فارس محمد80523

263دبلومالعلم31443صالح الدينذكرصالح فالح حسير 38489

264دبلومالعلم31443صالح الدينذكررائد نفوس علي39488

265دبلومالعلم31443صالح الدينذكراسامة رسىمي مختار472951



266دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد علي حسير 36254

ي80173 267دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد وجهان عريي 

268دبلومالعلم31443صالح الدينذكريارس حسير  حمد474210

269دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمهند سعد احمد386735

270دبلومالعلم31443صالح الدينذكرانس مالك عباد38455

271دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد اياد حسن38887

272دبلومالعلم31443صالح الدينذكرسعد جاسم محيميد37676

273دبلومالعلم31443صالح الدينذكرحيدر مطلك فارس37010

274دبلومالعلم31443صالح الدينذكركريم احمد محسن39073

275دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد محمد خلف80069

276دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمحمد اجواد ابراهيم36572

يف عبدهللا39682 277دبلومالعلم31443صالح الدينذكرايمن رسر

278دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد طالل عبدالكريم387628

279دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمحمد ماهر غانم37093

280دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمهند احمد محمد39304

281دبلومالعلم31443صالح الدينذكرعلي خالد نايف519029

282دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمروان بديع طوس387214

283دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمروان ندا كليب389020

284دبلومالعلم31443صالح الدينذكريوسف معير  زهو389469

285دبلومالعلم31443صالح الدينذكرعلي صالح عبد474795

286دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمحمد نورالدين حسير 474445

287دبلومالعلم31443صالح الدينذكرطارق زياد خلف36765

288دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد عبدهللا محمد38410

289دبلومالعلم31443صالح الدينذكرعلي محمد صالح389246

290دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد اسماعيل خلف39124

291دبلومالعلم31443صالح الدينذكرعمر صالح خلف38657

292دبلومالعلم31443صالح الدينذكرسيف سفيان حافظ36920

293دبلومالعلم31443صالح الدينذكراحمد امير طه556008

294إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرزيد خلف محمد36938

295إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا زهير جاسم519170

296إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد مزاحم نايف387042

297إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعالء حمود عويد80114

298إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعدي صدام حسير 390784

299إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدالصمد احمد عناز387883

300إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرفراس احمد محمد80480

301إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد صالح حميد389827

 علي386732
302إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرهمام تحسير 

303إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمصطف  رائد محمد80675

304إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحسن محمد حسن473437

305إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرانمار عباس محمد390614

306إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمخلد اياد ابراهيم519049

307إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدالباري خالد حسير 80040

308إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعمر باسل مختار387967

309إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرابراهيم خليل زهو36814

310إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرغالب محمود طه387360

311إعداديةالعلم31443صالح الدينذكريوسف حاتم هذال80669

312إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد جدوع سطام80185

313إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسفيان محمد خليل386959



314إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرامجد داخل حسن473094

315إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد زامل محسن474803

316إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد عبدالهادي عباس390188

317إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمثي  عافت حمد80552

318إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرصفاء محمود عبدهللا38732

319إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد احمد سعد80026

320إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعمر ممدوح دحام387991

321إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد محمد صالح389155

322إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرنايف فرحان نمشان519154

323إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعماد شعالن عطية556033

324إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسفيان علي جواد389287

325إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسالم كوان سالم39668

326إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرامير ضامن سطام389016

327إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرطارق فرج عبدهللا519144

328إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمثي  ابراهيم احمد36836

329إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد اسماعيل زهو389475

330إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد حسن عبدهللا389479

331إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد محمود عبد388074

332إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد رافع ياسير 80016

333إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحسير  ثامر حسير 37788

334إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسيف علي صالح519181

335إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد اسماعيل خليل386853

336إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدالعزيز مجيد نمشان518801

337إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرقتيبة طالب محمود80529

338إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا داخل حسن80547

339إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد يونس محمد389342

340إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعاصف جالل حيمد38629

341إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعلي صالح حمادي80150

342إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا فيصل يوسف390224

موخ36606 343إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراياد حاوي رسر

344إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعمار يارس فاضل387929

345إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسعد شاكر منير472676

346إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرصهيب احمد حردان472647

347إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعامر ماهر مجيد39674

348إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرياسير  ابراهيم سطوان80054

349إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد خلف كانون386817

350إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروليد حامد مهاوش519173

351إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد عبدهللا مطر80213

352إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروليد رمضان دنون472882

353إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرابراهيم صالح حمد473937

354إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعمر حامد مهاوش519175

355إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا مالك عبدهللا518771

356إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرهشام جابر حميد519164

357إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسيف احمد جاسم80688

358إعداديةالعلم31443صالح الدينذكررائد مزبان عبدهللا80694

359إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحارث رائد حميد80060

360إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد سعيد صالح80755

361إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروليد محل كاظم37868



362إعداديةالعلم31443صالح الدينذكررائد شهيد صالح80495

363إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد عبدهللا صالح471812

364إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد بسيم مهدي80509

365إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسيف سفيان نايف38236

366إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراياد صالح دلف474395

 حسير  محمد38620
367إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمصطف 

368إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدالرحمن علي محمد80609

369إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد صالح حمادي80121

هللا اسماعيل زهو38815 370إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرخير

371إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد حافظ غايب389421

372إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرقاسم نورالدين حسير 37326

373إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعامر سالم طه474932

374إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمختار هاشم محمد519119

375إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحسام عبدالمنعم خلف473118

376إعداديةالعلم31443صالح الدينذكررائد خليل حسير 387303

377إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمعد رعد صالح80196

ي388103
 
ف 378إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعمادالدين جاسم رسر

379إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعلي صباح سليمان80000

380إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد عدنان ندا37194

381إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعمر عبدهللا ابراهيم472874

382إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرااليهم وائل عبدالكريم80096

383إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرصدام حسير  جاسم387061

384إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرصمد حازم يوسف80421

385إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراسعد حاتم فري    ح472209

386إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمصطف  صباح جاسم39131

387إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرنواف كامل سطام472064

388إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد محمد عبدهللا388121

389إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرصفاء جاسم محمد389253

390إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمصطف  سفيان حافظ80414

391إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرهشام خض  محمد80627

392إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسيف كوان عبدهللا471843

393إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد رائد محمد80569

394إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروسام ربيع محمد39453

395إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحذيفة عبد عطية472831

396إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرفيصل حسير  اسود37280

397إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسيف باسم خليل386991

398إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحارث مازن حسير 387823

399إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبدهللا37200

400إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرشاكر عواد خلف474252

401إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعلي حسير  حميد473517

402إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرفرات فائق حسير 38908

403إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسمير محمد طه80515

ي احمد37560 404إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروسام ناج 

ي داود388032
 
ف 405إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراركان رسر

406إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدالرحمن محمود حماش37302

407إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراالمير  محمد حسير 390643

408إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمود عبدهللا محيميد473952

409إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدالحميد بسيم مهدي80502



410إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعلي محمد علي516235

 حسير  حمد387017
411إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمصطف 

412إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحسير  عبدالهادي جدوع36756

413إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد فالح حسير 37246

414إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد زياد خلف36841

415إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعطية عبدهللا مهدي388211

416إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد علي خلف386895

417إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروليد جمال صبحي80578

418إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمشتاق حسن مطر473720

419إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا جاسم محمد387098

420إعداديةالعلم31443صالح الدينذكركرم حاتم متعب36095

421إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدالمصور نوفل محمدعلي80541

422إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروائل خالد محمد474155

423إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسامي شاكر حردان37467

424إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعمار يارس علي473557

425إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرالحارث صباح احمد80207

426إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحبيب علي خض 38869

427إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرخالد رمضان دنون472854

428إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسعدي خليل ابراهيم555965

429إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرصفوان محي الدين محمد دحام474898

430إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرامجد ذاكر منير473740

ي فاضل80536 431إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحسن ناج 

432إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعثمان صباح ندا390619

433إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرضاري حميد رشيد388159

434إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرفالح محمد صالح518681

435إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعلي حسير  جواد474917

436إعداديةالعلم31443صالح الدينذكررعد حمودي عبدهللا387831

437إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمروان محمد صالح518723

438إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعلي عواد مطر80087

439إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرابراهيم حسن صابر80407

440إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسفيان ياسير  محمد474842

441إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعماد علي احمد474321

442إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا قحطان جلمود39497

443إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرازور رحيم عبدالقهار386878

444إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد مزبان عبدهللا80658

445إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمعاذ زياد خلف474113

446إعداديةالعلم31443صالح الدينذكررياض خليل محمد37861

447إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعمر اسماعيل خلف39686

448إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعلي طارق عايد387333

449إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسلوان صالح صالح80652

450إعداديةالعلم31443صالح الدينذكراحمد سعيد محمد474239

451إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسيف معير  زهو474305

452إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمصطف  مناع احمد36892

453إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرقدامة ذياب صالح387081

454إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروضاح سمير حماد390074

455إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرايمن عايد محمد38352

456إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحمزة ثائر احمد80102

457إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرضياء منير جمعة80219



ي داود386783
 
ف 458إعداديةالعلم31443صالح الدينذكروطبان رسر

459إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرعبدهللا علي حسير 519055

460إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمهيمن حسير  حمد519193

461إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرفريد فائق حسير 36966

462إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرمحمد محجوب عناز474872

463ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرحمود نعمان بالل38274

464ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرعقيل علوان خلف474890

465ماجستيرالعلم31443صالح الدينذكرنزهان محمود خلف473682

466بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرقحطان صالح ابراهيم38330

467بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعاصم شكر حمود37121

468بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرصباح تركي جميل37761

469بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرعلي خلف محمد37208

470بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرفالح صالح محمد37426

471بكالوريوسالعلم31443صالح الدينذكرحشمت احمد عالوي36685

472دبلومالعلم31443صالح الدينذكراياد تركي فيصل37640

473دبلومالعلم31443صالح الدينذكرمحمد ندا كليب388004

474إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرحاتم كريم عبود390026

475إعداديةالعلم31443صالح الدينذكرسالم علي محيميد37407

1ماجستيرالعلم31443صالح الدينأنيىرسى حمد حسن474639

2ماجستيرالعلم31443صالح الدينأنيىدانية ثامر ياسير 474619

3ماجستيرالعلم31443صالح الدينأنيىفرح نارص حمد519000

ي حمدي474143 4بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىهناء راج 

5بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسيناء حميد مهاوش387650

6بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسهاد عبدالقادر محمد474297

7بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىازهار خلف علو519057

8بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىانوار خالوي سلمان389920

9بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىشيماء محمد خطاب389304

10بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىحال خلف محمود390939

11بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىانتصار خلف عبدهللا474391

12بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىشكران خلف حسير 474807

13بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىفوزية حمد غضبان389816

14بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىرشا ناظم جاسم38876

15بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىبيداء نوفان عبدهللا390423

16بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىعبير عيىس رشيد497812

17بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىريم خلف ابراهيم474814

18بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىرنا عكلة صالح519129

19بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىغنية جاسم عبدهللا473944

20بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىابرار مزهر طه474130

21بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىايهاب هيجل عبدهللا555974

22بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىنور حمادي مزهر474291

اسماء عمر علي39057
23بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيى

24دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىاحالم عبدالعزيز حمادي389928

25دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىعلية اسماعيل خلف519079

26دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىهند محمد خطاب387667

27دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىليل عبدالهادي محمد474218

28دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىسامية ثامر احمد497880

29دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىزهرة محمد جاسم390310

30دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىنرسين خلف درويش39088



31دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىساهرة جاسم محمد390037

32دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىنجاح احمد عراك36849

33دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىذكرى خلف حمزة36788

34دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىزينة ابراهيم خلف39641

35دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىشيماء عبدهللا حسن390234

36دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىخمائل نايف عبود387436

37دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىرحاب خلف محمد473909

38إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىمي  حجوب عبيد387314

39إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىحنير  محمد احمد474164

40إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىهديل ماهر مجيد474399

ي حديد39636 1ماجستيرالعلم31443صالح الدينأنيىشهد ناج 

2ماجستيرالعلم31443صالح الدينأنيىميمونة ابراهيم محمد37803

دعاء تركي عبد474159
3ماجستيرالعلم31443صالح الدينأنيى

4دبلوم عاليالعلم31443صالح الدينأنيىغفران ماهر حمد519056

5دبلوم عاليالعلم31443صالح الدينأنيىرهان جدوع محمد389760

محاسن علي سالم390020
6بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيى

7بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىبشائر وضاح ابراهيم390721

8بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىنورة فيصل غثوان519008

9بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىشيماء فاضل عباس389356

10بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسهاد عبدهللا محمد39298

11بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىندى خليل ابراهيم555994

12بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىانسام عبدهللا حميد389938

13بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىهدى صالح خلف389336

14بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىخنساء حسير  حميد36657

15بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىبلسم صالح عبد36855

16بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىفريال خليل حمد390551

17بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىروما جاسم محمد37177

18بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىشيماء حسن علوان474768

19بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىيرسى عايد محمد80814

امل حمد علي36745
20بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيى

21بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىهبة اسماعيل خليل389090

22بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمها عبدالمجيد صالح474347

23بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىنرسين عبدهللا احمد389779

 علي474099
24بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمها حسير 

عبير علي سالم389067
25بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيى

26بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسها اسماعيل حاذور38802

27بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمريم ذياب صالح80077

28بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسبا علوان صالح390247

االء علي مهدي387864
29بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيى

رسى ممدوح تركي39822
30بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيى

31بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىتغريد شالل محمود38507

32بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىارساء هاشم محمد38584

33بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىلىم خليل حمد390546

34بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىزينب حسير  محيميد37047

35بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىنرسين طارق سليمان39481

36بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمشاعل سعدي سليمان38337

37بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىشح  عبدالرحمن خطاب72321

38بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىايمان محمد حماش39066



39بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىامتثال ابراهيم حمزة473870

40بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسارة سليمان داود389559

41بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمنتىه فارس محمد39345

42بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىجنان جدوع محمد389073

43بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىموج فاضل عباس389352

44بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىاري    ج عبدهللا محمد390593

45بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىايمن حميد مهيدي389315

46بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىاروى محمود عباد39535

47بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسجا كريم شهاب474121

48بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمريم محمد عباس36998

49بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىبيان عامر فارس39197

50بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمروة شهاب احمد474105

51بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىايمان نارص حمد390460

52بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىهوازن ماهر حمد38710

53بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىشهباء قيس حمد389135

ي حسن38662 54بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىخلود ناج 

55بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىصبا عدنان رشيد390162

56بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىرسوة شهاب احمد38500

57بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىدعاء حسن مبارك390165

58بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىشهد احمد محمد39363

ي نايف390865 59بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمريم ناج 

60بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىانتظار عيىس عبدهللا38972

61بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىنغم عيىس عبدهللا519081

62بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىرسل عبدالمنعم خليل39476

63بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمها فارس محمد38434

64بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىرانيا فندي صالح37707

65بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىريمان محمد حسن36799

66بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىعبير محمد عبدهللا39081

67بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىجنان عامر فارس39207

68بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىياسمير  طاهر مصطف 474128

هبة مساهر علي80712
69بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيى

70بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىنداء معيوف محمود473841

71بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىرسواء محمد احمد472699

72بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسحر عدنان رشيد37797

73بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمها محمود خليل519012

74بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسح  عيىس عبد389690

راوية علي محمد38642
75بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيى

76بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىرسل ابراهيم حمزة519159

77بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىسحر محمود محسن389464

78بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىتونس عمر محمد389292

79بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمنتىه احمد عبد472802

80بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىنهلة خزعل علوان36695

زينة علي مجيد472139
81بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيى

82بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىهدى محمود حمد39243

83بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىخمائل حسير  جاسم389524

84بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىهدى عدنان رشيد38764

85بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىماجدة خلف عبدهللا390274

ي علوان390676 86بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىشهد ناج 



87بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىرويدة فارس محمد39374

88بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىنضال زياد علوان519045

89بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىورود حسير  عبدهللا390554

90بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىمناسك خزعل عبدهللا555999

91بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىهالة محمد عبد389676

92بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىحنان جدوع محمد389708

93بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىفرقد لبيب خلف519150

94بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىزينب ابراهيم حمزة473891

95بكالوريوسالعلم31443صالح الدينأنيىماري محمد حسن473948

96دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىسلوى زياد رحمن72955

97دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىندى اديب علي396023

98دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىرسل حسير  جاسم518924

99دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىايمان جدوع محمد389748

100دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىسوسن خلف ابراهيم39580

ي عبد519022
101دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىمي  ثاب 

102دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىهبة حسن خض 38792

103دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىمريم حسير  محمد389081

104إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىضح سعيد صالح80744

105إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىسارة عمار عبدهللا80451

106إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىانغام عبدهللا حميد389906

107إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىايالف محمد مجيد519167

108إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىنىه سعيد صالح80737

109إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىاسماء محمد احمد472782

رؤى زيد علي474281
110إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيى

111إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىفاتن واثق احمد36779

112إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىالصفا سعدي شبيب390030

113إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىريا زياد علوان518799

114إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىسفانة حسير  علوان528871

115إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىغزوة حامد محمد473789

116إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىتمارة عمار عبدهللا387733

117إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىنداء حميد مهاوش387426

118إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىغفران عداي محمود38612

119إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىسارة خلف عبدهللا38771

120إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىامامة سعيد صالح80727

121إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىسيناء خلف احمد421312

122إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىميقات تحسير  علوان474945

123إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىنور بكر محمد38394

124إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىاديان مازن علوان387443

125إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىذكاء حسن مبارك473078

126إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىرجاء محمد صالح518668

127إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىامنة عواد مخلف387891

128إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىهاجر حسير  حمد390722

129إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىاشواق خزعل علوان389870

130إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىسفانة حسير  موس473859

131إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىريمان موس خلف38244

132إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىطيف تحسير  علوان474942

133إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىجواهر نعمة خلف80436

134إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىبلسم مطلك فرحان39723



135إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىوالء حسير  محيميد80131

136إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىاية طه عبدهللا473113

هللا حمود387947 137إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىبان خير

138إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىارساء حسير  حميد36650

139إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىوسن محمد صالح518662

140إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىنداء رائد محمد80555

141إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىفاتن حسير  علوان528867

مالك تركي محمد80637
142إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيى

143دبلومالعلم31443صالح الدينأنيىسندس خلف درويش528868

144إعداديةالعلم31443صالح الدينأنيىفاطمة رافع ياسير 80010

1دكتوراهسامراء المركز11444صالح الدينذكرعماد طارق حنون38408

2دكتوراهسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهند سلطان علي422201

3ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرسامي عبدالستار شكر478175

4ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرياسير  عبدهللا مهدي513228

5ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمار عبدالجبار محمدصالح398185

6ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرعالء حسير  جمعه37532

7ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد مجيد رزوق498417

8ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرظاهر عبدالحميد حسير 457666

9ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرزاق عبدالودود عبدالعزيز37258

10ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرحسان يحير فرحان422736

11ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرانمار حسير  مضعن365379

ي عبدهللا مهدي37679
12بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرغي 

13بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرزياد مجيد مهدي37659

14بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرقاسم عبد جمعه515744

15بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحسام كنعان حمد497683

16بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرجمال صالح عبد509009

17بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكررائد عبدالكريم محمود353460

18بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالباسط عبدهللا صالح390641

19بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمروان ضاري رشيد422674

ف كامل حسون476583 20بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرارسر

21بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبداللطيف حمادي عبداللطيف37642

22بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرايوب سلمان مسعود36025

23بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراياد طارق حنون38382

24بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرقصي علي ضاجي38997

25بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعرب خضير عباس398646

26بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرطه محمد جاسم390904

ي اكريم محمد40675
27بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالغي 

28بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكررافد نعمة علوان476646

29بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرزيد غازي حسير 351543

30بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرسالم اسماعيل ابراهيم41209

31بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرنديم اسماعيل علي403235

ي محمد457390 32بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرسلوان صي 

33بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرسوسن علي ابراهيم39359

34بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عامر احمد362579

35بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر محمود شهاب363738

36بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر عدنان محمد44874

37بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد وليد محمد516229

38بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرادريس حميد سلمان498404



39بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرخالد ابراهيم حسن36928

40بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالحميد رشيد احمد497677

41بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد منير علي515732

42بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر غافل محمد497786

43بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا فوزي خض 350886

44بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن عبدالقادر ابراهيم498439

45بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحميد مضحي حسن476429

46بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عزاوي محمد41114

47بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرسيف ايوب عواد350995

48بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد رعد ابراهيم36456

49بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكروليد نبيل صالح36127

50بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرجاسم حميد جاسم457671

51بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم جنيد ابراهيم560258

52بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا عماد رجب497769

53بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عزاوي محمود39113

54بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحذيفة اياد ابراهيم403312

55بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  عبدالمنعم حميد454878

56بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر عصام نوري516490

ي عبدهللا353432
57بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعثمان غي 

58بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرانس احمد ماجد38419

59بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  محمود طالب513334

60بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكربرزان فارس هالل351086

61بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعباس احمد عباس523555

62بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد جمال اسماعيل459346

63بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم صبحي وسىمي39410

64بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد سعدي محمد37569

65بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرالهمام طه حسير 402408

66بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكركاظم عبد المنعم حسن44027

67بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرزياد خلف خضير509052

68بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعدنان خلف خضير44059

69بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمروان قحطان عدنان476606

70بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد سالم فرج396716

71بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد زكريا جاسم509061

72بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالعزيز عبدالقادر محمد45127

73بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكريارس فخري غافل497801

74بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد حميد مهدي391242

75بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرلؤي صالح محمد45277

ي جاسم454731
76بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد لطف 

77بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرفهد رعد حسون353297

78بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمدخض  ياس خضير37317

79بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكريوسف افليح حسن509028

80بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعباس فاضل عزاوي37000

81بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعيىس لطيف سلمان37456

82بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراسامة عبدالستار توفيق367851

83بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عبد403341

84بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد محمود جاسم367434

85بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحسام ابراهيم رشيد476568

86بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرسيف الدين عبدالستار احمد457410



87بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرطه يونس محمد476483

88بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكريوسف عماد رجب360252

89بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهند صفاء عبود37695

90بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد نعيم عبود508908

91بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا سفيان حسن39435

92بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراسامة احسان فليح358900

 علي38435
93بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد حسير 

94بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعيىس اركان رجب363021

95بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالملك عبدالرحمن عبدالقادر359704

96بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرانس عبدالرحيم كامل366626

97بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعدي رحيم محمود45041

98بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد حسن جمعة40180

99بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهند ساجد طه516629

100بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن زاحم خضير38496

101دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرموس عبدالرزاق نوري38753

102دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرخالد رحيم محمود498411

103دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعالء شاكر حمود43992

104دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعرب بشير مهدي351361

105دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالحميد نجم عبدهللا39012

106دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهند سمير عجاج350385

107دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدالرزاق عبدهللا497755

108دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرسعدي خلف طه350007

109دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمروان عبدالفتاح محمود457586

110دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمازن معن عبدالفتاح498396

111دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكررياض سعود صالح422611

112دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرسيف سعد محمد363728

113دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعيىس شاكر محمود35783

114دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد محمود جاسم454066

115دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرخالد جمال سلمان498392

116دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر يونس فاضل390958

117دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد تركي حميد35799

118دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرفهد صباح محمد403825

119دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد زكريا جاسم457796

120دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد نايف جاسم38292

121دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرارشد محمد جاسم71247

122دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمعاذ عباس احمد497665

123دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكربكر حارص  محمود513314

124دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرخالد هالل حميد38366

125دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعثمان عبدالرزاق علي515750

126دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  عبدالفتاح محمود391018

127دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي خلف ضايف390645

128دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرزياد طالل فليح422154

129دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراسامة ايوب عواد513263

130دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرخالد جمال صالح353042

131دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعدي جاسم محمد422682

132دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكررفل جبار حسير 353334

133دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعالء حاتم احمد363602

134دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  سلمان حسن403746



135دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا عمر غافل497808

136دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكريونس جمعة مجيد39104

137دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  يوسف محمود513308

138دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرحسام حسن علي38351

139دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد ماهر نعمان498426

140دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي محمد خضير509002

141دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالجبار فارس صالح38453

142دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرثابت رجب فاضل367531

143دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرزيد سعيد جبوري517654

144دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد خليل لفته352624

145دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهيمن محمود وهيب497721

146دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرحارث خالد محمد515953

147دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد نوري مزعل403765

148دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكررعد اسعد محمود353685

149دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكريارس فوزي محمود37576

150دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرطارق شاكر محمود454084

151دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرضياء احمد جاسم37753

152دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرطه ياسير  سلمان390135

153دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكررحيم حميد عبدهللا350941

154دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرجاسم محسن عبد38770

155إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرفهد عبدهللا نجم455146

156إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد اسماعيل صالح454093

157إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر لفته محمود457687

158إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمادالدين علي حميد454925

159إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدالستار نجم454899

160إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمد422628

161إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرخالد عباس مطر362557

 علي516178
162إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد حسير 

163إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرسمير محمد عبد هللا350080

164إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمود هادي علي خداد353626

165إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرزاق ابراهيم فياض498415

166إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد وسىمي صالح422723

 خضير جاسم44205
167إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف 

168إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد رزوق محمد363517

169إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراياد طارق محمد366197

170إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم422853

171إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرفارس حميد علي44647

172إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد مهدي457783

173إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد رعد هادي513451

174إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالحكيم نظيف علي514283

175إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراركان صبوح جاسم41240

176إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد كامل حسون459301

177إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرخليل ابراهيم خليل38395

178إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحميد سعيد حميد350534

179إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحبيب نوفان عران508968

180إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمعاذ سفيان حميد422798

181إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرزاق اسماعيل عبدالرزاق45759

182إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  احمد ضاجي476487



183إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد حميد محمد397307

184إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكريقضان رعد صالح513406

185إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر سالم فرج459362

186إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمود مجيد علي38339

187إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن لفته حمود37404

188إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي محمد جاسم508914

189إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر رعد صالح367202

190إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد سعد محمود422668

191إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحارث عبدالرحيم حسير 353367

192إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرنصير عبدالسالم خليل353727

193إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالواحد عمر صالح403476

194إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد رعد صالح367264

195إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعدي غالب خضير38898

196إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي مهدي لطيف403861

197إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد رمضان عباس508898

ي457580 198إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد ابراهيم ناج 

199إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكربالل فؤاد رجب359135

200إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد صفوك فاضل390617

201إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالباري خليل ابراهيم422719

202إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرباسط عبدالعزيز فاضل351510

203إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكررافع قصي لطوف391050

204إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمود احمد مهدي457775

1ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرمشتاق ايوب محمد403329

2ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبيدة عامر خضير71603

3ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرمنير سعود وسىمي422598

4ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكراركان عواد علي45514

5ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرمعاذ ضياء جدوع39145

6ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا عمر احمد476467

7ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكررافت عبدالعظيم سعود513270

8ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينذكرصكر عباس فاضل403281

9بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد صبحي حمود45215

10بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكربرهان عبدالرحمن عطية457679

11بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرشاكر صباح علي76889

12بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرماجد حميد عبود497791

13بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبيده عامر غيدان397508

14بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكربالل صبحي حسير 46880

15بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعالء امجد جاسم44931

16بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدالسالم مصطف 38307

17بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرقيس محمد صالح36015

18بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالحميد سليم حميد352788

19بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد زكريا علي36915

20بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد خالد محمد37722

21بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد قاسم عبد422686

22بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكربكر صالح جودت37763

23بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرجاسم احمد حسن403821

24بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمنهل لطيف مجيد38155

25بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكررسول صبار احمد46798

26بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالملك مروان حسير 517606



27بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمعاذ عباس عبد45541

28بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالقادر محمود محمد363322

29بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا خالد عبدهللا497691

30بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرايوب صالح عبد73945

31بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراياد نزهان حاتم397231

32بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم جليل ابراهيم403324

33بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحمد علي نجم35954

34بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعادل عباس احمد457433

35بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عادل درويش37379

36بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم محمد ابراهيم513302

37بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرزيد صبحي حسير 362025

38بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرادريس عبداللطيف ابراهيم73752

39بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمار رسام هادي39080

40بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدهللا طعمة36084

41بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراسامة مقداد حميد517601

42بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرناهد عباس خليل391034

43بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحارث عبدالرحمن حسير 39626

44بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرهشام علي خلف46058

45بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهدي صالح خالص476463

46بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد قاسم محمد39223

47بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد نعمة محمد36421

48بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرالحكم خليل ابراهيم44249

49بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي محي ياسير 39389

50بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد طارق حسير 46683

51بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرصهيب ضياء جدوع353116

52بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحسن عبدالجبار محمود516478

53بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالمنعم رياض سعود65498

54بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد سعيد حسن358835

55بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالخالق صالح حسن46094

56بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالصمد علي حمادي513365

57بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرليث محمد غافل497693

ي يونس جمعة398152
58بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالغي 

59بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكربكر فاروق حسير 45954

60بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعباس قاسم ابراهيم391179

61بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد فاضل عزاوي37225

62بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر جاسم خضير362628

63بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكروقاص عبداللطيف ابراهيم73724

اء سعدي محمود361651 64بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرالي 

65بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عبدالرحيم سعيد403881

66بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد علي عبد37334

67بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي محمود هادي علي353601

68بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراسامة يوسف جمعة397756

69بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحارث عبدالحكيم صباح363161

70بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عبد نصيف454282

71بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرسعد محمد عباس362544

72بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد ياسير  رحيم37901

73بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكروسام كمال طايس454135

74بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرامير سعود وسىمي517666



75بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكريارس كريم عبد39259

76بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرخالد وليد حسير 498401

77بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرجميل صفاء صبوح422679

78بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرسلوان حردان احمد45788

79بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكربشير يوسف مهدي390928

80بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرصهيب عبدالرحمن رشيد350676

81بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد سامر محمود36113

82بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكررشيد زاحم عواد41970

83بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عبدالهادي رميض38731

84بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرسيف الدين ادريس حسير 513216

85بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد صبحي حمود37244

86بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرخالد احمد عباس454757

87بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد محمد حسير 42324

88بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر محمد حميد36875

89بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكررسمد حميد عبود497824

90بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكريارس جمال صالح353576

91بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمخلد محمود صالح391046

92بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي ابراهيم محمد508965

93بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد صالح كريم47161

94بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرهشام رشيد احمد497722

95بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن محمود محمد363101

96بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد ابراهيم خليل454448

97بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عبدالمجيد حسير 71235

98بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهدي صالح مهدي37924

99بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكريارس عناد حصوب508983

100بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهيب ربيع ياسير 45632

101بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد علي حسير 403184

102بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد فاروق حميد36651

103بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدالحميد احمد44608

104بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد احمد ضاجي403737

105بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكروسام فخري غافل497707

106بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرزيد سعد صبار37028

107بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد خليل ابراهيم457732

108بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرجميل عزيز جاسم476388

109بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكربارق محمد شهاب37710

110بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدالهادي رميض39130

111بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي ضياء جدوع353143

112بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرانس صبحي حمود37877

113بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرادريس سعد جدوع46971

114بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عجاج غافل497705

115بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد سليم صبار46258

116بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالودود محمد عبدالودود38741

117بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم عبدالصمد محمد352868

118بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالحكيم نعوم حسير 351290

119بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر عبدالغفار محمود38943

120بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرالحمزة نصير حسير 36958

121بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد موفق احمد398085

122بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي احمد صالح35868



123بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكربكر اياد سعود36491

124بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحارث محمد ثامر45093

125بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرحسان علي حسير 513472

126بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكربهاءالدين علي تركي403212

127بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن دلف عبدالفتاح352990

128بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكردرويش واثق حسن37279

129بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد مهدي صالح476577

 صباح علي397156
130دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف 

131دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد اسماعيل خليل390632

132دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراثير عبدالسالم خليل351456

133دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرحمزه سعدون علوان359235

134دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عبدالحكيم نوري362356

135دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهند يوسف محمود37444

136دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدهللا نجم77059

137دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرغزوان فارس قدوري363684

138دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراكثم طه حسير 47681

139دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرطاهر مهدي صالح35902

140دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالمهيمن احمد عبود42154

141دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرسيف الدين سعد جدوع41125

142دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالحميد مجيد شكر391029

143دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي اياد محمد455094

144دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكربكر يوسف محمود358853

145دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرايهاب مهدي صالح47226

146دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرادهم عدنان ياسير 352571

147دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهند مؤيد مهدي353160

ي علي509022
148دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالقادر غي 

149دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدالصمد محمد352979

150دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا يوسف محمود36941

151دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرماجد حميد جاسم454715

152دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا ثائر سلمان476549

153دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم طالل ياسير 476523

154دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمروان عباس محمد47198

155دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن مقداد حميد44427

156دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكررشيد عبد الرحمن رشيد350617

157دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرغزوان سعدي محمود39232

158دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد37887

159دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمؤيد حميد عبود497704

160دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد فالح جاسم39375

 طالل ياسير 476402
161دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف 

162دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكراكرم عبدالرزاق عنان39199

163دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمود ايوب حميد422731

164دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرسلمان عبدالرحيم سلمان513428

165دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعماد محمد سعيد397123

166دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرزيد طارق عبدالكريم498431

167دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا حميد ابراهيم37718

168دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد حسير 517586

169دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  احمد عبدالرحمن390878

170دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي محمد نجاح476545



171إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم فاروق ابراهيم37361

172إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكربشير محمد سالم358859

173إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرليث احمد شهاب41306

174إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  محمد شهاب353283

175إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدالكريم علوان36292

176إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد محمود حسير 47092

177إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عامر خلف38762

178إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرجالل عبدالستار هاشم476494

179إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عبدالصمد محمد38931

180إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  احمد كردي350798

181إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد ابراهيم محمد517648

182إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحسير  صالح حسن36900

183إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرزياد نزهان حاتم397917

184إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرفاروق عمر غافل398074

185إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا مجيد عبد390967

186إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكربارز محمد حميد497815

187إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرنزار عبدالمجيد حسير 403225

188إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرسيف محمد نجم353474

 خليل نظير46170
189إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف 

190إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكررسمد محمد سعيد391203

191إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  اسماعيل خليل39290

192إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد ساجد طه397007

193إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عجاج غافل497692

194إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالواحد عيدان رشيد478197

195إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا عبدالقادر ابراهيم397040

196إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدالكريم احمد38838

197إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرسعيد رشيد مشكور45712

198إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد رفل جبار403446

199إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد جنيد ابراهيم560254

200إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن عبدالسالم حسير 457415

201إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراوس قصي حميد46456

202إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكربكر سعيد ياسير 352603

203إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرتف  كريم فاضل403412

204إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرصالح ثائر صبار38854

ي عبدهللا36280
205إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي غي 

206إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرفهد احمد لفته476610

207إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرباسم محمد صالح457396

208إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدهللا مهدي35978

209إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالقادر عبدالرحيم سعيد403791

210إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد حسام شاكر39402

211إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد رافع فريد422617

212إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعثمان مصطف  احمد403676

213إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرصفاء وليد ابراهيم38811

214إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكررشيد عبدالحميد علي37305

215إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد بسام جمعة39461

216إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد غالب خضير38976

217إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرموتمن احمد عبود42226

218إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا عبدالسالم حسير 349956



219إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرخطاب عمر غافل397290

220إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعرب سعدي محمود403926

221إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر سعد سامي39607

222إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي عبدالخالق صباح353347

223إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرسيف سعدون علوان350574

224إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد سالم حميد38963

225إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد سميح محمدحسن403717

226إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالغفار صالح عبد390962

227إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرصهيب ابراهيم صالح476420

228إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا جميل احمد39469

229إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن454371

230إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرسيف محمد ياسير 476627

231إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالملك عبدالوهاب عبدهللا46030

232إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكربهاء عبدالكريم علوان35830

233إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر احمد حميد365362

234إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي رجب فاضل38721

235إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر عبدالوهاب احمد39065

236إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد مدلول احمد515737

237إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد شمس الدين عبود365174

238إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمار عباس حميد37503

239إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكركمال مصطف  محمد65417

240إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا صبحي وسىمي39275

241إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكريعقوب صبحي كاظم353677

242إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالقادر دريد قاسم363529

243إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد محسن علي497710

244إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراوس احمد لفته37235

245إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد حميد عطوان403218

246إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم خالد ابراهيم37405

247إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالعليم سلمان يوسف476594

248إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرالوليد خالد ابراهيم37425

249إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر عبدالكريم علوان44126

250إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر رشيد نوري45837

251إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكربشير حسيب يوسف403917

252إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراسماعيل مثي  ابراهيم513275

253إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم هيثم سامي513285

254إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكربكر سلمان احمد402505

255إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد سعد عباس508956

هللا مجود362619 256إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرانس خير

257إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحذيفة محمد فاضل403269

258إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعثمان صبحي مهدي454950

259إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد نورالدين عبدالستار47408

260إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد جاسم ياسير 478171

261إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحسير  عالء شاكر44153

262إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم عواد اسماعيل457272

263إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرضياء مدلول مجيد45917

264إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد خلف خضير42278

265إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عدي عايد403754

266إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد نوري صباح476525



267إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  محمد حسن351403

268إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرفراس قصي حميد37867

269إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  عبدالكريم احمد390716

270إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر رباح صالح45600

 علي367159
271إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرتحسير  حسير 

272إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمار جمعة عبد516654

273إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد حميد مجيد42810

274إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عبدالصمد توفيق517612

275إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد كمال توفيق457382

276إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراوس مدلول عباس36675

277إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن علي حسير 513482

278إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرايوب لواء محمود352590

279إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم محمد ابراهيم518560

280إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبداالله ثامر يوسف44694

281إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرابراهيم احمد قدوري476499

282إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي معروف يوسف497831

283إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحمزة حاتم احمد39306

284إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرغيث محمد عبود362919

285إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي خضير محمد363781

286إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرزيد احمد محمد45177

287إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالعزيز زكي فاضل476600

288إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  لطوف محمد42087

289إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالرحمن ياسير  عبد390953

290إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرهارون رشيد مشكور45681

291إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكربراء عبدالسالم الطيف38350

292إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرصهيب عبدالفتاح لطيف478191

293إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالهادي سليم حميد44781

294إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمود ضياء سلمان362248

295إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد جاسم كامل517574

296إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهند احمد لفته476384

297إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمود ابراهيم شكر44553

298إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرسعد ضياء جدوع47025

299إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا مازن ذياب391155

300إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحمزة فوزي نجرس37911

301إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرقتيبه محمدنجاح عبدالوهاب457573

302إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد مقدام هاشم476408

ي352769
 
ف 303إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالباري علي رسر

304إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر بدران فرحان508912

305إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد ابراهيم محمد517575

306إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهند مهدي صالح403785

307إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرارشد عدنان ياسير 516176

308إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد محمود قادر390709

309إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عالوي سلوم391907

310إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد حميد مهدي47059

311إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرظافر احمد عباس517592

312إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمصطف  بدران فرحان41868

313إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكريارس عمار عبود513444

314إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد علي عامر515742



315إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكريونس عبدالصمد محمد352885

316إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرابوبكر رياض سعدي516209

ي ابراهيم422632
 
317إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرانس عبدالباف

318إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد عدي عايد402477

319إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراسامة احمد كنعان476373

320إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمود جاسم كامل37738

321إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحسير  عبدالسالم حسير 47129

322إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد وليد ابراهيم37290

323إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحذيفة سعد احمد403726

324إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر نوري مزعل403166

325إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد عالء حسير 38140

326إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرثائر حمادي عبد457750

327إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدهللا عبدالوهاب احمد40973

328إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرايمن شاكر محمود39334

329إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمود حميد مهدي39713

330إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد زياد طاهر35811

331إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرحمزة احمد علي367694

332بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمود ابراهيم محمود36635

333بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرفهد فيصل تركي498419

334بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرغالب شامل احمد476424

335بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرجاسم محمد احمد44984

336بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد سعيد احمد512903

337بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرفراس حامد محي517599

338بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكراركان محمد علي46213

339بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرفالح حسن حميد403260

ي حسن39022
340بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينذكرعزت غي 

341دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرطارق حسير  فرج37268

342دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعدنان حسير  خميس513339

343دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعبدالمجيد علوان محمد36979

344دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد حبيب عليوي38320

345دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرشاكر محمود عبد353393

346دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمهند ثابت صالح513281

347دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد مجيد ياسير 403243

348دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرصباح جاسم الطيف390836

349دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرمحمد جاسم صالح498421

350دبلومسامراء المركز11444صالح الدينذكرعلي عبدالكريم علي367611

351إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرعمر متعب محمد362051

352إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكراحمد نوح علي454486

353إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرساجد حميد محمود454601

354إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرسفيان عبدالكريم علوان35848

355إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينذكرفؤاد حسير  علوان476414

1ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىبراق زاهر محمود517580

2ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىزينب عبدالفتاح لطيف403393

3دبلوم عاليسامراء المركز11444صالح الدينأنيىلىم عبدالستار نجم455028

4بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىرقيه فاضل علوان37609

5بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىخولة محمود عبد37594

6بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاري    ج محمد جاسم403635

7بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاالء عباس عبدالقادر517663



8بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنادية عبدالعال موس396754

9بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىلىم فاروق حسير 398498

10بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىهناء حميد حسون41167

11بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىزينا عبدالقادر رشيد37779

12بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىهيام صالح حسن398606

13بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسويس سامي فاضل398531

14بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىريم ماجد حسن517645

15بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىشهد عطاهللا احمد353665

16بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىرشيدة مجيد خليل422977

17بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاميمه حسن ابراهيم38707

18بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىمي  محمد ياسير 476638

19بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىشهد عبدالحكيم عامر508960

20بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىبسمة خالد عبدالرزاق461348

21بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىورقاء جاسم صالح498407

22بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىطيبة عالء خلف508997

23دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىكفاح عبدهللا محمد39426

24دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىمها حميد حسير 37622

25دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىزينب جاسم محمد38913

26دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىعروبة عباس زيدان461349

27دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىامل سعود محمد398254

28دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىابتسام محمد شهاب513265

29دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىوداد شامل فاضل39031

30دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىدورسة جبار حسير 403685

31دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاسما يونس صالح37935

32دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاصيلة احمد يوسف44831

33دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىيمامة حسن خضير363492

34دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىعلية وجيه صالح403295

35دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىميسون سالم جاسم44723

36دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىعروبة توفيق عبدهللا403154

37دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىوسن فائق خالد362569

38دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسهام صالح حسن403510

39دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاسماء ياسير  حمد403646

40دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىتحرير رجب هدوك37818

41دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىزينة صفاء عبدالكريم515745

42دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىانتصار محمود حسير 391137

43دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسها سعود صالح37489

44دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىابتسام عدنان عبدالكريم43895

45دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاخالص عبدالهادي عبداللطيف39043

46دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىامل يونس صالح44282

47دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىافراح جاسم محمد39484

48دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسارة عبدالودود عبدالعزيز39347

49دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىعلية عبدالحميد حسن45888

50دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىليل ياس خضير39169

شيما احمد علي47368
51دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيى

52دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىايمان محمد مرزوك353712

53دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىهند سلوم داود43931

54دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىارساء قحطان احمد498422

55دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىهند مصطف  نعمان41041



56دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسوسن عبدالرزاق صالح43956

57دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىرضيه حميد حسن42902

58دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىانعام حسن محمد42734

59دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىميسلون عبدالهادي عبداللطيف47930

60دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىفريال كامل فاضل47634

ين محل ارحيل48014 61دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىشير

62دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىياسمير  خضير جاسم45860

63دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىعروبة سعدون شياع44094

64دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىشهد محمد عباس45361

65دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىبدرة كامل فاضل47973

66دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىختام عبدالودود عبدالعزيز351628

67دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىفريال كامل محمد42653

68دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىشذى هادي مهدي47852

69دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىعامرة هادي مهدي48047

70دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىضمياء محمد ابراهيم516465

71دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىفاتن مزاحم محمود403656

72دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىزينه عبدهللا نجم47733

73دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىغفران ثامر عبدالفتاح36884

74دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىطيف وليد طه38955

75دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسمية فاضل محمد353699

76دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنور مولود كامل353185

77دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىفضاء برهان الدين عبدالعزيز350158

78دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىابتسام عبدالواحد عبد الوهاب457597

79دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىلمياء محمد شهاب37472

80دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىشذى جالل حميد389546

81إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىانتصار عبدالستار نجم454220

ى علي مهدي352105
82إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىبرسر

1ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىميس صبحي وسىمي39210

2ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنغم فريد صالح353445

3ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىخنساء عبدالرحيم سعيد517631

4ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنور سعود وسىمي517590

5ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىايمان عبد نصيف454259

6ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىبان محمد حسن36986

ي35993
7ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاالء محمد غي 

8ماجستيرسامراء المركز11444صالح الدينأنيىشهد عبدالكريم حسير 36593

9بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىرفقة محمود فاضل454785

10بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسارة نديم حمود403496

11بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنىه صباح لطيف513422

12بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىوفاء شاكر محمود40088

اصالة لؤي سامي37955
13بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيى

14بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىابتهال ثابت حصوب44519

15بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىمي  حميد محمد36721

16بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسارة اسماعيل عبدالرزاق353509

17بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاشتياق ايوب محمد403348

18بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىموج حميد رشيد46366

19بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىريم ناطق اسماعيل367486

20بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنور عبدالرحمن عطية45478

21بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىيرسى سعد جدوع37497



22بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىرسل ايوب خليل73758

23بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىضح نذير شاكر353562

24بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىغيداء عبدهللا مجيد46923

25بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىوميض علي حسير 353025

علي محمود عواد41919
26بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيى

27بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاصالة نظير رسحان39448

28بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىامينة سيف حميد422744

29بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىاية مولود كامل39639

30بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىخديجة محمد جاسم42687

31بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىوعد ضاري رشيد38870

32بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىمها مزاحم مجيد390831

33بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنجاح وسىمي محمد37348

34بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىشيماء محمود عبد353409

35بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىرغد عبدالحكيم عامر508971

36بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىفاتن عبدالرحمن حسير 351574

37بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىهديل ذاكر جاسم403359

38بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىميسم احمد حميد457590

39بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىايالف سعد عبدهللا39248

40بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسارة طارق حسير 38509

رب  كمال محمود476620
41بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيى

42بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىطيبة اسماعيل عبدالرزاق353539

اس حميد محمد36102 43دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىني 

44دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسحاب محمد سحاب38785

45دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىلبي  رياض سعود422639

46دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىمنار عزيز حسير 517567

47دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىايمان شهاب احمد422908

48دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىمروى نزار جاسم403252

49دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىابتهال احمد محمد35885

50إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىري  هام محمد ايوب حسير 403520

51إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىضح خضير نايف353008

52إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىصفا محمود حلىمي422654

53إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسح  مدين جسوم459306

54إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىايناس باسط عبدالعزيز44316

55إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىعلياء رشيد فاضل478182

56إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىضح محمود هادي علي353590

57إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىهند عالء صالح45989

58إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىهديل نديم حمود49902

59إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىغفران رسام هادي476477

60إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىحفصة فاضل حسير 396741

61إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىغسق عبدالرحمن حميد41462

62إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسامرة جليل ابراهيم403849

63إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىرؤى مقصود خليل42030

وجدان علي حسن36714
64إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيى

65إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىشهد حميد جاسم454634

66إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىهند لطيف علي351256

67إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىفاطمة سعد محمد36304

ي35913
68إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنور محمد غي 

69إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىرنا عبدالكريم كاظم353490



70إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنور مزاحم مجيد422817

71إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىيرس وسيم علي36699

72إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىتبارك سعد عبدهللا38820

73إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىجيهان لطيف علي47494

74إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىعلياء عبدالسالم علوان454392

75بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنداء عدنان عبداللطيف513363

76بكالوريوسسامراء المركز11444صالح الدينأنيىنادية مهدي كاظم517578

ابتهال علي عبيدان476472
77دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيى

78دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىرباح حسن احمد41639

79دبلومسامراء المركز11444صالح الدينأنيىريا محمد حميد65535

80إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىلمياء صبحي حامد554226

81إعداديةسامراء المركز11444صالح الدينأنيىسندس محمود عبداللطيف454830

1دكتوراهسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد ابراهيم احمد389948

2ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم حسير 390545

3ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد غازي عبدالمجيد357039

4ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعثمان عبدالرزاق حمود370349

5ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكررسمد محمد صالح64344

6ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكريارس محمد علي393192

7ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعباس عبدالرحمن جاسم62911

8بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقصي عبود صالح392204

9بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمجيد حمود احمد390940

10بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدالعزيز عباس355580

11بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمنير عبدالحميد صالح389333

12بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرغسان محمد صالح393634

13بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفهد فارس محمود389161

14بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكروسام طه محمد514350

15بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرطالل محمد هاشم393320

16بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحسن جاسم محمود391184

17بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرنبيل فارس محمود389077

18بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراثير باسم حسير 391842

19بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرناظم صفاء كنعان393261

20بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفهد علي محمد391797

ي صالح مهدي391872
21بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكروصف 

22بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد محمد سليمان370287

23بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالواحد علي حنش393874

24بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد خالد محمد371296

25بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرخالد جمال محمد357533

26بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعالء احمد حسن514435

 علي عباس64364
27بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحسير 

28بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود علي حسير 393416

29بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراياد محمد سليمان514373

30بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالرزاق محمد هاشم357336

31بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرغسان علي حسير 389910

32بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود مهند محمود62664

33بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد ابراهيم حسن390206

34بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرنزار علي عباس355309

35بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرماجد محمد حسير 371403

36بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقيض عبدالقادر حسير 514837



37بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراثير صالح جاسم392907

38بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرهارون رشيد علي390251

39بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسعد نصيف جاسم358104

40بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدالرحمن جاسم393171

41بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد علي سلطان392681

42بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد تركي محمد514948

43بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالسالم مهند محمود62874

44بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  سعد عباس371058

45بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمقداد احمد محمد393456

46بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي احمد محمود392175

47بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  سالم احمد393406

ي دخيل391290 48بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرزيد ناج 

49بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمقداد مزهر عبد498619

50بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر حسن خلف63055

51بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد393779

52بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرالمامون حسن عبدهللا62726

53بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمهند نعمة سالم514857

54بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمعاذ رعد صالح514973

55بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد ضياء صالح357518

56بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر ابراهيم محمود392872

57بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد برهان حسير 390329

58بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد غانم حمود370117

59بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد مثي  هادي356962

60بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكردريد علي حسير 370486

 برهان حسير 390388
61بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف 

62بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  عبود كاظم392718

63بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرايوب صالح حسن63249

64بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعماد محمد حبيب389633

65بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرايمن حسون الطيف497678

66بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد هادي محمود391617

67بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد صالح خلف390621

68بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكررياض احمد حسير 392960

69بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرماهر حميد حمد357696

70بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد ياسير  شكوري393186

71بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي نواف حسير 390706

72بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمثي  غانم صالح389008

73دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد فرحان خليفة74107

74دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحايف حسير  ابراهيم357223

75دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرهشام شاكر محمود515515

76دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرموفق مخلف حسن393428

77دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعباس محمد امير 392408

78دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحسان عبدالقادر حسن62931

79دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكربخيت فرحان خليفة357490

80دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرلواء جاسم صالح360681

81دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر فليح حسن392832

82دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفاروق ذياب احمد64425

83دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد خلف محمد389115

84دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  عبدالرزاق حمود370362



85دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصالح خالد حسن392730

86دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرزيد عبدالعزيز عباس367783

87دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرلؤي جاسم صالح62346

88دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمشعان مجيد محمود365659

89دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراسماعيل صيهود خلف357632

90دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرماهر محمد عبدالرحمن393448

91دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرغانم احمد حسير 393305

92دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراياد فاضل عباس393619

93دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرابراهيم احمد علي397255

94دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرباسم محمد حسير 389398

95دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراسامة عبدالقادر حسير 394031

96دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  عبدالقادر حسن62892

 عبدالحكيم علي355741
97دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف 

98دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر محمد سعيد389249

99دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسيف سعد صالح358256

100دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرخالد جمال علي393826

101دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكروالء عبدالغفور شاكر514342

102دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقصي عبدالرزاق جاسم393391

103دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود عايد خميس391140

104دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراياد عبدالقادر حسير 392279

105دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرانور عبدالقادر حسير 392323

106دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمازن اسماعيل طه393647

107دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عالء عبدالطيف392243

108دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالباسط محمد حسن393434

109دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكردحام عامر حسير 392937

110دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسعد صباح نصيف355992

111دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكررافد ياسير  حسن393671

112دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصفاء رعد صالح392429

113دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود صالح عواد393633

114دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرانس سفيان مخلف393819

115دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرزبير خالد حمود392978

116دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرهشام حسن محمود393928

117دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرليث مدحت محمود393564

118دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمهدي حازم صالح392502

ي محمد393678
119دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكريحير غي 

120دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحذيفة محمد هادي392951

121دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالحميد حمد محجوب357716

122دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصالح عبدالرزاق حمود371162

123دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود مدحت محمود392966

124دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد سعد صالح392739

125دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراسامة غازي محمود360538

126دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر عواد علي64367

127دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر عبداللطيف عبيد357213

128إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا عمر عبدهللا396892

129إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرثامر ياسير  محمد421953

130إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبد علي392433

131إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرانس هادي محمد392971

132إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرزياد خلف محمد392189



133إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود داود سلمان421967

134إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرخالد حمدان جسام360769

135إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمشتاق صالح عباس421969

136إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد محمد يوسف514980

ي حسير 390441
137إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعقيل غي 

138إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرظافر رعد صالح371088

139إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسعد عبدالرحمن عباس393439

140إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعالء خضير عباس391557

141إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدالفتاح مهدي514823

142إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمعاذ متعب نايف393979

143إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد خلف جواد392344

144إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصديق عبدالرزاق محمد392310

 علي392928
145إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرطه حسير 

146إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عماد مهدي357425

147إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفؤاد خلف محمد64411

148إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصهيب بدر عباس514964

149إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد علي محمد393832

150إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعادل خلف عزاوي393685

151إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود حسير  صالح393861

152إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصبحي محمد حسن358227

153إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالفتاح عبدالرحمن محمد371545

154إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  سعدون محمد392303

155إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحيدر عايد حسن393883

156إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالوهاب صالح علي369747

157إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرنبيل حميد حسن358204

158إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرنكتل عبدالرحمن عبدهللا392568

159إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عبدالعزيز عباس514798

160إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصدام عبدالعزيز سعيد393904

161إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر عبدالرزاق حمود392317

162إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد صالح زكريا514308

163إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد ابراهيم شكوري393720

164إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالحميد عطاهللا عباس514781

165إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي عبدالقادر علي355509

166إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسعد عبدالرحمن جاسم514366

167إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسيف سعد صالح64395

168إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد شاكر اسماعيل393783

169إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  رشيد نايف357787

170إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد محمد هادي73927

171إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفاروق شاكر محمود64121

172إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرامير  ضياء صالح357507

173إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرباسم هادي عباس391516

174إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسفيان صالح عباس514886

175إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عزيز ابراهيم357469

176إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد ابراهيم محمود514900

177إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر غانم احمد392878

178إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد حمود صالح391473

179إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي حسن احمد357827

180إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقيس ماجد عباس393917



181إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصفاء برهان حسير 390283

182إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر عبدالواحد جاسم356906

183إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعيىس احمد عيىس451620

184إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكربهاء يوسف محمد389565

185إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحسان علي حنش393399

186إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعادل عايد عباس358083

187إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرالحمزة باسم يونس391943

188إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكربالل رعد حميد357767

189إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسعد مؤيد علي389290

190إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكررواد صبحي حميد393840

1ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعالء يونس محمود397466

2ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكرذنون برهان صالح357405

3ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكرابراهيم محمود علوان497703

4ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكراجاويد صادم علي64492

5ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا خالد ياسير 64444

6ماجستيرسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقاسم حسير  سلمان393959

7بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالرحمن حافظ احمد64195

8بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا محمد فاضل64164

9بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفراس عامر مجيد365743

10بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا ابراهيم احمد65569

11بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرباسم خضير حمود476882

12بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد حسن احمد393856

13بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود حمادي كيالن392843

14بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد رشيد حميد361212

15بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكروليد طارق احمد393948

 صالح حسير 62619
16بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف 

17بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  مهند محمود62864

18بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالستار علي عباس514356

19بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكربالل اسماعيل حسون64098

20بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرنبيل طارق احمد393535

21بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكررسمد محمود عبد515523

22بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكربهاء سفيان حميد391659

23بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمثي  حاتم صالح497740

24بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكربالل صابر حميد393642

25بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا عباس حسن398242

26بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفوزي محمود حسن64152

27بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرابراهيم احمد حسير 514968

28بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد مزهر محمود62378

29بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمقداد رشيد احمد514449

30بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرناظم نجم حسن498618

31بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعدنان حسن مصطف 392258

32بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالرحمن عباس حسن398401

33بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرابراهيم كريم حسن64451

34بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرابراهيم حمد محمود73932

35بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد علي محمد عرب392703

 خليفة علي393266
36بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف 

37بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرزياد نظير خلف393139

38بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالقادر عدنان مهدي358270



39بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرداود عباس خضير64512

40بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرهارون رشيد احمد391580

41بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكريونس ذياب عليوي392387

42بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي حسن صالح357395

43بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرابراهيم حسير  ابراهيم74078

44بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكربكر علي حسير 393666

45بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالخالق عطاهللا عباس391682

46بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحارث ثابت ابراهيم393654

47بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمار صالح كامل370255

48بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد علي صالح392340

49بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقتيبة عبدالرزاق اسماعيل64243

50بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعباس عبدالواحد جاسم64213

51بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرطالل صداع نصيف73884

52بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عباس فاضل392653

53بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا حسن جاسم393375

54بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسيف رعد لطيف64482

55بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرازهر غازي محمود390995

56بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرطه ثابت احمد393289

57بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر صالح نصيف477802

58بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعنان كريم جاسم390663

59بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسفيان عايد خميس393612

60بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالقادر عقيل عبدالقادر514843

61بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسيف صالح عبدهللا62406

62بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرطاهر فريد عباس393498

63بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد حسن عباس392285

64بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكريوسف سعدون محمد393688

65بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر سامي جمال365680

66بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالخالق خالد ياسير 63028

67بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد اسماعيل محمود391003

68بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد نصيف جاسم64184

69بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسلمان نعمان سلمان64270

70بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالرحمن غازي عبدالمجيد357646

71بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرياسير  ثابت احمد393283

72بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسبهان مشعان الطيف392470

73بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقيس عبدالكريم خلف516572

74بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكروسام جاسم محمد514878

75بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصادق احمد هزاع64534

76بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عزيز عليوي393227

77بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسفيان مشعان الطيف392463

78بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسيف نارص احمد357688

79بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمهدي ابرهيم حسن64466

80بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود عبداللطيف عبيد392894

81بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر عبدالرحمن ابراهيم393935

82بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمختار حميد احمد392443

83بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرضياء احمد حسن370750

84بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسلمان مشعان الطيف392456

 علي514828
85بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي حسير 

86بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعثمان بن عفان حميد احمد392519



87بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد جاسم كامل370327

88بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرازهر لفته نصيف357199

89بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمهند نعمان ذياب62849

90بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراثير جبار خلف516587

91بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد ضياء ياسير 392497

92بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدالسالم صالح514835

93بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبدالرحمن392755

94بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد زيدان خلف64459

95بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكروسام نايف لطيف390780

96بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالخالق باسم يحير355691

97بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحارث امير محي516322

98بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرغزوان سلطان حسن349515

99بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكربراء اكرم احمد64413

100بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرياسير  عبداللطيف محمود62438

101بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقتادة عبدالرحمن عبدهللا393256

102بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرانس عبدالجبار صباح497673

103بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد مرزة خلف64237

104بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسمير احمد حسون357499

105بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد خالد حسن392788

106بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكربكر عبدالوهاب جاسم65675

107بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصكر حميد جبار392853

108بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصفاء غافل خلف64341

109بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالرحيم عباس حسن398474

110بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا محمد حسن393297

111بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدالرزاق محمد392884

112بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسعد خلف ياسير 390915

113بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عبدالرزاق مزعل64206

114بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالرحمن صالح جاسم392816

115بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرازهر محمود حمادي64507

116بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد منذر علي64435

117بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدالكريم احمد390154

118بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرايمن عبود كاظم393712

119بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرامجد عبدالكريم حسير 390584

120بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدالرحمن محمود393339

121بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحسن محمود عبد498615

122بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي محمود احمد370900

123بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكريونس يوسف محمد393792

124بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصفاء طالل حسير 516201

125بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي احمد حسير 514956

126بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعثمان خليل ابراهيم64142

127بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكروليد حميد خليفة391000

128بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمهند عبدالرزاق اسماعيل64187

129بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرخالد خضير عباس392396

130بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد محمد عبد392948

131بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرخالد مؤيد محمود391049

132بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد صالح احمد390487

133بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر عدنان حميد62575

134بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسعد حازم لهمود392583



135بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالوهاب محمد حسن393386

136بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراسامة نزار خلف62594

137بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرامير  الطيف نصيف392296

138بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر عبدالمنعم احمد64106

139بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمهند اسماعيل عبدهللا62310

140بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عارف عبدالمجيد365621

141بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكروليد محمد عبدهللا62336

142بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبداللطيف خالد نايف429409

143بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكروائل غانم فرحان421960

اء ياسير  عباس64447 144بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرالي 

145بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي مقداد حاتم497734

146بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالخالق محمد حسن393409

147بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرايمن هيثم احمد393763

148بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدالرزاق جاسم393490

149بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي صداع نصيف391101

150بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر خليفة علي393274

151بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  ذياب عليوي392182

152بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر كامل اسماعيل392648

153بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  خميس ضاري64131

154بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكربكر كريم طه370307

155بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد392406

156بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمهند عبدالقادر حسير 392262

157بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عدنان مهدي357674

158بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد حافظ احمد64201

159بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعابد عبدالباسط يونس392686

160بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد صبار عبدالجبار62718

161بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  محسن عبد62696

162بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرروكان حاتم صالح392289

163بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكربراء احمد علي393421

164بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمازن عبدالجبار محمود404055

165بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمروان علي سلطان392333

166بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمعن احمد هزاع393529

167بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرخضير ياس خضير393892

168دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالمجيد محمود محمد64552

169دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرهيثم مجيد حامد371216

170دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكريوسف سعدي عواد62326

171دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر عبدالرزاق جاسم370859

172دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدالسالم محمد393244

173دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  نصيف جاسم64216

174دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمراد احمد محمد392822

175دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر حسن جاسم390827

176دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد صديق احمد62422

177دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود عبدالكريم احمد398293

178دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود مجيد محمود355618

179دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالقادر مهند محمود62799

180دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرغسان اسماعيل محمود389807

181دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمروان صالح حسن392797

182دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمقداد صالح عبدهللا354731



183دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكروليد عامر محي62549

184دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد ياسير  ايوب ياسير 392859

185دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد نصيف جاسم64324

186دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسعد فليح حسن392612

187دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراسامة اياد عباس393909

188دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد شاكر محمود62649

189دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعرب حسير  احمد357164

190دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحسام حاتم صالح356304

191دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد حافظ احمد392353

192دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمقداد مجيد محمود365638

193دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي محسن احمد497745

194دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرليث محمود عبدالرحمن392632

195دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالرحمن مثي  هادي497718

196دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكراياد احمد محمد392638

197دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرخالد جمال عطية62990

198دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبيدة عبداللطيف محمود62388

199دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعثمان فليح حسن392621

200دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحارث ابراهيم صالح357361

201دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفؤاد احمد عبدهللا393161

202دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرغازي احمد جاسم63271

203دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكربهاء رعد صالح392422

204دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكررواد خلف عباس393699

205دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصالح احمد عبدالرحمن392809

206إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد يارس محمد391230

207إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد ابراهيم احمد390574

208إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا محمد احمد64278

209إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعماد ذياب ياسير 64094

210إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرزياد جاسم محمد393771

211إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالباسط ضياء نوري497711

212إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكررعد حازم لهمود370814

213إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرلؤي ابراهيم خلف516308

214إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرهزاع فاروق حسير 389205

215إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكروليد خالد صباح389697

216إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرطه ستار طه393966

217إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكروائل زياد عبدالقادر369876

218إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالرحمن حميد سعيد370988

219إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرضياء رياض حمد514848

220إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرالحسن ثامر حسن356648

221إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالحميد رباح ادهام514869

222إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرجمال سعيد محمد62296

223إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  فوزي حمادي65624

224إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمراد ياسير  دهام514321

225إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكربكر رجب احمد393974

226إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرليث قدوري ابراهيم516554

227إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكروسام رياض خلف389518

228إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعباس عبدالرحمن ابراهيم62459

229إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي سامي علي361291

230إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا هالل يوسف497713



231إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  عبدالمنعم احمد370441

232إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراكرم كاظم خميس458540

233إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد علي حسن62941

234إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرجاسم محمد كريم64222

235إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالقادر هيثم عبدالقادر393997

236إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكررائد صدام حسير 393900

237إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرياسير  عدنان حميد64540

238إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر حسن محمد393560

239إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحذيفة جبار خلف516647

240إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعماد رسحان ذياب363150

241إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد غانم احمد371127

242إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراسامة ذياب عليوي370194

243إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالقادر صباح خضير392723

244إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقصي نعمان سلمان64226

245إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد خالد محمد361443

246إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمعن ثابت محمد64178

247إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد طالل حسير 452022

248إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالمجيد غازي عبدالمجيد370675

249إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عبداللطيف عبيد392921

250إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمار رشيد علي365767

251إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكربشار صالح كامل370546

252إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالمهيمن حسن مهدي392507

253إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد ثابت احمد370617

254إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكررافد وديع مشحن62742

255إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكربكر حسن محمد393382

256إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقصي خضير عباس514952

257إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالخالق رعد نصيف393707

258إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرنمير حسن جاسم514971

259إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرليث حسير  احمد514814

260إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكررسي ابراهيم خلف516205

261إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحمزة رشيد احمد63088

262إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر سفيان عبد360858

263إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود فاضل طرفة73984

264إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود حميد خليفة398018

265إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرضياء قيس علي62786

266إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكربراء ثائر محمود64528

267إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحمزة خالد حمود370958

268إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعثمان علي حسير 393922

269إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود عبدالرحمن طه371257

270إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبود محمد357151

271إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكريارس خضير عباس392351

 علي عبدهللا393207
272إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف 

273إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعزيز مطرسر عزيز64282

274إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقصي ابراهيم خلف516313

275إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحذيفة عبدالكريم برع392750

276إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكريوسف حسام شاكر392486

277إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد حسير  احمد514866

278إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكريارس خالد حمدان389869



279إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر صفاء جنعان392439

280إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرطارق زياد عبدالقادر369924

281إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالسالم صباح صالح393201

282إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد حسن احمد396963

283إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحيدر نارص مهدي64469

284إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبيدة موفق مخلف358019

285إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكريوسف ذياب عليوي370159

286إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمقداد سعودي عباس513636

287إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعالء عقيل عبدالقادر64262

288إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا حميد احمد393727

289إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراسامة دحام صبحي64417

290إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا نارص حميد357706

291إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالوهاب اسماعيل عبدالعزيز393311

292إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراسامة ضياء ياسير 392671

293إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمجيد شاكر محمود460732

294إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد ابراهيم حميد391771

295إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد فائق احمد392526

296إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحسن عباس حسن64439

297إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرموس علي صالح514423

298إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكركيالن حسن عجيل390909

299إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكررسول صباح نوري390971

300إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعدنان احمد كيالن514961

301إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  نارص مهدي63284

302إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالرحمن عدنان حميد64519

303إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالقادر ماجد فرحان64473

304إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعدنان احمد صالح73892

 باسم حسير 392194
305إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف 

306إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصالح نوري صالح393235

307إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي عبدالعزيز هاشم393545

308إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعثمان فاضل طرفة514802

309إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  مشحن سلمان62810

310إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقتيبة محمود عبد515524

311إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمجيد عامر مجيد357186

312إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعالء طه حسير 392759

313إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراوس احمد حسير 63260

314إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد وديع مشحن62760

315إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرذاكرهللا مكي عبدالعزيز369847

316إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحمزة ايوب ياسير 391718

317إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرواثق خالد نايف430060

318إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبيدة صباح خضير393754

319إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعروة فاضل عباس514333

320إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد مظهر كامل64116

321إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالنارص جمال محمد361039

322إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد مهدي صالح392479

323إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف  محمد فاضل392276

324إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرجمال نجم عبدهللا392213

325إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبداالله طه احمد391745

326إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعثمان عبدالخالق نصيف369806



327إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحسير  رعد احمد392269

328إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرزيد سعد خلف357316

329إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكررائد اسماعيل نوري391252

330إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالحميد صباح صالح393943

331إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقائد مجيد سلمان64336

332إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد احمد حسون64421

333إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصالح احمد عبد389041

334إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكريونس سعيد محمد62277

335إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالملك زياد حسن392450

336إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد رياض خلف357384

337إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرامير حسن احمد397022

338إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد عبدهللا زويد514405

339إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد احمد خليفة497716

340إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد سعدي محمد392693

341إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد محمود علي65730

342إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمكي موفق مخلف393848

 حامد علي402981
343إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمصطف 

344إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعباس نمر قدوري390626

345إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقصي هادي محمود393182

346إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراثير جمال علي393734

347إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكريوسف اكريم خليفة516199

348إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمر محمود لفته514303

349إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرستار احمد عبدهللا64085

350إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراحمد حسن جاسم361159

351إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمازن سامي حسير 497702

352إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكروليد عبدالعزيز هاشم365726

353إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفرحان احمد صالح391161

354إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدهللا محمد علي514821

355إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقدام نعمان حمد514347

356إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكردلف فارس خلف393985

357إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعثمان مجيد حبيب452020

358إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرادهم ابراهيم جاسم62830

359إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم احمد390046

360إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعثمان رافع عبدالرحمن514805

361إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرحبيب حميد احمد392866

362إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرمحمود محمد حسن357853

363بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقاسم صباح نصيف393622

364بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرفائق احمد صالح392512

365بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرباسم صباح نصيف392743

366بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرصفاء كمال احمد73873

367بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكررائد حمد هزاع498602

368بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالكريم برع نصيف392712

369دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالمجيد صداع نصيف74187

ي عبدهللا حميدي390935
370دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعبدالغي 

371دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرسعد محمد هاشم393327

372دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينذكرقاسم احمد كاظم64386

373إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعمان زاحم حارص 476344

374إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرعلي حسن علي393695



375إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرنعمان خلف حسن514826

376إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكراياد محمود عباس515518

377إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينذكرنارص احمد حسن514977

1بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىذكريات رشيد حميد357460

2دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىلمياء حسن ياسير 393550

3دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىلىم محمود محمد514873

اري    ج مبارك زكي422020
4دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينأنيى

5إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىغفران طارق علوان64398

1بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىصابرين باسم محمد62978

رواء علي حسير 422003
2بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيى

3بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىاسماء عبدالكريم احمد389999

4بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىوئام خضير محمد392660

5بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىعادلة احمد خلف64082

6بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىنور سعود محمود64316

7بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىرهان حمد هزاع498610

8بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىضح ضياء بدري64375

9بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىبراء جاسم محمد357444

10بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىاية جمال حسن73899

 محمد علي514852
11بكالوريوسسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىتمارص 

ي اكريم362605
12دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىفرح عبدالغي 

13دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىنور مظر كامل393514

14دبلومسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىرويدة سعيد ابراهيم393524

15إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىميساء رشيد كريم64311

16إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىاالء هالل يوسف497714

17إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىهبة عامر مجيد357177

وز فارس خلف393176 18إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىفير

19إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىميساء احمد محمد65591

20إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىماري ثابت خلف393662

21إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىنبا محمد طه393650

امنة فاضل علي64330
22إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيى

23إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىعذراء حميد صالح514861

24إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىارساء عالء عبدالطيف64156

25إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىامية نعمان خلف514811

26إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىبان طارق علوان64354

27إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىهناء احمد عباس392271

28إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىحنير  احمد حسن62632

29إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىمروج ثابت خلف393658

اس برغش صالح357346 30إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىني 

31إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىنرجس خالد ياسير 394021

32إعداديةسامراء االطراف11445صالح الدينأنيىايالف اياد محمود515520

 علي513158
ي31446صالح الدينذكرموفق حسير  1دكتوراهمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرباسل محمد احمد440955 2دكتوراهمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود محمد صالح93199 3ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد سبهان احمد476101 4ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرثامر حسير  ابراهيم440407 5ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عبد حثيث440075 6ماجستيرمركز بيح 

ف444034 ي31446صالح الدينذكراحمد عبداحمد مرسر 7ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعطية محمد اسماعيل476040 8ماجستيرمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرمحمد محروز عبدهللا445237 9ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرادهم احمد دلف513908 10ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد صبحي خليل445254 11ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح خلف عطية440345 12ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحيدر محمد جاسم440491 13ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعدي طايس ابراهيم514349 14ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررافع عبد حنيت440069 15ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عدنان احمد513886 16ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفؤاد غازي صعب438915 17ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرشاكر محمود فرحان476045 18دبلوم عاليمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصباح اسماعيل عبدهللا514194 19بكالوريوسمركز بيح 

 علي444733
ي31446صالح الدينذكرارشد حسير  20بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا سليم عيىس92291 21بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا صالح محيميد444182 22بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررمضان مصطف  عيىس554333 23بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسويد محمود صالح445123 24بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخميس خليل سطوان416475 25بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عايد فنخ94868 26بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر جاسم عبد92763 27بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكردخيل حسن عطية440414 28بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي حسن حسير 476087 29بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعقيل مصطف  جاسم513747 30بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروسام شاكر جاسم513605 31بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرشاكر خلف صالح440425 32بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالقادر حمود صالح513882 33بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرجمال محمود فارس440465 34بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحماد مطر نصيف91194 35بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد جدوع جراد440386 36بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحاتم عبد حومد90853 37بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد عايد فنخ445133 38بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررباح شالل جاسم94741 39بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروعد ابراهيم محسن440368 40بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقيس احمد محجوب522465 41بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبد محمد خليفة439348 42بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعماد عبدهللا علي445141 43بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزياد محمد حسير 93332 44بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررساج نعمة محسن416460 45بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهالل محمد صالح439752 46بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمزاحم علي وادي438909 47بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي سليمان طلحة514363 48بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفيصل عبد رحيم91593 49بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرضياء عبدهللا علي444843 50بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد جاسم حمد473902 51بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريارس صالح دعر416253 52بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنزهان احمد ابراهيم94919 53بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزكي دحام احمد439043 54بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم احمد عبدهللا94986 55بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرباسل تركي محمود93388 56بكالوريوسمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرمحمد لطس صالح438855 57بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم علي احمد513874 58بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد صالح حسن445250 59بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمثي  محمد بداع522133 60بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد رمضان املح444840 61بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنابليون يعكوب محجوب416497 62بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفواز شهاب احمد440054 63بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرامير بدوي احمد440352 64بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد علي احمد514167 65بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالعزيز سمير محمد476084 66بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرجمال مساهر حسن444727 67بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالسالم اسماعيل زيدان554557 68بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرثائر حسير  احمد439958 69بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعدنان عبد حثيث440283 70بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرغزوان علي مطر445047 71بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود ناظم عبدهللا439590 72بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررافد حسن خلف514493 73بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزياد محمد ابراهيم476091 74بكالوريوسمركز بيح 

ف95009 ي31446صالح الدينذكررامي صعب مرسر 75بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصدام حمادة حنيت439490 76بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكركفاح عواد نواف439953 77بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد علي طه93042 78بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسالم صباح احمد439357 79بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعقيل روضان عارف440629 80بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر ميثاق رجه91373 81بكالوريوسمركز بيح 

ف عبيد91426 ي31446صالح الدينذكرخلف مرسر 82بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرتحرير محمد احمد439860 83بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسماعيل خليف علي93820 84بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعدي حارص  جوهر439807 85بكالوريوسمركز بيح 

ق445119 ي31446صالح الدينذكرسامي صعب مرسر 86بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا محمد صالح92782 87بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنارص جاسم ارميض445129 88بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد جاسم عبدهللا91096 89بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرميثاق دحام احمد440008 90بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد نجرس كعود440059 91بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا اسماعيل لطيف445131 92بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرميرس حامد رجب513903 93بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد داود عراك514457 94بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمقداد فليح حسن438809 95بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  ماجد خليل445036 96بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريوسف صباح يوسف513750 97بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنواف علي دهش439900 98بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد رشيد شدة440043 99بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسامر خزعل حماد439289 100بكالوريوسمركز بيح 

ان91025 ي31446صالح الدينذكرهيثم فالح مطير 101بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر ليث سامي430037 102بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعامر حمد محمود440298 103بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرجابر مطلك فرحان513914 104بكالوريوسمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرطه ياسير  حسن94742 105بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررضا خالد عبد513515 106بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحمود صالح نواف91724 107بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفرحان علي خلف475974 108بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنصير نجم ندا514124 109بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسن زبن مهوس440305 110بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرميثاق رجة عبيد91381 111بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربزي    ع محمد مصلح514055 112بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقصي مزهر مصطف 438781 113بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروعد شهاب احمد94733 114بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عبد محمد93676 115بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد علي شهاب514226 116بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي رشيد حميد445090 117بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسمير محمد مطلك476074 118بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحمود احمد خلف440431 119بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالمهيمن بدران احمد438945 120بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد علي كعود444787 121بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا علي عبدهللا476092 122بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالرحمن حسن جدعان440360 123بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد مزهر علي514345 124بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عواد خليل92154 125بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفيصل علي مطر445053 126بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحازم شعبان عبدهللا513929 127بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حميد رشيد438943 128بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد مظهر احمد445331 129بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد439448 130بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعامر ازبار حسن514222 131بكالوريوسمركز بيح 

هللا حسن وادي444959 ي31446صالح الدينذكرخير 132بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد جاسم فارس440489 133بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسيل علي خلف91481 134بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررياض احمد حردان94696 135بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررعد محمود حايف91338 136بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسليمان فرحان خلف475978 137بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروسام جاسم حمد514665 138بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفراس حمد عبدهللا513597 139بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ضاري عمر476042 140بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراكرم احمد خطاب92947 141بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسام احمد دلف92937 142بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسماعيل محمد حسن440064 143بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعامر مزهر نعمة91990 144بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسند ازهر محمد514253 145بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالعزيز فواز احمد416417 146بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد دخيل احمد440500 147بكالوريوسمركز بيح 

ف440061 ي31446صالح الدينذكرنورالدين فارس مرسر 148بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عاشور محمد439831 149بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حمود محمد94906 150بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقصي ابراهيم احمد92898 151بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمنير حمود نواف93654 152بكالوريوسمركز بيح 



 علي439660
ي31446صالح الدينذكرعلي حسير  153بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر دخيل احمد440516 154بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزياد طارق ادهام91701 155بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحارث مدين محمد439863 156بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصفاء صالح مولود445156 157بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمعي   حامد رجب439001 158بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر عبد حومد93117 159بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عبداللطيف جدوع513880 160بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمظفر حامد رجب439678 161بكالوريوسمركز بيح 

 علي عواد94809
ي31446صالح الدينذكرمثي  162بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمراد دحام جدوع445030 163بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد جاسم ارميض439805 164بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرليث حمد اسماعيل514409 165بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد محمود حايف438783 166بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسهل مجول اسماعيل440602 167بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراكرم عمر خطاب444740 168بكالوريوسمركز بيح 

 حسن علي438831
ي31446صالح الدينذكرحسير  169بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد خلف شعبان440477 170بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن سطام جاسم94851 171بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنضهللا فيصل يعكوب94873 172بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقتيبة عيد علي94803 173بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد حمادة حنيت444229 174بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر احمد عبدهللا445144 175بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفيصل غازي صعب438926 176بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا نجم عبدهللا439551 177بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا احمد عبدهللا91877 178بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنصير رامي صعب95006 179بكالوريوسمركز بيح 

ف438853 ي31446صالح الدينذكرراغب صعب مرسر 180بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد مؤيد احمد439505 181بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرالزم محمد صالح439722 182بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد فائق احمد93757 183بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ابراهيم عايد94995 184بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروسام نابليون يعكوب416505 185بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسير  عالوي ابراهيم438983 186بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد عبيد حميد439061 187بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ماهر حسن514240 188بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد رشيد عبدهللا476066 189بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمجيد دلي ناهي514544 190بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصفاء احمد حمد438993 191بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمثي  مسلط سعيد476060 192بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعهد خليل ابراهيم444559 193بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعادل حميد حسن514424 194دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعزالدين محمد خلف440184 195دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحارص  حسن صالح514208 196دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي جبار بكر440400 197دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبيد خلف صالح90911 198دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسن جالوي مهندس91330 199دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمطر علي عويد93058 200دبلوممركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرخلف صالح محمد93626 201دبلوممركز بيح 

 مزهر علي439380
ي31446صالح الدينذكرحارص  202دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربرزان خميس علي445268 203دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعامر طه محسن514709 204دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعيىس عبد حسير 95562 205دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمثي  مسلم مطر93319 206دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحبيب احمد خلف514027 207دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم لطيف جاسم439595 208دبلوممركز بيح 

ف91436 ي31446صالح الدينذكررمضان صعب مرسر 209دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعدون مزاحم صبحي92189 210دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقصي فياض علي476033 211دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهشام بدوي احمد439387 212دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمطلك عبدهللا علو514235 213دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسام عبدهللا جودر92071 214دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد رمضان املح444838 215دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرلطيف احمد حنوش94755 216دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد طارق سفر94837 217دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد رمضان عبد514128 218دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح شهاب احمد94692 219دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد فهد محمد514237 220دبلوممركز بيح 

ف عبيد91414 ي31446صالح الدينذكرخليفة مرسر 221دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد رشيد حميد94845 222دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقاسم صبحي مساعد513831 223دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمعن ذياب احمد439770 224دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفؤاد طارق علي94773 225دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد جمعة رمضان94958 226دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن سفيان عبدهللا514500 227دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف سعد عبدهللا445285 228دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريارس عمار محمد445160 229دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقصي صالح مصلح92867 230دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصدام احمد عوض439913 231دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد94857 232دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم خميس محمد438756 233دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروليد حسير  احمد439966 234دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراركان عطية صالح513901 235دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقتيبة عبد جدوع513894 236دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطالل فليح حبيي 445063 237دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمبارك عبد خلف513896 238دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمناع شامل ابراهيم98922 239دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمعن محمد بداع522529 240دبلوممركز بيح 

 علي رمضان93742
ي31446صالح الدينذكرحسير  241دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررائد اعلي جدوع445089 242دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطارق فاروق ادهام91306 243دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح يوسف كرمة90904 244دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرانور خلف شوي    خ444809 245دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد محمود خلف439931 246دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمشتاق طالب صالح92179 247دبلوممركز بيح 

هللا مرعي حسن513778 ي31446صالح الدينذكرخير 248دبلوممركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرحسن علي حسن93248 249دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد حميد محمد92350 250إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروسام رمضان حميد444795 251إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا رجب حدوشة93284 252إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمهند حميد حسير 514374 253إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ابراهيم عبد99175 254إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصباح شعالن حميد554334 255إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد اخليف خاطر92359 256إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد احمد محجوب440668 257إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد محمود احمد92425 258إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرريسان رساج صالح92312 259إعداديةمركز بيح 

ي فارس438816
ي31446صالح الدينذكروعد منف  260إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنوفل محمد بداع513548 261إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرموفق حميد حسير 514411 262إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرثائر عمر خطاب514040 263إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم خميس جدوع93101 264إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرماهر خليل ابراهيم439874 265إعداديةمركز بيح 

ي علي حسير 444825
ي31446صالح الدينذكرهاب  266إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطه رمضان عبدهللا514202 267إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد طالب عواد514724 268إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحسن علي دوشان439203 269إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمجاهد ابراهيم رمضان514177 270إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم رجب كردي445152 271إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا علي شعبان476008 272إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريارس سلطان حسير 440438 273إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرازهر محمد حسن514247 274إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروقاص حسير  عوض92135 275إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد مجيد حمادي514512 276إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريارس محمد جمعة416699 277إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررياض صباح نارص439362 278إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعيد احمد عوض445136 279إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمطهر خض  حمد514845 280إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد نارص عسكر93783 281إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرماجد ابراهيم خميس439940 282إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرماجد حميد حسير 445181 283إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر علي ماالهلل444234 284إعداديةمركز بيح 

 علي439712
ي31446صالح الدينذكرمثي  حسير  285إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي روكان جدوع93135 286إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمار مسلط سعيد475910 287إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراثير عمر جاسم440482 288إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح شبل عبدهللا439641 289إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرليث رمضان املح439395 290إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرلطيف كريم الطيف444937 291إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي احمد عبدهللا439789 292إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح محمود خلف439924 293إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح عبود صالح513685 294إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبيدة عامر عجيل440766 295إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي سمير محمد476070 296إعداديةمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكراثير عبدالباسط محمد93187 297إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعامر خليل ابراهيم439869 298إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر حمود احمد439392 299إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ذياب احمد514465 300إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم محمود خلف439929 301إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر طه مهدي522358 302إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمزهر زبار حسن514834 303إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمار سالم ازبار440048 304إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنصير احمد عوض439916 305إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف الدين محمد احمد440645 306إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنايف عبدهللا عراك95078 307إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرميثاق خلف حسير 445177 308إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم كريم جودر514452 309إعداديةمركز بيح 

 علي93398
ي31446صالح الدينذكرزياد حسير  310إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد احمد خلف439322 311إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ماهر حسن513535 312إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسالم مزاحم صبحي92913 313إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ابراهيم حمد439086 314إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد عبد خلف440335 315إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرياس خض  فارس440510 316إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر جمعة رمضان99399 317إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنمير حمود نواف444747 318إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمار ربيع عايد94991 319إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرثائر خليل محمد514520 320إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراكرم علي حسن438889 321إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد خليل الطيف513877 322إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد خالد ندا92934 323إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عبدهللا اسماعيل94712 324إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرامير عبدهللا صالح92200 325إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرغسان محجوب احمد475991 326إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراياد عبدالهادي طعمة93413 327إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرالحسن علي محمد439497 328إعداديةمركز بيح 

ي رشيد شده514043
ي31446صالح الدينذكرهاب  329إعداديةمركز بيح 

ف444351 ي31446صالح الدينذكرعلي عبدجاسم مرسر 330إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي خلف علي92832 331إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمار عالء احمد95072 332إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطالل عبد احمد438840 333إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمهند لطس صالح92789 334إعداديةمركز بيح 

 علي شبيب99419
ي31446صالح الدينذكرحسير  335إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد طه محمد444948 336إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسن علي حسير 92834 337إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عواد خليل92151 338إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالخالق رساج صالح92905 339إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ازهر محمد514256 340إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي حمود احمد439397 341إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرليث خضير احمد439851 342إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا محمد اسماعيل439801 343إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمثي  نوري عزيز445193 344إعداديةمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرهشام جاسم محمد439129 345إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حمادي عبدهللا91881 346إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروسام لطيف جاسم445087 347إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد سليمان محمد439317 348إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخضير فرحان جاسم94795 349إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعباس فاضل مرعي445281 350إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرانمار عالء احمد95065 351إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرشاكر محمد جمعة440311 352إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسير  خليل ابراهيم439881 353إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرباسم علي عبد439068 354إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحكم احمد حمد94700 355إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسامة دخيل احمد476037 356إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد مزهر مصطف 514155 357إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعامر عبدهللا حسير 445099 358إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرتحسير  ابراهيم مهدي91924 359إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربالل عبد احمد438851 360إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقاسم محمد ابراهيم440383 361إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عالء احمد95082 362إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرربيع محمد عايد94687 363إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالرزاق علي حسن438907 364إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفيحان محمد سميط445165 365إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعالءالدين عبدالمجيد رمضان514379 366إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسلطان عبدهللا جاسم96069 367إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عبدالمطلب صالح445264 368إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراثير علي صالح439625 369إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروليد خالد حميد513613 370إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقصي شالل عبدهللا440463 371إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي حسن علي513774 372إعداديةمركز بيح 

ي رمضان514384
ي31446صالح الدينذكربدرالدين عبدالغي  373إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد94731 374إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا نجم ندا91707 375إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد فرحان محمد95033 1ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد نجم ندا91713 2ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا اركان خالد91564 3ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر خضير اخليف440412 4ماجستيرمركز بيح 

ي محسن95050
ي31446صالح الدينذكراحمد حفظ  5ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعيىس عبدالحكيم نفوس445214 6بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبيده عامر ادهم444847 7بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرليث فارس جرجيس444790 8بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد احمد محمود440968 9بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعالء حويد دخيل439824 10بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرراجح عبود صالح445294 11بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ادريس محمد444819 12بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا حسير  جدعان91817 13بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  محمد صالح440698 14بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطه محمد احمد439716 15بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  ارشد جميل92797 16بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطارق خزعل حمد444779 17بكالوريوسمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرحمود احمد حمود440236 18بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمعي   محمد خلف445005 19بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عبدالستار علي514144 20بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرامجد سعد احمد93303 21بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي نجم عبد444108 22بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  عبد خلف513898 23بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفواز ربيع عايد99509 24بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالحميد قحطان عبد93004 25بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنجم الدين احمد حنوش92722 26بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد نزهان جدعان92837 27بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد فارس جرجيس93293 28بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد عبدهللا حسير 444744 29بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد امير  خلف94885 30بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد رمضان مصطف 439239 31بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح احمد صالح445033 32بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا رجب جدوع91472 33بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخليل حمادي مصلح92085 34بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عبدهللا احمد91670 35بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد عامر نجرس444772 36بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمار فليح حسن438797 37بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرماهر ودعي عمر91546 38بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنزار فارس زيدان513780 39بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ابراهيم محمد93419 40بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرليث علي حسير 513729 41بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرجابر سعيد دخيل513556 42بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقصي عبدهللا احمد93277 43بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي طه مهدي444973 44بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهشام حميد بكر96771 45بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد فواز احمد416010 46بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرجازي حميد محمد438767 47بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف سعد ابراهيم94835 48بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمجاهد خالد ابراهيم513542 49بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمعمر احمد عبيد439673 50بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد قحطان عبد93024 51بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررمضان عاصف عزاوي94787 52بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي خالد عبد513526 53بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن ياسير  عباس513572 54بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد بديوي حسير 444737 55بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرلؤي علي صالح439783 56بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسن رجب جدوع91459 57بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعالء ابراهيم محمد514549 58بكالوريوسمركز بيح 

 حسير 438827
ي31446صالح الدينذكرعلي عني  59بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  نظام نزهان444977 60بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرماهر حارص  حالوب91668 61بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود رجب حدوشة93211 62بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ربيع مساعد514487 63بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعادل احمد حسن92803 64بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد احمد عطية476003 65بكالوريوسمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرعمر غازي عبد94915 66بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرليث محمد خلف444817 67بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحمزه عبدهللا احمد93265 68بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  شاكر بدر91072 69بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر هيثم مناور440146 70بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعامر ابراهيم حمد439077 71بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحميد خضير احمد93085 72بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد رمضان احمد440452 73بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود رياض طيب444760 74بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر طامي صعب438847 75بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  محمود خليفة445231 76بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعماد حمود جدوع439795 77بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرامجد ابراهيم محمد514061 78بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرغيث نزال علي444955 79بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمران حسن اسود348828 80بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريعكوب فيصل يعكوب97721 81بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد سعيد علي94947 82بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي شحاذة موس92241 83بكالوريوسمركز بيح 

ي خليف522342
ي31446صالح الدينذكرساير راض  84بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح حسن محمد91998 85بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح حمود عطية439797 86بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزهير عبدهللا سليم92332 87بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكردهش نواف علي439907 88بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرماجد احمد عبدالعزيز439920 89بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعثمان اعبيد محمد514551 90بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي احمد محيميد438979 91بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروسام احمد دلف92943 92بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد علي محمود92873 93بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمهند عادل مجيد91660 94بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكركمال معاد عبدالرزاق98669 95بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالمنعم غازي شهاب439035 96بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمنذر محمد خلف445093 97بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حامد خلف439518 98بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصباح احمد حسن444206 99بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنذير احمد شكوري92019 100بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا شاكر محمود445070 101بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرالحمزة عبدالجبار علي514136 102بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ذياب علي80483 103بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد فليح حسن440717 104بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكركريم عبد رحيم438868 105بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عماد ذياب444220 106بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنشوان احمد سميط444997 107بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسفيان غازي عبد93670 108بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد احمد حسير 90766 109بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  احمد عبيد440175 110بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد نظام نزهان444983 111بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرشهاب احمد حميد92870 112بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفالح حسن عبدهللا445116 113بكالوريوسمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرهشام عبدهللا سليم92344 114بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي ارحيم هالل522450 115بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد علي اسود96106 116بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصباح رشيد شدة98361 117بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد حسير  ابراهيم522527 118بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايهاب علي اسود95778 119بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالهادي احمد حسير 90817 120بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسام محمد جاسم94976 121بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسن محمد احمد439423 122بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصفوان راغب دريس94875 123بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربشار عبدالهادي علي92793 124بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربهاء عطية فرحان476016 125بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسام ساهي جدعان92717 126بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عبدهللا احمد93252 127بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد خلف عطية440340 128بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربراء غازي عبد93599 129بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريحير ارشد جميل91131 130بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد عبد حثيث439973 131بكالوريوسمركز بيح 

ي رمضان514133 ي31446صالح الدينذكرمحمد ناج  132بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمار ابراهيم احمد440275 133بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمار خميس رجة92845 134بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمعتمد حامد رجب439006 135بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربارق طه مهدي445190 136بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسام علي محمود92881 137بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصعب علي فزع360340 138بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزيد محمد فوزي93045 139بكالوريوسمركز بيح 

ي خلف444943
ي31446صالح الدينذكرهيثم هاب  140بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ماجد حامد91249 141بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصباح حسن جار438845 142بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر فائق عليوي90753 143بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسامر حسير  حسن99706 144بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررقيب سعيد حسير 445080 145بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنزار ناطق سفر513601 146بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرانس ربيع مطر445086 147بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرناطق خزعل حمد444783 148بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد علي يونس92826 149بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفزع رائد رشيد94799 150بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد صالح سليم91599 151بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفرج محمد علي95027 152بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكردحام طالب ابراهيم91750 153بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود سعيد علي94951 154بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنشوان محمد صالح440208 155بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف محجوب احمد476023 156بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد سامي محمود440167 157بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد لطيف جابر445127 158بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمروان خلف عليوي91892 159بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد احمد سلطان522452 160بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرناطق حمد جمعة440234 161بكالوريوسمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرمحمد حمد خضير96302 162بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسام الدين عباس طه440259 163بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حمد محمد439329 164بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفالح صالح احمد476013 165بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  صباح اسماعيل440178 166بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايوب احمد علو476052 167بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد مظهر مربد439947 168بكالوريوسمركز بيح 

 علي مصطف 96607
ي31446صالح الدينذكرمصطف  169بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد عاشور محمد439827 170بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي جاسم محمد98836 171بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرانور خليفة انجاد91002 172بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعثمان عيد علي94811 173بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد صالح حسون91257 174بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراييى جاسم محمد438836 175بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربارق زياد شعبان522500 176بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايوب ازبار حسن444091 177بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراركان عيد حمد513592 178بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد شهاب احمد92304 179بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمار عارف نايف92320 180بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراوس جاسم عبدهللا93093 181بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد محمد شهاب440163 182بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  لطس صالح439997 183بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمض  بدران احمد439020 184بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عبدهللا جمعة90828 185بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريارس طه داود445074 186بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر حمود حسير 94902 187بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروليد خالد مجول514103 188بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروسام سعد حمود440280 189دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمنذر حميد حسير 513863 190دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررسوان حميد حمود440215 191دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرجمال نزال خماس92984 192دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرانمار متعب تركي91368 193دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصادق امير  خلف514540 194دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد محمود عالوي439040 195دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  اركان خالد91583 196دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيفالدين نجرس عجيل92926 197دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي خلف سلوم445092 198دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرغسان خلف احمد438759 199دبلوممركز بيح 

 علي514139
ي31446صالح الدينذكرعلي حسير  200دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد سعدي جاسم156041 201دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمنتض احمد عبيد99677 202دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسان احمد خلف438949 203دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرجميل صبار عبد439725 204دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحمد يوسف ابراهيم444806 205دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحمد مطر حمد92271 206دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعدنان احمد خلف439318 207دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم سعد ابراهيم94825 208دبلوممركز بيح 

 علي445234
ي31446صالح الدينذكراحمد حسير  209دبلوممركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرعبيد حسن اعبيد514126 210دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد رساج صالح92774 211دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريرس نصير موس444730 212دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح احمد صالح444765 213دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف غازي عبد93425 214دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرظافر محمود فرحان475983 215دبلوممركز بيح 

هللا روضان عارف439369 ي31446صالح الدينذكرخير 216دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي دحام خنجر514481 217دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسان ثابت حسير 439071 218دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر صالح محمد514059 219دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقتيبة احمد صالح444763 220دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمهند بدوي عبد93752 221دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنوح احمد علو513826 222دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرغزوان محجوب احمد476019 223دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروئام خلف احمد439261 224دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريارس صالح خليل514150 225دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالقادر نعمة خلف522180 226دبلوممركز بيح 

هللا رمضان احمد439837 ي31446صالح الدينذكرخير 227دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسمير طالب صبار92682 228دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم جاسم محمد98861 229دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعدنان ودعي عمر91621 230دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ابراهيم حمد439081 231إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح محمود محمد440522 232إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنشات حميد عطية444968 233إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخليل ابراهيم محمد92857 234إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالرحمن عبدهللا اسماعيل96449 235إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمار ابراهيم حسير 522525 236إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعزام نواف علي439891 237إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطلحة طالل احمد439194 238إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد عبدهللا حسير 513923 239إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسامة رسول سمير445352 240إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي ستار جبار513734 241إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرضياء عبد خالد438902 242إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسير  خميس مشعان444260 243إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد سفر شعبان475998 244إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسليم وليد علي415654 245إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخضير حسن علي439514 246إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفواز هالل احمد91202 247إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي سعد هيشان444934 248إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر ابراهيم حمد476068 249إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد باسم جدوع97857 250إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف الدين محمد خلف445020 251إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي هالل احمد91214 252إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا لطيف جابر445125 253إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن مزاحم خلف439334 254إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسالم نواف علي439892 255إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمؤيد عبدهللا حسير 444734 256إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد جاسم محمد92125 257إعداديةمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرمحمد عواد علي560133 258إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفيصل صباح جمعة444797 259إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربشار جمعة رحيم445110 260إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبيدة شاكر احمد90387 261إعداديةمركز بيح 

ي91360
 
ي31446صالح الدينذكراكرم شالل كاف 262إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا ثائر نزال513608 263إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد فائق عليوي90807 264إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرموفق نائل نجرس513816 265إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد محمد حميد91124 266إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهادي علي حسير 445077 267إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد سامي احمد97807 268إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرياسير  طه حسير 445169 269إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريحير نزهان جدعان91689 270إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعدون خليل ابراهيم440904 271إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسامي قيس سامي513740 272إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد رمضان مصطف 444241 273إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن فاروق لطس438802 274إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروليد صفر جوهر90552 275إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد محمود عيىس445223 276إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالحليم عيدان شوي    خ444812 277إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ربيع خلف91908 278إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربهاء فتحي دخيل514537 279إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد فوزي مانع439696 280إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمهند فيصل فرحان444151 281إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصعب عمير حمد91169 282إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروضاح شالل جاسم94784 283إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد حميد شعبان514529 284إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم محمد جالوي93772 285إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد خضير احمد438917 286إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي حسن عبدهللا99583 287إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر هالل احمد91217 288إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر جابر خلف445154 289إعداديةمركز بيح 

ي خلف514230
ي31446صالح الدينذكرخليل راض  290إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحازم خليل ابراهيم441010 291إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف محمد طه445313 292إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحمد عواد شحاذة91864 293إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهارون سعد موس91224 294إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي ضياء عبد92115 295إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ناظم رمضان91984 296إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد خالد طه440271 297إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمشتاق طالب ابراهيم96645 298إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررسمد خالد عبد513510 299إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر سعيد حميد91730 300إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرناظم محمد عيىس513694 301إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد سمير محمد476073 302إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعثمان خميس رمضان445059 303إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي صالح فواز91835 304إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالهادي احمد موس91287 305إعداديةمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرشداد صبحي خليل439182 306إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقاسم محمد جوهر90533 307إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريارس ضياء عبد92106 308إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  مجيد حمادي514497 309إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  حميد رشيد439051 310إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالملك غازي صعب438928 311إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد عبد محمد93684 312إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررعد سعد هيشان444895 313إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنزار جالل مزهر91486 314إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريوسف عباس صالح445261 315إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حميد خليل440094 316إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود حسير  محيميد93309 317إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفراس احمد محمد98427 318إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عبدهللا حمادي98775 319إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالسالم عبدالمطلب صالح514527 320إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربيار مانع حسير 522445 321إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزيد مطر حارص 99130 322إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرانمار ابراهيم احمد439983 323إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصباح عبد جاسم91051 324إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف سعد زيدان514591 325إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرثائر كعود مخلف439172 326إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرجاسم ابراهيم موس440497 327إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود حمد حسون90996 328إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد رامي صعب99436 329إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررافد فايق علي439509 330إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمخلص عادل عبدهللا513206 331إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرامجد سفر شعبان475997 332إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  ابراهيم محمد439707 333إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  كمال مصطف 438864 334إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد محسن جياد91980 335إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصفوك صفوك روكان91454 336إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد عبد خالد438878 337إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايهاب جمعة عطية476010 338إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعادل حسير  ابراهيم445305 339إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقيض غالب فهد476058 340إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالرزاق عبد فياض91755 341إعداديةمركز بيح 

 علي514143
ي31446صالح الدينذكرمحمد حسير  342إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعقيل ابراهيم خليل514483 343إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد علي شعبان476004 344إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود احمد رمضان440247 345إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهشام عبد خالد438898 346إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربسام مجبل مطر444893 347إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد حسن حسير 445321 348إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريوسف لطيف جابر445122 349إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقائد حامد مخلف475893 350إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراكرم نجم عبد438897 351إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصفاء حامد حمود91498 352إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي رمضان عبدهللا445114 353إعداديةمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرعامر خليفة انجاد90915 354إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمروان عبدالكريم خضير438921 355إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر ابراهيم علي96901 356إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد علي جمعة444757 357إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالسالم فاروق حسير 445206 358إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد فيصل فرحان438933 359إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم غضبان جدوع91445 360إعداديةمركز بيح 

ي513587
ي31446صالح الدينذكرظافر غايب راض  361إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالرزاق جمال جاسم440156 362إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسامة ماجد حامد91523 363إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرقاسم غازي شهاب439027 364إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر احمد صالح99061 365إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمدين طاهر علو444803 366إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم سبهان دوي    ح97883 367إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهيثم احمد محمد98498 368إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ميثاق رجة91397 369إعداديةمركز بيح 

 علي522223
ي31446صالح الدينذكرعلي حسير  370إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ربيع عايد444168 371إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهيثم احمد حسن439651 372إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود هالل احمد91198 373إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد دخيل سليم445137 374إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عبار92993 375إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد ابراهيم احمد92080 376إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم خليل مهيدي96183 377إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهمام احمد حمود475898 378إعداديةمركز بيح 

ان475967 ي31446صالح الدينذكراحمد طارق مطير 379إعداديةمركز بيح 

 علي خلف97331
ي31446صالح الدينذكرحسير  380إعداديةمركز بيح 

ان91351 ي31446صالح الدينذكراركان فالح مطير 381إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرستار كريم علوان444996 382إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالسالم ساهي جدعان92710 383إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود سعيد حسير 445187 384إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد مدهللا صالح92889 385إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهاشم رساج صالح92770 386إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرديار عمار محمد445277 387إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد طامي صعب438866 388إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد علي مخلف91682 389إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعقيل علي دخيل97693 390إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروسام عامر حسن445243 391إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي خالد حميد91612 392إعداديةمركز بيح 

هللا خلف عبدهللا440527 ي31446صالح الدينذكرخير 393إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمهند خالد مجول514116 394إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد سعد مجيد91614 395إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمؤيد رمضان مصطف 513906 396إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراجزار باسم بدر91103 397إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرثائر حارص  حسن514504 398إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد عدنان محمد91677 399إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا حمد محمود439779 400إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكررسمد سعد احمد98613 401إعداديةمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرزياد امير  حمد444251 402إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحكم محمد خلف99042 403إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريونس علي عبيد99603 404إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حسير  جدعان91091 405إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد قيس سامي513745 406إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمهند صالح مهدي513167 407إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسالم صباح نارص439367 408إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمخلد حسن شحاذة445032 409إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد خلف احمد440265 410إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطه ابراهيم احمد440112 411إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عامر ابراهيم440777 412إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرليث ظافر صبار444827 413إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالقادر عبدهللا محمد444830 414إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمناف فائق عليوي92419 415إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد محمود محمد440733 416إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد سعد احمد445183 417إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالوهاب علي زيدان445082 418إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود قحطان عبد98321 419إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنزار خالد ابراهيم444615 420إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود شهاب محمد99523 421إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر خلف شعبان522098 422إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد ميثاق رجه91405 423إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن عادل حسن91016 424إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطارق ابراهيم عبار98280 425إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد خليل مهدي92234 426إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود عيد يوسف522198 427إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد حارص  غايب444990 428إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد محمود خميس91029 429إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصدام حمادي مصلح92111 430إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزياد غائب حسن444694 431إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد حمد حسون90926 432إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربشار عبود فرحان92228 433إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد صالح حدوشة94943 434إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد رشيد حميد445288 435إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد شاكر خلف439949 436إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد محمد بداع522129 437إعداديةمركز بيح 

ار99754 ي31446صالح الدينذكرعلي عبد رسر 438إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا رافع احمد514506 439إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد سعيد دخيل513578 440إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمظفر احمد عبيد439702 441إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمثي  محمد حمد91068 442إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حمد دخيل444191 443إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهيثم محجوب حردان514354 444إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحميد محمد خلف522518 445إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالكريم حسن جدعان440446 446إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد جواد حمد444603 447إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد نجم عبد438871 448إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرشهاب احمد عبدهللا440289 449إعداديةمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكراوس جمال يونس476111 450إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعباس فاضل عبد439665 451إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرميرس عايد حمد444544 452إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفايز حمد فرحان91153 453إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروائل محمد خلف445024 454إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايوب فاروق ادهام92972 455إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف الدين ناظم خليل514147 456إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد رشيد عبدهللا476064 457إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن فرحان عبدهللا440471 458إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرشهاب غازي شهاب439023 459إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالعزيز نواف علي439887 460إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرامجد حمود احمد514525 461إعداديةمركز بيح 

 علي حسير 476098
ي31446صالح الدينذكرحسير  462إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهيثم خالد علي439011 463إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرباسم صبحي مساعد440241 464إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد خميس شعبان444965 465إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم طارق عواد513892 466إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر جبار مهدي96530 467إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسماعيل صالح حسون91513 468إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهيثم فياض نزهان444975 469إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حسن عبدهللا445111 470إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد عبدهللا سعيد522068 471إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد نامس محمد522077 472إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  عبدالجبار خلف445357 473إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرناظر ابراهيم عبيد514488 474إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرماجد حسن صالح514213 475إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عبود فرحان92169 476إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربشار اسد احمد439975 477إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد احمد عبدالعزيز444199 478إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرثامر ضياء عبد92091 479إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهيثم عامر حمد440456 480إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد احمد رمضان438810 481إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسير  محمد خلف444254 482إعداديةمركز بيح 

ر احمد صالح92315 ي31446صالح الدينذكرمير  483إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمهند طه علوان445040 484إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  رجب حدوشة98520 485إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطارق عزيز حارص 476090 486إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكركمال مزاحم صبحي99361 487إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفراس جاسم محيميد439233 488إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد حميد جودر476056 489إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمعد حسن علي444800 490إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرهشام جاسم صالح445227 491إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرناظم باسم عبيد99536 492إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروعد يعكوب عبيد99560 493إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن محمد دخيل513808 494إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروالء خزعل حمد444776 495إعداديةمركز بيح 

ان91083 ي31446صالح الدينذكرعثمان فالح مطير 496إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرظافر فاروق دحام98724 497إعداديةمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكروليد محمد حمد97763 498إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفرحان جواد احمد97932 499إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسامة ربيع حمود91505 500إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرامير فاروق لطس438911 501إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمطلك فرحان احمد424590 502إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروليد خالد عيادة438813 503إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرشوي    خ عبدهللا محمد90444 504إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد صالح حدوشة94937 505إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعثمان رسحان مزيون513208 506إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرليث ناطق حسير 514509 507إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي ابراهيم حميد445138 508إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرواثق حمادي مصلح92101 509إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعواد محمد ركاض90546 510إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزياد خلف داود513642 511إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر نارص حسير 91941 512إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصفاء جاسم محمد92137 513إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمصطف  محمود عيىس445218 514إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزين العابدين علي حمد97830 515إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالكريم سعد حمود444530 516إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرجاسم عبيد جواد513799 517إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخضير مجبل علي96373 518إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن طاهر علو440813 519إعداديةمركز بيح 

 قتيبة علي514163
ي31446صالح الدينذكرمصطف  520إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايمن ربيع مطر440191 521إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرابراهيم شاكر جاسم440229 522إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرايوب محمد جاسم438895 523إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر دحام جدوع439632 524إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عيىس عبد94965 525إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحكم ضياء حومد92998 526إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرثامر جمير  كردي514474 527إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصهيب علي فزع360329 528إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد زيدان سميط445067 529إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرغيث فايز حمد91347 530إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد فرحان صالح438833 531إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي حسير  محيميد98551 532إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعماد جاسم محمد97904 533إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكربهاء دباس احمد98796 534إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروعد خليل ابراهيم513187 535إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرميثم مؤيد احمد439504 536إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرنوري شحاذة موس91056 537إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعامر حسير  عبيد513681 538إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرزيد مجيد صالح444994 539إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدهللا علي حسن98694 540إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرماهر حسير  احمد514534 541إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعلي عامر ادهم444852 542إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالعزيز حاتم عزيز91869 543إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمر طالب عواد514685 544إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصالح شالل جاسم94749 545إعداديةمركز بيح 



ي31446صالح الدينذكرمعمر لبيب خالد445010 546إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريارس عمار ياسير 439857 547إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد فرحان صالح91390 548إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد مظهر مربد99279 549إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحسام لطيف جاسم439621 550إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعمرعبدالعزيز حمد اسماعيل514420 551إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرفالح حسن صالح445200 552إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمامون محمد احمد444859 553إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسعد حميد محمد438769 554إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسيف محمد عليوي438859 555إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصفاء محمد رشيد91040 556إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرصباح احمد ابراهيم476094 557إعداديةمركز بيح 

ان91078 ي31446صالح الدينذكرعبدالرحمن فالح مطير 558إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرلهيب فياض نزهان444979 559إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمود غانم محمود91739 560إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروسام صالح عبود96254 561إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد هادي علي93208 562إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحمد شهاب احمد93184 563إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمحمد كعود مخلف439168 564إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحمود صالح عبود92005 565إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراحميدى خضير حماد438824 566بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرناظر علي عبدهللا445148 567بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكريونس احمد عمر514357 568بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرحمد محمد خليفة439337 569بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعجاج عباس حمد93032 570بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعدنان راغب ادريس522061 571بكالوريوسمركز بيح 

 محمد علي439775
ي31446صالح الدينذكرحسير  572بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرمطر حارص  حالوب94891 573بكالوريوسمركز بيح 

ان رميض91149 ي31446صالح الدينذكرفالح مطير 574بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكراسماعيل علي جاسم444834 575بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسامي احمد عمر92767 576بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكروعد عبدالرزاق محمد93323 577دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرطارق سعيد جمعة439520 578دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرخالد علي اسود476103 579إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرسامي خماس حمود98226 580إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرباسم محمد خلف92120 581إعداديةمركز بيح 

 علي وادي514794
ي31446صالح الدينذكرحسير  582إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينذكرعبدالرحمن خزعل حسن91234 583إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىمريم رسحان مزيون513280 1ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىميسم عبدالمنعم رمضان513758 2ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىهنوف تاية جارهللا95998 3بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىدولة عبدهللا سليم92336 4بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىحسيبة عبدالحميد فزع92298 5بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىبيداء شاكر حميد92266 6بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىاحالم نابليون يعكوب416495 7بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىنادية فاضل مهدي92702 8بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىارساء محمد حسن522458 9بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىنوفة ابراهيم ذياب444574 10بكالوريوسمركز بيح 



ي31446صالح الدينأنيىوئام فاضل مهدي514244 11بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىعوفة ابراهيم ذياب439373 12بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسح  عرفان نعمة416426 13بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىهيبت مهدي ثامر91298 14بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىتمارص  حسن محيميد475922 15بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىعجميه عايد فهد513916 16بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىكريمة مطر نصيف91315 17دبلوممركز بيح 

ى جابر محمد514472 ي31446صالح الدينأنيىبرسر 18دبلوممركز بيح 

ة حنش عالوي90840 ي31446صالح الدينأنيىامير 19دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسلىم محمد سلمان476108 20دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىعائشة حنش عالوي94705 21دبلوممركز بيح 

عروبه علي حسن439268
ي31446صالح الدينأنيى 22دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىموج كنعان ابراهيم444877 23دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىنورية عبد جاسم93376 24دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىارساء جمعة اسماعيل439980 25دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىقبل عبدالكريم ياسير 522431 26دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىربيعة عارف نوفان92965 27دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىهند خلف سبع93339 28دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىبيداء عواد نواف91292 29دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسكينة محمد لطيف430071 30إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىامل صالح نواف444750 31إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىايناس صالح حسن445106 32إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىاسيا محمد عبد92799 33إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىضمياء صابر احمد91243 34إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىاوهام ابراهيم مهدي91917 35إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىاشجان غائب شدة439813 1ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىجنان غائب شدة439819 2ماجستيرمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىاالء محمد جاسم94969 3بكالوريوسمركز بيح 

ثريا علي حسير 93237
ي31446صالح الدينأنيى 4بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسحر عبدهللا جاسم474776 5بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىجيهان عبدهللا سليم92274 6بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىرواء مشعل حماد439311 7بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىكوثر احمد خلف90898 8بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىمها محمود محمد438936 9بكالوريوسمركز بيح 

ي محسن95059
ي31446صالح الدينأنيىاية حفظ  10بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىشهد حماد مطر91185 11بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىنور احمد سلطان93795 12بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىرويدة خلف عبيد92734 13بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىارساء عبدهللا سليم92338 14بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىنورالهدى طارق يايز92692 15بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىارساء طالب صالح92729 16بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسىه طالب صالح92724 17بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىاية احمد تاية91110 18بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسارة طارق بايز92699 19بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىشفاء خزعل حماد459940 20بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسناء خليل ابراهيم416242 21بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىموج فايز حمد91141 22بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىعذراء طارق سفر93816 23بكالوريوسمركز بيح 



ي31446صالح الدينأنيىريم شامل ابراهيم98945 24بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىمياسة محمد حسير 92354 25بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسمر محمد احمد444753 26بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىجواهر محمود محمد438939 27بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىملوك حميد رشيد439058 28بكالوريوسمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىشيماء عبدالرحمن حمد92980 29دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىهناء درويش عجيل90874 30دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىرافدة خلف احمد438764 31دبلوممركز بيح 

ة عبدهللا مصلح514052 ي31446صالح الدينأنيىامير 32دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىشهد احمد حاتم444862 33دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىوسام محمد عبد92806 34دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىمنال فراج عبدهللا444858 35دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىايمان عبدهللا محمد522355 36دبلوممركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىاالء ابراهيم عايد99726 37إعداديةمركز بيح 

اس خلف عبيد92744 ي31446صالح الدينأنيىني  38إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىرواء احمد موس91271 39إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىموج حميد رشيد92979 40إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىنورس غايب كامل522319 41إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىاسماء عايد احمد522065 42إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىنبأ عمر جاسم92756 43إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىرواء رعد رشيد445103 44إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىهديل رمضان مصطف 439236 45إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىهيا عبد احمد415668 46إعداديةمركز بيح 

لطيفة محمد علي522336
ي31446صالح الدينأنيى 47إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىزمن محمود عبدهللا444159 48إعداديةمركز بيح 

ان92686 ي31446صالح الدينأنيىشذى فالح مطير 49إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىانعام ابراهيم مهدي91930 50إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىنور نعيم حماد91843 51إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىرشا خلف عبيد92753 52إعداديةمركز بيح 

سواهر علي حسن98642
ي31446صالح الدينأنيى 53إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىميسون حامد رجب439014 54إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىرحمة غالب كامل476047 55إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسلوى كمال مصطف 444338 56إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىبراء احمد موس91264 57إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىسارة عبد احمد415687 58إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىهند سعد صبار90892 59إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىمارين حمد عالوي92204 60إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىحنير  احمد تاية95902 61إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىاالء احمد موس91278 62إعداديةمركز بيح 

ي تاية91118
 
ي31446صالح الدينأنيىالنة الف 63إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىهند رمضان مصطف 439273 64إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىميعاد حامد رجب438997 65إعداديةمركز بيح 

ي31446صالح الدينأنيىرغد حماد مطر91179 66إعداديةمركز بيح 

احالم صالح تركي96733
ي31446صالح الدينأنيى 67بكالوريوسمركز بيح 

1ماجستيرطوز المركز21447صالح الدينذكرصباح احمد محمود154187

2ماجستيرطوز المركز21447صالح الدينذكرلقمان ابراهيم درويش146312

3بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرزيار صبار ستار460445

4بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرشاخوان غائب امير 153879



 محمد علي148100
5بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرياسير 

6بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهكار يوسف يونس394270

7بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرايوب علي شهباز395292

8بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركريم محمد قاسم105939

9بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكربرهم كريم عباس517562

ي سعيد394243
 
10بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكررزكار عبدالباف

11بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسوران عباس عثمان394897

12بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرفالح نوري شكور146644

13بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرشورش كريم محمد517483

14بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكربكر علي عمر148133

15بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرجتير  قلندر اكي 147393

16بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهارون نجاة شكور517538

17بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكررسوت علي حسن106103

18بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرطه ياسير  محمدصالح395445

19بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكررزكار احمد عباس146470

20بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوزين محمد شكور394884

21بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد رمضان كريم146681

22بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكردلشاد رؤوف نوري146272

23بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرزينعابدين محسن ابراهيم393976

24بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهيمن شكر ابراهيم393919

25بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعادل ابراهيم صالح393871

26بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي حيدر صادق517381

27بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدالرحمن عثمان كاكل147972

28بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد قلندر اكي 395771

29بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرجليل محمد رضا147506

30بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد مهدي حسن104981

31بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرفهد شهاب احمد106121

32بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عادل حميد393143

33بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراراز محمود شكور148308

34بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرقصي فرحان خلف106034

35بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكربختيار محمود كريم517647

36بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد حسن كاظم146921

37بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد عزالدين مجيد395426

38بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد شالل حسير 419217

39بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمهدي عباس محىالدين460410

ش ابراهيم عزيز395972 40بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهير

41بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي اصغر حميد460588

42بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرصادق مجيد حسير 517480

43بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسوران صفر محمد146565

44بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرحيدر هاشم فريق152420

45بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرقانع طالب ابراهيم103357

46بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرجيكر غريب ستار148155

47بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرشوان شكور عباس146352

48بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهونر محمد رشيد152449

49بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمراد ناظم جواد106020

50بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركرميان غازي حسير 148208

51بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهيمن جمعة طيب364061

52بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهلكوت حكيم رحيم105400



53بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهيمن رحيم كريم106155

54بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكروسام كريم غضنفر395926

55بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرشاالو عباس مجيد461014

56بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمود عادل مجيد103604

57بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعمر جمعة خورشيد394288

58بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرقادر علي محمد146462

59بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهلكوت خليل ابراهيم395879

60بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكررسوان كريم حسن152389

61بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكروليد خالد عبدالسالم394708

62بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرنظير طاهر احمد148152

63بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراركان طالب رشيد146333

64بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمروان نجيب محمد517556

65بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمهند بهمن عبدالكريم105276

66بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركمال جوهر صابر104893

67بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراميد عاضي مصطف 103376

68بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد جالل عبدهللا105753

69بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد علي حسن517611

70دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرجليل ولي حميد147985

71دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد خليل ابراهيم395413

72دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد شكور ولي395894

73دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرنبيل عبدالكريم عبدالرحيم395321

74دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرممتاز احمد خورشيد105020

75دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرجمعة عمر عباس148264

76دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرابراهيم مجيد علي147882

77دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراكرم نوري شكور147369

78دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرصباح امير  نادر461011

79دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراركان شكور عباس146359

80دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكركاوة محمد صالح147886

81دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرباسم محمد محمود105480

82دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراياد عبدالسالم محمد147693

83دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعثمان صالح كاظم394728

84دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحيدر عزيز موس394350

85دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمجاهد علي مهدي105086

86دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرلقمان هاشم عيىس394295

87دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعمار فاضل شكر103941

88دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد غفور احمد75987

89دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  حيدر زينعابدين103442

هللا ولي محمد104863 90دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرخير

91دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرئاوات ابراهيم عبدالقادر104779

ي محمد103503
 
ي شوف

92دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكروصف 

93دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكربختيار يوسف شكر394201

94دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكركارزان سعيد مجيد103521

95دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي رستم محمد394872

96دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرايوب خليل ابراهيم79881

97دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكروسام فاضل محمد393711

98دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي مهدي فارس105657

99دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمسعود رمضان كريم105830

100دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراوزجان شاكر خورشيد394118



101دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد احمد محمد147615

102دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرصباح محمد صالح393942

ي حسير 395059
103دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكررسكوت فف 

104دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمود عبدالكريم احمد104769

105دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكردلشاد جبار طاهر104917

106دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرهيوا عبدهللا نوري104919

107دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمود قادر احمد146404

108دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرفاضل شكور علي103478

ي حسير  نادر104922
 
109دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرشوف

110دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحمدي شكور علي393200

111دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمؤيد ابابكر رضا104747

112دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرشهوكو طالب رشيد105789

113دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرشهاب احمد صالح106177

114دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرزياد محمد نجم105248

115دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرزانا بكر سعيد148181

116دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكررزكار غازي حسير 393357

117دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكربختيار نادر احمد153313

118دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرنجاة حميد حسن148198

119دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرريبوار نجم الدين عبدالرحمن147422

120دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرصالح رشيد شكور148219

121دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عدنان عمر394007

122دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكربروسكه عادل محمد461024

123دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد جالل حميد460614

124دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرفريدون بهجت احمد104597

يف104790 125دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمدحسير  جواد رسر

126دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي شكور امير 148086

127دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراراس جواد حسن393605

128دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرريبوار رسول منصور362925

129دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرفرحان عثمان محمد393764

130دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرخالد احمد صالح103337

131دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد علي محمد147704

132دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوري غازي مجيد393954

133دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد عادل محمد395076

134دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  محمد محمود395314

135دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكركاكه فرود رشاد فاتح394864

136دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكريوسف علي كمال105002

ي460338 137دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي اوزجان وهي 

138دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد جالل عبدهللا105639

139دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد كمال رشيد152576

140إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  احمد عبدهللا394207

141إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعمر خورشيد محمد153811

142إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرصباح نوري شكور148074

143إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعزيز طاهر جبار146429

144إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرازاد عاضي رشاد394070

145إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرقاسم نوري شكور364756

146إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربكر عمر عباس148105

147إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرطيفور شكور محمد362803

148إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمنتض ناصح كريم146576



 محمدعلي105380
149إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعالء حسير 

150إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي حسير  قادر461006

 محمود علي394193
151إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرخض 

وان حسن صالح460594 152إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرسير

153إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراجدر محمد طاهر517305

154إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرشهاب احمد شكور153263

155إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعاضي محمد رحيم395976

156إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرريباز رشيد خورشيد393857

157إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكركشاو مهدي وهاب517634

1ماجستيرطوز المركز21447صالح الدينذكرمجتي  عصام هاشم517322

2ماجستيرطوز المركز21447صالح الدينذكرحازم ناظم محمود147500

3ماجستيرطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد حسير  عزيز393528

4ماجستيرطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد عدنان انور105385

5بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرريباز فاخر عبدالكريم394166

6بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكريوسف عباس علي106304

7بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرتحسير  غالب ابراهيم105560

8بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرايوب نجاة محمد395015

9بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكردانا ياسير  احمد460981

ي151756
10بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرايهاب ناظم تف 

11بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركارزان علي بكر104439

12بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد نوزاد عبيد460889

13بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد برهان مجيد517577

14بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي صبحي عبدالكريم517565

15بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمللت محمد احمد104828

 علي سمير 147683
16بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمرتص 

17بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد فاتح حيدر393757

18بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي كنعان كريم106135

19بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكردلشاد ياسير  مجيد103964

20بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراراز ابراهيم سمير 460983

21بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركامران احمد علي106138

22بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكربرهم محمد رشيد146397

23بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهونر فاتح رحيم395222

24بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد جاسم فهد103993

25بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهيمن محيالدين جبار147477

26بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرديار محمد احمد395493

27بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهوشمةند كريم محمد106238

28بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهادي خليل قاسم105357

29بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهلمت رسوت عباس146914

30بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهزار عزيز محمد104164

31بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي نوزاد عبيد104899

32بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد خض  محمود147965

33بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرزانيار محمدخان شكور103491

34بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد جواد احمد103949

35بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهيوا غازي جمعة460913

36بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرزيد خلف احمد394260

37بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهلكوت حميد حسن106247

38بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عمر علي461046

39بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهيوا نوري زوراو517603



40بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسالر محمود قادر460919

41بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد رشيد محمدعلي105810

42بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرحيدر محمد زمان517488

 ولي106223
43بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوكار امير 

44بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرارام علي مجيد394784

45بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد هادي صالح148084

46بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدهللا عباس عللو103925

47بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد احمد محمد394528

48بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد سعيد مجيد363001

ي احمد فاضل106115 49بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرناج 

50بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهريم نوزاد عزيز395086

51بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكربرهان صفر محمد147625

52بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرريبوار خورشيد ابراهيم106123

53بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراميد مجيد محمد104081

54بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرحسن عادل حسير 106236

55بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهوشيار رشاد فاتح517518

56بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسعد محمد حورشيد146247

57بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرديار دلشاد احمد151669

58بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد علي حسن517525

59بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهلمت حميد حسن104948

60بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرجيي  عدالت امير 461037

61بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرارام جهاد عزيز104903

62بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرريكر حيدر قادر393304

63بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد395301

64بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمثي  محمد مصطف 105817

65بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرامجد صبحي حمادي104180

66بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسيوان بهزاد علي362950

67بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد محسن كريم103773

68بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرامانج مجيد محمد151742

69بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركرار ذوالفقار كمال152146

70بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد اسماعيل حسير 148118

71بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمهند محمود خليل517582

72بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوكار محمد مجيد394014

73بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عباس احمد103836

74بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركاروان رسدار حسير 517510

ي محمدعلي394078
75بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد نف 

76بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد خليل ابراهيم363088

77بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي حسير  عزيز460991

78بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسنكر حسن موال460399

79بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكريونس نوزاد محمد362976

80بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرفرحان عاضي مصطف 147710

81بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهوشيار ولي عباس152804

82بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركوران كمال حسير 105964

83بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرابراهيم رحيم درويش147494

84بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد نجمالدين عبد الرحمن147430

85بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوري جهاد مجمد154115

86بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرديار ولي عباس105976

 علي مجيد148201
87بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير 



88بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمريوان عادل جوامير106182

89بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراري موفق مردان517687

90بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركاوة جمعة محمد394112

91بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرياسير  محمد فخري147811

92بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسوران صابر محمد147671

93بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد لقمان حكيم146860

94بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي شاكر محمود148163

95بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركاروان مجيد محمد103742

96بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  عدنان عبدهللا146628

97بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمود عدنان انور146295

98بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكروريا شكر مصطف 148253

99بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد حبيب محمد461059

100بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرتاج الدين قاسم شكر106212

101بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكررسول هاشم ستار517683

102بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي نجمالدين عبدالرحمن147460

103بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرغزوان جميل خليل104074

104بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عزيز عباس395830

105بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراراز عزيز كريم460933

106بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركروان نجيب محمد394934

107بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي حسير  جمعة460944

108بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركمال عاضي حسير 148186

109بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراكي  حسن موال151771

110بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد نجاة محمد104088

111بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد نجاة محمد105627

112بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرابراهيم خليل احمد146738

113بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد احمد محمد104429

114بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرلؤي ياغمور اسماعيل461124

115بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي حسن رستم395641

116بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركاروان كمال حسير 105972

117بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرايوب ماهر احمد148014

118بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرشوان بكر محمود460921

119بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراشي  غريب خورشيد460943

120بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهفال فهاد جالل460929

121بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسامان عزيز شكور362757

122بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد جاسم رحيم395051

123بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسعد علي احمد105718

124بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد حسير  كريم395665

125بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراراز محمود سمير 106199

126بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعليالهادي حسير  محمد460901

127بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركوجر بهجت محمدنوري154090

128بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد عدنان عباس460985

129بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراكو ازاد مجيد395546

130بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد  امير  عبدالرحمن ابراهيم420489

131بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد عزيز رشيد363302

132بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراسماعيل محمد احمد152664

 علي154155
133بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرخبات حسير 

134بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرصباح نوري محمد517387

135بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهريم مجيد سيدة395328



136بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرشهاب احمد علي105261

137بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمود احمد شهاب146872

138بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد جبار عثمان460941

139بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرطه ياسير  احمد105368

 علي نورالدين89549
140بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير 

141بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركوران برزان خورشيد460947

142بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد مصطف  كريم147922

143بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  محمد حميد106325

144بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمصطف  فرهاد كريم146727

145بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرتوانا مهدي علي517461

146بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراوات رؤوف نوري105025

147بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي عبدهللا حسن104953

148بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركوران رسدار حسير 395346

149بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكربرهان عادل محمد146458

150بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرصباح عادل حسير 106231

151بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكررزكار رشيد احمد147934

152بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي حبيب غريب147731

153بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمصطف  احمد فائق152359

154بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراسو ازاد مجيد151687

155بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراركان خليل شكور461090

156بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد محمد احمد103705

157بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكربختوةر يهمن عبدالكريم104153

158بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمود عبدالكريم عبدالرحيم103696

159بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدهللا عبداالمير كامل517300

160بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركرازينا نوزاد علي104591

161بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكربيستون غالب ابراهيم517609

162بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعماد احمد جمعة104927

163بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكريوسف علي محمود104175

164بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرروكان نوزاد جالل147909

165بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرطه احمد شهاب105711

166بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكررسكوت حسير  كريم395485

167بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرئاكو فرود مجيد146847

168بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرزانا كريم صمد89561

169بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرارسالن ضياء حميد103724

170بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوكار بالل عبدل393731

171بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرهردي فخرالدين محمدعلي394318

172بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمراد احمد سمير 104627

173بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكررنج عادل محمد106332

174بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عدنان حسير 517082

 علي105391
175بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي حسير 

176بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرشمال عدنان محمد517685

177بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد منصور هاشم104159

178بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدالرحمن جمعة خورشيد517447

179بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرريبوار نوزاد احمد146675

180بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمصطف  عادل محمد517509

181بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرشوان بهزاد علي362901

182بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرعالء احمد محمد104546

183بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرصديق هاشم علي395671



184بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكررمضان احمد علي106145

185بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد مجيد قادر105813

186بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمصطف  مرشد رشيد106095

187بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكراياد فتحاهلل عواد104513

188بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركرميان معروف عبدهللا105409

189بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرزياد عبدالسالم محمد394548

190بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد رضوان امير 395779

191بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرحمزة رحيم شهاب103781

192بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرشاخوان حسن سمير 154314

فان حسير  رشيد154130 193دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرنيجير

194دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحيدر حازم حسن146600

195دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد شامل شكور105737

196دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرزانا فاضل حميد393103

197دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد علي هادي مجيد105271

198دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعباس نوري عسكر106260

199دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرزينالعابدن حاتم نوري79068

200دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعماد عدنان شكور395657

201دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي صابر شفيق146838

202دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي خليل ابراهيم105541

203دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرصدام حاتم نوري106255

204دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد فخرالدين عبدهللا395710

205دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرشكر محمود خليل517598

206دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرايوب سليمان قادر461043

207دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد محمد كامل148128

208دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد105375

209دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرالوند عباس مجيد104129

210دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرماهر جاسم محمد103455

211دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرقاسم عبدالحسير  فاضل104095

212دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرهيمن عمر علي460883

213دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرفيان عزيز حسن154236

214دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكردلشاد ولي عباس151627

215دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرجيكر احمد محمدولي147581

216دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرسلمان قادر احمد395340

217دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكريوسف مهدي علي146258

218دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرذوالفقار عباس عزيز148284

219دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد علوان عبدالرحمن393829

220دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرجالل احمد شهاب106307

221دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرسوارة رسوت عباس394019

222دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرابراهيم محمد رشيد146363

223دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرسوران جمعه كريم393701

224دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرفرحان جمعة جبار106193

225دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدالهادي علي اكي  حسير 460619

226دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوكار يحي محمد105071

227دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرماجد حسير  رشيد151971

228دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرادريس محسن احمد106215

229دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمؤيد محمد حميد106320

230دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكروريا محمود عبدالكريم103797

231دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرجاالك طارق عزيز148187



232دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكركردو جمال محمد461120

233دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرجومان عباس عثمان460222

234دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد رشيد احمد517652

235دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرياديكار عزيز احمد394001

236دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرهيوا احمد رشيد105418

237دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرئامانج عزالدين مجيد393337

ي محمد151566
 
238دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمهدي شوف

239دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمراد راجح هادي103942

240دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكردلشاد فهد عزيز106189

241دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرزيار جمعة كريم461119

242دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرصمد نوري فالمرز105078

243دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعماد احمد سمير 105066

244دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرجاسم محمد مصطف 106187

245دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحسن صباح محمد393071

246دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد جواد محمد104968

247دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعباس سمير علي105060

 علي اكرام103867
248دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير 

249دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكربريار حسير  رستم154170

250دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراسو كريم محمد147653

251دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد فريق سعيد460940

252دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرريباز حسير  رستم147408

253دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي عدنان علي395788

254دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرريبوار حسير  رستم147781

255دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرجمعة سلمان محمد146387

256دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمصطف  حكيم حسن105257

257دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد لقمان هاشم517646

258دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعالء حسير  احمد394910

259دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكركاروان محمد شكور104571

260دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراكو شكور حسن148191

261دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرقانع فاتح حيدر106229

262دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرنجاة نوزاد جالل460160

263دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكررسكوت فتحاهلل عواد146612

ي363508
264دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمصطف  رمضان فف 

265دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرارام هاشم سمير 395094

266دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  ناظم جواد106002

267دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد نجاة شكور147808

268دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد جالل حميد147618

269دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعمر لقمان عبدين393462

270دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عصمت محمد104784

271دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد حميد خورشيد146289

272دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراكو بهجت حسن461079

273دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرريباز كامل صادق393479

274دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرالوند صادق خورشيد104577

275دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد اسماعيل كريم105033

276دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد نجاة محمد147688

277دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد يوسف علي365547

278دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمروان عصام صالح147373

279دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرهيوا طاهر عمر104611



280دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحمزة عماد مجيد393517

281دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراكو خالد عزيز517473

 علي بهجت393191
282دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير 

283دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد حسن بكر103390

284دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكردانة هياس ظاهر395310

285دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد محمود سعيد105029

286دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد نجاة علي517669

287دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعباس فاضل علي393246

288دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرشيفان شهاب احمد105348

289دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكررسمد صباح عزالدين395553

290دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد حيدر زين العابدين105363

291دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرارام لقمان محمد146339

292دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرديار سعيد مجيد394344

293دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  سعيد محمد106029

294دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمهدي حسن جعفر103879

295دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراياد عدنان محمد365380

296دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعقيل موس مهدي106253

297دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوري لقمان نجيب395886

298دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكررسكوت بايز قادر393209

299دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد هاشم زينعابدين104403

300دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرابراهيم علي مصطف 361624

301دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراياد وهاب رضا146535

302دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرريباز كمال جوهر104880

وان عثمان كريم147597 303دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرشير

ي صديق517296
304دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدالكريم محمدتف 

305دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد ازاد نوري517553

306دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكربريار رمضان كريم517494

307دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدهللا عباس محمود461055

308إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحر غالب علي460528

309إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد احمد صابر147657

310إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعامر جاسم محمد394847

311إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربرهان عثمان محمد393278

312إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد بهجت احمد395369

وان فاضل147942 313إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراري سير

314إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي لطيف حسير 148301

315إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراسماعيل ايوب كريم151023

316إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  نوري سعيد394330

317إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد محمد عزيز146305

318إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكريحير عباس مجيد105998

319إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد يوسف جالل152375

320إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد جمعة طيب104422

321إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمصطف  صابر شفيق151841

322إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدهللا نجمالدين عزيز147383

323إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد حسن محمدعلي517496

324إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكركوران عدنان ستار517505

325إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد هاشم احمد103758

326إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد شامل كامل394303

327إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد رسوت علي105405



328إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرريبير  كمال كريم517466

ي سعيد395738
 
329إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهلو عبدالباف

330إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد طيفور شكور460925

331إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربانة عدنان محمد394819

332إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحيدر عباس عسكر106025

333إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسن هاشم جواد153154

334إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكركاروان جمال خورشيد365956

335إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرئارام فتح هللا عواد146519

336إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرابوبكر صفر جواد106160

337إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد عباس مجيد104134

338إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربختيار ظاهر ولي105074

339إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرسليم ولي عباس103859

340إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد علي مجيد393328

341إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرطارق عزيز محمد147864

342إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد رمضان محمد365906

343إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربشتيوان نجاة سعيد152918

344إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرريباز جمعة مجيد146541

345إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرنارص حمد مغير106013

346إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد ناظم حسن460582

347إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكركرار موفق زين العابدين460986

348إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرياسير  احمد رضا103638

349إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد سامان جبار393991

350إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرني   رؤوف حميد146749

351إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرزوال حميد والي517328

352إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراياد جالل عبيد147697

353إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد محمد نجم393295

354إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد رشيد غفور151928

355إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكررسكوت مرشد رشيد147747

ان عدنان محمد394924 356إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهير

357إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرارام دلشاد احمد460885

358إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد كاوة باهر154272

359إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسن عفان محمد153107

360إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمصطف  نشات محمد151517

361إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرانور عريان قني 517471

362إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربالل مروان فاضل395356

363إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربيستون امير  عبد الرحمن395755

364إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عدنان علي517675

هللا عزيز152896 365إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرسوران خير

366إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرريبوار لقمان حكيم153753

367إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوكار صبار ستار517241

يف104709 368إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي رضا جواد رسر

369إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد كامران شامل517379

370إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عزيز احمد395029

371إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرشعبان شاكر شكور395600

372إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرابراهيم صفر محمد147948

373إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي صباح ابراهيم461017

374إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمهند فؤاد احمد363847

375إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد زهدي قادر362643



376إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمود عادل محمد393473

377إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد هاشم جواد153050

ي106315
ي حف 

378إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد تف 

يف517246 379إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد حلىمي رسر

380إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمريوان هاشم احمد105566

381إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد هاشم احمد153378

382إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد احمد عبدالرحيم151816

383إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربيشكوت سامي صالح517643

384إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد خورشيد مجيد146447

385إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي عمر حسير 365130

386إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد طارق احمد393540

387إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراياد محمد صالح106203

388إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدهللا محمد ولي395870

389إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسن عبدالهادي اكي 103462

390إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرياسير  عبدالمناف عسكر106280

391إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرجبار طاهر جوهر356738

 علي محمد105451
392إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير 

393إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمدحت رفعت انور104433

394إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراسماعيل محمد ابراهيم103325

395إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسن علي مجيد105662

396إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد سامي شكور517156

397إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحسن مصطف  ابراهيم105594

398إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد كامل صادق393488

399إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكردانا محمد عزالدين146394

400إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عزيز سعيد148232

ي460975 401إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد اوزجان وهي 

402إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد ايوب كريم146421

يف393181 403إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرفرياد محمد رسر

404إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد خالد عزيز422503

405إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد امجد كريم146964

406إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرسامي شهاب حمة106171

407إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربالل حسن نريمان461075

408إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرامير عباس سلمان460600

409إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعباس طلعت حسير 147897

410إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهيوا جمهور علي365634

411إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعمار احمد صادق363422

زاد عزيز غريب147473 412إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرشير

413إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  عرفان عمران395594

414إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي جليل حسير 395236

415إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي غالب جاسم104937

416إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  عمر حسير 365185

417إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكريوسف علي طاهر104418

418إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكريشار رزكار رضا461033

ان نوزاد جالل147905 419إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمير

420إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهفال طلعت حسير 395614

421إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراسماعيل ابوبكر احمد460999

422إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرتوانا بهرام رفيق152698

423إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد اسماعيل ابراهيم103308



424إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمراد علي حسن517532

425إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعمار خليل احمد152718

426إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرريبوار حيدر رضا105054

427إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي ياسير  امير 394797

428إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد ياور محمد517068

429إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعمر علي جمعة460908

430إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عمر147997

431إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد ياسير  طاهر394506

432إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرشوان نوري محمد517626

433إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي يوكسل محسن103864

434إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكريونس نجمالدين نوري356675

435إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربرهم كمال حكيم77696

436إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعدنان عبدالرزاق يونس517546

437إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراسو محمد لطيف517493

438إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمود محمد عزيز394517

439إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد سعيد مجيد365665

440إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرشمال احمد شهاب365757

441إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهاوكار عثمان نجيب153413

442إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكريوسف حسير  كريم362777

443إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسن جمعة طيب395625

444إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكريوسف جاسم ستار460887

445إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرطارق احمد سعيد461098

446إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد عبدهللا عباس393223

447إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعمر عبدالعزيز ابراهيم517551

448إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرفرج صباح حميد460328

449إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرسفير  محمد احمد104822

450إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدهللا كامران رستم460891

451إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي موفق مردان517680

452إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربالل حمزة محمد517223

453إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسن اسو عبدالكريم517673

454إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  عباس فاضل103982

455إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعباس تحسير  محمد363666

456إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرنبست علي عباس153329

457إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهيمن حسيب محمد460434

458إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرشوخان صباح غفور365337

459إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكريوسف رحيم محمدصالح146927

460إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكررزكار محمد رشيد146380

461إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي قادر احمد105772

462إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي عبدهللا ولي105286

463إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرارام كامل رستم363385

464إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرموس اسماعيل ابراهيم103293

465إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرداراون حميد مجيد394753

466إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدالرحمن رسدار حسير 517548

ي517043
467إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعبدالغفار احمد غي 

468إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعباس عثمان صالح148271

469إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  جمعة امير 517485

470إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد لقمان نجيب362867

471إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرشمال كاوة خليل146452



472إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد خالد خليل395540

473إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراميد خليل محمد146439

474إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسن عدنان نعيم151872

 علي حسن364890
475إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمرتص 

476إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراريان سعيد مجيد395729

477إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكركيالن رزكار عمر364293

478إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرجاسم محمد لطيف394298

479إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد خليل احمد152183

480إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرسنكر نوري حميد147610

481إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد سليمان زين العابدين151702

482إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعزيز ياسير  حسير 147343

483إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  جاسم ستار364925

ف صالح علي146526
484إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرارسر

485إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرامانج جمعة محمد365801

486إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربي   نوزاد جالل147679

487إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكركارزان جوهر صابر517312

488إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد هارون رشيد363461

489إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمجيد حميد مجيد364489

490إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  اسو عبدالكريم517113

491إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمالك فاروق صالح152301

492إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرابراهيم امجد كريم364826

493إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي رعد اكي 147953

494إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهيمن ابراهيم ولي370923

495إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهالل هاشم زين العابدين151909

ي154249
 
496إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد رزكار عبدالباف

497إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرزانا علي عباس148109

498إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحمد فاضل محمد146765

 محمدعلي106151
499إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكربهاء حسير 

500إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرهيمن ناصح حسير 365935

501إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكراحسان نوزاد احمد146659

502إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرشيفان ازاد مدحت146782

503إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرشيفان سعيد جبار106198

504بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسالم محمد ولي460904

505بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرسالم حسير  حمزة104602

506بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكربهرام رفيق محي الدين153555

507بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكركريم مجيد علي148033

508بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينذكرفالح حسن قادر106165

509دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرجبار محمد رضا146284

510دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكردلير محمد علي461028

511دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكربهاءالدين صمد حميد394178

512دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرههلكوت محسن رشيد460380

513دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرفاروق زيدان حكيم146373

514دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي صادق زناو103416

515دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرنوزاد حسير  طيار106185

516دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمكي عفان محمد151718

517دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي اسماعيل حسير 104759

518دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرزيمو طالب رشيد461019

519دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراحسان نوري خورشيد146278



520دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرصباح نوري عباس105678

521دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عمران105821

522دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراميد صمد حميد460915

 ابراهيم علي146550
523دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرامير 

524دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  محمد فاضل395284

525دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي ابراهيم عمران151498

526دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكراكرم سمير  عزيز394135

527دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرعباس علي احمد105045

528دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرمعروف عبدهللا احمد153491

529دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكررمضان محمد فرج517561

530دبلومطوز المركز21447صالح الدينذكرشاكر محمود قادر461064

531إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعباس فاضل شكر103593

 ولي152239
532إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرازاد حسير 

533إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكركامران محمد جوهر460953

534إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكررحيم شهاب احمد460585

535إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرروخير طالب رشيد460603

536إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرسلمان عثمان محمد104438

ي103886
ي حف 

537إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي تف 

538إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرحسير  جمعة رشيد460935

539إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرعلي اصغر اكي 146757

540إعداديةطوز المركز21447صالح الدينذكرمسعود محسن رشيد147353

1بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىميسون يوسف حسير 104561

2بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىكزال عباس ابراهيم460612

سلوى ابراهيم قولي105672
3بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

4بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىبيخال ستار محمدغريب394032

5بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىوديان سليمان اسماعيل147359

6بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىصونكول محمد جعفر517419

7بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىكاللة يوسف يونس148314

شيالن علي غضنفر517563
8بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

9بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىبروين جالل عبدهللا105647

10بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشن كول موس نامق79438

11بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىخديجه اصغر حسير 106128

12بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشيالنة حميد محمود146906

13بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىرغد جاسم محمد105550

ي146414
14بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىاالء حسير  تف 

15بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىنجاة جالل عبدهللا517303

16بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىجهان جمعة شكر104637

17بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىامل رحيم محمد147665

18بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىبرزين محمد خورشيد146588

19بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان احمد شكر461136

20دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىزيان صالح احمد393170

21دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىوفاء محمد عباس105524

22دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىكلدرن قني  رشيد104987

23دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىكوزيدة اكي  كوثر461003

24دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىمبجل اسماعيل مصطف 105782

25دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىشكرية شامل سمير 148009

26دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىفاطمة حميد محاو393424

27دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىلميعة احمد خلف152949



28دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىجيمن احمد امير 365272

29دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىنجالء محمد رشيد105394

30دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىجنار محمود قادر517619

31دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىعالية احمد محمد104444

32دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىعدوية قني  هاشم460624

33دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىجوان رمضان محمد461068

34دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىفيدان انور حسن104994

35دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىامينة حميد فرج393156

اس علي سمير 154258 36دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىني 

37دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىهدى رسمد شاكرشكر394229

38دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىاوات شهاب بكر147960

39دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىبيمان سعيد خورشيد147823

40دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىنرمير  شمسالدين كاظم105471

41دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىشهلة صالح احمد104718

مير  رمضان كريم147931 42دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىرسر

43دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىزيان رفيق توفيق461050

فاطمة اكي  علي105800
44دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيى

45دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىجيمن عبدهللا نوري146254

46دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىبروين عثمان محمد79624

47دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىقدرية محمد رشيد151646

48دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىديرين حسير  رحيم146569

فيان جمهور علي394834
49دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيى

نادية علي رضا148246
50دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيى

51دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىديالن عبدالقادر عزيز517541

52دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىسلوى خض  احمد147914

53دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىخديجة احمد طاهر394487

54دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىعباسية انور شكور151611

55دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىشن موس نامق79441

56دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىفيان عاضي محمد395955

ى حسير  محمود105958 57دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىبرسر

58دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىاقبال جالل عبدهللا105634

59دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىفيدان فؤاد عزيز148135

60دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىبيار بهرام محمد104764

61دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىنيان محمد عبدل517630

62دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىفاتن فوزي عبدالرحمن395690

63إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىبهار صبار ستار461115

64إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىشاكول خورشيد احمد105791

ين رشيد كريم395606 65إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىرسر

سهام ولي محمد148004
66إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

67إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىمناهل عادل حسن148177

68إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىنرسين رحيم درويش147488

69إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىسيفان جمال جبار517636

و قهرمان علي461093 70إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىهير

ي قاسم احمد146489
 
1ماجستيرطوز المركز21447صالح الدينأنيىكاف

ة علي رضا106168 امير
2بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

3بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىدلبند نوزاد رشيد517335

4بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىجنات شكور محمد517513

5بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىافان موفق مردان517688



6بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىماران محمد فاضل103682

فائزة علي رضا146731
7بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

ين خلف احمد394252 8بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشير

9بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىسارة عرفان محمد395858

10بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىليل قادر احمد363036

11بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىنيان عزالدين جبار393563

و عباس علي105464 12بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىهير

13بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشوخان لقمان حكيم146855

14بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىمريم قاسم احمد146484

15بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىخندة قاسم خالد106132

ي517452
16بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىجنار محمد تف 

17بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىسارة عدنان محمد517201

18بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشويو محمود شكور393547

19بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىمزدة عادل احمد395699

20بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىسارة اصغر حسير 394215

21بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىفيان كامل محمد517499

22بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىبيكرد بكر عمر154292

23بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب محمد نجيب364682

24بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشوخان ابراهيم صالح105225

25بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىاالء حسير  كريم146321

زوان نوزاد علي104582
26بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

27بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىهدى فؤاد جهانكر146772

28بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىسعاد رفيق توفيق147646

29بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىهدى بدر صالح105490

30بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىفاطمة عصام صالح105743

31بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىكالرا موفق عاضي104944

32بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىهلويسن حسير  رحيم395745

33بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىئاسكة عزالدين جبار393559

34بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىازين كامل محمد517502

35بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىفاطمة امجد كريم106087

36بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىسافا جاسم محمد393895

37بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىافير  كمال حسير 106036

38بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىهاورى قانع فخرالدين395259

39بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىسازكار محمد مجيد105016

40بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىيارا فاتح رحيم393933

41بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىالنة لقمان محمدحسير 393433

42بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىايالف عمر عزيز146346

43بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب منير محمدغريب147825

44بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىديانة حكيم محمود105761

45بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب محمد فاضل146843

 علي393723
46بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان حسير 

47بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىخولة حسن نريمان395581

48بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزهراء محمد زمان517489

ي517455
49بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىمريم محمد تف 

50بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىدريا عمر محمد148226

51بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىكواللة جمعة حسير 393913

52بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىدريا نجاة امير 394741

53بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىفيان مشير محمد غريب147818



54بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىروزنا جمال جبار104146

55بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىايناس قاسم نوري394051

56بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىجنار اسماعيل حسير 146504

57بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىتافكة حسير  رحيم152604

58بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىرابعة خالد عبدالسالم394619

59بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىمريم عبدالرحمن احمد460463

60بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىامل ناظم جبار517579

61بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب ياور حسير 148141

62بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب عصام صالح105725

63بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىدرون ابراهيم صالح104559

64بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشيالنة كريم رشيد147937

65بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىغريبة صالح محمد393887

66بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىمرواري صالح احمد147737

و ابابكر كريم106324 67بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىهير

68بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىنورالهدى عباس ولي393348

69بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب ابراهيم حسن104616

70بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىكوناي حسن كاظم461072

71بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب عباس ولي393367

زاد محمدصالح148123 72بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىهوزان شير

ين ابراهيم حسن104624 73بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشير

74بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان عمر حسير 365209

75بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىتوران جهاد نارص146512

76بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىوفاة خورشيد رشيد393315

77بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىخولة حبيب غريب147723

78بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىدنيا عماد مجيد393512

79بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىبيمان احمد حميد461081

80بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىسيوه ابراهيم حسن104620

81بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىاحالم عواد عبيد395471

بناز احمد علي106140
82بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

83بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىاالء غازي محمد103401

84بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب قاسم مجيد148321

ب  باك لقمان شكور147638
85بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

86بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىفيان شاكر احمد517656

شوخان احمد علي105013
87بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

88بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىبيام رحيم محمد105808

مزده ولي حسن460180
89بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

سارة علي محمد104058
90بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

91بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىهناء حسن احمد365468

92بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىدلفير  ازاد مجيد148147

93بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىنرسين احمد غزال395944

94بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىخبات قادر احمد395276

95بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشيماء قاسم عبدهللا147415

مروة علي محمد393570
96بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

97بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب رحيم احمد393692

98بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشيماء مصطف  حسن517534

99بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىروناك حميد مجيد152266

100بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشيماء بابا حسير 146544

ساكار حسن علي393927
101بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى



102بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىوفا محمد صالح147804

103بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىافير  محمد ابراهيم152773

104بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىمريم عزيز احمد106219

105بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينة قاسم محمد104871

106بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىفاطمة محمد نجيب460608

107بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىجراخان صالح محمد393124

108بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىزيالن يوسف يونس146368

109بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىسوزان بهجت علي395417

110بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىجنور كريم رشيد103996

ى عدنان صالح103581 111بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىبرسر

بيان رحمان محمدعلي460390
112بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

113بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىمريم غائب امير 153707

114بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىرسوة حسير  حمزة394357

115بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىشهله رحيم ستار393907

116بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىبريفان عاضي رشاد105828

117بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان ناظم جبار364433

118دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىمروه عمر حسير 146650

119دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىرساب مصطف  حسن460577

120دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىوصال اسعد ابراهيم104631

121دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىساكار رحيم محمد461085

122دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىنور عادل حسن517522

123دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىفاطمه عباس قادر103815

ي461106
 
124دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىدريا رزكار عبدالباف

125دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىنورسن بهاءالدين شكور105242

126دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىدرون يوسف يونس148097

ساره محمدعلي صفر104171
127دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيى

128دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىتارا جالل حميد147602

129دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىسندس حسير  محمود105280

130دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىشادية خورشيد احمد103531

131دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىرنير  طلعت ابراهيم393254

132دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىملك محمد حسن146604

133دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىمروة خليل ابراهيم394854

134دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىسازان عباس عثمان146832

135دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىدنيا ابراهيم صالح103855

136دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب فاضل عبدالعزيز394087

137دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىليل حبيب غريب147715

محمد103434 138دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىحنان حازم اكي 

139دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىميديا سعيد مجيد105218

140دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىسندس خلف احمد394265

141دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب عباس قادر103807

142دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىسلىم حاتم سمير 395840

143دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىديمن عزيز احمد517372

144دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىسحر عباس بهاءالدين79113

145دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىهاوزين طه حسن393217

146دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىشيالن احمد مصطف 517549

بوكان علي رضا106331
147دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيى

148دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىبتول جعفر محمد104064

149دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىعائشة ثروت محمد152638



150دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىنيكار عدنان اسماعيل104185

151دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىهوزان فؤاد محمد147512

152دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىاحالم محمد مدحت105686

153دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىايالف انور اكي 105683

154دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىهاللة يوسف يونس147487

155دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىهدى عباس قادر103831

156دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىسيونج محمد هدايت105574

157دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىيرسى حسير  عزيز146865

158دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىكوالله اسماعيل حسير 105005

159دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىجيالن رسكوت رستم106318

160دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىمروج رسول مصطف 154204

ي105387
161دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىنجوى قاسم تف 

162دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان حاتم سمير 395851

163إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىهاوزين طالب ابراهيم103933

164إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىامل فاروق محمد517558

165إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىنور عادل ابراهيم394324

166إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىمالك سيفالدين قادر105496

167إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىشكران جهاد عزيز104996

168إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىريناز حميد محمد395364

ة خلف حميد517605 169إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىمهير

رحمة محمد نوري علي393981
170إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

171إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىفاطمة خالد عبدالسالم365083

172إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىحنان نجاة عبدالقادر152212

173إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىتارا فاتح رحيم395178

174إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىدنيا رسوت علي151943

175إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىايشة نامق سعيد395512

176إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىكواللة محمد غريب517462

177إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىشيالنة عادل صادق393501

178إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىكلتان احمد اسماعيل106006

179إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىسمية عادل سليمان461109

180إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان عبدهللا محمدغريب105485

181إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىهديل عباس ولي357022

182إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىنياز عصام عاضي517528

183إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىنيكار عبدهللا احمد395631

184إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىزهراء خليل ابراهيم460416

185إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىرقية امجد كريم153928

186إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىاالء برهان جمعة393581

187إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىشنكول فاضل عبدالعزيز394093

188إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىفاطمة محمد عزيز146300

189إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىتابان محمدصالح قادر105732

190إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىاالء هوشيار كريم460923

191إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينة فاضل اسماعيل460547

192إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىسلوى باسم محمد362671

193إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان غالب جاسم104932

194إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىنور عصام صالح147397

195إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىساكار كريم جوهر104725

196إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىمريم ارجان شاكر146891

197إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىسوما كاوة طاهر363483



198إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىنور ناظم عبدهللا517544

199إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىافان ازاد حميد146935

200إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىدنيا حسير  احمد365412

201إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىسارة كامل رستم362577

202إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىصوما قادر رشيد460912

اس عباس جعفر103845 203إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىني 

ان سعيد خورشيد153238 204إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىسير

205إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىنداء حازم حسن147977

فاطمة علي رضا148240
206إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

207إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىشيماء جمعة شاكر394810

208إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب عاضي حسير 517616

209إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان عزيز عبدهللا151982

ايمانة علي محمد395462
210إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

211إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان محمود سعيد152176

212إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىازهار جمال صابر105534

فاطمة حسن علي393263
213إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

214إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىليل نجاة محمد394825

215إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىروزان محمود قادر460474

216إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىفاطمة سامان جبار151898

217إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىفيان عدنان اسماعيل153202

218إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىمريم محمد مجيد363893

219إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىهالل عبدل احمد517677

220إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىدلنيا فالح رشيد394536

221إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىشهير  ناظم عبدالكريم152194

222إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىرينا جمال صابر106312

كواللة قادر ولي362741
223إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

يفان ابراهيم ولي364542 بير
224إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

225إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىماردين اراز جالل460949

226إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىفرمسك كريم حسير 517651

227إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىحنان لطيف حسير 148297

228إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىمالك نوري عسكر104908

ي  هان ناظم جبار517171 229إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىرسر

230إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىبروين صفر محمد152934

هاللة قادر ولي362724
231إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

232إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىهاوزين برهان عمر104198

خلود جودت علي460456
233إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

 علي460357
234إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىايالف حسير 

235إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىديفير  لقمان محمد517477

مير  كريم اسماعيل153603 236إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىرسر

فيان ابراهيم ولي364626
237إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

238إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىفيان ابراهيم احمد517641

239إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىمريم معروف نوري153288

240إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىشهلة نوري طيب152291

شيماء حسن علي104782
241إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

242إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىسندس عباس علي152746

ايالف علي جالل104644
243إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

244إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىميديا حسير  رحيم365815

نشتمان عمر علي146263
245إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى



246إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىخندة لقمان محمد393444

247إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىروباك نجاة محمد365577

248إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان قانع جالل460404

249إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىاية عادل ابراهيم393234

250إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىايمان محمد كريم146878

251إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىساكار ازاد حسير 152326

252بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىبفراو سليمان احمد146883

مير  مجلوم سعيد395500 253بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىرسر

254بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيىامل جليل محمد151590

شيماء محمود علي104507
255بكالوريوسطوز المركز21447صالح الدينأنيى

ي مجيد460994
256دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىبرسن نف 

257دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىزينب علي قادرسعيد104930

258دبلومطوز المركز21447صالح الدينأنيىزهراء قاسم محمد460429

259إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىخاتون محمود جواد147336

ي عزيز151997
260إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىبروين هرزاب 

ة علي رضا148290 بصير
261إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيى

ان غفور عباس460574 262إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىجير

ى قني  هاشم105767 263إعداديةطوز المركز21447صالح الدينأنيىبرسر

ب21448صالح الدينذكرمحمد ياسير  رحيم423864 1دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكرعزيز مصلح حسير 423868 2دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكرعبيد متعب داود426816 3دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكراحمد فارس احمد422975 4دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكررافد علي حسير 427960 5دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكرزياد فرحان صالح357692 6دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكراثير يوسف احمد145826 7دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكررعد محمد سلمان427365 8دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكرمحمود مجيد طه427681 9دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكررياض معن عباس147970 10دكتوراهييى

 علي حسير 426614
ب21448صالح الدينذكرامير  11دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  ابراهيم حسير 65177 12دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكرفراس علي حسير 426602 13ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرباهر ابراهيم طه423623 14ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكراحمد مزبان يوسف147074 15ماجستيرييى

ي خلف151284 ب21448صالح الدينذكرمروان عبدالني  16ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرعالء احمد مهدي427476 17ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرصباح جاسم حسير 146203 18ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد فزع ابراهيم425310 19ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكربشير علي محمد146586 20ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرمنتض حسن علي153552 21ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكررياض مهاوش رشيد427244 22ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرطارق احمد عباس147898 23ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرضياء لطيف سعيد146455 24ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرمهدي محمود مطلك147288 25ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرسلوان خالد احمد522181 26ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرباسم عبدعلي حسن423855 27ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرظامر رشيد لطيف426877 28ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرصفاء مظهر عباس427818 29ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرمانع مزاحم رشيد147179 30ماجستيرييى



ب21448صالح الدينذكرامير  طالل ذياب435681 31ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرايمن محمد علوان522153 32ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرجاسم عبد علي427336 33دبلوم عاليييى

ب21448صالح الدينذكرنوري عبدهللا حسن154857 34بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرغازي سالم خلف145956 35بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمدحت فزع حسن423799 36بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجليل ابراهيم احمد154495 37بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرباسم صالح ابراهيم145968 38بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرباسل بدر ياسير 103354 39بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرخلف جاسم خلف146290 40بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكربشير عزال محمد423091 41بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقيس محمد نوري522242 42بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمظهر يوسف احمد150361 43بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررياض مزاحم حسن427507 44بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم حسن احمد146224 45بكالوريوسييى

 علي حسير 428104
ب21448صالح الدينذكرمثي  46بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرلؤي محمود مراد146327 47بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرخليل ابراهيم احمد149761 48بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهاشم محمد احمد427912 49بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفالح كاظم دعير 104460 50بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرطارق محروس عواد146209 51بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عوده خلف104889 52بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرستار ريس نصيف426346 53بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي متعب احمد423327 54بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالحسير  محمد احمد426368 55بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسعد جاسم محمد150060 56بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجعفر نايف حمد423829 57بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقيس محمد احمد146073 58بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرناظم جبار رشيد425117 59بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصالح مهدي جاسم104490 60بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمولود عبيد مهدي423802 61بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررعد حميد عبد146938 62بكالوريوسييى

ي عبد احمد147246 ب21448صالح الدينذكرناج  63بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرخالص مهدي حسن426700 64بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسن عبد احمد154146 65بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي صالح احمد147659 66بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكريونس احمد علي154840 67بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعدنان صفصاف غريب105591 68بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسعد خضير عباس151264 69بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقحطان جاسم كريم146039 70بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرباسم علي حسن438344 71بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحافظ مظهر عباس427546 72بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرالطيف نواف محمد105670 73بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمر فالح حسن426116 74بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرساجد طاهر مهدي146057 75بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصباح محمد حسير 154484 76بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد لطيف محمود424172 77بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكريوسف فرج محمد105928 78بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينذكرقيس عبدهللا حسير 522179 79بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنعيم حسن خلف146379 80بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسعدي روكان عبد427934 81بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرشهاب احمد علي147604 82بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقاسم حميد حسن154756 83بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقيض خليل ابراهيم146981 84بكالوريوسييى

ي ياسير 423594 ب21448صالح الدينذكرمبدر ناج  85بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفوزي كعود لطيف146335 86بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروسام ربيع رشيد145904 87بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجاسم سلمان جاسم145951 88بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهالل كاظم عباس147916 89بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحاتم حسير  احمد146054 90بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمؤيد ابراهيم حسير 65164 91بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعباس محمد عباس103430 92بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروليد مجبل محمد105240 93بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفارس فرحان محمد427518 94بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهزبر مهدي صالح424750 95بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالرحمن علي جاسم522194 96بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفاضل علي عباس145945 97بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنشات جاسم حمود423737 98بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمود جاسم حمودي427949 99بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررائد جمال ابراهيم146635 100بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنزار فليح حسن145965 101بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد صالح خلف427802 102بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرباسم كعود لطيف424086 103بكالوريوسييى

ي صالح424908 ب21448صالح الدينذكرمظفر عبدالني  104بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسعد محجوب محمد146016 105بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرزهير شاكر محمود147814 106بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمار غانم جبار427527 107بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسن سلمان جاسم147328 108بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكريارس جميل عبد146953 109بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعماد سعيد محمد426754 110بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسام حسن جاسم147418 111بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد مقداد صالح424235 112بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرداود سلمان عبدهللا147716 113بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصدام علي حسن438353 114بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقاسم فليح حسن145980 115بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد محمد سلمان103583 116بكالوريوسييى

 ابراهيم علي427979
ب21448صالح الدينذكرمصطف  117بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرامير ابراهيم عاضي106221 118بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسفيان هشام محمد145784 119بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروسام عبدالحليم توفيق146948 120بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرضياء حسير  كاظم106210 121بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعياده فزع ابراهيم146110 122بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر علي كريم147283 123بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمثي  نهاد مسلم424925 124بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعدنان داود احمد427049 125بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمنصور عبدالحميد عطية427073 126بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينذكراحمد عثمان طعان152044 127بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعدنان فزع حسن146712 128بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمر عايد حسير 427344 129بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم طه ياسير 150347 130بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكربهاءالدين سليمان لطيف424674 131بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرردام محروس عواد427289 132بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكريحير حمدي علي427767 133بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحامد شاكر محمود104742 134بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروليد عدنان رحيم146383 135بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرردام عبد الستار عباس423200 136بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسنير  قحطان فرحان425540 137بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسمير يونس احمد106268 138بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمروان مظهر عباس427635 139بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسعد حسير  كاظم147617 140بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمعي   شياع خلف522169 141بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجاسم علي حسير 423811 142بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد104836 143بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكربارق ابراهيم طه423628 144بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعباس عبدالواحد صالح106200 145بكالوريوسييى

ي احمد426206
ب21448صالح الدينذكراحمد راض  146بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمقدام علي حسن438337 147بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهشام عطاهللا علي147964 148بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرشوكت جادر محمد105376 149بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرخالد فليح حسن145995 150بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكربرزان مجيد علي424866 151بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفهد حسن احمد146338 152بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر باسم مسلم152606 153بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجمال فاضل جاسم146260 154بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهريط سعيد هريط147031 155بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصالح مالك حمود427332 156بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمعتصم نهاد مسلم423813 157بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراسعد علي مهدي427939 158بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عبدالواحد صالح104396 159بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد جاسم مجيد426658 160بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهشام نهاد مسلم423823 161بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد علي مهدي427264 162بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرظافر ياسير  محمود554327 163بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكربهاء حافظ حماد104473 164بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفراس ناظم احمد426271 165بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروليد مزهر عبدالغفور424219 166بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمازن مسلم حسير 103524 167بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجهاد موفق احمد106259 168بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد عبدالكريم علي147057 169بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروسام ناظم جابر147221 170بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسيف فارس فرحان147437 171بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم غالب هاشم105809 172بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد شاكر محمود104778 173بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي نصيف جاسم427700 174بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينذكراياد خلف حمد425131 175بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرانمار مدب عواد147734 176بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسعدون مجبل محمد146551 177بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمصلح عبد مصلح106010 178بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنصيف جاسم محمد153462 179بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد فؤاد عبدالكريم423882 180بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرازهر تركي علوان427670 181بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسيف منصور رحيم105038 182بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرماجد جاسم محمد147546 183بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد توفيق صالح424278 184بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمهند احمد عباس147904 185بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد نعمة احمد146179 186بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرثامر صالح ابراهيم146472 187بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمر نصيف جاسم554331 188بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعباس جمال مهدي427810 189بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروليد نايف محمد427327 190بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنبيل طه ياسير 145890 191بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمار فرحان محمد426283 192بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسبع خميس محمد152692 193بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  مطرسر عبد105146 194بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمثي  ابراهيم حسير 65295 195بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحمد مزهر حمود424961 196بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرواثق منعم رحمان103765 197بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسعد مجيد محمد427663 198بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسامي وهاب خلف426413 199بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسيف خالد محمد152803 200بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمروان كامل عواد153934 201بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصالح نعمة جواد105608 202بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعماد فيصل محمد426585 203بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمطلك عبيد مطلك423745 204بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمر احمد حسن426771 205بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسن احمد حسن146610 206بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهيثم يوسف سعدون522155 207بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرامجد مطلب جميل104934 208بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسبع خميس ابراهيم426168 209بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر كريم صبار427086 210بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرظيف فارس فرحان425042 211بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمطلك عباس حاتم149976 212دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا حسن علي426387 213دبلومييى

ب21448صالح الدينذكريارس خليفة غريب150682 214دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرصفاءالدين احمد فاضل105866 215دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرحميد عبدالحسير  عباس146362 216دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمظهر عباس محمد145854 217دبلومييى

ب21448صالح الدينذكراسماعيل ندة كاظم145802 218دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرخالد عبدالستار احمد146280 219دبلومييى

ي427372
ب21448صالح الدينذكرابراهيم احمد حساب  220دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرشوكت احمد حسن152834 221دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرثاير عبيد نجم153492 222دبلومييى



ب21448صالح الدينذكرفائق كاظم جسام146149 223دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمشتاق خميس ابراهيم426849 224دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرخزعل نجم عبدهللا147596 225دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمامون الطيف عبدهللا427381 226دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرحمدي وهاب خلف427696 227دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرفرحان شاكر محمود154279 228دبلومييى

 علي محمد426801
ب21448صالح الدينذكرحسير  229دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرخالد خليفة غريب146616 230دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم149712 231دبلومييى

ب21448صالح الدينذكررعد عراك محمد146829 232دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرسهيل نجم عبدهللا146059 233دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرفالح حسن علي426135 234دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرخالد عدنان جاسم103413 235دبلومييى

ي محمد152719 ب21448صالح الدينذكررحيم عبدالني  236دبلومييى

ب21448صالح الدينذكراسماعيل مطلك احمد147606 237دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرصالح هادي صالح103714 238دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعامر علي حسير 147621 239دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرميثاق دهام مهجهج426444 240دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرهادي حسن احمد147721 241دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعباس عكاب مسلم427928 242دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعباس فاضل جاسم146164 243دبلومييى

ب21448صالح الدينذكردلف خلف محمد103281 244دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرسيف رشيد جادر427823 245دبلومييى

 علي كريم424407
ب21448صالح الدينذكرحسير  246دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمخلد نهاد مسلم150669 247دبلومييى

ي423609 ب21448صالح الدينذكراحمد مبدر ناج  248دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد محمود عطية427648 249دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعدي نواف محمد427397 250دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرضاهد حسن ياسير 147039 251دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرلطيف خلف محمود147995 252دبلومييى

ب21448صالح الدينذكراحمد فوزي احمد154698 253إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراقدس محمد صالح104497 254إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرهوازن يحير محمد146052 255إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي جابر عبد105836 256إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررعد ساهي عبدالستار104661 257إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرطالب رباح احمد103487 258إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسعد جاسم محمد427598 259إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسياس علي حسير 427970 1دكتوراهييى

هللا ابراهيم146152 ب21448صالح الدينذكرصفاء خير 2دكتوراهييى

ب21448صالح الدينذكروسام بدر صالح146399 3ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرحاتم كريم احمد105389 4ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرمروان مجيد رشيد426992 5ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عويد حسير 147536 6ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرياسير  مهنا عزال428065 7ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرليث عطاهللا علي106000 8ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد قحطان محمد103745 9ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرالحارث ابراهيم صالح426835 10ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكربالل صالح ياسير 426568 11ماجستيرييى



ب21448صالح الدينذكرمشتاق لطيف سعيد146480 12ماجستيرييى

ي425363 ب21448صالح الدينذكرمروان مبدر ناج  13ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرمنتض خلف علي147929 14ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  سالم محمد106131 15ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكراحمد فيصل محمد146566 16ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرايهاب ليث سعيد428120 17ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر باسم فرحان427360 18ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكراوس عفات حسير 423639 19ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكررامي مقداد خزعل147649 20ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرعمر مهنا شعالن423653 21ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد غايب فارس103892 22ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرادريس فرحان علي427027 23ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرطه احمد داود105166 24ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرثروت اياد رحيم104844 25بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعيىس خالد علي147496 26بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروضاح كوان عباس103779 27بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي سعد صالح146845 28بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمض  سعيد عباس427061 29بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعاضي احمد اسود423842 30بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرياسير  مصطف  جاسم151564 31بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرشهاب احمد محمد147572 32بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراوس عامر هاشم146024 33بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكريوسف مهاوش رشيد147982 34بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد لطيف فزع147205 35بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر علي حسير 105695 36بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي ماهر كامل522162 37بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرامير صباح فجر103441 38بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكربشير عايد متعب427311 39بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسام احمد عبد93802 40بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكركنعان خليفة غريب106084 41بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعقيل غانم احمد103672 42بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرايمن عصام نزال522160 43بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررسمد بدر عبدهللا426422 44بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرامير نزار جميل147257 45بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصميم محي حسير 147950 46بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمر فيصل لطيف147340 47بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسيف حميد عبدالحسير 146229 48بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  عالء فؤاد149509 49بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر قيس محمد105356 50بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرايمن لطيف جاسم150840 51بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالمهيمن علي محمد154870 52بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروليد سعيد محمد105093 53بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسيف الدين محمد عودة104897 54بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد محمود محمد106235 55بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عبدالحليم خلف149840 56بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعامر صباح حسير 522164 57بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد اشويش عبدالحميد153292 58بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسن عبدالهادي محمد145868 59بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينذكرعبدالباسط مجيد احمد105511 60بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرامير فيصل شكر105689 61بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررشيد مجبل محمد105523 62بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمر احمد حسن427604 63بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمض  اكرم داود146086 64بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهيثم عبد محمد425183 65بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمنتظر خميس حبيب105713 66بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي حارث جاسم145810 67بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد عدنان احمد146137 68بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد جاسم مجيد147490 69بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقصي خليف جواد146903 70بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرايهم رشيد لطيف427714 71بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد طه محمد146873 72بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسارة هاشم عزيز105904 73بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي حسير  عبود105859 74بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمنيب اكرم داود154174 75بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمهند عبد محمد151052 76بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  كريم رشيد106164 77بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسلوان مجيد رشيد106248 78بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  طالب عبدهللا145985 79بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسام حامد حسن522143 80بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمروان طه مهدي427315 81بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا حسن علي146127 82بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررباح شاكر جارهللا145926 83بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراوميد سعيد هاشم146121 84بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد عباس كاظم426724 85بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسن سالم محمد106147 86بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرزيدون زاحم سالم104326 87بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  احمد محمد105204 88بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرايمن مقداد صالح105491 89بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصعب عبد شياع146411 90بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقاسم جاسم محمد146773 91بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمود مهدي صالح424874 92بكالوريوسييى

 فرحان علي427038
ب21448صالح الدينذكرامير  93بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرزكريا يحير خضير104208 94بكالوريوسييى

وان عبداالله رافع106065 ب21448صالح الدينذكرسير 95بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي صباح حبيب105840 96بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمقدام جاسم محمد427592 97بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالرحمن خلف عبدهللا146140 98بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسام الدين طه صالح426868 99بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم علي149951 100بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عدنان عبد105072 101بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمود ياسير  محمود153824 102بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  مهاوش رشيد147713 103بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرميثم طارق حميد426730 104بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعالء عبيد عبدالحميد104076 105بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمر عزيز محمد104904 106بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي فاضل عباس104202 107بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينذكرنشوان كامل عواد146133 108بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمازن خميس ضاري522190 109بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد بدر احمد147303 110بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروائل منعم رحمان427917 111بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا خضير جاسم146490 112بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسناء هاشم محمد146186 113بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرليث مزهر مصلح147793 114بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسيف سعد مهدي147399 115بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد حميد سالم149692 116بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم طه خضير427349 117بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد مدحت فزع146715 118بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمنتظر حمدان نجم147468 119بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحاتم عدنان احمد154558 120بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراياد خزعل حمد147529 121بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسام يوسف احمد150428 122بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمهند زعيان هادي423727 123بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراسيل اسماعيل ابراهيم105583 124بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعالء برع احمد423790 125بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرايمن فيصل مشعان103841 126بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد427572 127بكالوريوسييى

ي105938 ب21448صالح الدينذكرفرح محمدعلي ناج  128بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمهند عطا بدر427229 129بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراسامة ربيع رشيد106174 130بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرغسان مهي  عزال146580 131بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمشتاق جاسم محمد154042 132بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرزياد محمد حسير 424891 133بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد عويد حسير 154883 134بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد محمود جاسم105250 135بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسالم احمد علي425453 136بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجاسم صالح حسن522157 137بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعباس احمد عباس147911 138بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفريد خميس ضاري145796 139بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجبار عبد مصلح103907 140بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسمير كاظم مسلم145741 141بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحمزة حلبوص محمد145872 142بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  صيهود عبد105365 143بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهمام يونس خضير427752 144بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعجيل خضير عباس147236 145بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهشام منعم نصيف426644 146بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعزت ياسير  طه151087 147بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصباح نوري جميل152311 148بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  مدحت ابراهيم105974 149بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعصام عطاهللا علي147956 150بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعقيل طارق جبار427541 151بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروميض سعيد هريط147514 152بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرشهاب احمد شياع150242 153بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد مؤيد حميد105896 154بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد قحطان محمد103248 155بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينذكرمحمد كريم احمد105393 156بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرامجد اكرم سعيد146848 157بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمهند قيس محمد427465 158بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصديق نايف محمد427260 159بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  نارص رحيم105478 160بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروسام محمد عبد427622 161بكالوريوسييى

هللا نايف522172 ب21448صالح الدينذكريعقوب خير 162بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنزار فاضل احمد426173 163بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عبد147188 164بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقتيبة ربيع رشيد106167 165بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمهند خميس عطية146793 166بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراوراس محمود محمد104468 167بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرباسم فاضل اسماعيل104669 168بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسمير يارس خليفة105384 169بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمشتاق طالب علوان91569 170بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي حسن كاظم423754 171بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد غالب هاشم105826 172بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد قيس محمد105349 173بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرليث ثائر كريم147010 174بكالوريوسييى

اس مظهر يوسف150392 ب21448صالح الدينذكرني  175بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكردريد جامل محمود105663 176بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرثائر قصي محروس150311 177بكالوريوسييى

ي105935 ب21448صالح الدينذكرجاسم محمدعلي ناج  178بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد نجم عبيد146104 179بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمجيد احمد سعيد428098 180بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبداللطيف مهدي عبدالستار145895 181بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعباس جعفر علي146003 182بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقيس مزحم علي364759 183بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا مؤيد طه149860 184بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحمزة بدر حسن105709 185بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجاسم حسن علي104530 186بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالقادر طه ياسير 147872 187بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررفعت شاكر محمد103561 188بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي فارس محمود145816 189بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  عبدالخالق فياض104147 190بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسن قاسم حسير 147333 191بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرثائر مهي  عزال428016 192بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسام نزار جاسم146928 193بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرذوالفقار عبداالمير عبد146348 194بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرلطيف خميس لطيف146081 195بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجاسم مصطف  جاسم105417 196بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد حسير  عبد424564 197بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرامير قيس صالح152240 198بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد دالل عبدهللا147841 199بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجابر عبداالمير عبد146354 200بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  كامل عواد154596 201بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمار دلي شكر105677 202بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد محمد مسلم426667 203بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينذكرعلي مناور شكر145806 204بكالوريوسييى

اس خلف علي147936 ب21448صالح الدينذكرني  205بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد عطية ياسير 424952 206بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصفاء مصطف  جاسم105637 207بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنجاح غازي محمد150332 208بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرذوالفقار طالب خضير147670 209بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عدنان جاسم145929 210بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنبيل محمد احمد147060 211بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمدامير  هيثم احمد104385 212بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرماهر عبدالرزاق علي427499 213بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد ثائر محمود426329 214بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعادل نزار جميل147265 215بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروسام مولود خضير427438 216بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسالم خالد علي426680 217بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراسعد فاضل حميد146269 218بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد خليل ابراهيم154967 219بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرطارق عبدالرسول لطيف104929 220بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسجاد حسن جابر145877 221بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرزياد خلف حمد427550 222بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد صفاءالدين احمد146146 223بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسمير زيد صباح105899 224بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرامير  طالل حبيب146142 225بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرممتاز احمد خلف426242 226بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد ضياء بحر147565 227بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمجيد محمد حسن146274 228بكالوريوسييى

ي علي صالح104820 ب21448صالح الدينذكرناج  229بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكربرزان مسلط لطيف147552 230بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  عدي مصعب104698 231بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررعد سلمان احمد104112 232بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمهند جمال مهدي427827 233بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد سعدون علي427305 234بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر باسم سلمان426986 235بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالرحمن شاكر محمود104796 236بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرانمار سعيد محمد104940 237بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسلوان فؤاد عبد105442 238بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروسام عبيد بدر105463 239بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمهند عويد حسير 522184 240بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد جمال حبيب105829 241بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد دالل عبدهللا426223 242بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررعد برع عويد104648 243بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرطارق خالد علي146237 244بكالوريوسييى

 عبدالكريم علي147719
ب21448صالح الدينذكرمصطف  245بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عطا هللا شكر104225 246بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصالح مهدي صالح105581 247بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمود مجبل محمد105230 248بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفالح صدام عبدهللا150611 249بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسعد ابراهيم مصطف 150229 250بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعادل ياسير  مصطف 105990 251بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينذكرمحمد بدر محمد414132 252بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرواثق شاكر محمد103566 253بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد لطيف فزع147214 254بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنبيل عبود جادر522174 255بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعماد علي عبد106081 256بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمروان اسماعيل حسير 145961 257بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسمير محمد جاسم153351 258بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعدنان جاسم اسود147988 259بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  كريم صبار427002 260بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرميمونة فرج فارس427045 261بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسفيان عبدهللا خليل145911 262بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقاسم زكي محمود426066 263بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسامي حميد رشيد105542 264بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم مهاوش رشيد147975 265بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرطالل عراك علي423581 266بكالوريوسييى

ي محمد جاسم146465 ب21448صالح الدينذكرناج  267بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروضاح غازي فيصل426577 268بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكربرزان شاكر محمد103574 269بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررسمد نايف محمد427424 270بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبد خليف جواد104090 271بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرباسم احمد علي427792 272بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحازم نايف محمد427448 273بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد خلف محمد103259 274بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمنتظر يارس غفوري426809 275بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد شوكت مزهر147579 276بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفالح حسن علي154247 277بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكريوسف عبيد لطيف104657 278بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرظافر اكرم داود146124 279بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفادي محمود شكور425768 280بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحامد يوسف يعقوب423774 281بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي فرحان جميل105552 282بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرثروت منعم رحمان427630 283بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكروضاح مولود خضير103601 284بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرغزوان فيصل عبد426973 285بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرميتاب محارب درويش105123 286بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسيف الدين عبد مصلح103226 287بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمود زكي محمود426076 288بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد كريم علي147887 289بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراسعد مدب عواد147738 290بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرزياد صباح حاتم146063 291بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمر عبدالوهاب احمد103633 292بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد يوسف احمد150408 293بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد مجيد طه147509 294بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمناف خضير عباس146497 295بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراديب عدنان رحيم106214 296بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالرزاق عدنان غضبان522199 297بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد خالص صالح104183 298بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرهيثم عادل علوان146071 299بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينذكرمحمد عبدالخالق فياض104178 300بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي عبيد ياس106093 301بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسيف صالح محمد104306 302بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد دالل عناد105452 303بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسن هالل صالح105942 304بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرجميل نوري جميل103786 305بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعالء حردان عبدهللا147557 306بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرثامر علي حسير 146985 307بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرسامر سليمان كامل145912 308بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  احمد حسن154192 309بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرايمن رعد فارس104374 310بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد جمال مهدي423763 311بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكررامي نزار علي146598 312بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراجود طارق محروس146740 313بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقصي كريم ياسير 103729 314بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعمر علي حسير 105214 315بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد فاضل محمد146513 316بكالوريوسييى

ق محمد احمد146113 ب21448صالح الدينذكرمرسر 317بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد خلف جاسم153949 318بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي بدر حسن105704 319بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد قيس ابراهيم104119 320بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكراحمد يحير احمد105819 321بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرعلي مزهر مصلح147788 322بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد سعيد عباس427067 323بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرصالح عبدالواحد صالح152501 324دبلومييى

 علي جاسم104233
ب21448صالح الدينذكرحسير  325دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعلي باسم مسلم105848 326دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرناهض احمد اسود426793 327دبلومييى

ب21448صالح الدينذكررشيد حسن صالح146419 328دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرغزوان يحير حسير 105436 329دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد مظهر فهىمي147703 330دبلومييى

ب21448صالح الدينذكررواد محمد صالح146748 331دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالقادر خضير جاسم146156 332دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرامجد طارق محروس147600 333دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  اسماعيل صالح423888 334دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعزت فؤاد عبد105410 335دبلومييى

ب21448صالح الدينذكراحسان عايد مجيد104515 336دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرشيبان صالح علوان103918 337دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرقاسم حسن يوسف426674 338دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرماهر ياسير  محمود152634 339دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم محمود حسن147348 340دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمؤمن مظهر فهىمي147706 341دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرقصي سامي حمد523138 342دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر علي صالح146242 343دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرسعد سعيد حسن147543 344دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرسعد عباس حاتم146943 345دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرثامر عبدالعزيز حسن105882 346دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرسعد غدار عباس104829 347دبلومييى



ب21448صالح الدينذكرعبدهللا قاسم محمد146994 348دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرباسل مطلك فارس103806 349دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرقصي نصيف جاسم428085 350دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرايهاب توفيق جواد149901 351دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعلي عبدالخالق فياض104167 352دبلومييى

ب21448صالح الدينذكريارس فاضل عباس104576 353دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرسجاد اسماعيل نجم103852 354إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرجاسم خميس ضاري145790 355إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  اسماعيل يحير147663 356إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرياسير  فرحان عويد105527 357إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرغزوان خالص صالح152179 358إعداديةييى

ق جميل ابراهيم151626 ب21448صالح الدينذكرمرسر 359إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررافت حيدر شجاع423742 360إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد خزعل حمد522187 361إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا محمد جاسم106205 362إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمود انور لطيف146434 363إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالمهيمن اياد رافع424614 364إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي منصور رحيم104950 365إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررياض علي سعيد428092 366إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد قيس محمد425163 367إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرامجد مطلك عباس147314 368إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرنجيب جليل ابراهيم149616 369إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالكريم خلف محمد146388 370إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسعدون عباس محمد105108 371إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  سعد ابراهيم147854 372إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرليث منعم رحمان425246 373إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرخضير جميل هراط103868 374إعداديةييى

 علي154530
ب21448صالح الدينذكرعالء حسير  375إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد قائد كريم155004 376إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكركاظم مشتاق غضبان105616 377إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر حامد محمد145884 378إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرقتيبة فالح حسن104052 379إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرطه محي حسير 103629 380إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسيف سعدون علي427298 381إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرواثق طه جادهللا106108 382إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا شكير علي146406 383إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرامير محمد حميد105047 384إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عزيز مصلح522247 385إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرجميل جمال جميل105130 386إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرخلدون فاضل احمد426151 387إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد حسير  ياسير 146922 388إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد قاسم حميد153908 389إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عدنان احمد151493 390إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسجاد سعد جاسم154336 391إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا خضير عزيز106218 392إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمهند مالك حسن103505 393إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالعزيز مؤيد طه149922 394إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررسول صفاء مسلم147161 395إعداديةييى



ب21448صالح الدينذكرسيف رزاق محمد103825 396إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعقيل محمد مهدي105723 397إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عبد حسن426395 398إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرقاسم مظهر فهىمي147696 399إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد خميس عطية146779 400إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرايرس تركان صفصاف103386 401إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكريونس سعيد مهدي105532 402إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرامير ابراهيم لطيف149818 403إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرقحطان عدنان جاسم145934 404إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرخالد حسن علي425419 405إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررقيب جليل ابراهيم146374 406إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرصكر عامر حمد106190 407إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد سهام مسلم146530 408إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالعزيز ناطق مصحب104481 409إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمرتص  خضير عزيز146158 410إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي شياع خلف145774 411إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد علي لطيف151063 412إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسيف احمد توفيق146031 413إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمهلب مظهر مصلح152862 414إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكروليد خالد صباح428112 415إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد مظهر عباس146181 416إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرايهاب اسماعيل ندة147865 417إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحسن محمد عبد151371 418إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعمر فرحان شاكر154441 419إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد هادي سالم523365 420إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحميد فاضل محمد146518 421إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكريعرب عادل علوان423766 422إعداديةييى

هللا حسير 104623 ب21448صالح الدينذكرمحمد خير 423إعداديةييى

 عبدالرحمن علي105546
ب21448صالح الدينذكرمصطف  424إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكريوسف غانم احمد103653 425إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد ماهر عبدعلي522338 426إعداديةييى

 علي426356
ب21448صالح الدينذكرمحمد حسير  427إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسجاد محمود مجيد153850 428إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرقتيبة خليل ابراهيم149776 429إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعامر عكاب مسلم153731 430إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحسن نارص عبيد146499 431إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا احمد حسن153630 432إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحسان ثابت خضير105507 433إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرخطاب قيس حمودي103517 434إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد كامل محمد146999 435إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحسن فيصل احمد145830 436إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرقيس غازي محمد145998 437إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرافاق رزاق علي147685 438إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكروعد عبود جادر522176 439إعداديةييى

 عبدالكريم علي149930
ب21448صالح الدينذكرحسير  440إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكركرار حسن ياسير 153963 441إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرنجدت اسماعيل خضير104352 442إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر عمار عبد424307 443إعداديةييى



ب21448صالح الدينذكرسعيد صدام حسير 152958 444إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  عدنان مهدي105501 445إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرلؤي محمد جاسم149578 446إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد مظفر احمد522139 447إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد محمود حسير 149525 448إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي كاظم مسلم147275 449إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرزيد صدام حسير 153088 450إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  حازم صباح147870 451إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم عامر فتيخان151210 452إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمود حارج تركي145880 453إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسيف عارف ساكن145798 454إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي رافع مهدي151221 455إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد بالسم حميد146509 456إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا الطيف نواف103493 457إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا كريم جبار426841 458إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسجاد محمد مخلف149676 459إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسبعاوي علي صالح105341 460إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد ثابت خضير105518 461إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا سالم اسود151961 462إعداديةييى

ي423009 ب21448صالح الدينذكرمنذر مبدر ناج  463إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحيدر عبد محمد425290 464إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي جاسم عباس105774 465إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد فاضل عبدالواحد154907 466إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرغزوان فائق كاظم105892 467إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي فيصل لطيف149802 468إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعادل محمد عبد105497 469إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسامان مجيد رشيد106243 470إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد خلف طه146557 471إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسمير نارص عبيد146503 472إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد صالح احمد428109 473إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعزيز عبد مصلح104280 474إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرامجد مجيد مجبل105370 475إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمود حميد مهدي427580 476إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عبدالرزاق حسن153671 477إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرتحسير  غالب عبدهللا106186 478إعداديةييى

 علي426259
ب21448صالح الدينذكرعلي حسير  479إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرانمار عامر جادر104714 480إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعثمان فالح حسن426404 481إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرصيهود جاسم صالل154300 482إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي محمود اسماعيل152328 483إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرنشوان حامد نجم103875 484إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد طارق سعيد426823 485إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكروعد حميد برهان105402 486إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرشفيق سلمان علي428117 487إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عزيز محمود103642 488إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم زياد ضايع522282 489إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي قاسم عزيز426200 490إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمقدام منعم نصيف424798 491إعداديةييى



ب21448صالح الدينذكروائل عبدالرزاق حسن153666 492إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحسان عبدهللا حمودي146460 493إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمروان فيصل ضايع424200 494إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرطه عقيل محمود427616 495إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسلوان فيصل ضايع154932 496إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسجاد احمد محمد106179 497إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي محمود شياع147591 498إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكروضاح نعمة جواد105602 499إعداديةييى

 علي428106
ب21448صالح الدينذكرمامون مثي  500إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررسول عسكة محمد153883 501إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد كريم اسود103399 502إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمدعلي رشيد حميد424578 503إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحسن احمد علي145987 504إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا كريم عبدهللا105902 505إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالقادر ابراهيم حسير 426292 506إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد نجم عبيد147641 507إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد احمد عباس153681 508إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمشتاق لطيف جاسم154829 509إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرزكريا يحير عزيز424450 510إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد ايوب نافع146007 511إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد ادريس احمد426636 512إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرخولة حسن ياسير 154724 513إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم حسير  ابراهيم426426 514إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد عبدالوهاب احمد146559 515إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد حسير  ياسير 146915 516إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي ايوب نافع105996 517إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررزاق بدر عزيز104402 518إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرنمير عبدالعزيز صباح151242 519إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا نزار طه150943 520إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالحسن سعدون عبد147805 521إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعمر خزعل حمد154846 522إعداديةييى

 ضياء حسير 106228
ب21448صالح الدينذكرمصطف  523إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرامير نارص عبيد146524 524إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرولي مصلح عبد150268 525إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد عايد مجيد152564 526إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا فاضل احمد146574 527إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد لطيف جاسم150649 528إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرياسير  عقيل محمود427736 529إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم صالح محمد104314 530إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراسعد ابراهيم حسير 146861 531إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد صدام جميل103882 532إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكربالل سالم اسماعيل152417 533إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرامجد غازي سالم146898 534إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكربدر عبد محمد106125 535إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكروليد عبيد عزيز145861 536إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي خالد جميل146393 537إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالمهيمن سالم احمد426630 538إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعماد حمدان عبدهللا104065 539إعداديةييى



ب21448صالح الدينذكرعمار صالح احمد427759 540إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد خليل ابراهيم149734 541إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرطارق عزيز محمود151039 542إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرزياد طارق سعيد146195 543إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراكرم فرحان شاكر154414 544إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد جادر محمد147027 545إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي عبدالرحمن علي147920 546إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي احمد محمود105909 547إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرصالل صيهود عبد151298 548إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبداللطيف قاسم علي153247 549إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد واثق حمد145938 550إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي جاسم كريم150452 551إعداديةييى

 مكي مصحب522131
ب21448صالح الدينذكرمصطف  552إعداديةييى

 علي حسير 146098
ب21448صالح الدينذكرمصطف  553إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرصدام عبد مصلح151591 554إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد سالم احمد424269 555إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرديان خالد علي149794 556إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  شاكر محمد151840 557إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرخلدون خلف احمد427322 558إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكركمال نارص احمد426625 559إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد محمد كامل151722 560إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  محمد سالم426187 561إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالرحمن شوكت مزهر424132 562إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرهيثم ابراهيم طه105564 563إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد زياد ضايع522150 564إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم شوكت مزهر154766 565إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبداالمير يارس خليفة106097 566إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا ماهر عبدعلي522333 567إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعباس محمد عبد151419 568إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعمار يارس شياع146449 569إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسيف صالح مهدي424629 570إعداديةييى

ي146417 ب21448صالح الدينذكرمحمد صالح عبدالني  571إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررضوان مالك صفصاف103316 572إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرنشوان فاضل بدر147308 573إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرقيس خالد محمد103794 574إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد احمد حسن153617 575إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعمر جويد محمد104881 576إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد حسير  حمد146358 577إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالرزاق قاسم محمد149474 578إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكربارق عبد مصلح151550 579إعداديةييى

 علي147782
ب21448صالح الدينذكرجالل حسير  580إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد خالص صالح104389 581إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسلوان فاضل بدر147295 582إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعثمان فيصل لطيف154800 583إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد مشعان ابراهيم150195 584إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد سعدون محمود423165 585إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررغيد فزع ابراهيم425266 586إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد طارق حسن522134 587إعداديةييى



ب21448صالح الدينذكراحمد عبدالحسير  محمد426362 588إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرسجاد ميثاق فزع153649 589إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحمزة ثائر محمود426339 590إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد نافع عبد105173 591إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكروليد خالد خلف104768 592إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي حسن عباس426251 593إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرالصديق محي حسير 147944 594إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراوس محمد مخلف522177 595إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  مشتاق غضبان105623 596إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدهللا هادي سالم523372 597إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرقيض حيدر كريم105597 598إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرخميس مشتاق خميس426860 599إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرصدام سالم صدام145915 600إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي حسن يوسف426714 601إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرصباح غازي محمد104366 602إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرطه عبدالجليل احمد146199 603إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعدنان منذر احمد147796 604إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد حمزة محمد145834 605إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحسان عبدالهادي محمد150292 606إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراثير عبد محمد151461 607إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرثامر حردان عبدهللا147561 608إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد ادريس محمد426227 609إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكروضاح مقداد خزعل147656 610إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرابراهيم طاهر ابراهيم146369 611إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالفتاح مالك نايف427557 612إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  سنان روكان103614 613إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكريوسف خضير عباس149964 614إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرنبيل محمد خليل146443 615إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي فرج فارس522128 616إعداديةييى

 علي146705
ب21448صالح الدينذكرعالء حسير  617إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد مقداد محمد103662 618إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرخلدون محمود شياع147588 619إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكررمضان طه ياس104362 620إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد طالل كريم105862 621إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي رباح خضير104856 622إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكراحمد غانم احمد103698 623إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمنتظر صفاء مسلم146853 624إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعبدالرحمن حسير  عزيز424379 625إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرثامر كامل علي425439 626إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكريعقوب يوسف كاظم146622 627إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي نايف احمد151478 628إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرتفاح حسن يوسف426719 629إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرحسير  عالء غازي424292 630إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرثائر عبد شكر105573 631إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرفتح هللا برع احمد426981 632إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرعلي عطاهللا علي146678 633إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرجاسم خليل ابراهيم426740 634إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرمصطف  مجيد طه146425 635إعداديةييى



ب21448صالح الدينذكرسنان قيس ابراهيم146689 636إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكريعرب عادي صالح146144 637ماجستيرييى

ب21448صالح الدينذكرعلي لطيف عزيز104864 638دبلوم عاليييى

ب21448صالح الدينذكراحمد قيس تركي426748 639بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكركريم فارس علي106230 640بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرفتحي لطيف جاسم105878 641بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرليث سعيد هريط145845 642بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكربركات عبدالحميد ابراهيم106021 643بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرنزار طه ياسير 150982 644بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينذكرقاسم علي ريش106162 645دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعبد حسن علي424184 646دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرباسم رافع محمد146170 647دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرسالم علي حمد151144 648دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرسعد مزحم اسود103331 649دبلومييى

ب21448صالح الدينذكركاظم عبدي فواز147824 650دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرحامد ريس نصيف146685 651دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرطارق سعيد هريط146190 652دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعبداالله رافع محمد153985 653دبلومييى

ي احمد محمود522299
 
ب21448صالح الدينذكرشوف 654دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرليث علي حسير 152272 655دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرعمار عادي صالح423433 656دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمؤيد عباس حسير 147861 657دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمنير عطية خلف425278 658دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرمحمد فيصل علي427747 659دبلومييى

ب21448صالح الدينذكررافد احمد حمد104256 660دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرثامر حردان يوسف103756 661دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرنافع عبد حمود105158 662دبلومييى

ب21448صالح الدينذكرخطاب عامر محمد106194 663إعداديةييى

ب21448صالح الدينذكرليث جميل شلش145866 664إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىسعاد فارس عبد154747 1ماجستيرييى

ب21448صالح الدينأنيىوسن محمد دهام368295 2دبلوم عاليييى

عائشة مكي مصحب522261
ب21448صالح الدينأنيى 3بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىامل عزيز خض 104341 4بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىهالل جاسم احمد146201 5بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىنغم قصي عبدالكريم146626 6بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىفاتن سعدون مهدي146216 7بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمروة حسن جاسم147051 8بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىصباح ثامر سعدون104215 9بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاروى منعم نصيف427782 10بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرشا نايف محمد146664 11بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىفادية سعدون مهدي427485 12بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىقحطان عبدهللا حسير 105720 13بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىفاطمه خالد حسن147239 14بكالوريوسييى

 علي522168
ب21448صالح الدينأنيىهبه حسير  15بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىتارا ابراهيم صالح147520 16بكالوريوسييى

اق ثامر سعدون522196 ب21448صالح الدينأنيىارسر 17بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمالذ خلف محمد147461 18بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىهبة كوان حميد149566 19بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينأنيىرحاب جواد صبار427406 20بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىتغريد احمد محمد147018 21بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىهيام شهاب احمد426213 22دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىعذراء خليل احمد426692 23دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىلذة عبدهللا حسير 147045 24دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىازهار عبد عباس146109 25دبلومييى

ة عكاب احمد154785 ب21448صالح الدينأنيىامير 26دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىفاطمة حميد محمد146256 27دبلومييى

ي كاظم147907 مها عبدالني 
ب21448صالح الدينأنيى 28دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىمائدة مرتص  محمود146285 29دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىزمن كوان حميد426233 30دبلومييى

سعاد شاكر علي103464
ب21448صالح الدينأنيى 31دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىرسى سعدي حسير 149407 32دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىنورالهدى سعدون عباس426967 33دبلومييى

ق علي حسير 423835 ب21448صالح الدينأنيىاستي  34دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىهالة فالح حسن104133 35دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىكلثوم خلف محمد104519 36دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىختام نعمة محمد146033 37إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىميس عامر هاشم146020 1ماجستيرييى

ب21448صالح الدينأنيىرغد رياض احمد146593 2بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىايالف عدنان احمد151515 3بكالوريوسييى

اس سعد مهدي147404 ب21448صالح الدينأنيىني  4بكالوريوسييى

وفاء كريم علي426106
ب21448صالح الدينأنيى 5بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىتمارة اديب جاسم104501 6بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىنرسين اسماعيل صالح423896 7بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىصفا مظفر احمد522137 8بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىغزوان عبدالرحمن احمد147634 9بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىبيارق ميثم عزيز105889 10بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىعلياء احمد خلف147613 11بكالوريوسييى

اسماء محمد علي105914
ب21448صالح الدينأنيى 12بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىفرح حميد مهدي427576 13بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرفل ناظم جبار147392 14بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىسوزان جاسم عباس105801 15بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاسيل محمود عبداالمير423873 16بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمروة مدحت ابراهيم105406 17بكالوريوسييى

اس عبيد بدر105470 ب21448صالح الدينأنيىني  18بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرغدة نصيف جاسم554330 19بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىريام شاكر محمود146988 20بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىريام سالم صدام150164 21بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىهدى فرعون مجيد146220 22بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىندى عبدالواحد خليفة426686 23بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىزينب داود خلف103299 24بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمروة باسم مسلم105872 25بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىتارا اديب جاسم105424 26بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىارساء نصيف محمد427089 27بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاسماء حامد جاسم104590 28بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرفقة منعم نصيف426653 29بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىالحان منعم نصيف424825 30بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينأنيىصبا فائق جواد104190 31بكالوريوسييى

رواء سلمان علي428114
ب21448صالح الدينأنيى 32بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىهاجر عبدالخالق فياض104142 33بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاثار عطاهللا علي147962 34بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىبلسم مدب عواد147755 35بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىلينا كريم اسود103372 36بكالوريوسييى

عائشة علي محمود105682
ب21448صالح الدينأنيى 37بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىريم محسن حسن147066 38بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىبيادر ثابت اسود146067 39بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمريم مصحب رحمان147626 40بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىبيداء عدنان جاسم104943 41بكالوريوسييى

ي محجوب محمد146798
ب21448صالح الدينأنيىاماب  42بكالوريوسييى

ي ياسير 105640
ب21448صالح الدينأنيىايمان راض  43بكالوريوسييى

هدى احمد علي104299
ب21448صالح الدينأنيى 44بكالوريوسييى

هبة حسن علي103535
ب21448صالح الدينأنيى 45بكالوريوسييى

وجدان علي عطية104735
ب21448صالح الدينأنيى 46بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىوضحة صيهود عبد105360 47بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاسيل كريم حسن427538 48بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىدنيا قاسم حميد154332 49بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاسيل محمد احمد103454 50بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىازهار حسن عبد426181 51بكالوريوسييى

ابتهال احمد علي147883
ب21448صالح الدينأنيى 52بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىسح  ابراهيم عبد154914 53بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاالء باسم حميد105980 54بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاية عامر هاشم154002 55بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرندا طارق خلف147585 56بكالوريوسييى

هالة علي صالح150789
ب21448صالح الدينأنيى 57بكالوريوسييى

تبارك رزاق علي147681
ب21448صالح الدينأنيى 58بكالوريوسييى

 علي424208
سالي حسير 

ب21448صالح الدينأنيى 59بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرفل منعم نصيف106154 60بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرشا خالد خلف105263 61بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىحنير  مظهر زيد522147 62بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمروة مشعان حميد104632 63بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمسار هشام محمد147729 64بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمريم سعدون احمد106007 65بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىهمسات حسير  عباس146602 66بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىضح منصور رشيد427954 67بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىشهد هشام محمد426058 68بكالوريوسييى

عطاء علي حسون147251
ب21448صالح الدينأنيى 69بكالوريوسييى

نور اياد علي104600
ب21448صالح الدينأنيى 70بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىعهود ثاير جاسم427567 71بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىسىه صادق عباس104247 72بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىبتول كاظم مسلم154396 73بكالوريوسييى

ي105698 ب21448صالح الدينأنيىضح محمدعلي ناج  74بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىفرح كريم احمد146167 75بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىنورا هشام محمد147847 76بكالوريوسييى

هدى علي لطيف104872
ب21448صالح الدينأنيى 77بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىعائشة غازي ضايع423750 78بكالوريوسييى



ب21448صالح الدينأنيىفاطمة الزهراء صاحب عبيد154471 79بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرقية غازي سالم103926 80بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىحنان احمد جاسم146402 81بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىبان منعم نصيف427252 82بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمريم جليل ابراهيم147472 83بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىهيام غازي ضايع146090 84بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىثروة رعد فارس225957 85بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىنرسين هيثم حامد146044 86بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىغفران بندر سلطان105834 87بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىايمان احمد جاسم145787 88بكالوريوسييى

رحاب علي جاسم104241
ب21448صالح الدينأنيى 89بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاطياف فيصل محمد146867 90بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىابتسام ذياب احمد368784 91بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىداليا عداي ستار104613 92بكالوريوسييى

 علي426779
ب21448صالح الدينأنيىذكرى حسير  93بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىدعاء احمد داود423600 94بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرفاة خلف محمد423647 95بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىازهار حسن خلف149431 96بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىرساب فريد سعدون106074 97بكالوريوسييى

ي نجم عبيد146577
ب21448صالح الدينأنيىاماب  98بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىصفية لؤي محمود435725 99بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىوصال طالل محمود105198 100بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىشمس قيس جعفر105484 101بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىمي  ابراهيم حسير 146857 102بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىورود كريم ياسير 146117 103بكالوريوسييى

ي147004 ب21448صالح الدينأنيىمىه حميد ناج  104بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىدعاء حسير  ثامر152297 105بكالوريوسييى

 علي424692
ب21448صالح الدينأنيىارساء حسير  106بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىجنان عبدالحكيم حميد105844 107دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىحنير  سعدون عباس146106 108دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىمها توفيق حسن427689 109دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىشيماء يحير حسير 427378 110دبلومييى

تغريد احمد علي104321
ب21448صالح الدينأنيى 111دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىميس محمد مخلف146366 112دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىسحر عايد حسير 104102 113دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىرنا باسم حميد105968 114دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىازهار احمد جاسم147691 115دبلومييى

ي ياسير 105650
ب21448صالح الدينأنيىعفاف راض  116دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىرشا فارس احمد150069 117دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىنورس عبيد مطلك423781 118دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىافياء طالب خضير146428 119دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىفاطمة شاكر محمود104814 120دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىهالة يوسف فرج105931 121دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىايالف شياع خلف145777 122دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىشذى جامل محمود105659 123دبلومييى

غفران علي لطيف104728
ب21448صالح الدينأنيى 124دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىسح  ثامر عبد427729 125إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىمروة كريم فارس106252 126إعداديةييى



ب21448صالح الدينأنيىمها جاسم مخلف153896 127إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىمريم ثامر عبد427707 128إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىسبا فيصل غازي106116 129إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىغادة قصي محروس146908 130إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىايفان فيصل غازي106122 131إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىاسيل احمد حسن153579 132إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىجيهان عدنان مهدي145923 133إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىالهام فرحان حسير 154650 134إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىشفاء جمال لطيف426380 135إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىسهير مهدي صالح151534 136إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىهديل كنعان مطلق522257 137إعداديةييى

شهد علي حسير 146093
ب21448صالح الدينأنيى 138إعداديةييى

ي ابراهيم145888
ب21448صالح الدينأنيىنور هاب  139إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىردينة ناظم متعب103588 140إعداديةييى

رسل علي فاضل145859
ب21448صالح الدينأنيى 141إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىبيارق صدام حسن427975 142إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىزينب سهام مسلم153381 143إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىرند مطرسر زعيان154812 144إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىشيماء دانوك مجيد147587 145إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىهدى ثابت خضير147677 146إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىاميمة ناظم متعب522126 147إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىرفل جليل ابراهيم423615 148إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىسحر نافع احمد145942 149إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىايات محمد صكبان146265 150إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىمها خالد خلف104756 151إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىمياسة رياض احمد106072 152إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىرهام سالم صدام150143 153إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىاسوان حسير  شياع154426 154إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىمشارق ميثم عزيز146692 155إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىانسام مدب عواد147746 156إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىرندة كريم فارس105874 157إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىبتول محمود محمد154793 158إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىرقية يارس خليفة146971 159إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىضح عدنان احمد154064 160إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىسوالف يارس جميل146958 161إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىامل لؤي محمود146320 162إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىرغد هيثم مهدي145899 163إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىايالف يارس جميل146966 164إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىاية باسم مسلم105850 165إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىمي  باسم مسلم105856 166إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىطيبة سعدي كامل152365 167إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىفاتن نافع احمد145974 168إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىبيادر حكمت خضير104269 169إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىفاطمة جعفر نايف146233 170إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىتمارة محمود جاسم105137 171إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىاروى صاحب عبيد154503 172إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىرسيا ثابت خضير105537 173إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىم جاسم محمد103817 174إعداديةييى



ب21448صالح الدينأنيىايالف عامر جادر104724 175إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىرانيا عداي ستار145745 176إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىسح  احمد مجيد153522 177إعداديةييى

ميادة عبدالرحمن علي153713
ب21448صالح الدينأنيى 178إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىصفا ثامر عبد427720 179إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىفاتن عطاهللا علي147526 180إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىاطياف منذر احمد104643 181إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىسارة سعدون عباس426591 182إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىمنار سعد جاسم154347 183إعداديةييى

ب21448صالح الدينأنيىرنا رياض احمد152903 184إعداديةييى

ي محمد147134
ب21448صالح الدينأنيىرغدة ماض  185إعداديةييى

ابتسام علي محمود147673
ب21448صالح الدينأنيى 186بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىفردوس طارق حسير 522328 187بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىاسماء طارق جبار147380 188بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىصفية سعيد هريط151152 189بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىبان قيس جعفر522158 190بكالوريوسييى

ب21448صالح الدينأنيىبسعاد محمود عارف104912 191بكالوريوسييى

احالم فارس علي105180
ب21448صالح الدينأنيى 192دبلومييى

خولة احمد علي104288
ب21448صالح الدينأنيى 193دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىامنة عادل محمد104526 194دبلومييى

ب21448صالح الدينأنيىشيماء رسحان جواد147785 195دبلومييى

1دكتوراهمركز بلد االول21449صالح الدينذكردحام علي خضير101312

2ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرصابر فاضل عبدالحسير 476736

3ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي عبدالحسير  محمد414179

4ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكروعد كامل حميد101439

5ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد فرحان احمد415453

6ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعقيل كريم علي94264

 ياسير  خلف100604
7ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف 

8ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرباسم جعفر محمد90128

9بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكركريم قاسم سالم100669

10بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكركامل محمد حسير 414037

11بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحمزة صالح محمود98283

12بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسعد محيميد فيحان102079

13بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمرزة حسون محمد477049

14بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرناهض جاسم محمد414607

15بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد علي صالح225900

16بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعبداالمير كبسون حميد92869

17بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد جعفر ياسير 90811

18بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمنتظر علي خضير90643

19بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد حسن عبد415660

20بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن علي اسود415411

21بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد عايد عطية415635

 علي101013
22بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحكمت حسير 

 علي415384
23بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراياد حسير 

24بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  خلف سالم98542

25بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد حسن علي101364

26بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكروسام شاكر محمد357631

27بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكركريم سعيد جسوم415260



28بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرطالب عزيز فياض414636

29بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي خلف سالم476553

30بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمنتظر ايوب هادي415295

 علي شالل101254
31بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير 

32بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرفرج عزيز فياض415523

33بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرصالح علي اسود415458

34بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمالك عويد جاسم98294

35بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن جابر ابراهيم101497

36بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجعفر محسن عبدعلي102152

37بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحيدر كريم علي98595

38بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعباس خلف فرحان101991

39بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمثي  صالح جاسم415513

40بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمنتظر سهيل نجم478622

41بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمنتظر شكري محمود96040

42بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمنتظر محارب مهدي101516

43بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد عزيز حميد415543

44بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمار ابراهيم عبد102187

45بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحيدر سلمان سعد98620

46بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرغسان محمد حسن90416

47بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكربرزان صالح خلف522323

48بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجالل فخري محمد101009

49بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعدنان عباس احمد415393

50بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكركريم علي اسود415508

51بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  سلمان عبدالحسير 102157

52بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسام نارص شوي    خ414195

53بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكريوسف طارق عبداالمير92464

54بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكربشير علي اسود101985

55بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي عبدالسجاد محمد522776

56بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد حاتم فخري414426

 علي مجيد101113
57بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف 

 عبدالعزيز حسير 95635
58بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف 

ف كامل414222 59بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرنزار ارسر

60بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحسان محمد حاتم100980

61بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرنبيل عزيز لطيف93873

62بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرفاضل امير  فاضل95156

63بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجاسم فاضل جسوم101324

64بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسام احمد شكر89408

65بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمنتظر عبدالمطلب عبدالحسير 414390

66بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكروسام حسن هادي415272

67بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي نوري عبدالكريم415419

68بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجاسم خلف علي95690

69بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمر ابراهيم محمد101100

70بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرضياء محمد علي415377

71بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعباس احمد عباس414835

72بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحميد فالح حميد366491

73بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعباس امير  فاضل415350

74بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكربسام محمد بكر477099

 صبار حسير 415324
75بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف 



76بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرليث عباس سليم95613

77بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد حمدي حمودي101633

78بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسجاد ماجد سعد93842

79بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرقيس سعد محمد97374

80بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمهنا خلف علي101271

81بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرنائل حميد علي414477

82بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحاتم سعد حاتم518329

83بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرناهض علي حسير 101126

84بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعماد حمدي جبوري522812

85دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعبدالهادي سعد عبدالهادي476726

86دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي محمد حسن476667

87دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرقيس علي خضير101552

88دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعباس حسير  مهدي415255

 علي415643
89دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرسعيد عبدالحسير 

90دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد كاظم حسن414572

91دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرليث سلمان عبدالحسير 102148

92دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرماجد جبار عباس101445

ي عبد415287 93دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  ناج 

94دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمظفر عبدالمحسن حسن101845

95دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرفراس عبدالرسول مرهون97668

96دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد علي جاسم94400

97دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعالء صادق كامل عبد101994

98دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعامر علي حسن100950

99دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرفالح حسن محمود102173

100دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكررسمد جاسم محمد101970

101دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرحيدر عبدالعظيم علي95257

102دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  هادي عباس415340

103دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرليث جعفر عبداالمير97202

104دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرلواء عبدعلي حسير 101354

105دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرنافع علي محمود102191

106دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكريقظان سهيل نجم414701

107دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي حيدر سهيل414779

 علي522819
108دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعالء حسير 

109دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن علي سلمان101119

110دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرانور محمد محسن414810

111دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرنبيل عمر سعد101647

112دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرسعد صالح سعد101998

113دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي طالب حسير 90655

114دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد خميس دخيل92639

115دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكريوسف فتاح هللا رشيد101769

116دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي قاسم فرج98308

117دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسام محمد رشيد95365

118دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن هادي عباس101022

119دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمالك عبد عباس414230

ي476599
120دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكركرار جمعة سبي 

121دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمعاذ فؤاد محمد98044

122دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد سلمان عبدالحسير 415433

123دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد غانم مهدي415519



124دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرذوالفقار حيدر باقر522683

125دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي حمزة عبدالفتاح415562

 علي414401
126دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكريونس حسير 

127دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعبدهللا مكي نعمة92736

128دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمازن شندوخ زيدان415447

129دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي عويد جاسم101817

130إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحاتم عبدالكريم مهدي90942

131إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرطاهر عبدالفتاح عبداالمير415244

132إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجبار عايد عطية415626

133إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد صبار حسير 414265

134إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعباس عادل عوكي522814

135إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعباس جابر ابراهيم477093

1ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن هادي صالح101506

2ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  عواد حسير 415390

 علي414291
3ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرهشام حسير 

4ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسيف علي ابراهيم414360

 علي414260
5ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينذكركريم حسير 

6بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد موفق حبيب476589

7بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامير ميثم خلف102233

8بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرنبيل عمار مهدي414148

 رامي حسير 93222
9بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف 

10بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي صالح مهدي522783

11بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمدعلي اديب حسن476542

12بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجاسم محمد محمود95143

13بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكربسام طه جاسم98218

14بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعزيز عواد حسير 477065

15بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرايمن هادي صالح101559

16بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي باسم مقدام100987

17بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد هاشم قاسم97637

18بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحكمت كريم نايف101006

19بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمار مجبل محمد414801

20بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد عيىس عزيز368383

21بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد يوسف اسود98087

22بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرقاسم عادل محمد93964

23بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  محمد عبدالقادر101776

24بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمهدي فاضل عباس101755

25بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  قاسم سعيد101095

26بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراوس هيثم خلف414598

27بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن عواد حسير 477072

28بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد عبداللطيف احمد102237

ي96463
29بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجاسم محمد عبدالغي 

30بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرثامر حبيب عبدالحسن102144

31بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرباقر قاسم باقر94476

32بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد خليل احمد415464

33بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد اسماعيل معيوف91432

34بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكركرار رض  محمد414585

35بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  يوسف خضير92577

36بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرادهام سبع حمادي101122



37بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكركهالن حامد محمد101707

38بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراسماعيل محمد مخلف92518

39بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  عبدالكريم حسير 415491

40بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرذوالفقار فاضل عبدالحسن97826

41بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرشهد رائد عبدالرزاق96068

42بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمر محمد عبدالصاحب101853

43بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد خوام محمد101694

44بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمعن مجيد حميد90798

45بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن سالم محمد414347

46بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي ماجد عبدالرسول101640

47بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجاسم صفاء جاسم102132

48بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  ظاهر حبيب102241

49بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرقصي ماهر هرمش100975

50بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرزياد فالح عبدهللا415494

51بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  عادل نجم97688

52بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي غازي جاسم101614

53بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرثابت هالل علي98679

54بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد يوسف لفته415318

55بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد صدام جاسم102094

56بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن سلمان حمادي101274

57بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرايرس عبدالرضا اسماعيل101450

58بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسام كامل حميد102281

59بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكروليد عبود حسون102175

60بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرصباح حسن علي438966

61بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمر جسام محمد101372

62بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن مجبل محمد415547

63بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرنصير خوام محمد414341

64بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعادل عباس حسير 102072

65بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد رائد عثمان102226

66بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمرتص  عالء عبدالحسير 98349

67بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن محمدهادي علي93947

68بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  محمد بكر101763

69بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعبدهللا ياسير  خلف415482

70بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد محمد احمد92389

71بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد سعيد مهدي414444

72بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد عامر حميد91359

 امير  فاضل101522
73بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف 

74بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرزياد غانم مهدي414333

75بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعالء كاظم جواد100998

76بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمر عبد محمد423445

77بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرصكبان عيد علوان92212

78بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد خالد عثمان93803

79بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرنزار كريم علي102101

80بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرقاسم رافع عمران414303

81بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمهند جبار احمد94216

82بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي محمد حسن415651

83بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرغيث مهدي صالح101380

84بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  عبد محمد423452



85بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحمزة محسن عباس90895

86بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمود مهدي مهاوي90359

87بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي رائد عثمان101736

88بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجاسم محمد عباس101087

89بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي احمد حسير 368416

90بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراسامة رياض توفيق90468

91بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد سعدي حميد415251

92بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمهي  ثابت لفته90298

93بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  محمد صادق414167

94بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرواثق احمد علي94439

95بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرزيد محمد فاضل93999

96بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد جاسم خلف414489

97بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكروسام عباس حسير 102065

98بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرصالح حامد فارس414620

99بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي شحاذة احمد91404

100بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرفضل عباس عبدالكريم101545

101بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمدعلي عبدهللا علي93362

102بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرقصي وسام مقدام90547

103بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد فوزي سالم415487

104بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامير محمدهادي علي98231

105بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي خالد شاكر414450

106بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرظافر محمد كريم101568

107بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن حامد محمد98804

108بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرصادق احمد علي94462

109دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكريوسف خلف شوي    خ368401

110دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعباس جعفر عبدالكريم97895

111دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد عايد عطية415619

112دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  محمد حسن415537

113دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  عباس فاضل102217

114دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكراكرم رعد جابر415302

115دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكراباذر ناجح عبدالجبار414544

 زهير ابراهيم101813
116دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف 

117دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرسالم ناجح عبدالجبار414684

118دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي عمار مهدي415238

119دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي حامد علي94389

120دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعالء فيصل برهان90158

121دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكررافت مهدي صالح101384

122دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمر سلمان حمادي92532

123دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن خضير بهلول96050

124دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرسيف بسام عبدالمهدي522614

125دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمزاحم مثي  حاتم518367

126دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمؤمل عباس فاضل101666

127دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي عبداللطيف احمد93137

128دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرسيف كريم حسير 415554

129دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرطه نزهان حمادي518323

130دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرامير لؤي عبدالصاحب92969

131دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرايرس هادي صالح101563

132دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرسيف سعد عبدالهادي95221



133دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  عالء عبداالمير93002

134دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي عبدهللا جاسم94637

135دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرسجاد حامد عبدالرسول522606

136دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمهدي علي مهدي365495

137إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسيف سعد محيميد91181

138إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرفارس سعد حاتم517853

139إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي خالد حسير 92056

140إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد رحيم حسير 101974

141إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرخالد مهدي ذياب90269

142إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمرتص  عيىس حسن90847

143إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد باقر خضير98782

144إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمر اسماعيل نجم415479

145إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحيدر عباس فاضل101106

146إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرتف  جاسم محمد91020

147إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد محمدحسير  اسماعيل97749

148إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي عدنان هاشم94577

149إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد سعد صادق كامل94553

150إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحيدر صابر فاضل477088

151إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرخالد كامل محمد94661

ي93982
152إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  امجد هاب 

153إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرتف  خض  عباس102199

154إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحسان جمعة علي440230

155إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسجاد فراس عبد415310

156إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكروعد فاضل حسن476759

157إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكركرار حيدر تركي414064

158إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامجد هاشم عبدالكريم92404

159إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمنتظر عبود عبدالرضا95500

160إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  فراس علي100964

161إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  رائد خميس91277

162إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرجعفر باقر خضير98745

163إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسجاد زيد حسير 476786

164إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامان رائد عثمان96119

165إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرهشام محمد مخلف94161

166إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمروان سلمان حمادي415336

167إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد اسماعيل معيوف91070

168إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكربرير ابراهيم خليل92288

ي91162 169إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرتبارك محمد عارف ناج 

170إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمدعلي رياض حبيب101839

171إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد حسير  جاسم415306

172إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمنتظر محمد حميد101302

173إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسجاد فهد خالد98264

174إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرنورالدين رياض عبدالمطلب95180

175إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي مناضل بىه98386

176إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكراركان صباح محيميد97854

177إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد مسلم ابراهيم90678

 علي101981
178إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي حسير 

179إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسجاد محمد يحير101342

180إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف  ضياء هادي476514



181إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرهاشم عباس عبدالرسول94527

182إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعقيل باسم مقدام94020

183إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد عكاب يوسف496446

184إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامير صفاء كامل97712

185إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرذوالفقار موفق عزيز94918

186إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد حيدر عبدالكريم95825

ي522659 187إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحيدر برير ناج 

ي جاسم93021
188إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي هاب 

189إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعبدالوهاب احمد حسير 365655

190إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعماد عالوي خلف414295

191إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكراوس مرزه حسون477060

192إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعبدهللا وسام عبدالرزاق98435

193إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد رياض علي94953

194إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرصالح مهدي صالح101976

195إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكراحمد قيس ياسير 522590

196إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامير ناجح عباس522722

197إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمهند علي عبدالهادي101077

198إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  عالء عبدالحسير 101078

199إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمار علي خلف415415

200إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمار نزار عويد225851

201إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرنوار ثابت حسير 522710

202إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحمزة كاظم كبسون368150

203إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكركرار جاسم محمد92245

204إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرانس هيثم خلف101351

205إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمر حسير  جسام368567

ي414215 206إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرذوالفقار مصطف  ناج 

207إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمرتص  قاسم ابراهيم91934

208إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامير مرتص  عبدالحسير 96424

209إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعبدهللا ابراهيم خلف368606

210إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامير رعد لفته477078

211إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسيف سعد حمد95448

212إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكررياض جبار احمد98704

213إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمجتي  محمد صادق414109

214إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرذوالفقار مصطف  عباس90209

215إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسير  عويد حميد101536

هللا حسير 101524 216إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكريارس خير

217إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرضياء ناجح جاسم477041

218إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعبدهللا كامل محمد414415

219إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن مرتص  عبدالحسير 97061

220إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعالء ابراهيم محمد94981

221إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمنتظر حامد عبدالصاحب98723

ي415282 222إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي مصطف  ناج 

223إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمهدي صالح جاسم414273

224إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحميد انهاب سعدون477087

225إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسجاد حرب فيصل95785

 علي حسير 92911
226إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسنير 

227إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكريارس عالء فياض91316

228إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرانس سعد عبدالهادي94746



229إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسجاد منصور ثابت98152

 علي476623
230إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرصدام حسير 

231إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمهند غازي سالم95018

232إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمران مرتص  عمران94235

233إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحيدر طاهر عبدالفتاح414673

234إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعلي كاصد سعيد91488

235إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكررسمد ماجد محمد423643

236إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعبدهللا سعيد عبدالحسير 102020

237إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرابراهيم عبداالمير كبسون415266

238إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد جاسم جابر94791

239إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمحمد فرحان محمد423469

240إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامير علي شاكر92081

241إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرايوب مصلح سلمان522798

242إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكراوس يعرب عادي96001

243إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكراكرم جمعة علي440538

244إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحسن عدنان هاشم414381

245إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحمد كاظم حمد93109

246إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعمر طارق خضير94010

247إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرخلدون دحام علي101318

248إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرسجاد عبداللطيف احمد93275

249بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرمهدي عزيز سلمان101376

250بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينذكرعدي حسن عبدالكاظم522826

251دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكررعد برهان بهلول102035

 بشير فاضل101306
252دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصطف 

 علي414248
253دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرصفاء حسير 

254دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكراركان خلف سالم95719

255دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرحمزة عبدالعظيم دخيل93889

256دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكررفعت علي حميد522821

257دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرصفوت محمدشاكر عبدالكريم477096

258دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينذكرمصلح سلمان حمادي415328

259إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرحيدر شحاذة عطاهللا94278

ي90756
 
260إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينذكرامير  عبداللطيف عبدالباف

1ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاالء اسماعيل نجم415467

2بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىناجحة علوش حسن97792

3بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنورا فاضل عبدالحسير 522807

ي عباس414321 4بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىوداد ناج 

 علي101069
5بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىافراح حسير 

6بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىشذى قاسم عبدالرزاق101789

 علي101130
7بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىكوثر حسير 

8بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىابتهال حسن كاظم101132

9بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىانعام حسن صالح101473

 علي414437
10بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىذلفاء حسير 

11بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىابتسام جسام محمد364437

12بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىهناء شامل احمد97733

ه حسير  محمد101530 13بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىامير

سهاد فاضل علي477105
14بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

15بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىعلياء حسير  هاشم95548

16بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىدعاء عكاب يوسف496448



17بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىسوزان كريم صحن101260

18بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىسح  رامي حسير 415236

19بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىوفاء عبداالمير صادق98244

20بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىارساء جاسم خلف415404

21بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنديمة جواد مرهون102000

22بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاسماء عبدالرسول محمد414140

23بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىعبير عبد هادي414692

24بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىوجناء سعد حاتم518332

25بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىحوراء حيدر عبدالكريم97565

رجاء علي جواد522822
26دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

ى خزعل عبدالحسن102211 27دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىبرسر

28دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىسالمة نجم عبداالمير97775

29دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىانتظار جعفر عباس101362

30دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنهاد شهاب احمد92436

31دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاحالم عبدالرسول دايح225849

32دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزيان صالح عبدهللا101469

33دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىامنة عبد ابراهيم101092

34دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىسهيلة صادق طعمة92168

35دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىشهالء سلمان عبدالحسير 102221

36دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرواء عبداالمير حسن101454

37دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاسماء فالح عبدالحسن96025

38دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىمشارق ميثم محمد101461

39دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزينب سلمان محمدحسن100617

40دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىايفان كريم حسير 101731

رواء محمدعلي هادي415346
41دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

42دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرساب عبود حسون102183

43دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىسيناء حازم خزعل476700

رقية عادل عوكي522831
44دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

45دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىيرسى عزيز جاسم90927

46دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنغم عبدالجبار جاسم414461

تغريد مكي نعمة101656
47دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

48دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىافراح سعود مسلم101140

49دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىتغريد فيصل برهان101465

50دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزوراء خضير عباس95470

51دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىبتول احمد حسير 496425

52دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىيرسى حمدي جبوري522667

53دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرشا طالب كاظم156658

54دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىبتول صفاء عبدالمطلب101624

55دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىحوراء حيدر باقر522675

56دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاريام عبدالكريم عبداالمير415607

ي محي415277 57إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىلىم وهي 

58إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاطياف عباس حسير 101328

1ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاحالم حيدر باقر522692

 باقر خضير478617
2ماجستيرمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىتف 

3بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىفرح مهدي صالح90832

4بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىانفال عباس حسير 102063

5بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرؤى ابراهيم خلف368674

6بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنهلة عباس حسير 102043



7بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرسل حازم نجيب91339

ايمان جمعة علي438482
8بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

9بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاسماء فرحان معيوف368687

10بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىايالف كريم لطيف414766

11بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىميس عالء حسير 522817

12بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىسح  عبد محمد423441

13بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاشجان محمد عزيز368447

14بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرحاب ابراهيم حميد93731

رؤى علي درباس95534
15بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

16بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاسيل عكاب يوسف477069

17بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىميسم مرزه حسون477057

18بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرشا محمد طعمة94300

19بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىحوراء عكاب يوسف496426

20بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىتغريد رعد لفته477081

21بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنؤاس احمد حاتم518365

22بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاالء حيدر عبدالصاحب414533

زينة علي حسن415669
23بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

24بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزينب عيدان حسير 522780

25بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنادية موفق احمد92852

26بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرباب كاظم موس94761

27بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزهرء عالوي مسلم94846

28بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىحوراء عبود عبدالرضا96346

29بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىغفران كاظم موس477113

30بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىمها اسماعيل معيوف91468

31بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىعال عدنان هاشم94564

32بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىضح سعدي عبدالحسير 97596

33بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنورهان ماجد جابر92140

34بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىابتهال حيدر يوسف477110

ي98833
35بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىغدير شاكر عبدالغي 

36بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاية سالم عبدالرزاق368722

37بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزهراء مناضل عبدالرزاق98524

38بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزينب حميد رشيد93321

39بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىضح كمال حميد90609

40بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزهراء باقر خضير476575

هللا خضير98025 41بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىفاطمة خير

42بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىهاله باسم مقدام101651

43بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنور فاضل عباس101332

44بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىامال يحير محمد92825

سحر علي حسير 102048
45بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

46بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىابرار فالح جعفر98177

47بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىهند قيس علي415430

48بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىحنير  ناجح امير 95805

49بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىغفران جاسم جابر94771

50بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىروسن فالح جعفر98166

ي522804 51بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزهراء برير ناج 

52بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىفرح عبدالمهدي عبدالحسير 92887

53بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىعفاف ابراهيم حميد93683

54بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىكوثر حسير  جاسم94859



55بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىشهد حسن صالح93434

56بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىمي  عامر احمد96104

57بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىدعاء نعمان حسير 101083

58بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرندة اسماعيل نجم415471

59بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىمريم حازم نجيب95117

60بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىتراتيل خالد عثمان93826

61بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىمريم عازم عبدالرحيم101965

62بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرونق شجاع جواد94072

63بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىهبة رياض حبيب96172

64بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىايات خضير بهلول522834

تيسير مكي نعمة92776
65بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

66بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزينب علي حسير 102058

67دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىحنير  مالك محمد102024

68دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنور حسير  جاسم102030

69دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرشا نجدة رشيد97159

70دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىافراح صفاء عبدالمطلب101631

71دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىغادة عبدالرسول عودة476634

72دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىشهزنان مناضل عبدالرزاق98488

73دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىصابرين امير  جاسم415371

74دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىهبة خالد محمد95240

75دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىبنير  كمال حميد95333

76دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىليي  مصطف  عباس90247

77دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىانسام عبدالكريم حسن98847

78دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىامنة شاكر محمود415441

79دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىفرح خالد عثمان93774

80دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىذكرى ماجد محمد98635

81دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىايالف عمار شكر95967

82دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرؤى محسن عباس92001

83دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزهراء قاسم كاظم476713

84دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىايرس انمار عبدالعظيم97944

85دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىعبير فوزي محمد101715

86دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىلينا نارص شوي    خ496438

87دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزينب صالح عبدعلي522597

88دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىيرسى قاسم محمود95652

اس مرزه حسون477045 89دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىني 

م95703 90إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاية جبار شي 

91إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىافراح كريم لطيف414726

92إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرقية فرحان جعفر90324

93إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزينب كمال حميد95401

94إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنورهان عباس خلف415363

95إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىعذراء حمدي نجيب522731

ه حيدر عبدالصاحب414516 96إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىامير

97إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرؤى حيدر دخيل100956

98إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىالهام عبدالكريم حسن95057

99إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىسح  مشتاق نجم414281

100إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرسى ثابت حسير 368529

رسل علي حسن414831
101إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

102إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزهراء حمدي نجيب97622



103إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاسماء عبود عبدالرضا96277

104إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىفاطمه الزهراء عباس فاضل93050

105إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىبتول مسلم ابراهيم90699

106إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزينب عبدهللا علي102018

107إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنرمير  ابراهيم خلف368619

108إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزينة عبدهللا علي102005

109إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىسح  عدنان هاشم90881

110إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىمروة كاظم كبسون368191

111إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىسارة قاسم عبدالعباس101800

112إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنور مهدي دخيل496443

113إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرسى وليد لفته101982

114إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىفاطمة رياض توفيق90511

115إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىميساء عالء حسير 522703

ايمان حسن علي438957
116إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

117إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىعال محمد صالح101541

118إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىزينب عبدالكريم حسن95089

ندى حسن علي415427
119إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

رواء علي دروش101136
120إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

121إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىلبي  احمد حسن101826

122إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىمريم نزار عويد101286

123إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىضح ابراهيم خلف368825

124إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىامل عباس خلف414370

125إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىريم بهجت جاسم93180

126إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىدعاء عويد حميد102277

127إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىايمان راشد حاتم101016

128إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىدعاء كريم لطيف414738

129إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىاشوان محمد عزيز101721

130إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىنادين صدام جاسم102087

ديانا مكي نعمة101660
131إعداديةمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

132بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيىدنيا محسن عباس91979

هيفاء محمدعلي هادي95484
133بكالوريوسمركز بلد االول21449صالح الدينأنيى

134دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىبتول حارز عطاهللا91136

135دبلوممركز بلد االول21449صالح الدينأنيىرابعة محمدشاكر عبدالكريم101742

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس علي يوسف425033 1دكتوراهالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان محمد احميد425281 2دكتوراهالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي عبدهللا موس427929 3دكتوراهالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالسالم رجب احمد48411 4دكتوراهالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخطاب عمران صالح426656 5دكتوراهالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعالء يوسف علي425174 6دكتوراهالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد خض 427339 7ماجستيرالرسر

 علي426297
قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد مصطف  8ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرذياب موس بشير425224 9ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد حدو جفال58872 10ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالهادي ابراهيم حسير 425703 11ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشامل جميل خلف50708 12ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعوف عبدالرحمن احمد424470 13ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثائر زيدان اخليف59075 14ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكركرم عبدهللا درويش50357 15ماجستيرالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالقادر علي حسن427179 16ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد تركي حمد426526 17ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمشتاق حمادة احمد48425 18ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمثي  خلف محمود424418 19ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد دخيل موس63540 20ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد صويلح طرخ425609 21ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبدهللا حسير 425188 22ماجستيرالرسر

د47789 قاط االيمن31450صالح الدينذكرفهد تركي مي  23ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفراس عادل تركي555906 24دبلوم عاليالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد ابراهيم اسماعيل59372 25بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررعد عكلة موس425019 26بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمزهر احمد علي49354 27بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصباح خلف سلمان528876 28بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغانم جمعة ابراهيم58511 29بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرلؤي عبدالحميد ابراهيم426892 30بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراكرم فياض حبيب426608 31بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد صالح محي428005 32بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهوس سبهان مهوس58420 33بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشاهر خلف علي58596 34بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرداود سالم ظاهر427974 35بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمار عبدهللا شويب426275 36بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسامي مديد عطاهللا428056 37بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  احمد عبدالكريم427760 38بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد حويجة49360 39بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغانم خلف ظاهر59471 40بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا عليج خض 46953 41بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمار جمعة حنظل427769 42بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عطاهللا اسماعيل427343 43بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنوري محمد حميد59540 44بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان خليل خلف58611 45بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجاسم محمود محمد59447 46بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالمنعم جاسم محمد49217 47بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرالياس خض  عباس51014 48بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعدي صالح حسون425565 49بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسماعيل خلف عبدالكريم46783 50بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبد عباس حسن425658 51بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروسام خلف محمود425498 52بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفالح مبارك محمد49905 53بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد محمد طرخ50997 54بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد محمد طرخ51000 55بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثايت حسن حديس50954 56بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفواز حماد محيسن48821 57بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغانم خلف حسن50572 58بكالوريوسالرسر

وك424386 قاط االيمن31450صالح الدينذكرعيادة اهليل مي  59بكالوريوسالرسر

 علي58860
قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد حسير  60بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرماجد احمد جنداري51025 61بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررعد جادهللا حمود426759 62بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجاسم محمد عبدهللا50606 63بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد سلمان فرج50951 64بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالزهرة رمضان ابراهيم49449 65بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان حسن محمد48382 66بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروسام جمعة جاسم58454 67بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي رشيد عواد426425 68بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي حازم اسماعيل428051 69بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد فرج عبد49426 70بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي احمد عبدالكريم59436 71بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحمد عطية جراد48069 72بكالوريوسالرسر

و424633 قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا نزار خير 73بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد علي احمد47803 74بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقائد حمدي علو426584 75بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكردريد محمد صالح49289 76بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراوس علي حسن427908 77بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم صويلح طرخ58430 78بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغازي احمد ظاهر46809 79بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفؤاد كامل تركي46938 80بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروسام سعيد مجيد48245 81بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمروان عبدالرحمن نامس424560 82بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكركرم صبحي صالح395753 83بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنشات خالد موس50472 84بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح عطاهللا علي426647 85بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا رجا حسير 58439 86بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرموفق محمد حسير 425101 87بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرطارق احمد خلف425272 88بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمار احميد سور49145 89بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخليل سبهان مهوس47816 90بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحمد محمد فرج425243 91بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسامي صالح ضامن416549 92بكالوريوسالرسر

هللا احمد بيدر49163 قاط االيمن31450صالح الدينذكرخير 93بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحامد اسود حسير 49456 94بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغسان خليل محمد48348 95بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عواد عثمان48239 96بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصدام حسير  جاسم427463 97بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد ابراهيم426319 98بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحاتم ابراهيم حسن425434 99بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد خلف426699 100بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عطاهللا درب47745 101بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم حميد خلف49539 102بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي سعد علي425082 103بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزياد محمد خالد48230 104بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي سليمان داود59765 105بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسمير بشير محمد48754 106بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسعد حمادي عطاهللا50767 107بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد عطية احمد426583 108بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمروان صالح خلف47659 109بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي عطية احمد50540 110بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراوس خلف محمد425328 111بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرريحان خليل خلف59415 112بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  خض  خليف47214 113بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن علي عبد47191 114بكالوريوسالرسر

هللا فرج سبهان58282 قاط االيمن31450صالح الدينذكرخير 115بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح426709 116بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمروان شاكر محمد48450 117بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفراس احمد عبدهللا416391 118بكالوريوسالرسر

وك426633 قاط االيمن31450صالح الدينذكرغازي هليل مي  119بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرايمن جمال مرعي424676 120بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقيض شعبان عطيه424850 121بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر جميل خلف414382 122بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند صالحالدين حسن424508 123بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد جاسم عطاهللا426523 124بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد علي عبدهللا58673 125بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد فتحي احمد425596 126بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسالم فارس عيدان50616 127بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد ابراهيم علي444988 128بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقحطان خليل خلف47811 129بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد هالل كعود50986 130بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرضياء حسن عواد58499 131بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود احمد بيدر426654 132بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد صالح عليوي48475 133بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثامر ابرهيم مرعي47237 134بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربشار عيىس بشير49957 135بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم مصطف  ابراهيم49072 136بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرماهر محمد ظاهر46815 137بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  محمد حسير 49140 138بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد ذياب محمد424910 139بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفرحان عمير نهار50742 140بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عطية احمد51006 141بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمراد عبدهللا نامس426322 142بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرليث جمال خلف427296 143بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسطم حح  جدوع58546 144بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرماجد عبدهللا دخيل51003 145بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد عبدهللا محمد58414 146بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبدالباسط محمد49213 147بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمؤيد محمد خلف50686 148بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرايرس هاشم احمد427183 149بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررافد زيدان خليف47347 150بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشفاء يوسف علي50581 151بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر ابراهيم عبداللطيف424339 152بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهيثم جاسم حمادة426142 153بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزياد خلف محمد48066 154بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنبيل عماد يوسف424438 155بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحواس عراك حواس48768 156بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند فريد ابراهيم427773 157بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر محمد حمد50595 158بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعيىس عبدالجادر عيىس48490 159بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد محمد جاسم414994 160بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالسالم شاهر خلف58586 161بكالوريوسالرسر

ي طه427167
قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد راض  162بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا اعشوي دلي49954 163بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسالم جمعة حسن425345 164بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد خلف59441 165بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد نجيب احمد47935 166بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمرتص  خض  حجاب424693 167بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعزام جاسم راوي48322 168بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود صبحي حسير 51007 169بكالوريوسالرسر

ي47878 قاط االيمن31450صالح الدينذكرمعي   عيىس صلي  170بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمناضل محمود ابراهيم425213 171بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد محمود محمد58806 172بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفاروق احمد مجيد58343 173بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم جاسم محمد58442 174بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررياض احمد حميد50257 175بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد مصلح415628 176بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح ابراهيم خض 49389 177بكالوريوسالرسر

ي صالح حسير 62238 قاط االيمن31450صالح الدينذكراب  178بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محمد احمد49194 179بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرانور طلك شالل424496 180بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد صباح خلف528881 181بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغسان احمد سليمان426593 182بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعال كامل محمد59897 183دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عامر محمد70111 184دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرايوب احمد حسير 58426 185دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرامجد مهدي صالح47090 186دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهاشم خليف عواد59992 187دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد محمود حمود48790 188دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد ابراهيم جاسم424789 189دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن خليل خلف415618 190دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم محمد صالح50965 191دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصدام صالح محمد426031 192دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبد ابراهيم سعد48336 193دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرناطر رصاخ علي49825 194دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغانم نجم عبدهللا415677 195دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنواف جي  فياض426008 196دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  عيىس عروة50984 197دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررياض احمد ابراهيم47108 198دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفيصل مديد عطاهللا70434 199دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخلف عفير  احديد63163 200دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد احمد خلف58877 201دبلومالرسر

ي مشعان محمد50300
قاط االيمن31450صالح الدينذكرهاب  202دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعثمان محمد عبيد50939 203دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرلؤي خلف جاسم48824 204دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفايق احمد ذياب49346 205دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي صويلح طرخ48398 206دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحمد حرو جفال428014 207دبلومالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرخليل صالح جخدم50995 208دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراعبيد حسن علي459493 209دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرانور محمد خلف426637 210دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمزهر احمد ظاهر48924 211دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمؤيد عبدهللا عباس49159 212دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهداش خالد حسن424926 213دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنشوان محسن اعبيش58193 214دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود محمد طرخ50639 215دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد حسن خلف49475 216دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمار محمود عطاهللا425721 217دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد مهدي جمعة424989 218دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجميل اعشوي دلي415368 219دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن عبد محمد426306 220دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعيىس عبيد عيىس425375 221دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشاكر مهاوش خالف415461 222دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عطاهللا علي48794 223دبلومالرسر

وك426626 قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد هليل مي  224دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرطه خلف طه425577 225دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمنير جايد حسير 426794 226دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغانم جايد حسير 426797 227دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرطارق حسن محمد47204 228دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفاضل عواد عوض425109 229دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد صالح66119 230دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسان احمد سليمان427951 231دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد جواد درب49433 232دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررامي يونس ابراهيم426467 233دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن علي خلوف58730 234دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررضوان حسير  حميدي59681 235دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعيىس سامي احمد49220 236دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي حسن علي426350 237دبلومالرسر

ي شاكر صالح59375
قاط االيمن31450صالح الدينذكرهاب  238دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد جاسم احمد356150 239دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد عزيز ع50700 240دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراركان عبدالرزاق جمير 426589 241دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررعد ابراهيم حميد58227 242دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعوف عبدالرحمن خلف47176 243دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد صالح احمد48929 244دبلومالرسر

هللا محمد425127 قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم خير 245دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهشام مجيد علي426461 246دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محمد علي64883 247دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد احمد دخيل426312 248دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراركان يوسف مصلح425980 249دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعارف سعيد محمد64822 250دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعالء صالح علي428018 251دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا محمد صالح424365 252دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود سالم ظاهر48061 253دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفاروق عطية احمد425113 254دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد زياد احمد58433 255دبلومالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرمصطف  كامل عبد50661 256دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدالجادر عيىس48485 257دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح احمد صالح427998 258دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح عليوي اعوج414881 259دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم محمد صالح426934 260دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعباس خض  عباس48858 261إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد صالح محمد47921 262إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمعن نطاح هالل426287 263إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد صالح عليوي47360 264إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعماد كمال علي415956 265إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسامي ارميض اسكير50647 266إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد نطاح حريش426596 267إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا احمد فرج49400 268إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعالء حسير  يوسف424917 269إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنشوان ابراهيم محمد426645 270إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح عزرا عياش49926 271إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد خلف58529 272إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخلف عبدالفتاح عطاهللا427809 273إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعامر حمد حسير 426248 274إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمروان عيدان حسير 59402 275إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالكريم مسلط خليفة424873 276إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد جمعة عطية51001 277إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرضاجي رمضان جمعة426518 278إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالكريم مطر داود425791 279إعداديةالرسر

و426379 قاط االيمن31450صالح الدينذكرلؤي خالد خير 280إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح عطية احمد425118 281إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسمير جمعة عزيز426345 282إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعدي حسن خلف50642 283إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررعد عبدهللا طلب425061 284إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خض  عبد427783 285إعداديةالرسر

ي58385 قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالمالك جياد غرب  286إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  ابراهيم عبداللطيف425205 287إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحكيم خليل ابراهيم47911 288إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعامر احمد حسير 427838 289إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي احمد خض 426257 1ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرزاق محمد صالح49372 2ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرامير عناد حسن46834 3ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربنيان يونس عابد58411 4ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند مهدي جمعة67275 5ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي فاضل يوسف47210 6ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد احمد خلف50333 7ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروليد خالد جاسم49366 8ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمعاذ وعد عكلة58600 9ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي صالح علي428023 10ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد ابراهيم عواد426824 11ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا محمود عجيل47508 12ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم خلف حميد48844 13ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم جالب ذياب58706 14ماجستيرالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرغسان محمد حسن46829 15ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربدر عايد شحاذ48811 16بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد جاسم محمد426483 17بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خليل محمد58866 18بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدالستار احمد58558 19بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمروان ماهر عايد427456 20بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد سعد محمدصالح47229 21بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعماد ابراهيم عواد426886 22بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم عبدهللا حسن426898 23بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنهاد احمد حسير 59047 24بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر محمد دخيل47655 25بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي جاسم محمد49944 26بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند احمد حميدي426156 27بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفرج امديد خلف58489 28بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمروان عبدالرحمن محمد63092 29بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد فرج59529 30بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعيد خلف دعيجان58964 31بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمار يوسف علي64948 32بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد خلف دحام58634 33بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عشم عطية48318 34بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد صالح ابراهيم426969 35بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي حمادة علي68406 36بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجمال محمود مصطو49477 37بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حسن محمد58937 38بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبد خلف427969 39بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحمدان حسير  حميدي47748 40بكالوريوسالرسر

ي48261 قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد جياد غرب  41بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد محمد صالح64861 42بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدهللا عبدالفتاح427225 43بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد محمد46865 44بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن برهان خطاب428082 45بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي حسير  احمد58660 46بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروليد صالح علي428025 47بكالوريوسالرسر

ي احمد حوري47014
قاط االيمن31450صالح الدينذكرهاب  48بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد صالح428007 49بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفهد طعمة ثامر427886 50بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر احمود عبيد46928 51بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي جاسم محمد63315 52بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسامة عزيز جابر427882 53بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسماعيل عبدهللا حسن49386 54بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد عبدهللا ابراهيم427009 55بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود يونس عايد59480 56بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس محمد شهاب48300 57بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند صالح احمد48911 58بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرالحارث محمد خلف416398 59بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد سعد عكلة48288 60بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد اكرم محمد50634 61بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمخلد نعمان حسن61636 62بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرجميل احمد خلف59445 63بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحردان حميدي علي49251 64بكالوريوسالرسر

ان عبدالرحمن نامس426441 قاط االيمن31450صالح الدينذكرجي  65بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس حسن خلف427959 66بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد رشيد ابراهيم425069 67بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر فالح حمد50381 68بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرالحمزة عبدهللا مدهللا47741 69بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي عبدالحميد نايف49329 70بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروسام عطية محمد47021 71بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرامجد محمد صالح49375 72بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسعد عبدالكريم عبدالقادر49909 73بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزياد خلف عطية50329 74بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح محسن صبحي50977 75بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حمد عطية48046 76بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمثي  خلف درويش424843 77بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالقادر صالح عبيىس46818 78بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرايهاب زيدان اخليف62356 79بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم عدنان صالح427200 80بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربدر علي دخيل416506 81بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسفيان محسن محي48267 82بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمران محمود جاسم415713 83بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم انس ابراهيم46976 84بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا مجيد عبدهللا59518 85بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عادل حسن414718 86بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي سامي اسماعيل48327 87بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعامر خميس جديع48002 88بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمراد احمد صالح47905 89بكالوريوسالرسر

ف محمد جايد427847 قاط االيمن31450صالح الدينذكرارسر 90بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد جاسم مجيد426500 91بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمصطف  عباس خض 50604 92بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفهد حسن بشير425492 93بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد جمال دحام425588 94بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد رجب مرعي48493 95بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عادل سلطان47617 96بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد علي حسير 61217 97بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد مزهر قيصون424598 98بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثائر حسن حديس424668 99بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد سلطان49097 100بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروليد محمد عبيد427644 101بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا خلف محمد424486 102بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعباس كامل عباس48258 103بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرامير عيىس خلف47755 104بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهاشم احمود عبيد46899 105بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنوري احمد حسير 65567 106بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصهيب احمد عبدهللا50325 107بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد محيسن حسن425485 108بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررياح محمود احمد50451 109بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعزام خلف احمد51028 110بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرانمار جهاد رجب65386 111بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند محسن صبحي427321 112بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدالقادر عبليش427933 113بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفؤاد خلف فرج425265 114بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد وعد عكلة427328 115بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  هاشم محمد68479 116بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصهيب عبدالرحمن خلف50725 117بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد رجب محمود48026 118بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحسان مشعل حسير 427857 119بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجمعة عبدالخالق احمد65848 120بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررضوان رمضان مدهللا50394 121بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد محمد حسير 65148 122بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر محمد علي414945 123بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن احمد جاسم47371 124بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريونس عادل يونس59400 125بكالوريوسالرسر

ر احمد ابراهيم414927 قاط االيمن31450صالح الدينذكرمير  126بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  خلف ابراهيم48010 127بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح عبدهللا كامل71377 128بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد احمد علي49397 129بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا عبد خلف47662 130بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم ابراهيم427202 131بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عدنان جاسم58473 132بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرطارق حمد عبدهللا51051 133بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد نوري حسير 49377 134بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمؤيد رشيد عايد424886 135بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروعد ابراهيم حميد424568 136بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمقدام حسير  خالد427348 137بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان حمد جادهللا69581 138بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرضياء جواد درب426024 139بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحردان عبد طلب49894 140بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد انجاد عاضي58882 141بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرماهر حميد علي50463 142بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد خلف عبد68593 143بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد صالح خلف46771 144بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنضت احمد مصلح48466 145بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالمحسن رسىمي محجوب427889 146بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عبدالجادر عيىس48488 147بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي مجيد علي70166 148بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكركامل تركي ركاد46962 149بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراثير محمود حمد46889 150بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد تركي خلف50391 151بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد لؤي خالد426717 152بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  عبدهللا حسير 427916 153بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدي جمعة علي47009 154بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد حسير 426447 155بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريونس نجم عابد48874 156بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي جمعة درب49891 157بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهشام عطية محمد50517 158بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكراكرم محمد جايد427844 159بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروليد يونس اسماعيل46762 160بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنجاح عبدهللا ابراهيم50241 161بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصفوان خليل عبيد48748 162بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزيد صدام عزرا47772 163بكالوريوسالرسر

 علي425162
قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محمدامير  164بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد عايد شحاذ49964 165بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربهاء فتاح صالح51010 166بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشاكر عبدهللا اسماعيل427359 167بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم انجاد عاضي47792 168بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمار جاسم محمد414455 169بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعيد معارج علوان426295 170بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحمد عبدهللا اسماعيل427355 171بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم حسن بهير59382 172بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي رجب مرعي48496 173بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالهادي كامل احمد50936 174بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنشات احمد ابراهيم416231 175بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم احمد صالح427794 176بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محمد عبيد427660 177بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربالل حمادي عطاهللا69538 178بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا حسير  عبدهللا425693 179بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراكرم عبدالستار احمد426682 180بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمروان صالح فرحان427228 181بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد مرعي47892 182بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي انيس علي48056 183بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا حكمت رجب428075 184بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد خلف جدوع50949 185بكالوريوسالرسر

 علي احمد427293
قاط االيمن31450صالح الدينذكرمصطف  186بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود دخيل حسير 50547 187بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرضياء صالح درويش427703 188بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدالمجيد محمد47637 189بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد دخيل حسير 50989 190بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد فاضل درويش48431 191بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمعي   محمود حسن68611 192بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد فرج عبد49171 193بكالوريوسالرسر

ي50988 قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمود غرب  194بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمزهر اياد سالم426134 195بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد سلوم حسن67772 196بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي حمد خض 48394 197بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبد اسماعيل48952 198بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد طه عبود48939 199بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبد خلف47666 200بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرماهر عبدالجليل فرج427897 201بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد ناهض ابراهيم47319 202بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفواز حمد عبيد48813 203بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر علي حسير 49940 204بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصكر فاضل ربيع416435 205بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر صالح احمد424525 206بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس عبدالمالك عبود426837 207بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالحالدين محمد حسير 47917 208بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخليل اسماعيل ابراهيم425044 209بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسلطان ابراهيم عجاج66294 210بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسماعيل عبدالحميد نايف50968 211بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررضوان تركي صالح426833 212بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررعد عبدهللا خلف63791 213بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمروان ممدوح يوسف425357 214بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد صالح خلف48954 215بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرايمن انور سليمان49324 216بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريونس احمد حسير 59052 217بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربسام محمد عبدهللا48388 218بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنشوان ابراهيم عجاج424453 219بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرطالل حسير  جمعة70972 220بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي حمادة احمد427938 221بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربشير رجب علي51046 222بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرروكان صالح محمد425711 223بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد رجب شحاذة49349 224بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد باسل مصلح59025 225بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر جاسم محمد50588 226بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرموس سطم احمد427323 227بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد رشيد عايد68448 228بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررضوان جاسم محمد428089 229بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود فاضل عبيد50769 230بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربسام صالح يوسف58257 231بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرراجح علي حسن64899 232بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرباسم حمد جادهللا50558 233بكالوريوسالرسر

ي اسماعيل47216
قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حف  234بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرطلب احمد خرنوب58554 235بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغانم علي حمد426047 236بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي فرحان احمد427726 237بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد فرحان احمد427715 238بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود جاسم محمد49281 239بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد جاسم محمد49437 240بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحمدهللا حسير  عطية63197 241بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا رعد مشعان427676 242بكالوريوسالرسر

 علي حسير 46883
قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  243بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد رشيد محمد48841 244بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد دخيل حسير 50999 245بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشاكر محمود فرج427196 246بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عبدهللا عجيل49261 247بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمانع مرشد كريوي59490 248بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا عبيد عبدهللا49741 249بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي عبدهللا خلف50681 250بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد خليل محمد58856 251بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محسن محمد427060 252بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم مسلط68308 253بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسامة عبدهللا احميد48959 254بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرضاجي خض  عباس48919 255بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرايمن خليل ابراهيم47336 256بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفادي محمد حسن416558 257بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد طلب احمد48023 258بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررسمد حمد عطية74209 259بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالقادر احمد موس49733 260بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد عيىس424973 261بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحاتم حمد عباس50966 262بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عادل حسن48233 263بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمصطف  يوسف علي425181 264بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريونس عبدالكريم خلف416261 265بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزيد خلف ظاهر50378 266بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند نعمان حسن48838 267بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعالء عبدالسالم عواد50512 268بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان حردان دوبان426393 269بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربراء انس ابراهيم47247 270بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمناور مزهر قيصون47309 271بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عطية احمد50992 272بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسنير  قحطان مصطف 425478 273بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمقدام يوسف علي50644 274بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرضياء احمد دخيل48015 275بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم عروة حوري63297 276بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر نواف حمد69882 277بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروعد يوسف ربيع426017 278بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمود حسن46877 279بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند رشيد عايد48313 280بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا عبدالباسط طه425449 281بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسيف جابر احمد47735 282بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي خالد حسن423103 283بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن كامل محمد427347 284بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح50982 285بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد جاسم محمد428084 286بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد صبح48847 287بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد نايف محمد425121 288بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعصام غانم عبد58272 289بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد وليد خالد48269 290بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد مخلف موس425604 291بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفهد هيثم ساهي47067 292بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس عامر حسير 51017 293بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخليل ابراهيم بيج47728 294بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن اسماعيل حسن50458 295بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزهير محمد سلطان62392 296بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس علي خلف58891 297بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفراس عبدهللا احمد49225 298بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنمر رعد مشعان427665 299بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح عبدهللا موس426358 300بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفؤاد حكمت صالح59486 301بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح محمد خلف424445 302بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد صباح جادهللا424796 303بكالوريوسالرسر

ي خلف69935
قاط االيمن31450صالح الدينذكربدر راض  304بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريحير عبد عكلة424854 305بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريونس اسماعيل احمد58886 306بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخض  عباس خض 50601 307بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرليث رشيد خض 58723 308بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد مرعي حسن46839 309بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفواز سلمان ظاهر49184 310بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر احمد تركي416531 311بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد عبدالفتاح424826 312بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند شاكرهللا صالح58679 313بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد سعيد ذياب426929 314بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسام جمعة حسن48807 315بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد خلف نجم426701 316بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررامي صالح احمد48926 317بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنشوان احمد ظاهر47945 318بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسام يونس حادي48771 319بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصباح رومي بيج70256 320بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر حمادة علي50998 321بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالملك خلف عبدهللا427224 322بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعصام سعد حسير 64228 323بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمعي   احمد صالح58839 324بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفهد مجباس زيدان58972 325بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخطاب عبدهللا جاسم427218 326بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدهللا احمد50757 327بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرضياء سلمان شحاذة49340 328بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد احمد عيىس416563 329بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمعتصم رشيد محمد59498 330بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد ناهض عبدهللا65334 331بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا امديد خلف49248 332بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقصي صدام حسير 48095 333بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدالباسط محمد68375 334بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراركان خليل رشيد428031 335بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند محمد عطية47953 336بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثامر محمد اسماعيل426429 337بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعالء عبدالهادي عبدهللا415806 338بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرريان خليل خلف58457 339بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم حبيب محمد62214 340بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفؤاد وحيد عزرا48117 341بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود احمد محمد428090 342بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا حمد جاسم47731 343بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقحطان عدنان حسير 50485 344دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد محمود برجس51005 345دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعالء محمد احمد49371 346دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد يونس عايد47103 347دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد موس خلف59535 348دبلومالرسر

ي خلف69775
قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهدي راض  349دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحمود حميدي علي59460 350دبلومالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرنزهان عبدهللا احمد49224 351دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغزوان جمعة علي50620 352دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد علي دبيس427863 353دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجمال حمد محمد46802 354دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحميد محمد احميد426576 355دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالحميد ابراهيم سعيد48554 356دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنبيل زهير نجم50653 357دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا عبدالستار برجس48342 358دبلومالرسر

ان ظاهر47094 قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم غي  359دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهيثم عبد خلف427942 360دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرتوفيق محمد خلف48452 361دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد شهاب احمد426615 362دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراثير عباس غبيش58655 363دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسلوان محسن محي50593 364دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد صالح51019 365دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقحطان رشيد محمد50691 366دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عويد محمد51042 367دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد49446 368دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربسام ياس خض 426819 369دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خض  خليف49723 370دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد محمود ظاهر46995 371دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  عبدالمحمد حمد422873 372دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خطاب عمر49342 373دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حسير  جاسم427835 374دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسماعيل صالح عبد49203 375دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربها وردي عليان49293 376دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حاتم عطية65798 377دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد روضان دخيل48479 378دبلومالرسر

ي عبدالحميد415750
قاط االيمن31450صالح الدينذكرعادل داب  379دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد وضاح محمد59483 380دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسام عبدالواحد جمعة47781 381دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد كامل عبد50665 382دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروسام محمود جاسم426733 383دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد يوسف عطية59093 384دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد برجس ابراهيم47938 385دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عبد احمد70350 386دبلومالرسر

ي اسماعيل424581
قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد حف  387دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد محسن خلف48850 388دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعرفات موس درب48371 389دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالمجيد سالم ظاهر47116 390دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي ادريس عجيل47626 391دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محمد حسون425614 392دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محمود مصطو426474 393دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد غانم نجم425365 394دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عدنان صالح427813 395دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنصيف جاسم محمد50552 396دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  فالح يارس426333 397دبلومالرسر

 علي حسير 49410
قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  398دبلومالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعود حمد دخيل426924 399دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقصي صالح محمد65231 400دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد عواد68260 401دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفهد عبدهللا خلف46999 402دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشعالن عبدالمنعم جمير 416362 403دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن يحير صالح59300 404دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد احمود عبيد46916 405دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خلف نجم47296 406دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعالء عبدالسالم انجاد50962 407دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد صالح عويد47354 408دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود عبدالكريم حميد48354 409دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمقداد احمد عبدهللا50990 410دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان عبدالرزاق رمضان47966 411دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحسان عجيل ابراهيم48758 412دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبدالرحمن عيدان47376 413دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح محمود صالح414703 414دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرليث شيحان سالم47268 415دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر خطاب جاسم50702 416دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمامون محمود عيىس58208 417دبلومالرسر

ي49255 قاط االيمن31450صالح الدينذكرفراس عيىس صلي  418دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد فهىمي رجا50427 419دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكردحام عبدهللا محمد50979 420دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد محمود عطية47670 421دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محمود حسن425194 422دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد حسير 47367 423دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروليد سامي سحاب427273 424دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان عبدالباسط طه426541 425دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسماعيل عبدهللا عبدالفتاح425235 426دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالستار محمد باهي58701 427دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد حمد عطية58295 428دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم احمد درويش416482 429دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصفوان جاسم محمد428058 430دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن علي حسير 50946 431دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراكرم صبحي صالح47995 432دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم احمد خلف427948 433دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثائر صالح كمال49875 434دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالعزيز عروة حوري62324 435دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد حسير  نجم47199 436دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد موس50975 437دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغزوان بسمان خليل58463 438دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمطلك صالح محمد48250 439دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبدهللا جاسم47795 440دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثابت سلمان حديس427871 441دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي نمير مهنا48743 442دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسام خلف حمد68512 443دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررائد محمد جاجان426660 444دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد فاضل درويش48420 445دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر خلف احمد415903 446دبلومالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرزيد اسامة محمد48361 447دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفيصل غازي مهاوش49428 448دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد سطم جدوع427914 449دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمنذر شاكرهللا صالح50961 450دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم محسن عويد50397 451دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم عبد سطم50576 452دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان فهىمي رجا50406 453دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرطالل حسن بشير425472 454دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد رمضان عطية425261 455دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد عبدهللا50630 456دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالستار سلمان حديس58647 457دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعطية جمال عطية426738 458دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرناطق عيدان احمد48461 459دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد محمود حسن427284 460دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمقدام جاسم راوى71152 461دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر رعد محمد49970 462دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد صباح حسن426053 463دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد جمال عطية426713 464دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربارق عيدان حمد71425 465دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروسام خض  احمد50958 466إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريوسف محمد عبدالقادر424858 467إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالفتاح صالح محمد48457 468إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقصي عبدهللا علي47608 469إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد يوسف عطية59148 470إعداديةالرسر

ي426611
قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان سعد داب  471إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرزاق شعبان عطية414781 472إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر صالح عاضي50987 473إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عبدهللا صالح416820 474إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسمير علي موس425553 475إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسيف ابراهيم اسماعيل426002 476إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد سلطان نامس70186 477إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسمير محمد سلطان426776 478إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم نجاح اسماعيل48836 479إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد احمد70476 480إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربالل عبدهللا نامس61269 481إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنجم الدين سهيل نجم71531 482إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعماد صدام حسير 426623 483إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسبهان عشم عطية68112 484إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرالفهد مزهر يونس59358 485إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خلف ابراهيم427632 486إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصباح طلب اليذ59431 487إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا عطوان شحاذ58849 488إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغازي حواس عراك71305 489إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعاصم عطية احمد427246 490إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد جميل خلف425054 491إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عبدهللا خلف69691 492إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عواد عفير 70519 493إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر علي احمد416162 494إعداديةالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرنعمة حسير  نعمة68808 495إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس عامر بيدر59016 496إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربسام موس مصلح71492 497إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد مزهر احمد415126 498إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشجاع علي صبحي426556 499إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدهللا حميدي70307 500إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود نجم عابد61680 501إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد مجبل محمد70138 502إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريوسف فالح حمادة72459 503إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حمد علي424460 504إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنارص كامل سليمان58540 505إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحمزة عادل محمود427612 506إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمصطف  عبد محمد65079 507إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهيثم علي حسير 50964 508إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم طلب احمد48864 509إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي عبدهللا عجيل65746 510إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد كامل عبد416589 511إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسام سعد نجم69663 512إعداديةالرسر

ي59804 قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالكريم فاضل صلي  513إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررعد سعد حسن63888 514إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عادل دوبان424869 515إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجاسم هاشم عبد50698 516إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد علي ربيع416045 517إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالقهار مازن مصطف 425091 518إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حسن خلف416757 519إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح عبدهللا جادهللا49276 520إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنوار رمضان عطية68677 521إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسامي حمد حسير 424575 522إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقتيبة مثي  وطبان425536 523إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر ابراهيم حمد427215 524إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعامر ميرس يعقوب427234 525إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخليل انور سليمان65499 526إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراصيل ابراهيم محي59364 527إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثائر احمد محمد46872 528إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمشعل خلف مطلك427069 529إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن علي عبد50365 530إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد صالح احمد48852 531إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح خلف دخيل65976 532إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعزيز محمود عزيز50312 533إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خلف نارص60046 534إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرضياء محمد احمد49152 535إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمساعد حميد ناظم427453 536إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عطاهللا اسماعيل425306 537إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررقيب رمضان محمد48007 538إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا طاهر محمد58945 539إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا اسماعيل عبدهللا49864 540إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقاسم حسن بهير48570 541إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعاصم احمد هالل428043 542إعداديةالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن كامل حسن426506 543إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحاتم عثمان شيحان50713 544إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عزيز بشير67141 545إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد سالم ظاهر47158 546إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد سالم ظاهر47170 547إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح احمد جواد51022 548إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم عجيل ابراهيم71244 549إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسان محمد محمود415356 550إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا علي صالح47171 551إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزيد منير احمد68025 552إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد ايوب عبدالجليل63715 553إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن عواد حسير 47478 554إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد اكرم فياض426327 555إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريونس صالح جاسم425685 556إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعدون محمد سلطان414641 557إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربدر منيف عواد426559 558إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد علي حسن424609 559إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربهاء خض  احمد50970 560إعداديةالرسر

هللا ابراهيم425556 غام خير قاط االيمن31450صالح الدينذكررص  561إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي فاضل ربيع416100 562إعداديةالرسر

ي خض  حمد425507
قاط االيمن31450صالح الدينذكرهاب  563إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراركان محمد حدو58863 564إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربالل حمد جاسم47956 565إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزياد عبد دخيل47718 566إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكركريم صدام عبيد69950 567إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرضياء رشيد عيىس416890 568إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا محمد علي426618 569إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحمد ابراهيم حمد67719 570إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغسان وحيد عزرا63477 571إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر موفق رشيد48033 572إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر صدام ياسير 414656 573إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عامر عبد71057 574إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود عبدالستار خليفة427471 575إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراوس خالد سلمان59788 576إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسعد نجم عبدهللا69604 577إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرذاكر محمود فرج427258 578إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر جاسم محمد49471 579إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عطية عبود426768 580إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرليث عدنان حسن67540 581إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررجا سلمان شحاذ64339 582إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمنيب علي صالح48311 583إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم جاسم محمد71783 584إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررجب خض  حسير 415557 585إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرموس طلب صبحي424517 586إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمعد عبدهللا خلف62776 587إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر يوسف عطية61734 588إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عيدان خلف426547 589إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرديار محسن محمد70225 590إعداديةالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم صالح شعبان427639 591إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجاسم محمد ابراهيم71398 592إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خالد عبدهللا425134 593إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسن صالح يوسف50672 594إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهشام خض  احمد50497 595إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر حسن محمد48235 596إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد ناظر رصاخ49885 597إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمعد ابراهيم حميد426552 598إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرايمن احمد ابراهيم61316 599إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربهاء حمد جاسم427699 600إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمثي  ستار محمد50967 601إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن خلف مرعيد67199 602إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريوسف مهدي عاضي415319 603إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروضاح صدام عزرا427650 604إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنوري خلف طه49134 605إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربارق ياس خض 459954 606إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس جاسم عبد427852 607إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشجاع عزالدين احمد50627 608إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسفيان خض  حسير 414494 609إعداديةالرسر

 المي جديع424398
قاط االيمن31450صالح الدينذكرمثي  610إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغزوان طاهر محمد58953 611إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالمهيمن كنعان نعمان62584 612إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمصطف  يونس ابراهيم69724 613إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرطالب عبد سطم69337 614إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغانم ثامر غانم59456 615إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبداالله فرحان احمد416781 616إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكردريد احمد عبد49070 617إعداديةالرسر

ي احمد عطية66170 قاط االيمن31450صالح الدينذكرصي  618إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزياد خلف دخيل416605 619إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا عالء فالح427608 620إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقصي احمد نعمة426932 621إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا حسير  خالد63618 622إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي ميرس يعقوب67474 623إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربهاء صالح عبد415888 624إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي صالح عيىس48369 625إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروليد خلف محسن68758 626إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس طلب احمد416119 627إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خلف حسير 415862 628إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود عبدالهادي ابراهيم425335 629إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبيد علي49228 630إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد حديس426057 631إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم محمد سبهان416700 632إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حسير  خلف416092 633إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريوسف فؤاد يوسف50760 634إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر فايق احمد67069 635إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محمد ابراهيم50505 636إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروسام محمد انجاد67937 637إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكركاظم عيىس احمد67641 638إعداديةالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن عيىس صبح416768 639إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي احمد محمد68981 640إعداديةالرسر

 محمد علي426235
قاط االيمن31450صالح الدينذكرمثي  641إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبدالكريم ابراهيم427238 642إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرالعوام مزهر يونس427692 643إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد علي محمد425300 644إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروليد فرحان جادهللا424861 645إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم محمد علي424646 646إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم69352 647إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررضوان داود سلمان49382 648إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد مبارك عيادة416065 649إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرطه عبدهللا حسير 48391 650إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد ابراهيم حسن50948 651إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربهاء سلمان شحاذة63457 652إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمود عبيد62028 653إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند منير احمد68150 654إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمقداد يوسف علي425786 655إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفهد حسن محمد49452 656إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد احديل ابراهيم65414 657إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود عبدهللا محمد49119 658إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسعد مجيد عبدهللا58686 659إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسالم عبدالرحمن احمد427826 660إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسماعيل محمد مطلك71040 661إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن عواد حميد67386 662إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي احمد حسير 48444 663إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررعد سعد احمد427253 664إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقدامة سلمان فرج58719 665إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد مشعان محمد59732 666إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثامر جميل محمد51033 667إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد نصيف باضي50551 668إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبدهللا طلب61878 669إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالحي عمار عبد47889 670إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمفيد محمود خلف67867 671إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحيدر محمد عطاهللا424965 672إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربارق عبدهللا خليفة414539 673إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالحكيم حسن سلطان415791 674إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حسير  عيىس426472 675إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهشام محمد احمد70362 676إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسماعيل عطية نجم58400 677إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبد اسماعيل427148 678إعداديةالرسر

 علي424642
قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي حسير  679إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروعدهللا خلف ظاهر425456 680إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عماد هداش67107 681إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد خلف حمد62860 682إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرارقم خليل ابراهيم58517 683إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عبدالرحمن خض 415596 684إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعامر حردان دوبان62712 685إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشعالن كامل سليمان58531 686إعداديةالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عباس خليفة415231 687إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحاتم عبدالكريم سعد428037 688إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررياض احمد عبدهللا427160 689إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم جاسم حسن50969 690إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراسامة اسماعيل محمد59660 691إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد اسماعيل426451 692إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس عمار خلف428077 693إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي احمد حسير 396074 694إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احمد نامس63819 695إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا حسن بهير48547 696إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر عبدالمجيد محمد47630 697إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد احمد خالد59412 698إعداديةالرسر

ي ابراهيم48801 قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي صي  699إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعزام حسير  خالد58451 700إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد نجيب محمد63265 701إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي حسير  دخيل49736 702إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرديار محمد حسن425404 703إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزياد خلف عبدهللا49364 704إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربنيان حسير  بشير424404 705إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمقدام صبحي عبد46748 706إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرشايع مرشد كريوي63117 707إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد قيس صالح59705 708إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزيد عدنان حسن63439 709إعداديةالرسر

هللا فرحان58894 قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خير 710إعداديةالرسر

و415265 قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد ياسير  خير 711إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسام صالح دخيل71262 712إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد ابراهيم احميد49168 713إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي محمد نايف416841 714إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرزاق احمد خلف59504 715إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعماد فهد داود71442 716إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربسام محمد ظاهر424426 717إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد محمد سبهان415723 718إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجاسم رعد محمد72395 719إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالهادي رافع عبدهللا47942 720إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخلف عشم عطية63577 721إعداديةالرسر

 عيدان علي416728
قاط االيمن31450صالح الدينذكرمصطف  722إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد سامي ارميض49129 723إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغالب محمود عبدهللا47766 724إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفهد عبد عزاوي46737 725إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرضياء عبدهللا ابراهيم68532 726إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرغانم رافع احمد58737 727إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرقدامة يوسف خلف49075 728إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عادل جميل426752 729إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالقادر محمد جاسم48403 730إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالعزيز حمد محمد70790 731إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرايمن لقمان نامس58909 732إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصباح معيوف حسن58302 733إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجاسم محمد سلطان62479 734إعداديةالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكروعد اسماعيل عطية71119 735إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد احمد صالح428009 736إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرذياب ابراهيم خالد70549 737إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسفيان عبدالرحمن خلف50972 738إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد ابراهيم مصطف 49495 739إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمروان عبدالستار خليفة58683 740إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعماد يونس احمد68715 741إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا محمد مطلك71007 742إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبدهللا جاسم50755 743إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر خالد عبدالمجيد68090 744إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان احمد علي425015 745إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررامي زياد احمد414973 746إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرابراهيم شعيب رمضان49062 747إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمد58845 748إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي تركي خلف69849 749إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرلؤي نعمان صالح50467 750إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد علي محمد424878 751إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعزت خالد موس50480 752إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزيد خلف مطلك427074 753إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرانور جادر مروس423063 754إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخض  خلف حمد47883 755إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر محمود برجس49871 756إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالقادر عامر محمد69962 757إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحميد معارج علوان426252 758إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهند عباس خليفة60215 759إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر مطلك محمد50981 760إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد جمال محمد59428 761إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد كامل حسير 427590 762إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكردرع الدين ركاض خض 415729 763إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدالهادي ابراهيم58577 764إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد عيدان خلف424717 765إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي حسير  فليح64792 766إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريوسف صالح يوسف50668 767إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر محمد ابراهيم69627 768إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمثي  خلف محمد424980 769إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد سعود شلواح63334 770إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسيف محمد زالل49529 771إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفاروق محمود عيىس426513 772إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراثير محمد قصب427291 773إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريونس محمد سلطان58695 774إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عادل يونس66034 775إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبد فاضل72210 776إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمرزوك رجب صبحي47284 777إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس عبدالمجيد محمد47645 778إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخالد سلمان شحاذ48357 779إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفؤاد خليل عطاهللا427205 780إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرالحكم محمود حسير 47722 781إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمنصور خلف دخيل414739 782إعداديةالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكررياض احمد عبدالقادر47279 783إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد دخيل احمد427243 784إعداديةالرسر

 علي حسير 427581
قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  785إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد عزرا عياش47004 786إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالحكيم عامر بيدر63659 787إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروسام محمد نايف427540 788إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمر خض  حسن426510 789إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفؤاد كمال علي50940 790إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا محمود عبدهللا47705 791إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكررياض عبدهللا صبحي415338 792إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد داود هجيج426573 793إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد شاكرهللا صالح61710 794إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمعي   ايوب عبدالجليل414767 795إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرزيد عبدالرحمن خلف50731 796إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعزالدين مالك نايف426788 797إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريارس احمد حسن426384 798إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خلف دخيل425074 799إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحاتم مسعود مرعي63407 800إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد محيميد علوان63363 801إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعمار معن عني 521883 802إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدي موس جي 68776 803إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكربنيان سلطان عودة69118 804إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد عبدهللا ابراهيم427956 805إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسيف منير سليمان51012 806إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروليد محمد عطاهللا427840 807إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد خلف ابراهيم62514 808إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي مهند هايس68388 809إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحامد عواد محمد50963 810إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد انجاد عاضي427624 811إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصي  عواد ضيدان426270 812إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعامر حميدي سلطان415199 813إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرهاشم مزهر ابراهيم50976 814إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرداود رجب رمضان58522 815إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود احمد حسير 48440 816إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبدالسالم حسن427207 817ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسلمان محمد ظاهر50959 818بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد احميد عبدهللا426537 819بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالوهاب جاسم محمد50956 820بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروليد عبدهللا حسن49482 821بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكركمال جميل خلف49332 822بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكردهش علوان لواخ49199 823بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرنارص علي حمد47301 824بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرجمعه مخلف حمود50978 825بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد خلف426363 826بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد غانم مشعان426966 827بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرفاضل عباس علي58961 828بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخليل محمد احميد58669 829بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا جاسم محمد50745 830دبلومالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان خلف عبدهللا58240 831دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمنهل محمود عكلة424524 832دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد عبدهللا دخيل48339 833دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخض  جاسم حسير 71201 834دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعامر محمود عبيد50478 835دبلومالرسر

 علي48345
قاط االيمن31450صالح الدينذكرصدام حسير  836دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمبارك خلف دعيجن60084 837دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكركردي عراك حواس71283 838دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصدام حسير  خض 51035 839دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرصالح عبدالقادر حمود48303 840دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحسان حمد ظاهر47291 841دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدالرحمن خطاب عمر50947 842دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرحسير  صالح محمد69511 843دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعيد طه عبدهللا428029 844دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمنيف حسن عبداللطيف426086 845دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرثائر حمدي علو415153 846دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعالء حسن خلف67835 847دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرموفق خميس حميد47828 848دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرسعد نجم هالل59425 849دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد حسن خلف69994 850دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكريونس اسماعيل مصلح46777 851دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمود صالح حسير 47182 852دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكروعد يوسف محمد50554 853دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعويد شحاذ سلمان59496 854إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد حمد49460 855إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرخليل ابراهيم هايس50735 856إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد حدو جفال59863 857إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبد59267 858إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراحمد محمد طرخ51038 859إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعلي احمد حسير 47620 860إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرعدنان جاسم احمد58483 861إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد49417 862إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكرمهدي عاضي حسير 424681 863إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينذكراياد كمال علي50953 864إعداديةالرسر

غنية مرعي هايس427599
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 1بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىردينة طارق ابراهيم424704 2بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنهلة عبدهللا عيىس50993 3بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمي  عيىس طعمة47777 4بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىامل محمد خض 50973 5بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسيناء محمد خض 62825 6بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنجيبة عبدهللا حمو50994 7بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنداء احمد فرج427749 8بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرسور مهندى ابراهيم426938 9بكالوريوسالرسر

و50938 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهمسة نزار خير 10بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىبتول خلف ظاهر47851 11بكالوريوسالرسر

ى حسير  هامان59378 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىبرسر 12بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسمر حسير  موس424661 13بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىوفاء عبدالعزيز عسل47187 14بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاالء صالح اسماعيل428045 15بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىريام عبدهللا حمد427515 16بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسىه خض  صالح59926 17بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىعبير عطاهللا محسن48092 18بكالوريوسالرسر

عزيزة صالح علي47250
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 19بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىخولة جودة كاظم424617 20دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىجميلة احمد عكيد48782 21دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسمية ابراهيم خض 59452 22دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرمزية محمد حويجة71086 23دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايسون مرشد جواد59419 24دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىامل رمضان نجم47243 25دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىيرسى علي احمد47862 26دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشهالء كامل عبدهللا59036 27دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىندى احمد عطية50952 28دبلومالرسر

خالدية كامل تركي59069
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 29دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىناهدة رمضان نجم426781 30دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىغالية خليف مغير426330 31دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشيماء محمد جاسم427709 32دبلومالرسر

عبير سامي حماد47857
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 33دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىبسيمة ابراهيم خلف58447 34دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىباسمة جي  محمود59394 35دبلومالرسر

انتصار علي حميد58923
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 36دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنادية ادهم حسير 427279 37دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسناء حسير  محمد426488 38دبلومالرسر

قاط426492 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىحمدية صالح رسر 39دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسوسن وحيد داود424624 40دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاضحية محمد صالح50935 41دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىخولة جمعة جندل47739 42دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىخولة ابراهيم احمد427722 43دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشيماء حسير  حميد48829 44دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىابتسام خلف نجم50471 45دبلومالرسر

ي427698 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىريم عيىس صلي  46دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىانسام عبدهللا حمد427531 47دبلومالرسر

ي47872 مكارم فاضل صلي 
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 48دبلومالرسر

ي صالح حسن425322
 
قاط االيمن31450صالح الدينأنيىصاف 49دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشاهة عيىس عروة425584 50دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىارساء ابراهيم خض 50974 51دبلومالرسر

هيفاء علي حميد58933
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 52دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرجاء صالح عطية428038 53دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىوالء خلف حمد51036 54دبلومالرسر

ي58623 ريام فاضل صلي 
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 55دبلومالرسر

ي58629 صبا فاضل صلي 
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 56دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرسل خلف ظاهر64874 57دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمها احمد محمد427314 58دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسندس عبدالحميد طه59465 59دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىدالل عبد فاضل59062 60دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنادرة ادهم حسير 427048 61إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنجالء محمد حسير 426040 62إعداديةالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايالف غانم جمعة58506 63إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىبدور مهندى ابراهيم47925 64إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسارة خليفة طرنجم427081 65إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمنال خض  عباس48922 66إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرقيه فتحي عباس50568 67إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرويدة فتحي عويد59388 68إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايمان فرحان احمد427735 1ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىفاطمة عبدالقادر محمد48508 2ماجستيرالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاالء خلف احمد51031 3بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسوالف خلف ظاهر50375 4بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرواء صدام حسير 47221 5بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىفاطمة عبدهللا جاسم49852 6بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرقيه ركاض محجوب425003 7بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىيرسى خلف موس48350 8بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىدعاء عبدالهادي عبدهللا425572 9بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىزينب خلف ابراهيم47948 10بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرانية جاسم محمد49467 11بكالوريوسالرسر

هبة علي عبد63067
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 12بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىزينب جواد درب49464 13بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهبة محمد حسن59292 14بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسهاد سهيل حسن426353 15بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهبة عطاهللا اسماعيل425316 16بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىعبير سعدي عبد426036 17بكالوريوسالرسر

هناء اسماعيل علي99909
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 18بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهبة صالح عبد49206 19بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمنازل فتحي عويد62167 20بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسىه احمد حديس61954 21بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشهد احمد عبدهللا50598 22بكالوريوسالرسر

رسى علي عواد48948
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 23بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىابرار صالح محمد49137 24بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىوداد يوسف علي50599 25بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىيرسى جمعة عطية58833 26بكالوريوسالرسر

جنان علي جدوع49326
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 27بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىوئام مزهر احمد50658 28بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهيفاء خض  عباس48863 29بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىزينب احمد فرج58715 30بكالوريوسالرسر

ايمان عيدان علي427923
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 31بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمريم خالد خليفة47151 32بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىجنان عزيز احمد426148 33بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىميمونة عامر محمد49413 34بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهناء ركاض محجوب427867 35بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاضحية خلف احمد48278 36بكالوريوسالرسر

ى خليل علي50491
قاط االيمن31450صالح الدينأنيىبرسر 37بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىبدور فارس عيدان58639 38بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسارة محمد حسن425387 39بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىانوار هاشم صالح426050 40بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمي  موس درب48367 41بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسهاد جمعة هرم415293 42بكالوريوسالرسر



قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهالة محمد ابراهيم50509 43بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىفادية حارص  رصاخ424817 44بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىندى احمد حسن427860 45بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشيماء حسير  عبداللطيف421990 46بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاري    ج خلف درويش427797 47بكالوريوسالرسر

نور علي عبد47126
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 48بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمريم رياض محمود50944 49بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىازهار احمد فرج59525 50بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىكرامة جمعة هرم427544 51بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرحمة جمعة عطية58819 52بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرحمة عبدهللا عجيل49233 53بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسارة حمد عواد49258 54بكالوريوسالرسر

ق عبدالحميد طه58379 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاستي  55بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىيونس احمد خلف427964 56بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىزينب عبدالكريم خلف425087 57بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشيماء اكرم مهدي426230 58بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىذكاء خلف حمد49339 59بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىميادة فيصل احمد65671 60بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايفان عبدالهادي سعدون48331 61بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىزينب اسماعيل جبار425525 62بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىزينب جاسم محمد426478 63بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنور عزيز يونس517195 64بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىدعاء محمد عطاهللا49287 65بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهناء محمد خلف426371 66بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسارة فتحي عباس70019 67بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىجفان حمد محي48869 68بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنجاة احمد موس427085 69بكالوريوسالرسر

اس جمعة ابراهيم49284 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىني  70بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشيماء صالح محمد49124 71بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىختام عبدهللا حمد427554 72دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمروة خالد خليفة70395 73دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىريام فخري ابراهيم427830 74دبلومالرسر

ي ناهض ابراهيم47332
قاط االيمن31450صالح الدينأنيىتهاب  75دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىحال نجاح اسماعيل59355 76دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىياسمير  بحري يوسف48776 77دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمريم احمد خلف70370 78دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرفاة عبدهللا صالح426722 79دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىحنان فرحان احمد427745 80دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىحنير  مشعل خالد48764 81دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسوسن محمد دخيل47649 82دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىفريال مصطف  ابراهيم62287 83دبلومالرسر

د51004 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىيرسى تركي مي  84دبلومالرسر

وق جادر مروس426957 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرسر 85دبلومالرسر

فاطمة نعمان علي59236
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 86دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسها محمود صالح427683 87دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىبان خلف حمد49961 88دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنضال خض  عباس425025 89دبلومالرسر

 علي58493
قاط االيمن31450صالح الدينأنيىعبير حسير  90دبلومالرسر



ي58615 رؤى فاضل صلي 
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 91دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاريام صالح عطية427853 92دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاعزاز محمد عبود427219 93دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايمان حسير  خالد46756 94دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىامل محمد جمعة47730 95دبلومالرسر

ى خلف رجب426185 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىبرسر 96دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهند مصطف  ابراهيم415006 97إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمروة خلف جدوع50688 98إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىحنان خليل حسير 59408 99إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاالء عامر محمد69976 100إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرواء عبدالرزاق عبليش61797 101إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىعذراء معن عني 426741 102إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرحمة ابراهيم احميد59974 103إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىميعاد عبدالقادر محمد416903 104إعداديةالرسر

و425989 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىريم نزار خير 105إعداديةالرسر

 علي احمد416623
قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمي  106إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىوفاء ناهض ابراهيم64301 107إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرسل محمد ابراهيم71351 108إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمي  جاسم محمد426366 109إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىفاتن فاضل درويش64919 110إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىانغام ظاهر رصاخ48472 111إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىزياد عادل عبدالرحمن58262 112إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايمان محمد عواد63111 113إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنورس خلف ظاهر50368 114إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسارة نجم عبدهللا427287 115إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىبثينة صالح حسير 61872 116إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمها سعيد عيىس426749 117إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهبة احمد ابواليقضان69316 118إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمها مجبل صالح59513 119إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمنتىه مشعان صالح58566 120إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنور بسمان خليل59949 121إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنور احمد ابواليقظان69809 122إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنىه محمود صالح416869 123إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىفاطمة جمعة ابراهيم62745 124إعداديةالرسر

ي حسير  صالح50678
قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاماب  125إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىدعاء اسماعيل عبدهللا427781 126إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايمان عبدهللا محمد50980 127إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايمان خليل حسير 50544 128إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمنال عبدالرزاق عبليش61844 129إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاسماء حمد عبد63868 130إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرند سعد عبدالرحمن62128 131إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسناء احمد سلمان415035 132إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىصبا خلف درويش71549 133إعداديةالرسر

خلود نجم علي427875
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 134إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسارة نعمة عبدهللا426603 135إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنور صباح جارو426766 136إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسح  مشعان صالح61550 137إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنور ناظر رصاخ48945 138إعداديةالرسر



كوثر علي عثمان70505
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 139إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىليل خلف صالح414435 140إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىضح خليل عبيد71223 141إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىجنان فرحان احمد416793 142إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىندى عادل حميد426531 143إعداديةالرسر

دالل محمد علي48562
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 144إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمي  انيس علي63154 145إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىحنان جادر مروس415986 146إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايالف محمد عبيد49755 147إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىمروة عبدالسميع مسلط68864 148إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهدى عبدهللا نجم46793 149إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسمية دخيل محمود61754 150إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنازك عبدهللا عجيل65710 151إعداديةالرسر

و415246 قاط االيمن31450صالح الدينأنيىامنة ياسير  خير 152إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىجهينة صالح حسير 62188 153إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىايمان هاشم عبد50696 154إعداديةالرسر

روى علي عواد48780
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 155إعداديةالرسر

ماجدة علي جدوع427898
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 156إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنور داود سالم427977 157إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىجهراء محسن حسير 459965 158إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاعتقال امديد خلف46856 159إعداديةالرسر

سفانة حاتم علي47782
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 160إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهبة خلف درويش71689 161إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىيقير  حمد محي61699 162إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسارة موفق محمود427283 163إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهبة عدنان يونس426544 164إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنبع فالح حسن58366 165إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسارة كامل حسير 427595 166إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىسورية احمد ابو  اليقظان426281 167إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشيماء شيخ احمد50942 168إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىرفد ساسان عبدهللا427688 169إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنىه مشعان صالح61466 170إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنبا سعد عبدالرحمن62108 171إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىدعاء فرج محمد427330 172إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىندى سالم عبدهللا48932 173إعداديةالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىزهور حسن محمد47963 174بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىزهرة محمد جمعة47726 175بكالوريوسالرسر

صافيه راكان علي50955
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 176بكالوريوسالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىيرسى احمد موس353324 177دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىفضيلة حمد حسير 47931 178دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىهناء اسماعيل عبدهللا425543 179دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىشيماء يعقوب يوسف58744 180دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىنضال عواد محمد48308 181دبلومالرسر

هند سامي حماد62905
قاط االيمن31450صالح الدينأنيى 182دبلومالرسر

قاط االيمن31450صالح الدينأنيىاخالص ناظم عبدهللا58478 183إعداديةالرسر

1دكتوراهالدجيل21451صالح الدينذكرحاتم كريم خضير523357

2ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرعلي كاظم عبيد152175

3ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكررشاد حسون نصيف156561



4ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرمجيد حميد ساهي523140

5ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرغازي زعيان لطيف523271

6ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكراحمد جهاد جابر496111

7ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكردريد ضياء مهدي156491

8ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرقاسم مزحم ساهي523143

9ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر حسير  عباس156107

10ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرخميس محمد كرحوت156617

11ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرعلي عباس عبد496133

12دبلوم عاليالدجيل21451صالح الدينذكرمازن علي عبدالحسير 153619

 علي152109
13دبلوم عاليالدجيل21451صالح الدينذكرمنتظر حسير 

14بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررعد جعفر عزيز156738

15بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرباسم كريم هادي152128

16بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرقاسم حسون عباس156858

17بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكروسام يوسف احمد442688

18بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد خليف حمزة152412

19بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعالء صفاء علي156453

20بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرسامر عادل فليح155962

21بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعباس عبدالهادي جواد442690

22بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  علوان كاظم151521

23بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررياض محمد عبيد153335

24بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعالء عباس علي156612

25بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرردام حاتم حمادي150423

26بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد خليل عطاهللا157107

27بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد عبدالكريم عبدالرزاق523171

28بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرابراهيم محمد مهدي496103

29بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمازن محمد مهدي156622

30بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعدنان ابراهيم حسير 150930

31بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد عبدالعزيز حسير 155827

 علي ظاهر496180
32بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسير 

ي دايح154600
 
33بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراثير عبدالباف

34بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكردريد عبدالعزيز حسير 157247

35بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررسول حسير  حسن152349

36بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمود عدوان عبدالرضا442629

37بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي هاشم محمد442719

38بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر علي حسير 156097

39بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعدي شكر عبداالمير157111

40بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد عبدالجبار علي523295

41بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر علي عباس153356

42بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررائد عبداالمير منصور152238

43بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد عبد سلمان156205

44بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعماد شاكر ياسير 496079

45بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررائد حسير  مهدي157241

46بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرجواد كاظم محمد156001

47بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعبدالرسول سعد حاتم153580

48بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرفراس محمد فرحان156518

49بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد عدوان عبدالرضا442632

50بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمثي  ناجح جبار496138

51بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر سعد حاتم153551



52بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد زبار زين496225

53بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراياد كاظم عبيد152563

54بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكروسام علي ظاهر156886

55بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد محمود حمزة155856

56بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد فاضل حمودي156852

57بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرليث برع عباس154854

58بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد منهال عباس442019

59بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمهدي نصيف عباس523371

60بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسن علي شاكر152077

61بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعمار حسون علوان496078

62بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر حسن مهدي442607

63بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمخلد سعدي رحيم153538

64بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرثامر عراك حسير 441967

65بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحازم محمد مهدي156632

66بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرجعفر حسن احمد496140

67بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر فائق محمد151584

68بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد محمد عبد155850

69بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرنصير شاكر ياسير 442635

70بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحسن نايف احمد442695

71بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر عبدالهادي عبدالرسول496068

72بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي لفته حمد496063

ي محمد154455 73بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي صي 

74بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد عبد جسام150771

75بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحمدي صادق جعفر496064

76بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرخضير عباس حمد496104

 علي نزال156214
77بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسير 

78بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرلىم حميد عباس155878

79بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  احمد محمد156142

80بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرثائر مسلم جواد156667

81بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرنسيم جميل شاكر154301

82بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكربهجت عبدالرزاق حسن496172

83بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرسمير عزيز جواد496105

84بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكروسام حسير  حسن157013

85بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرداود سلمان حسون154105

86بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرقصي علي صالح153375

87بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعبدهللا فاضل سلمان155840

88بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد جاسم لطيف151306

89بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد فالح حسن156119

90بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرسيف عادل حميدان153732

91بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرسلمان عبد سلمان155977

92بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرنجم الدين قيس نجم496195

93بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد عباس فائق496062

94بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد احمد عبيد496155

95بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد غانم مبدر154550

96بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي حسن هادي151862

97بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررسول عبداالمير محمود156528

98بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسن باسم صالح156460

99بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد علي كاظم496204



 تركي صالح523285
100بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمعي  

101بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرياسير  مزهر ياسير 154798

102بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرازهر حميد موله496166

103بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرهاشم جاسم حسون155741

104بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي فيصل جسام496247

105بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد كريم خضير152214

106بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر جاسم محمد496125

107بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرليث صادق جعفر442684

108بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرنوار سعدي ظاهر442614

 علي154486
109بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد حسير 

110بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمنتض علي ظاهر153223

111بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكريوسف علي نزال156331

112بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعبدهللا ماجد حسون156866

113بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد حسير  جاسم496115

114بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرالحسن علي فاضل442002

115بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرابوالقاسم حسير  جاسم496116

116بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعمار اسماعيل محمد156437

117بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكركاظم خميس جواد496123

118بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكربكر وليد خالد441934

119بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعبدهللا علي فاضل523374

120دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرثامر عبدالحسير  هادي154629

121دبلومالدجيل21451صالح الدينذكريوسف محمد يعقوب150833

122دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعدنان علوان كاظم442675

ي523168  كرج 
123دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحمزة حسير 

ي مهدي523240 124دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرخالد ناج 

125دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعلي حسير  مهدي523244

126دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد فيصل عطاهلل155909

127دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرسعد جاسم عبدالحسن153389

128دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعلي محمد محمود157089

129دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرجاسم جميل ايوب523215

130دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر حاتم عبدالحسير 523180

131دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر مجيد عيىس523176

132دبلومالدجيل21451صالح الدينذكراياد جاسم حسير 156960

133دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرسيف سعد جواد496262

134دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحسن جاسم عباس496218

135دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرنصير عبيد حسير 156239

136دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد مهدي حسن153793

137دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  محمود حسن157097

138دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعزيز خليل ابراهيم152008

 علي عبيد154076
139دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف 

140دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرنصار سعدي ظاهر442612

141دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرهاشم مجيد حسن157056

142دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعلي عبد هادي154424

143دبلومالدجيل21451صالح الدينذكراحمد طالل احمد151001

144دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعلي طعمة احمد442641

145دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعباس حاتم احمد442238

146دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعلي جليل محمود152331

147دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرهيثم مهنا علي436846



148دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرميثم ابراهيم حسير 496095

149دبلومالدجيل21451صالح الدينذكراحمد سعد ثامر496083

150دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد علي محمد496093

151دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعلي محمد ذياب151777

152دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر عبدالرسول دايح442708

153دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمنتظر فاضل جاسم496114

154دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرقيض علي تركي442583

155دبلومالدجيل21451صالح الدينذكراحمد حاتم احمد496065

156دبلومالدجيل21451صالح الدينذكراحمد حميدان علي154196

157دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد اسماعيل محمد496099

158دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  حاتم عبدالصاحب496108

159إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعباس محمد علي155821

160إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرخالد خشان علي156168

161إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي سكران علي442144

162إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراركان محمود شكر496098

163إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد احمد سمير154331

164إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرسيف صباح عبدالمجيد496087

165إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرجاسم علي تركي152197

166إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراحمد نعمان احمد150812

1ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرعمار عبدالحسير  مجيد156871

2ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرعمر عباس فاضل496124

3ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرنزار خلف عزال156979

4ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرعامر صادق جعفر496086

ي496188
5ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرمهند محمد هاب 

6بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررافع جهاد احمد156089

7بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد غالب جعفر154738

8بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكريحير عارف صالح442681

9بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحسن كاظم محسن156150

10بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد احسان كاظم496266

11بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعبدالرزاق زعيان لطيف156251

12بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرابراهيم خليل عليوي153418

13بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  حسن سلطان156418

14بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد صفاء نصيف157169

 علي151614
15بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرسجاد حسير 

16بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمهند هاشم عدوان442698

17بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرايهاب محمود ابراهيم152628

18بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرذوالفقار محمود عباس496269

19بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرفاضل حيدر شاكر153631

20بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسن خميس كريم496205

21بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرسمير عادل رشيد156466

22بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرياسير  مزهر حسن156898

23بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسنير  محسن جاسم156554

24بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعبدهللا باسم مزحم496143

25بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررمضان محمد حسير 156574

26بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  عزيز علوان496142

27بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرجاسم ضياء مهدي157233

28بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرسمير سعيد حميد154520

29بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمهند مهدي حميد154231



30بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحاتم كريم خزعل152815

31بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمنتظر محمد عباس156360

32بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعبدهللا جمال عبدهللا496274

33بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد احمد صالح442621

34بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد523158

35بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمهند خضير عباس496069

36بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسن علي حسير 496075

37بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعباس عبدالصاحب عباس155739

38بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرقاسم حميد مجيد155923

39بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرامير علي جسوم442649

40بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرجاسم زيدان سعيد156746

41بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرسيف سعد عباس151679

42بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرذوالفقار مزهر ياسير 154783

43بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرجاسم حميد مجيد155937

44بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد حسير  عباس442659

45بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررباح صباح لطيف157222

46بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكركرار عبدالحسير  جواد156363

47بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسان ثابت حسير 155809

48بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرشهاب احمد صالح496148

49بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر حسير  علوان442671

 علي496081
50بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكريوسف حسير 

ي داود156342
51بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي هاب 

52بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد ليث نجم496182

53بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرصفاء جاسم احمد442737

54بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمثي  ابراهيم محمد156637

55بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمبدر جاسم مبدر156603

56بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعباس فاضل خزعل496230

57بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكررسول هادي عباس523163

58بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي محمد حسير 496146

59بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرسجاد عباس حسير 156270

60بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد باسم كريم156337

61بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمنتض حماد شيخان496101

62بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسن محمد حسن157162

63بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد محمد جاسم523343

64بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرزيد نهاد كاظم156596

65بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرابراهيم عبدالهادي علوان157094

66بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرفالح صباح لطيف157227

67بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمروان محمد لطيف156353

68بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسنير  طه ياسير 156849

69بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرماهر شالل حركان496152

70بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعبدالحسير  عبدهللا علوان442725

71بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد حسير  محمد496149

72بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر صادق جعفر496091

73بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي حسون محمد156584

74بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرايوب احمد ابراهيم153959

75بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكركمال الدين عباس لطيف156539

76بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراوس عادل حسن157205

77بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد نزار علي156234



78بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرصفاء حسير  لطيف156355

 علي عبيد156974
79بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسير 

80بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسن عباس علي151408

81بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمرتص  عبد سلمان496077

 يحير عيىس496144
82بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف 

83بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراوس خالد محمد157061

84بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرنورالدين قيس نجم496194

85بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعالء احمد سمير157039

86بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعثمان جعفر علي496060

87بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد عادل حمود156034

88بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسام علي حكمت154148

89بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  محمد كامل156935

90بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرايمن احمد ابراهيم153974

91بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعباس حميد رحيم496147

92بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد باسم صالح157100

93بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحمزة احمد سلمان156641

94بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرشعيب محي احمد155996

95بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي هشام حميد154843

96بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي فائق محمد151324

 نعمه علي156650
97بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف 

98بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي عبدالحسير  جاسم154338

99بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعباس حكمت مجيد157023

100بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد فالح حسن153900

101بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد عادل سامي156067

102بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد جاسم حسن155894

103بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكريونس نوفل محمود156548

104بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعالء عبدالهادي عبدالرسول156425

105بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرحمزه اوس احمد442638

106بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكربشير مهدي حميد154315

107بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراثير عبدالكريم عباس156876

108بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد احمد علوان523166

109بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد هاشم محمد156504

110بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعلي سهيل نجم156190

111بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكراحمد اسماعيل علوان523329

112بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد ستار عليوي156534

113بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف  يوسف احمد442687

114دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعلي حسير  محمد496150

115دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمهند عماد عبدالمجيد496187

116دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعمر تركي حسن146011

117دبلومالدجيل21451صالح الدينذكريارس ستار عليوي156471

118دبلومالدجيل21451صالح الدينذكربسمل فاضل عبدالعظيم154761

119دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد جميل شاكر154116

120دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرغسان عبدالحسير  علوان496080

121دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمنذر مطلك وادي151629

122دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر جاسم حميد157151

123دبلومالدجيل21451صالح الدينذكروسام حسون حمد156483

124دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد ردام احمد154504

125دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرسجاد ثامر خضير156894



126دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحمزة نعمان احمد496110

127دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمهند علي عبيد154037

ي محمد496127 128دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرجاسم صي 

129دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحسن احمد صالح496275

130دبلومالدجيل21451صالح الدينذكراحمد قاسم حسون156303

131دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرهاشم باسم حسن156442

132دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرعيىس صباح لطيف156373

133دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرحسن اسماعيل محمد442730

134إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعباس فالح حسن523227

135إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعثمان عادل حسن155846

136إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرجعفر مهدي صالح154816

137إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمقداد علي محسن151296

138إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد عادل سامي156600

139إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  حيدر صالح155955

140إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكربهاءالدين قيس نجم496198

141إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعبدهللا احمد علي442714

142إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعدي رباح هادي156172

143إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكربكر وسام يوسف442130

144إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي حسن عداي154900

145إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرليث جبار حسن152028

146إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي رياض رحيم496202

147إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكركرار علي موس150556

148إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي احمد جسام496259

149إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرانور محمد عباس152594

150إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرجاسم محمد علوان155985

151إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعبدهللا غسان ابراهيم153670

152إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد نزار علي153309

153إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحمزة رعد حميدان156881

154إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراحمد جاسم محمد156247

155إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعبدالكريم علي كريم150988

156إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعباس كريم جاسم153265

157إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحسن علي عمران156837

158إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي جاسم حسن152096

159إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي خميس عبد496268

160إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراوس سلمان محمد496207

 محمد علي496135
161إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحسير 

 علي زبار150667
162إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف 

163إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعبدالمحسن سعدون عبيد156843

164إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرامير  قاسم ابراهيم151946

165إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف  ردام احمد154875

166إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد حسن مجبل154583

167إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراحمد ليث حسير 153648

168إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي حسير  عبدالمطلب156228

169إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراحمد سعد عبدالرضا151031

170إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر سعد عباس496183

ي523155 171إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي مهدي صي 

172إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف  سعد حميد496191

173إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكردحام قاسم رسحان442625



174إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحكيم خضير عباس153116

175إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكررزاق حيدر ظاهر523319

176إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعمار فاضل علوان152519

177إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر شهاب احمد155859

178إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمنتظر عمار عبدالرسول150514

179إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكريارس علي حسن154569

180إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد عباس فاضل523148

181إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمسلم كاظم محسن156579

182إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد صالح كريم154468

183إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراحمد محمد علي154513

ي496112  مهدي صي 
184إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف 

185إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد عقيل عباس442754

186إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرامير قاسم حسن153084

187إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعثمان فالح حسن156123

188إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف  فاضل سلمان155973

189إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرسفيان عدنان ابراهيم154216

190إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمدالباقر رعد جعفر151282

191إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمهند جاسم محمد152276

192إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراحمد عباس مهدي151902

193إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  بشار خليل153691

194إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي ابراهيم خليل154593

195إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعبدالرحمن فالح حسن442045

196إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحسير  عقيل نايف496151

197إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد مطر حديد442693

198إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف  محمود عدوان155992

199إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعمر فالح حسن152220

200إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراحسان اسعد عبدالطيف154672

201إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرسجاد قيس صادق156588

202إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرابراهيم غسان ابراهيم523151

203إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحيدر سلمان حكم496107

204إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرصالح فيضان ذيب150807

 عبدالحسير  نجم150606
205إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمصطف 

206إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكريارس محمد زبار150654

207إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرسجاد علي حسير 154837

208إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحسن صفاء علي153037

209إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحسام احمد حسير 152300

210إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرشهاب احمد جسام441861

211إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرهيثم عاجل سلطان496174

212إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحاتم كريم جاسم153229

213إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرعلي رافد علي152464

 علي خزعل441877
214إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرحسير 

215إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد اكرم جعفر154752

ه احمد سمير157051 216ماجستيرالدجيل21451صالح الدينذكرسفير

217بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرعباس محمد علي442646

218بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد علي عباس496153

219دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرغزوان حسير  مهدي156686

220دبلومالدجيل21451صالح الدينذكرمحمد حسن عبود496058

221إعداديةالدجيل21451صالح الدينذكراحمد عبد جسام442115



1ماجستيرالدجيل21451صالح الدينأنيىصفا صادق جعفر496089

اس فاضل خضير496185 2ماجستيرالدجيل21451صالح الدينأنيىني 

3بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىهناء عبدالحسير  عباس496373

4بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىزينب محمد زين العابدين155719

5بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىنور سعيد حاتم155862

6بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىسهاد محمد مهدي496169

7بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىزهرة ساجر مهدي496092

8بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىحنان صالح مهدي441912

9بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىايمان محمد حسن496066

10بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىوفاء عبود هادي152138

11بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىانعام محمد حسن150629

12بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىزاهية سالم مصطف 496120

13بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىزينب خضير عباس496061

14بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىاالء محمد مهدي152163

15بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىانغام محمد جاسم496102

16بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىمروى مجيد نايف156446

17بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىزينة موس مصطاف442745

18بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىاناهيد عادل حسون442174

19بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىفاطمة حميد حاتم496156

20بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىسلوى حسن هادي157210

21بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىارساء معد حميد156511

22بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىرسى عماد عبدالمجيد496090

23بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىنور رسحان عبيد523305

24بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىشهد عباس عبد496088

25بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىسلىم لطيف نصيف496216

26بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىلبي  نهاد كاظم155799

27بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىحسنة علوان درويش156968

28بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىسعاد سالم مصطف 154561

29بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىذكرى عادل حسون156113

30بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىياسمير  فاضل جاسم156320

31بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىسماح اسعد عبدالطيف154697

32بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىهيام رياض مهدي156326

33بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىارساء فائز جاسم496213

34بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىرغد حسن علوان153160

ة جاسم محمد496128 35بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىامير

 تركي حسون156951
36بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىمارلير 

37دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىوسن اسماعيل عبدالحسير 156287

38دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىحنان جاسم كريم496082

 محمدعلي سعيد154769
39دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىمي 

ى احمد عباس151688 40دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىبرسر

41دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىارساء حاتم حسن496137

42دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىشيماء حبيب حميدان496076

43دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىحوراء جاسم هجول152368

44دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىنادية زيدان نصيف154368

45دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىوفاء محمد حاتم441949

46دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىعلياء عزيز حسن152450

47دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىذكرى صالح مهدي523249

48دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىسناء عباس لطيف156822



49دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىهند اسماعيل محمد496175

50دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىسهاد كاظم حسون496072

 علي فرحان156280
51دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىياسمير 

52دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىحنان منهال عباس496177

53دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىهيفاء عباس حسير 156595

54دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىلىم سعد علي154607

55دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىاالء عزيز حسن156522

56دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىميسم رسحان عبيد154400

57دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىعبير حسير  لطيف496132

58دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىضح سليم ظاهر156476

59دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىفيحاء عبدالحافظ صالح151502

60دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىانعام ثابت حسير 156199

61دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىمنار رياض مهدي152154

62دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىايناس هادي محمد442218

63دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىلبي  محمد جاسم153199

64دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىسعاد محمد عزاوي150793

65دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىعلياء حافظ حسير 152066

66دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىندى محي احمد152924

67دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىانتصار خوام عباس150410

68دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىايمان سعدون جاسم155733

69دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىرشا فاضل ياسير 523361

يف ابراهيم523363 70دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىانتصار رسر

مي محمد زيدان153822
71دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيى

72دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىايات اسماعيل محمد496096

73إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىصباح فالح جياد155727

74إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىزهراء عباس عبد496134

75إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىهناء فلضل محمود496141

1ماجستيرالدجيل21451صالح الدينأنيىزينب غالب جعفر154743

2ماجستيرالدجيل21451صالح الدينأنيىوسن محمد حسير 496145

3بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىبيداء عائد رشيد155930

4بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىمروة اسماعيل علوان523337

5بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىسح  جاسم حسن156177

6بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىمروة عماد قاسم156830

7بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىسح  مهدي حميد154263

هدير علي حسير 157198
8بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيى

9بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىاسية احمد سمير157043

10بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىميالد جعفر زيدان500258

11بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىارساء صادق محمود442727

12بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىرسور جاسم حسون157174

13بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىغريبة عائد حميدان156308

14بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىرسى سعد حسن442657

15بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىحنير  اسكندر طعمة156672

16بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىزهراء شاكر محمود414551

17بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىحوراء حسن سلطان156378

18بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىرسى فرحان عباس156498

19بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىندى مطلك وادي151599

20بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىنور ليث حسير 496130

21بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىاالء خضير عباس156566



22بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىميسم جاسم حسن155892

23بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىاية حيدر كامل156259

24بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىعبير فالح حسن523234

25بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىنبا جمال سلمان152772

26بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىهبة سعد جاسم156293

اس ضياء علي156431 27بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىني 

28بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىنور عامر اسماعيل442603

29بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىسناء حسن علوان496215

30بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىايات مالك حسون156050

ي155724 اسماء احمد كرج 
31بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيى

 علي هادي157181
32بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىياسمير 

33بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىايناس علي حسير 442190

34بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىزهراء عقيل نايف442644

35بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىايات جاسم حسن156128

36بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىوالء عالء حسير 496119

37بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىنورس سهيل نجم156349

38بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىوصفاء حسير  جياد151931

ي مهدي احمد496070
39بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىض 

40بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىرفيدة موس مصطاف442749

41بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىتبارك عباس حسير 156277

42بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىزينب مهدي احمد155914

ي151533 صابرين احمد كرج 
43بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيى

44بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىرقية محمود عباس496154

45بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىنور مهدي فرحان442678

46بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىهاجر مهدي احمد155919

47بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىبدور كنعان سعدون499703

48بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىرقية نزار فاضل154255

49بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىدعاء حسير  علوان150370

50بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىضفاف مهدي احمد155943

51بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىهند كريم مجيد156061

52بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىرسى ماجد حسون156297

53بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىدعاء راصد مازن156753

54دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىرؤى محمد جاسم496094

55دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىزينة حكمت مجيد156042

56دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىنور كريم جاسم152742

57دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىزينب محمد عبدالحسير 155950

58دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىزينب باقر صادق155835

59دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىذرى حيدر عبدالحسير 441895

60دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىمريم جعفر زيدان500263

61دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىمروة احمد صالح496272

62دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىنور سعد حسن151979

63دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىحنير  حسير  محمد523160

عالية علي هادي157195
64دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيى

65دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىنور عباس شكر150475

66دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىقيس ثائر محمد152533

نور كاظم علي150507
67دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيى

68دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىرفل احمد حميدان152694

69دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىرشا كاظم محسن156156



70دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىشيماء اسعد عبدالطيف154682

71دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىلمياء صالح حميد155903

72دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىزهراء غالب جعفر156677

ريام علي كريم151128
73دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيى

74دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيىبثينة حمدي حسير 496241

ين تركي حسون154349 سير
75إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيى

76إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىهبة احمد عبد442121

77إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىارساء محمود ابراهيم150957

78إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىحنير  جاسم حسن156075

79إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىايمان منهال عباس153449

80إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىفاطمة مهدي حميد154242

81إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىرقية حبيب ابراهيم149315

82إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىغدير رعد جعفر151260

83إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىرباب حسن شعبان154088

84إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىاية راصد مازن154661

 فاضل علي496067
85إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىتف 

86إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىاية عدي عبدالهادي154545

87إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىغفران محمد عبد442125

88إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىاطياف عماد عبدالمجيد156704

89إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىخلودة نايف احمد496168

90إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىغدير حيدر كاظم523245

91إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىزينب محمد جاسم523223

ة جاسم حميد157147 92إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىامير

93إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىفاطمة قاسم عباس496136

94إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىسلوى سعيد حميد154722

95إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىرسى هاشم جامل442107

96إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىغفران عماد عبدالمجيد496131

97إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىرضاء حيدر كامل156264

98إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىايناس جاسم حسن157238

99إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىارساء عدنان علوان434661

100إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىفاطمة احمد حسير 244155

101إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىسكينة عبداالمير ابراهيم154707

102إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىمريم ظافر عباس155817

103إعداديةالدجيل21451صالح الدينأنيىشهد عدنان علوان151558

104بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىجنان نديم حمزة153504

105بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىهدية جاسم محمد155871

106بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىنادية طالب حمادي156542

107بكالوريوسالدجيل21451صالح الدينأنيىغفران جاسم محمد155865

ضفراء علي عزاوي157086
108دبلومالدجيل21451صالح الدينأنيى

1دكتوراهالدور11452صالح الدينذكرظافر مدجي فيصل90747

2دكتوراهالدور11452صالح الدينذكراحمد ظاهر خسارة402738

3دكتوراهالدور11452صالح الدينذكراحمد عطاهللا داود93258

4ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعدنان صالح محمد90282

5ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعماد طلفاح محمد97772

6ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعمار اسماعيل قدوري521934

7ماجستيرالدور11452صالح الدينذكروليد صالح احمد521974

8ماجستيرالدور11452صالح الدينذكررعد عبدالرزاق حمدي92007

9ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرفيصل حكمت صالح90013



10ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرذاكر مدجي فيصل97720

11ماجستيرالدور11452صالح الدينذكراوس ناظم صالح404525

12ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرصهيب عبدالرحمن طعمة404445

13ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمحمد عماد عبدالعزيز97729

14ماجستيرالدور11452صالح الدينذكررضوان كاظم علي404520

15ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرهمام حازم عطا402177

16ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمصطف  حاتم منصور404217

17ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرايهاب اياد حسير 99015

18ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرفراس حميد شاكر94474

 حسير  عاشور402796
19ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

20ماجستيرالدور11452صالح الدينذكراحمد حميد عبد401396

21ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرشاكر محمود خطاب96023

22ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعبيدة عامر علي94685

23ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرخالد ابراهيم خليل521931

24ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمعي   جاسم محمد94713

25ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعمر عبدالنارص ويس404672

26ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمخلد صباح خلف404292

27ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرسهيل جاسم محمد401343

28ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمحمد خليل ابراهيم94649

ي كمال404052
 
29ماجستيرالدور11452صالح الدينذكراسامة احمدشوف

30ماجستيرالدور11452صالح الدينذكربكر علي كريم401325

31ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمحمد قحطان رشاد401877

32ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعمر رياض عبدالرحمن98473

33ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم99031

34ماجستيرالدور11452صالح الدينذكراحمد محمود فاضل98650

35دبلوم عاليالدور11452صالح الدينذكرياس خضير سعيد522013

36دبلوم عاليالدور11452صالح الدينذكرشامل عامر بدري99020

37دبلوم عاليالدور11452صالح الدينذكرقائد سامي حسير 401506

38دبلوم عاليالدور11452صالح الدينذكرطالل جودت شاكر97873

39بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد مدحت شهاب89990

40بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد فائق مطر93679

41بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرليث محمد شهاب97745

42بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرموفق توفيق مهدي91022

43بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرقصي رحمة هللا فيصل93719

44بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمقداد اسماعيل حمد97768

45بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراياد جمعة خض 404557

46بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالرزاق امير محمود96019

47بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرليث عبدالرزاق طه522033

48بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرنائب حسن عبود400433

ي محمد561205
 
49بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرخالد عبدالباف

50بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسامي عبدهللا مجول95595

51بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمكي حميد امير 403549

52بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمانع عبدهللا احمد91037

53بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمهدي عدنان عبد العزيز98347

54بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عدنان عبدالعزيز98340

ان95918 55بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عوض جير

56بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفالح عبدالكريم مطلك90038

57بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن اسماعيل زعيان99372



58بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد ويس خض 91035

59بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرارشد مدجي كريم404409

ي محمود403950
60بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالغي 

61بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكررسمد مزاحم عمر91446

ي كمال95224
 
62بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربراء احمد شوف

63بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عبدهللا الطيف94838

64بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعامر طالب حميدي95420

65بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحبيب فالح عبدالكريم91027

66بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي احمد عبدالعزيز90290

67بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود امير محمود401408

68بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمؤيد صالح جاسم522030

69بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرليث مثي  ابراهيم404058

70بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد لطيف محمد91222

ي عبدالرحمن98598 71بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن صي 

72بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكررائد نزهان نعمان522035

73بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريعرب وليد ذياب403188

ي91388 74بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفاضل سعد ناج 

75بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكررياض توفيق احمد100030

76بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكركريم حبيب بديوي404244

77بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرانس عبداللطيف محمود402906

ي صالح91600
78بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعالء عوب 

79بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرذنون نايف جزاع91230

80بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرصادق رحيم عبد90062

81بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي احسان سعدهللا90295

82بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمروان اكرم عبدالكريم521954

83بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر مهدي خطاب90086

84بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي عامر فاضل100744

85بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحيدر نجاح حارز92017

86بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمهند رفعت اسماعيل522056

87بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  اسام جمعه91042

88بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالوهاب رياض احمد100199

89بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمكرم قيض ابراهيم400404

ي402918 90بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرقصي عبدالكريم عريي 

91بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد مدلل باز90093

92بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرامجد حميد شاكر95402

93بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرامجد مدجي كريم404371

94بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربالل غازي فيصل404161

95بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراثير احسان شاكر402188

96بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد سمير محمدعلي402935

97بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمار عصام مجيد403258

98بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود سامي عبد96912

99بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكررشيد علي مهدي404403

100بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد جابر ياسير 403637

ي403618 101بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  قيس ناج 

102بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربراء عبداللطيف محمود90973

103بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحسن عالء حسير 93934

 بشير طه404296
104بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

105بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرانمار عبدالفتاح ياسير 93997



106بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرخض  عباس حسير 99065

107بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عصام عبدهللا93733

108بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد اسام جمعة98706

109بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسعد قيس محسن401967

110بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد محمد ندا90445

 علي97137
111بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريونس حسير 

112بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي سعد جميل347950

113بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمخلد صالح محمد93881

114بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرابراهيم مؤيد عبدالعزيز403290

115بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد هاشم نعمان404283

116بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحرب علي ابراهيم404423

117بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر طالب خلف96601

118بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمروان شامل حسير 95229

119بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي اياد دهش404512

120بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عايد حمود95334

121بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمهند اسماعيل محمد554221

122بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد زيدان خلف404704

123بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن حكمت صالح400362

124بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربارق وائل فتحي401992

125بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد طه احمد91372

126بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرنصير عبدهللا صالح555917

127بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد صائب صالح401888

128بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود ثامر فيصل98000

129بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد انس حسير 521963

130بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  طالب خلف97360

131بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحارث محمود فاضل522046

132بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرشيماء شاكر صالح95307

133بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر احمد حسير 97297

هللا404531 134بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصعب مانع خير

135بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرهشام حميد رشيد403841

136بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراثير مجيد حميد401745

137بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد مازن حسير 404263

ي اسماعيل404326
138بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمنار حف 

 ياسير 401335
139بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد مصطف 

140بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربكر وسام جمعة404152

141بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعادل ايرس فارس98893

ي علي95821 142بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عبدالني 

143بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي سلطان محمد98068

144بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالقادر ياسير  محمود401215

145بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراثير ثائر خلف93953

146بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكروعد حميد نايل100237

147بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرزيد خالد يحير94263

148بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرزياد طارق قدوري476097

149بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر عباس فاضل90138

150بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود عماد خض 92203

151بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر مصطف  كامل404689

152بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعاصم قتيبة صالح521984

153بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكررسمد صالح سامي521881



154بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرنشوان محمد ارحيم94966

155بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر موفق اسماعيل91534

156بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي خليفة زعالن94887

157بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عطاهللا داود93270

158بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحارث صفوان عزالدين402012

159بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي شهاب احمد94926

ي97186
160بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحذيفه عامر راض 

161بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربسام عامر احمد401668

162بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعقبان وليد محمد402119

163بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرجميل عبدهللا عبدالرزاق99247

164بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدهللا ياسير 94350

ي90411 165بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد مناف جيح 

166بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عصام عبدهللا98935

167بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفيصل غسان فيصل404042

168بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عادل احمد94916

169بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكروليد مكي عزالدين91581

170بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرنعمان هاشم نعمان90983

171بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي صدام حسير 452162

172دبلومالدور11452صالح الدينذكرفراس توفيق مهدي90017

173دبلومالدور11452صالح الدينذكرذر محمد ارحيم95277

174دبلومالدور11452صالح الدينذكرحميد فارس حميد403887

ي عبدالواحد حسير 404025 175دبلومالدور11452صالح الدينذكرناج 

176دبلومالدور11452صالح الدينذكرزيدان خلف ياسير 404695

177دبلومالدور11452صالح الدينذكرانمار عبدالرزاق طه96928

178دبلومالدور11452صالح الدينذكرخليل ابراهيم صالح94894

179دبلومالدور11452صالح الدينذكراسيل محمد شهاب90275

ة محمد عبدالعزيز403070 180دبلومالدور11452صالح الدينذكرسمير

181دبلومالدور11452صالح الدينذكرضامن فرحان فاضل401475

182دبلومالدور11452صالح الدينذكرهيثم محمد اسماعيل90150

183دبلومالدور11452صالح الدينذكرزيد اكرم رسول97942

184دبلومالدور11452صالح الدينذكرعباس عكاب يوسف401206

185دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبدالقادر صبحي فيصل90326

186دبلومالدور11452صالح الدينذكرناظم عاضي اسماعيل94872

187دبلومالدور11452صالح الدينذكرصالح كاظم علي404712

188دبلومالدور11452صالح الدينذكرجاسم محمود عثمان498670

189دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي مال هللا ابراهيم402979

190دبلومالدور11452صالح الدينذكركمال مصطف  زعيان93790

191دبلومالدور11452صالح الدينذكروسام حسون ابراهيم401353

192دبلومالدور11452صالح الدينذكراركان جاسم محمد97965

ي شاكر محمود96971
193دبلومالدور11452صالح الدينذكرهاب 

194دبلومالدور11452صالح الدينذكررائد ضباب رشيد404453

195دبلومالدور11452صالح الدينذكربدوي حميد عبدهللا96956

196دبلومالدور11452صالح الدينذكرمازن محمد رشاد98684

197دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد خليل ابراهيم90192

198دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد98629

199دبلومالدور11452صالح الدينذكرابراهيم وهيب ابراهيم402637

200دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد صباح خلف521961

201دبلومالدور11452صالح الدينذكرضياء ضباب رشيد404436



202دبلومالدور11452صالح الدينذكرسعد حمد لطيف99053

هللا حمدون شهاب95844 203دبلومالدور11452صالح الدينذكرخير

204دبلومالدور11452صالح الدينذكرخض  وليد ذياب403244

205دبلومالدور11452صالح الدينذكراسعد عدي اسعد98467

206دبلومالدور11452صالح الدينذكرمشتاق حبيب حميد401528

207دبلومالدور11452صالح الدينذكرصهيب عبداللطيف حميد401250

208دبلومالدور11452صالح الدينذكرصفاء صباح موالن100809

209دبلومالدور11452صالح الدينذكرهيثم ماهر رشيد403133

210دبلومالدور11452صالح الدينذكروسيم محي قدوري89994

211دبلومالدور11452صالح الدينذكراسامة مزاحم عبدهللا90479

212دبلومالدور11452صالح الدينذكرعباس محمود عباس96949

213دبلومالدور11452صالح الدينذكرسفيان عبدهللا محمد97273

214دبلومالدور11452صالح الدينذكرعادل مسير خلف403801

215دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبدالجبار بهاء عبدالجبار522031

216دبلومالدور11452صالح الدينذكرمهند هاشم نعمان97954

217دبلومالدور11452صالح الدينذكرسفيان صالح عبدهللا99368

يف حسير 98085 218دبلومالدور11452صالح الدينذكرعدنان رسر

219دبلومالدور11452صالح الدينذكرميثاق سامي علي94978

220دبلومالدور11452صالح الدينذكربالل محمد محمود91860

221دبلومالدور11452صالح الدينذكرعمر مال هللا ابراهيم402961

222دبلومالدور11452صالح الدينذكرحمزة فاروق حمزة91656

 علي فاضل92020
223دبلومالدور11452صالح الدينذكرحسير 

224دبلومالدور11452صالح الدينذكرزياد طارق محمد92076

225دبلومالدور11452صالح الدينذكرصامد بهجت كريم522055

226دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد حكمت صالح98623

227دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبد عايد محمد90475

228دبلومالدور11452صالح الدينذكرخليل سمير خليل94025

229دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد زاحم عواد402860

230دبلومالدور11452صالح الدينذكررافت مازن حسير 403582

231دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد جاسم عباس97512

232دبلومالدور11452صالح الدينذكريوسف رزوق مجيد97239

233دبلومالدور11452صالح الدينذكرخالد خليل ابراهيم404097

234دبلومالدور11452صالح الدينذكرمهند سبهان محمد90496

235دبلومالدور11452صالح الدينذكريعرب اثير مزاحم99322

236دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد عماد عبدالرزاق404033

ي404313 237دبلومالدور11452صالح الدينذكراسامة محمد ناج 

 علي402757
238دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا حسير 

239دبلومالدور11452صالح الدينذكرمهدي عبدالمجيد رشيد93862

240دبلومالدور11452صالح الدينذكرلواء جودت شاكر90206

241دبلومالدور11452صالح الدينذكرمخلد لطيف محمد97962

242دبلومالدور11452صالح الدينذكرعمر محمد مخلف403778

243دبلومالدور11452صالح الدينذكرعدنان عباس حسير 101390

244دبلومالدور11452صالح الدينذكرابراهيم صالح محمد95370

245دبلومالدور11452صالح الدينذكربكر مرشد فرحان89973

246دبلومالدور11452صالح الدينذكرحسير  اسماعيل ابراهيم89965

 علي احمد97253
247دبلومالدور11452صالح الدينذكرحسير 

248دبلومالدور11452صالح الدينذكرغالب ابراهيم ضاجي402488

249دبلومالدور11452صالح الدينذكرمعي   وعد حسيب98533



250دبلومالدور11452صالح الدينذكراسامة زيد مصطف 95780

251دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبداللطيف محمد521949

252دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد عباس محمود97211

253دبلومالدور11452صالح الدينذكرشهاب حميد احمد96718

254دبلومالدور11452صالح الدينذكرشمال عبدالقادر حسن89960

ي99003
 
255دبلومالدور11452صالح الدينذكريوسف اسماعيل رزوف

256دبلومالدور11452صالح الدينذكرصدام حسن فرحان96650

257دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد عامر فاضل402700

258دبلومالدور11452صالح الدينذكرجنيد علي حمد98516

259دبلومالدور11452صالح الدينذكرعيىس قيس عيىس93704

260دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي جليل نجم90744

261دبلومالدور11452صالح الدينذكرحسام مكي حميد403558

262دبلومالدور11452صالح الدينذكروسام محمد علي522016

263دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد مهدي صالح90177

264دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد عادل كامل94870

265دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد طارق عمر402725

266دبلومالدور11452صالح الدينذكرقصي رشيد عبدالحميد98509

267دبلومالدور11452صالح الدينذكرموالن جاسم موالن402685

268دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي طالع سلمان403106

ي90502 269دبلومالدور11452صالح الدينذكرنهاد نزار صي 

270دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد بهاء صابر402718

271دبلومالدور11452صالح الدينذكرابراهيم عامر فاضل95638

272دبلومالدور11452صالح الدينذكرسعد فارس حارص 403937

273دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمود عصام عبدهللا98927

274دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي محمد علي521991

ي402929 275دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي عبدالكريم عريي 

 علي452158
276دبلومالدور11452صالح الدينذكرصدام حسير 

277دبلومالدور11452صالح الدينذكرعمر حسن جاسم403577

278دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبير حمد ارحيم95206

279إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  كامل رشيد94658

280إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد ابراهيم احمد97370

281إعداديةالدور11452صالح الدينذكراركان وهب احمد99234

282إعداديةالدور11452صالح الدينذكرقاسم محمد محمود91845

283إعداديةالدور11452صالح الدينذكرنعمان ثابت نعمان94364

284إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعمر علي عبدهللا97494

285إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعدنان حمد حسن403859

286إعداديةالدور11452صالح الدينذكرفراس خليل رحيم404382

287إعداديةالدور11452صالح الدينذكرذياب خضير عباس97577

288إعداديةالدور11452صالح الدينذكرسومر هاشم نصيف96031

289إعداديةالدور11452صالح الدينذكريارس صالح احمد90322

290إعداديةالدور11452صالح الدينذكرغيث علي صالح403764

291إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد عيدان عباس403708

292إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمقصود مزاحم جاسم401521

293إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمقياس صالح لفته403830

294إعداديةالدور11452صالح الدينذكرصفاء حميد علي96634

295إعداديةالدور11452صالح الدينذكربالل احمد سعيد521944

296إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمقداد منذر عبدالوهاب95864

297إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمود فرحان نارص403592



298إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي يونس علي522091

299إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد علي عادل93989

300إعداديةالدور11452صالح الدينذكربكر اسماعيل عواد421880

301إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعباس خليل ابراهيم94993

1دكتوراهالدور11452صالح الدينذكرنوار بهاء عبدالجبار95935

2ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمحمد صبحي فاضل91810

يف404278 3ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمهند فيصل رسر

4ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرسعد سلمان عطلة97758

5ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعمر عبدهللا ياسير 403649

6ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرليث طالل مجيد93164

7ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعمر ثائر فاضل93214

ي نايف97684
8ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالغي 

9ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرحمزة اياد دهش403443

10ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا ياسير  محمود402031

11ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمحمود حسن محمود521982

12ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعمار عبدالرسول محمد404648

13ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرحيدر حاتم عبدالوهاب92297

ي100995
 
14ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرهمام عيىس رزوف

15ماجستيرالدور11452صالح الدينذكراحمد عامر رجب90806

16ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا عباس فاضل99242

ي402357
 
17ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمحمد جمال رزوف

18ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمحمد منذر خضير97864

19ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرناظم احمد صالح98748

20ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرعمر حسن محمود403119

21ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمهند عماد مجيد98381

22ماجستيرالدور11452صالح الدينذكرمازن انيس اديب401187

23دبلوم عاليالدور11452صالح الدينذكراحمد رياض عبدالرحمن100682

24بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمهند عبدالجبار عبدالكريم404227

25بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد رفيق عبدالفتاح522019

26بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  محمود محمد92285

27بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرايوب طعمة عبدالخالق95653

28بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود رؤوف جاسم91912

29بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكركمال مزهر جاسم421851

30بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكررسي صديق اسماعيل90770

31بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر حسام نزار97111

32بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالرزاق عادل عبدالرزاق401199

33بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد مؤيد عبدالعزيز404211

34بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  عوف عبدالرحمن91480

35بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي حميد طعمة98714

36بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمهند وهب لطيف97986

37بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي خالد فرحان90519

38بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  حميد شاكر94485

39بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرابراهيم محمد عبداللطيف94393

 امجد خضير403876
40بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

41بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا عباس حسير 101270

42بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرليث باسم فرج521948

ي95790
 
43بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود عيىس رزوف

44بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكركريم رجب خطاب521874



45بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكررياض ضامن فرحان98372

46بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرقيس طه ياسير 93921

47بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسعد عقيل طالع91496

48بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعدنان مزاحم لطيف93804

49بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي محمد باز100128

50بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي سفيان اسماعيل90675

51بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحذيفة عامر علي100910

ي521953 52بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم عريي 

53بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرتاج الدين حسن خلف402105

54بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالعزيز بسيم سالم521987

55بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريعمر كفاح خلف402432

56بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرطه عثمان نجم98014

57بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربكر اركان وهب93389

58بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراركان اياد عزيز91751

59بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمجتي  عادل رشيد404271

60بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمار سالم حسون96856

61بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرصديق محمد مولود401770

62بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد سعيد هادي95071

63بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرخالد منيف روكان442556

64بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسعود احمد مدحت90841

65بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرزياد انمار عبدالجبار91123

66بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر زياد طارق403628

67بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد حميد شاكر94500

68بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرغزوان حمدي كريم90259

69بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفهد طارق ندة90470

ي91850
70بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمار عادل عوب 

71بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراسامة زيد ابراهيم397735

ي محمد430122
72بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمار عبدالغي 

73بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالوهاب طه احمد91348

74بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكروسام طارق ابراهيم91006

75بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرلؤي كريم خلف98522

76بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا زكي عبدهللا98504

77بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمجيد خليل ابراهيم91789

ي93591
 
78بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرزيد منذر رزوف

79بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عماد طلفاح97780

80بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرزهير عمر عبدالفتاح93001

81بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرطه خليل ابراهيم401446

82بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمروان غالب محي93811

83بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالصمد طعمة513321

84بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرياسير  طه مطر403661

85بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  محسن خلف404782

86بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرطارق زياد خلف401751

87بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراسعد عبدالرحمن عبدالكريم97605

88بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسيف حمزة مهدي98943

89بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود عيىس دهش98834

90بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرماجد نهاد فياض401728

91بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريونس علي يونس90540

92بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عبدالسالم ذياب93764



93بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي ضياء ايوب521959

94بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحسام سفيان محمد95806

ي90391 95بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد مناف جيح 

96بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرلفته علي مهدي95660

97بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  ظافر مدجي90920

 شامل حسير 91128
98بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

99بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفيصل غازي فيصل94009

100بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرصهيب بشير مصطف 521970

101بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرقاسم ادريس عبدالكريم98839

هللا خليل98886 102بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود خير

103بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر عبدهللا جاسم90376

104بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد ابراهيم رحيم91899

105بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد نعمة عبدالمالك90529

106بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرصباح صابر محمد403611

107بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرقحطان خلف خطاب91086

108بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرصفاء رعد مشعل522036

109بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  وليد محمد97182

110بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد سعد اسماعيل90913

111بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحسن نبيل احمد403914

112بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرقيض مازن حميد90334

113بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد يونس خلف90083

114بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريوسف حسير  حمود522038

115بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي معاد عباس91061

116بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي فائق مطر404429

يف403684 117بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعزيز عبد رسر

118بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عماد عبدالعزيز402885

119بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربرزان فايق ندة521951

120بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرطه عماد مجيد100071

121بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  غالب محي93815

122بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرليث اياد علي93429

123بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر صائب صالح97934

124بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد محمد ابراهيم401228

125بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود عبدالمحسن جاسم98736

126بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعباس صالح محمد93246

127بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد ثائر عكاب98777

128بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرصالح مزاحم مهدي460978

129بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد فخرالدين نورالدين94273

130بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  هاشم محمد95086

131بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  خليل ابراهيم401438

132بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمهند بدر عواد93969

ي عباس403485 133بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعباس صي 

134بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسمير محمد مولود401722

ي561204
 
135بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبير خالد عبدالباف

136بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربالل يوسف سلطان451805

137بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريوسف ياسير  جارهللا92041

138بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود فخرالدين نورالدين94290

139بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريارس عبدالرزاق شاكر91300

140بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريعرب هيثم جودي94611



141بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  نوري احمد401554

142بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا نبيل حميد90704

143بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرامير سعدون عبد90591

144بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبدالكريم404118

145بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد حسن علي93304

146بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرنزهان ظاهر ضحوي440762

147بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد اياد صالح93280

148بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربركان عباس محمود94298

149بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرطارق زياد عبدهللا91458

150بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحميد رشيد حميد91641

151بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعدنان فاضل عباس95608

152بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد سعد حمود91746

153بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر جميل فتحي96889

154بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرطه رياض محمد99184

155بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر سالم وهيب90958

156بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحسير  عالء اسماعيل555926

157بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفراس عزالدين حمزة95297

158بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد لؤي طالع101033

ي97915 159بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرجاسم نزار ناج 

160بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي فوزي احمد97249

161بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرخض  اياد جمعة404615

162بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر جاسم موالن91970

163بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراسامة زياد طه93315

164بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحامد مكي طه98384

165بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرلقمان ثابت نعمان403456

166بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا احمد مظهر401222

167بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكررعد داخل عواد404106

168بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسالم حبيب سعيد95982

169بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرشهاب عبدالهادي صالح98324

170بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحذيفة عاصم منصور402085

171بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا ضياء عبدهللا95578

172بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  صالح نده91337

173بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  طابور عبدهللا91939

174بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمثي  عبدالرزاق عبدالوهاب401813

175بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحيدر عصام محمود402148

176بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرهيثم يوسف رزوق403111

177بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربالل حسن فتحي401848

178بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرتاج الدين عبدالرحمن تركي92997

179بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكروضاح صابر محمد90228

180بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد طارق محمد95856

181بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكركمال مصطف  سعدون95799

182بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر هيثم عبدالخالق96761

183بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي محمد حسير 97204

184بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد حميد احمد95032

185بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد اسعد مهدي522021

186بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا احمد عوض90451

187بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد احسان عزالدين90761

188بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرامجد طه احمد91361



189بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد اياد عبدالكريم404189

190بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكررسل عالء وهيب90242

191بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد حامد فاضل554216

192بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرصالح قيس فرج90778

193بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد كامل يوسف91944

194بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود صالح مهدي93338

195بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرابرار يقضان اسماعيل404750

196بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكروسيم ياس خضير92029

197بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمازن لطيف تركي99214

198بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي عادل احمد94775

ي عبدالهادي94988
199بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالغي 

200بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  اياد جمعة404544

201بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعثمان عبد مجيد522051

202بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربهاءالدين علي كريم403124

203بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفضل الرحمن سعيد هادي96864

204بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريوسف عبدالمحسن جاسم98730

205بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عماد مجيد98396

206بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحسام محمد جاسم402382

207بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  عدنان عمر401365

208بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعادل كفاح سامي404099

209بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالوهاب ابراهيم كامل97346

 علي94877
210بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرقصي ياسير 

211بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفراس سعيد طه98843

212بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد صالح كاظم401840

213بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرايهاب حميد عبدهللا403672

214بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  كامل مجيد404169

215بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر بالل محمد91987

216بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسفيان خليل ابراهيم91960

217بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريارس خليل ابراهيم91321

218بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد خلف جاسم96672

219بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي اياد صالح93283

220بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربدري عامر بدري90966

221بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرجعفر سامي صالح90623

222بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمؤيد جبار احمد96000

223بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرتركي محمد تركي95945

224بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر امجد خضير403271

225بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعثمان كمال عطوان521945

226بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعدنان طالل محمد95642

227بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرزيد محمود حسير 401801

228بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمروان وعد حسيب97551

229بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحارث خالد ابراهيم390798

230بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمداالمير  ابراهيم كامل97546

231بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرالفاروق عمر علي96747

232بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراوس سعد حمود91785

233بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحسير  صالح حسير 91652

234بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد ابراهيم رحيم99113

235بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد زهير محمد403095

236بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريشار عبدالقادر طلب98909



237بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعباس حسير  خليل92955

238بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالمحسن جاسم98853

ي91148 239بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرخالد سامي عبدالني 

240بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد خليل رحيم403739

241بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي حسير  محمود94240

242بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريونس فرحان محمد100253

243بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحيدر حميد طعمة90943

244بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد ادريس نامس91796

245بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن عبدالكريم98400

246بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمار قيس محمود90720

247بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  اياد دهش402749

248بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد عبدالرحمن عبدالكريم90248

 علي90712
249بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي حسير 

250بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد صباح خلف521958

251بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرانس صبحي فاضل93070

252بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرخليل عبدالخالق ابراهيم97868

253بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرانمار محمد مولود401761

254بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرزيد عمار شاكر460587

255بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرابراهيم اسماعيل مطلك91929

256بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرابراهيم بهاء مرهون96898

257بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا اكرم عبدالكريم522045

258بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفراس ضامن فرحان91585

259بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسمير حازم علي98591

260بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد يونس حاتم97795

261بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكريقظان عبدالقادر لطيف90234

262بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكركريم شلش كريم99041

263بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربالل زياد حسير 96564

264بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمود طالل محمد522026

265بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفرقد بنيان محمود92327

  فاضل حسير 403868
266بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمعي 

267بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد ثامر فيصل98006

268بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمهند عبدالمحسن جاسم98859

269بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد خالد حمو93078

270بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر خالد عبدالمجيد403756

271بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد داود سلوم402070

272بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد غسان فيصل90694

273بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمروان حسير  حمود401912

274بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحسام وليد صالح96013

275بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفراس عبدالستار ندة98766

ي محي401238 276بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالقادر ناج 

277بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد سبع محي93403

278بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرابراهيم شهاب احمد513692

279بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف  معن مصطف 98868

280بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسعد عبدالرزاق عبدالوهاب91672

281بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد يونس خلف97844

282بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد لؤي طه96624

ي403006  سمير صي 
283بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

284بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرنوار ضياء مهدي97027



285بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراديب انيس اديب402325

286بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد حبيب حميد94615

287بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمحمد احمد محمد97971

288بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن نجم عبدهللا98445

289بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا اسعد مهدي522023

ي عبدالهادي98672
290بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعادل عبدالغي 

291بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر عبدالمنعم عبدالكريم401493

292بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرانس ايوب احمد90155

293بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد قيض ابراهيم100273

294بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر خليل رحيم403729

295بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحسن نهاد علي403020

ي402373
 
296بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر جمال رزوف

297بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالزاق محمد عبدالرزاق66111

298بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسعد داخل عواد99008

299بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد ضياء احمد522040

300بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرغياث لؤي طالع91666

301بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمقداد عبدالنارص ويس404661

302بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرنوار سعيد حمو403499

303بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعمر سامي جديع96715

304بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحسير  رشيد موفق97519

305بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمعي   اسماعيل ابراهيم99081

ي90460 306بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرسيف سعد محير

307بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكربالل عبدالرزاق جاسم93382

308بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرحارث مزاحم مهدي460903

ي92052
 
309بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعلي احمد رزوف

310دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبدالجليل احمد عوض521928

311دبلومالدور11452صالح الدينذكرمهند زكي يحير95631

312دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالمجيد رشيد402769

313دبلومالدور11452صالح الدينذكرناطق زياد عبدهللا96942

314دبلومالدور11452صالح الدينذكرعدنان ظاهر خسارة90303

 محمدعلي شامل93675
315دبلومالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

316دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمود سعد هادي97093

317دبلومالدور11452صالح الدينذكرسعد خالد عباس404416

318دبلومالدور11452صالح الدينذكرفهد محسن جميل91452

ي جودي91274 319دبلومالدور11452صالح الدينذكرصفاء حسي 

320دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالسالم سهيل93686

321دبلومالدور11452صالح الدينذكرعالء منعم عبدهللا402648

322دبلومالدور11452صالح الدينذكرحسام عبداللطيف محمد96740

323دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد حسن خلف94750

324دبلومالدور11452صالح الدينذكرمهند لطيف محمد93366

ي صالح91467
325دبلومالدور11452صالح الدينذكرعامر عوب 

326دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد مزاحم ياسير 92974

327دبلومالدور11452صالح الدينذكرفواز رائد ماهر452027

328دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد بحر سعدي90352

329دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمود غسان عطلة97146

330دبلومالدور11452صالح الدينذكربهاء حارص  قاسم91166

331دبلومالدور11452صالح الدينذكركرار عصام محمود95758

332دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبدالحميد علي حميد402466



 علي صالح402446
333دبلومالدور11452صالح الدينذكرحسير 

334دبلومالدور11452صالح الدينذكربراق سمير خليل97656

335دبلومالدور11452صالح الدينذكرمصطف  صائب صالح97924

336دبلومالدور11452صالح الدينذكرفيصل غازي فيصل101051

337دبلومالدور11452صالح الدينذكروقاص عزالدين حمزة403929

338دبلومالدور11452صالح الدينذكرمصطف  ليث جارهللا98426

339دبلومالدور11452صالح الدينذكرفرج قيس فرج521990

340دبلومالدور11452صالح الدينذكرطه هاشم مهدي93631

341دبلومالدور11452صالح الدينذكرحسام عبدهللا بستان404135

342دبلومالدور11452صالح الدينذكرحسير  اياد حسير 403522

343دبلومالدور11452صالح الدينذكرحذيفة بشير طه404301

344دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد وعد حسيب93977

345دبلومالدور11452صالح الدينذكرمروان صالح ابراهيم97176

346دبلومالدور11452صالح الدينذكرريان كاظم علي498714

 علي91119
347دبلومالدور11452صالح الدينذكررجب حسير 

348دبلومالدور11452صالح الدينذكرابراهيم مولود ابراهيم101345

349دبلومالدور11452صالح الدينذكريونس رميض حواس402479

350دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد خليفة زعالن403698

351دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد فاروق حمزة91380

352دبلومالدور11452صالح الدينذكرغيث طه ياسير 93913

353دبلومالدور11452صالح الدينذكرياسير  عبدالواحد ياسير 93421

354دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد عبدهللا خليل93467

355دبلومالدور11452صالح الدينذكرايمن شلش كريم93223

356دبلومالدور11452صالح الدينذكرنصير ضياء كريم91090

357دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد عوض عبدهللا91396

358دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا محمد تركي91825

359دبلومالدور11452صالح الدينذكرليث نجاح مهدي96728

360دبلومالدور11452صالح الدينذكراثير كرم احمد404761

361دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي بشير رشيد403692

362دبلومالدور11452صالح الدينذكرغسان صالح عبدهللا93119

363دبلومالدور11452صالح الدينذكرمصطف  احمد حميد90788

364دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي ستار عبدالجبار91052

365دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي مدلل باز521910

ي اسماعيل خليل97983
366دبلومالدور11452صالح الدينذكرحف 

367دبلومالدور11452صالح الدينذكرعمر جمال نايف93063

368دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي وليد علي94310

369دبلومالدور11452صالح الدينذكراحمد عبدالباسط عبدالقادر91678

370دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي حسن طه91071

371دبلومالدور11452صالح الدينذكرانمار طه ياسير 93906

372دبلومالدور11452صالح الدينذكررفعات صديان عبد93642

373دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي حسن طالع98915

374دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا خض  محمود91269

375دبلومالدور11452صالح الدينذكرمروان سلطان محمد98047

376دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا هاشم رجب98774

377دبلومالدور11452صالح الدينذكررسحان عبدهللا محمد96884

 موفق خضير98431
378دبلومالدور11452صالح الدينذكرتف 

379دبلومالدور11452صالح الدينذكراسامة حمزة مهدي98961

380دبلومالدور11452صالح الدينذكرانمار اكرم وهيب521855



381دبلومالدور11452صالح الدينذكرفاضل صالح محمد91981

382دبلومالدور11452صالح الدينذكرخديجة عبداللطيف عبدالكريم521976

 علوان حسير 94092
383دبلومالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

384دبلومالدور11452صالح الدينذكرعلي شامل فليح91487

385دبلومالدور11452صالح الدينذكرمثي  جاسم محمد99078

386دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد بدر عواد91964

387دبلومالدور11452صالح الدينذكرياسير  طه يحير97505

388دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد صالح محمد92964

389دبلومالدور11452صالح الدينذكرحسام عامر احمد401593

390دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمد مصطف  كامل404665

391دبلومالدور11452صالح الدينذكرغالب اسماعيل احمد91261

392دبلومالدور11452صالح الدينذكرزياد توفيق مهدي100524

393دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمود هاشم رجب93839

394دبلومالدور11452صالح الدينذكرمعي   مولود مهدي91067

395دبلومالدور11452صالح الدينذكرثامر فائق مطرسر99253

396دبلومالدور11452صالح الدينذكرحيدر علي سعدي96751

397دبلومالدور11452صالح الدينذكرمروان رعد عبدهللا97811

398دبلومالدور11452صالح الدينذكرقدامة زياد ابراهيم402398

399دبلومالدور11452صالح الدينذكرمروان صالح عبدهللا98026

400دبلومالدور11452صالح الدينذكروعد محمد اسماعيل452636

401دبلومالدور11452صالح الدينذكرزياد عوض عبدهللا91403

ف علي حسن92276
402دبلومالدور11452صالح الدينذكرارسر

403دبلومالدور11452صالح الدينذكرعصام صالح نوري98722

404دبلومالدور11452صالح الدينذكرمحمود مكي طه95954

405دبلومالدور11452صالح الدينذكراوس حسير  رشيد94720

406دبلومالدور11452صالح الدينذكردهام نجرس احميد522042

407دبلومالدور11452صالح الدينذكرطه خض  عواد90134

408دبلومالدور11452صالح الدينذكرعبدالرزاق مصطف  فاضل93127

409دبلومالدور11452صالح الدينذكررياض عدنان شيخ98810

410دبلومالدور11452صالح الدينذكربكر عبد مجيد522052

411دبلومالدور11452صالح الدينذكرمصعب عصام مجيد95964

412إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد احمد مدحت90851

413إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالوهاب حافظ احمد93251

414إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالرزاق منير عبدالرزاق98659

ي جابر91290 415إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد ناج 

416إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد توفيق حمادي391088

417إعداديةالدور11452صالح الدينذكرطه علي احمد96680

418إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد صباح حسير 402454

419إعداديةالدور11452صالح الدينذكراياد اجود عبدالجبار98456

420إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد مزهر جاسم421846

421إعداديةالدور11452صالح الدينذكرابراهيم عدنان صالح98920

422إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعمر مقداد محمد93581

423إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد غسان جودت90873

424إعداديةالدور11452صالح الدينذكرحسن علي احمد97305

425إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد حميد شاكر401945

426إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمجتي  يوسف صالح92033

427إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالقادر علي مطلق91894

428إعداديةالدور11452صالح الدينذكربكر صالح الدين حسير 98797



429إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا طالع سلمان91474

430إعداديةالدور11452صالح الدينذكرغيث عبدالرزاق جاسم100285

431إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن اركان فاضل99149

432إعداديةالدور11452صالح الدينذكرحسان صباح موالن96906

433إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  سفيان محمد97829

ي90734
 
434إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد منذر رزوف

435إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمكرم حاوى محمد91112

436إعداديةالدور11452صالح الدينذكراركان اسماعيل عواد90216

ي92046
 
437إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  احمد رزوف

438إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد كفاح خلف97310

439إعداديةالدور11452صالح الدينذكرطه غالب محي95676

440إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن ذر محمد95251

441إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعثمان جمال نايف91566

442إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد سحاب جاسم94449

443إعداديةالدور11452صالح الدينذكررائد عبدالمجيد رشيد90199

444إعداديةالدور11452صالح الدينذكرسعيد زيد مصطف 90438

445إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد برهان اسماعيل90686

يف93106 446إعداديةالدور11452صالح الدينذكرحاتم فرحان رسر

ي عبدالرحمن98463
447إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي هاب 

448إعداديةالدور11452صالح الدينذكريونس يوسف شامل98880

449إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد وائل كليب92946

450إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمثي  حاوى محمد91106

451إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي نجم عبد94153

ي عبدالكريم99984 452إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد عبدالني 

453إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد مصطف  فاضل93088

454إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  اياد صالح100329

455إعداديةالدور11452صالح الدينذكرصالح احمد صالح98755

456إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد عامر فيصل93652

457إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا منصور زعيان91813

458إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمود مصطف  اكرم460565

459إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي حسير  داود94164

460إعداديةالدور11452صالح الدينذكرطارق زياد خلف90815

461إعداديةالدور11452صالح الدينذكرحمزة عباس محمود90937

462إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا ضياء دري97600

463إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعمر فريد رشيد554223

464إعداديةالدور11452صالح الدينذكرباعث نجاح مهدي94058

465إعداديةالدور11452صالح الدينذكرطه مشتاق سمير91906

466إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعباس عادل عباس90223

467إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمروان علي جميل99190

468إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد ستار وهيب98698

469إعداديةالدور11452صالح الدينذكريوسف كامل يوسف96875

470إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمود عبدالرحمن امير 401864

471إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد صفاء فؤاد96965

472إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد حميد احمد96783

473إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد مزاحم محمد98693

474إعداديةالدور11452صالح الدينذكرقيض سعدي محمد95849

475إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد محمود شوكت91256

476إعداديةالدور11452صالح الدينذكراسامة عبدهللا بستان404146



477إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد ستار عبدالجبار100488

478إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعباس اسماعيل حمد101236

479إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد رجب خطاب98872

480إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا اياد عبدالكريم404180

481إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  سحاب جاسم100379

482إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالخالق حميد مجيد95469

483إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمود جادهللا احمد90124

484إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمهند عارف عبد91152

ي95318
 
 نظير رزوف

485إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

486إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي حسير  عبدهللا93621

487إعداديةالدور11452صالح الدينذكرصهيب نجم عبدهللا93040

488إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن ايوب حمادي91572

489إعداديةالدور11452صالح الدينذكرسعد علي حمد98526

490إعداديةالدور11452صالح الدينذكرنصيف ناهض جاسم97282

491إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد فالح مهدي98953

492إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد قاسم فرحان90118

493إعداديةالدور11452صالح الدينذكرصهيب عبدهللا محمد95436

494إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد عبدالسالم سهيل93708

495إعداديةالدور11452صالح الدينذكرطارق محمد طارق403749

496إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي مثي  منصور90880

497إعداديةالدور11452صالح الدينذكرهيثم احمد عبدالكريم99037

498إعداديةالدور11452صالح الدينذكرهمام مجيد صالح91949

ي91632 499إعداديةالدور11452صالح الدينذكربارق حميد صي 

500إعداديةالدور11452صالح الدينذكرايهاب عبدالرحمن عبدهللا522054

501إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن جاسم محمد521969

502إعداديةالدور11452صالح الدينذكرزيد اسامة عبدالرحمن401386

503إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد حسير  جاسم101307

504إعداديةالدور11452صالح الدينذكرسيف مهند مولود90946

505إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدهللا خليل93053

506إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد فؤاد حميد96687

507إعداديةالدور11452صالح الدينذكرجاسم محمد رجب90837

508إعداديةالدور11452صالح الدينذكرحيدر عبدالسالم ذياب93782

509إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد منتض رشيد99162

510إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي محمد حمود522039

511إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  ذاكر سلمان91801

512إعداديةالدور11452صالح الدينذكريحير طالل فاضل96779

513إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالقادر ماالهلل ابراهيم91870

514إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي شفيق محي98583

515إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد ثامر مظهر95568

516إعداديةالدور11452صالح الدينذكرانس صالح خلف404339

517إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا فاضل حسير 400247

518إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  رعد عبدهللا97805

519إعداديةالدور11452صالح الدينذكرابوبكر سعد حمود91742

520إعداديةالدور11452صالح الدينذكرفهد شويش محمد93046

ي محمد90102
 
521إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد عبدالباف

522إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  حماد محي100438

523إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد محسن نوري402211

524إعداديةالدور11452صالح الدينذكرغيث منيب ارميض402899



525إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمهند زحالن حسير 522028

526إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي الكرار محمد كاظم99133

527إعداديةالدور11452صالح الدينذكرجهاد عامر جمعة90976

528إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد قيض ابراهيم91885

529إعداديةالدور11452صالح الدينذكركامل خاشع كامل100605

530إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا موس خلف403509

531إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  قاسم جدعان97150

532إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد رشيد حميد401925

533إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالخالق سعد مزهر93902

534إعداديةالدور11452صالح الدينذكرابراهيم عامر قدوري93206

535إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد علي عطاهللا98762

536إعداديةالدور11452صالح الدينذكرلؤي عبد اكرم460945

537إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي اياد عبدالكريم404194

538إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد احمد جاسم96694

539إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد ضامن فرحان98365

540إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالقادر مزاحم محمد101139

541إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن سعد اسماعيل90905

542إعداديةالدور11452صالح الدينذكرخليل بحر شهاب460572

543إعداديةالدور11452صالح الدينذكرفوزي حامد عبد99974

544إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد فرحان نارص403606

545إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد طاهر نزهان98421

546إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  سليم حسن90891

547إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمهند شويش محمد97591

548إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمجدالدين احمد ابراهيم97278

549إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعمر صفاء محمد91329

550إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالحميد رياض محمد99122

 علي حسير 96037
551إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

552إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعمر واثق جاسم97107

553إعداديةالدور11452صالح الدينذكرفهد عبدالعزيز سعيد97129

هللا خليل98898 554إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد خير

555إعداديةالدور11452صالح الدينذكرحمزة علي حمد94737

556إعداديةالدور11452صالح الدينذكرالعباس عمر عبدالفتاح99075

557إعداديةالدور11452صالح الدينذكراركان مانع عبدهللا98744

558إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعلي مزهر حمد98453

559إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالرحمن داخل عواد404112

560إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا خليل ابراهيم401426

561إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعمر قتيبة كمال الدين554219

ي مرتص  كامل90098
562إعداديةالدور11452صالح الدينذكرهاب 

563إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعمر حكمت حسن95557

564إعداديةالدور11452صالح الدينذكرسيف خالد يحير97329

565إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد حميد كاظم90268

 سمير محي99107
566إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف 

567إعداديةالدور11452صالح الدينذكرابراهيم سعد اسماعيل90910

568إعداديةالدور11452صالح الدينذكرتاج الدين احمد ابراهيم95049

569إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدهللا وسام سعيد93895

570إعداديةالدور11452صالح الدينذكربالل صفاء محمد93725

571إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد سالم بستان513172

572إعداديةالدور11452صالح الدينذكرباشا حسن حميد94602



573إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعمر ثائر كليب90489

574إعداديةالدور11452صالح الدينذكرانس بشير عكلة93333

575إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعمر زاحم عواد94998

576إعداديةالدور11452صالح الدينذكرغيث سامي صالح90631

577إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمهند حكمت حسن95572

578إعداديةالدور11452صالح الدينذكرحسير  صالح محمد404201

579إعداديةالدور11452صالح الدينذكربرزان ظاهر خسارة91726

580إعداديةالدور11452صالح الدينذكرابراهيم بحر شهاب402168

581إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمصطف  عادل رشيد97319

ي عبدهللا404498
582إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد غي 

583إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد سلمان داود517501

584إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد عالء حمزة95619

585إعداديةالدور11452صالح الدينذكرسعد حسيب عبدهللا91619

586إعداديةالدور11452صالح الدينذكراحمد محمد عطا363037

587إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعزت مزاحم ياسير 90144

588إعداديةالدور11452صالح الدينذكرعبدالعزيز ظاهر ضحوي98980

589إعداديةالدور11452صالح الدينذكرمحمد عمار عبدالكريم403788

ي ويس90727
 
590دكتوراهالدور11452صالح الدينذكرمنذر رزوف

 علي95081
591بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكراحمد حسير 

ان403475 592بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرفايق مزعل جير

593بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرذنون فيصل عبد404579

594بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرمجيد حميد مخلف100713

ي جودي زيد498663 595بكالوريوسالدور11452صالح الدينذكرعبدالني 

596دبلومالدور11452صالح الدينذكرهشام ضامن شاكر91955

597دبلومالدور11452صالح الدينذكروضاح خليل رحيم401456

598دبلومالدور11452صالح الدينذكرباسم عبدالرحمن فيصل92246

ي403299 599دبلومالدور11452صالح الدينذكرثائر نزار ناج 

600دبلومالدور11452صالح الدينذكرعدنان هاشم رجب90901

601دبلومالدور11452صالح الدينذكرعالء نايف مجيد93360

602دبلومالدور11452صالح الدينذكرحارث في  جودي93858

603إعداديةالدور11452صالح الدينذكرقائد احمد محمد400636

604إعداديةالدور11452صالح الدينذكرحاوي محمد فاضل91094

 حسير  محمد90754
 
1دكتوراهالدور11452صالح الدينأنيىاوف

2دكتوراهالدور11452صالح الدينأنيىهيفاء سعدون مجيد513817

 علي90029
3ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىتقيه حسير 

4ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىنغم محمود مجيد98972

5ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىنورا ضامن شاكر403143

اس مال هللا ابراهيم98680 6ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىني 

7ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىمي  عصام عبدهللا100056

8ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىايالف محمود مهدي93846

9بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسارة تحسير  ابراهيم96919

10بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىخالده اسماعيل جاسم92230

 علي99203
11بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىكوثر حسير 

ي99363
12بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنجاح دهش راض 

13بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىابتسام مظفر جاسم521941

14بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىغسق محمد جاسم96015

زهرة خليل علي94724
15بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

16بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىمريم حميد جاسم90928



17بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىبلقيس كرم جميل98793

18بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسوسن وهب احمد89978

19بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىارساء عبدالقادر الطيف95159

20بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاسماء رشاد وجيه95173

21بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىانتصار نافع عبدهللا93693

22بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسحر سيف الدين عارف95928

23بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىحنان كامل تفاح94443

هللا رجب94332 24بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاالء خير

25بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىحميدة ابراهيم جاسم91609

26بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىهند مدحت شهاب90071

27بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىيرسى عبدهللا خض 403085

ين حمزه فتحي98357 28بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىشير

ابتهال محمد قربان علي97172
29بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

30بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرونق مثي  ابراهيم404067

31بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة مجيد حميد93875

32بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىامل امير محمود521972

33بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعلياء ثائر فاضل99380

ي92011
 
34بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرنا سعدهللا ارزوف

35بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىابتسام حراز معروف404566

36بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاطياف محمود مهدي93740

37بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىميس محمد جاسم97013

38بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىانتصار جاسم احمد89997

39بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرواء خالد مطلك403040

40بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىهدير عادل سعدي524709

41بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىندوة مهند طه95662

42بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىشيماء خليل ابراهيم402249

ي94729 43بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنها قحطان ناج 

44بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاوراس مال هللا ابراهيم94590

هللا خليل98903 45بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىصفا خير

46بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىلىم ابراهيم كامل96770

47بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىلجير  منعم طاهر402989

48بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىلبي  اياد جمعة404540

49بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة كامل رشيد403028

فرح مهند زكي404771
50بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

51بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىغادة طارق شمس98605

ان خالد طاهر403314 52دبلومالدور11452صالح الدينأنيىنير

53دبلومالدور11452صالح الدينأنيىميسون سعدهللا احمد90048

54دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسعدية محمد مجيد90054

55دبلومالدور11452صالح الدينأنيىنجاح نوري احمد98575

56دبلومالدور11452صالح الدينأنيىنضال نافع عبدهللا93608

57دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرحاب حميد جاسم90988

ة جاسم احمد91015 58دبلومالدور11452صالح الدينأنيىامير

59دبلومالدور11452صالح الدينأنيىماثر حميد محمود95216

 علي فاضل97762
60دبلومالدور11452صالح الدينأنيىحنير 

61دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسحر حاتم مهدي90512

ي محمود89967 62دبلومالدور11452صالح الدينأنيىلقاء ناج 

غيداء حميد علي95906
63دبلومالدور11452صالح الدينأنيى

64دبلومالدور11452صالح الدينأنيىايمان طالب حميدي99173



ة جاسم احمد94621 65دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسمير

 علي98827
66دبلومالدور11452صالح الدينأنيىيرسى حسير 

67دبلومالدور11452صالح الدينأنيىانعام حسير  محمد94653

68دبلومالدور11452صالح الدينأنيىافراح مجيد حميد95837

69دبلومالدور11452صالح الدينأنيىعروبة طلب اكريم95200

70دبلومالدور11452صالح الدينأنيىنضة مسير خلف403820

71دبلومالدور11452صالح الدينأنيىميادة عيىس احمد90036

72دبلومالدور11452صالح الدينأنيىخلود حمود قاسم98688

73دبلومالدور11452صالح الدينأنيىهدى حميد صالح95147

وق جاسم محمد91045 74دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرسر

75دبلومالدور11452صالح الدينأنيىكوكب فيصل مطلك89980

امل سامي رشاد93853
76دبلومالدور11452صالح الدينأنيى

77دبلومالدور11452صالح الدينأنيىصبا نوري عمر403018

78دبلومالدور11452صالح الدينأنيىشيماء عيىس عبد94635

79دبلومالدور11452صالح الدينأنيىمها مظفر توفيق93659

80دبلومالدور11452صالح الدينأنيىاقبال نضهللا مارغان521956

81دبلومالدور11452صالح الدينأنيىهند طارق عزة498705

82دبلومالدور11452صالح الدينأنيىنورا مجيد حميد97950

83دبلومالدور11452صالح الدينأنيىبيداء ربيع صالح94665

نقاء تركي محمود403807
84دبلومالدور11452صالح الدينأنيى

85دبلومالدور11452صالح الدينأنيىامال جميل احمد98618

86دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسكينة خالد مطلك99059

87دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسندس طه ويس95128

88دبلومالدور11452صالح الدينأنيىحنان وهيب الطيف99356

89دبلومالدور11452صالح الدينأنيىابتسام جارهللا مطلك94597

90دبلومالدور11452صالح الدينأنيىفردوس مجيد محمد498659

91دبلومالدور11452صالح الدينأنيىبشائر عكلة محمد92153

92دبلومالدور11452صالح الدينأنيىبثينة سعدي رحمان94503

93دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسهير عبدهللا الطيف94704

94دبلومالدور11452صالح الدينأنيىاسيا مجيد حميد94669

95دبلومالدور11452صالح الدينأنيىعروبة جودي زيد90068

96دبلومالدور11452صالح الدينأنيىذكرى محمود عبدهللا402876

97دبلومالدور11452صالح الدينأنيىشيماء هاشم رجب98784

ي عبدالرحمن90002 ة صي  98دبلومالدور11452صالح الدينأنيىنمير

99دبلومالدور11452صالح الدينأنيىاخالص وهيب الطيف98710

100دبلومالدور11452صالح الدينأنيىحنان رحيم محمود400346

101دبلومالدور11452صالح الدينأنيىاالء اكرم رسول98548

ي حسن خليل92191
102دبلومالدور11452صالح الدينأنيىمعاب 

103دبلومالدور11452صالح الدينأنيىبيداء عبدالجبار عمر98037

104دبلومالدور11452صالح الدينأنيىغيداء مجيد خليل96589

105دبلومالدور11452صالح الدينأنيىنبيلة قتيبة كمال الدين522048

106دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسح  خالد نايف99228

107دبلومالدور11452صالح الدينأنيىصبا عمار عارف521899

108دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرجاء سيف الدين عارف91314

109دبلومالدور11452صالح الدينأنيىشيماء جودي زعيان95140

110دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرسى محمود لطيف476102

111إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىاالء ذر محمد95288

112إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىسندس خالد ابراهيم93980



113إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىاطياف رؤوف جاسم90020

1دكتوراهالدور11452صالح الدينأنيىهيفاء ياسير  خضير97785

2ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىرنا منذر خضير97852

رفل احمد علي98536
3ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيى

4ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىرغدة هيثم شمىسي404233

5ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىرسى ضياء مهدي404798

6ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىافراح عبدالكريم حسير 97560

7ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىاغصان نجاح مهدي404790

8ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىصفا محمود شوكت91236

9ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىحفصة طه احمد91353

10ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىنور سعد حمود91736

11ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىمروه سبع محي93410

12ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىامنة موس صالح95812

13ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىحنير  عدي عبدالرزاق555918

14ماجستيرالدور11452صالح الدينأنيىسوزان قاسم اكي 400800

15دبلوم عاليالدور11452صالح الدينأنيىسهاد سعد حمود91779

16دبلوم عاليالدور11452صالح الدينأنيىبراق محمد حارز90371

17بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىزينة يونس علي404251

18بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىلبي  مجيد عبدهللا97034

19بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىانتصار مزهر حمد89986

20بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعائشة عبدالخالق ايوب91865

21بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعذراء زكريا سلمان403355

22بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىجنان عايد طه404239

23بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاسماء سلطان محمد98042

24بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاروى سعد كريم95181

25بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنرسين موفق اسماعيل91542

عطارد سامي طاهر522050
26بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

27بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاسماء ياسير  حميد92981

28بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعفراء رجب خطاب100109

29بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىهديل احمد جاسم94117

30بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنور ياسير  محمود401379

31بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىناهده نجم عبد94148

32بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىناريمان مجيد عبدهللا97069

33بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىيقير  عبدالفتاح ياسير 94011

34بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىهوازن عبداللطيف عبدالكريم403896

35بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة نائب حسن404307

36بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىغفران عدنان عبدالعزيز94214

37بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرسى عصام عبدهللا98948

38بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاطياف الطيف سعيد90159

39بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرؤى ابراهيم كامل451749

40بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىشهالء عكلة محمد92162

41بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنور عادل كامل98485

42بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىزهراء زكريا سلمان401157

43بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرسى عفيف زيدان91840

44بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىماثر عبدالكريم عبدهللا93943

45بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسارة عبدالواحد ياسير 90386

46بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاسماء سفيان شاكر91514

47بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىيمامة زياد ابراهيم402417



ي472113
 
48بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسلىم محمود رزوف

ايالف سامي احمد93929
49بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

50بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة كارم محمد94047

حفصة حسن علي91920
51بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

52بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاشواق رشيد حميد521979

53بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنور عدنان عبدالعزيز94138

54بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىفادية خليل ابراهيم91327

55بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسدره المنتىه حسن عبد94249

56بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاالء زكريا سلمان401175

57بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرؤى عبدهللا محي90934

58بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسارة نجيب عباس516169

59بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىفاطمه وليد صالح96005

60بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسناء نذير حمادي95995

61بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىمنار كريم حبيب403848

ي99311 62بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعذراء عدنان ناج 

63بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىارساء شمىسي محمد92068

شهد علي مال هللا98543
64بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

65بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىايات انس حسير 401736

66بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرحمة ضياء فالح97164

67بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىارساء اسماعيل حمد94743

68بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىامنة عصام مجيد99026

69بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرانية مقصود حسير 521865

70بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىشيماء شهاب احمد517670

71بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىامنة سعد حمود91777

72بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىصابرين قاسم صالح97194

73بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىايناس مال هللا ابراهيم90822

74بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىامل رافع رحيل401257

سارة حازم علي90616
75بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

76بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىضح عبدالسالم ذياب100158

77بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىهند حسن حمد402838

 علي فاضل91528
78بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرنير 

79بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىزهراء ياسير  محمود402048

80بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعذراء يارس حسير 95589

81بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىغيداء زكريا سلمان91367

82بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىشهد محسن نوري402229

83بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىايات عبدالفتاح ياسير 94005

84بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىمها محمود شوكت91248

85بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىشيماء احمد مخلف99208

86بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنىه رياض عبدالرحمن98479

87بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىزينب عادل جاسم403722

88بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىايمان حماد محي91004

ي نصيف90358 89بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسح  حرب 

90بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىزهراء طه حمادي97431

91بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىلطيفة عطاهللا داود91010

92بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاعراف باسل عبدالجبار521966

93بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة سمير محي99093

ي محمود401783
94بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنبا وصف 

95بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىزينة عبدالكريم حسير 93960



96بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىابتهال سفيان شاكر91509

ي ويس401828 97بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعذراء صي 

98بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنور هيكل امير90954

99بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىابرار سفيان اسماعيل91557

100بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعلياء شهاب حواس92221

101بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنور حسن خليل404321

102بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسفانة محمددري شمس401194

103بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىانسام اياد نضت98414

ميالد مغير سامي402519
104بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

105بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىرسور سعد مزهر92109

106بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىارساء محمد عباس97016

107بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىهند طارق فرحان91170

108بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاطياف مزهر مانع93347

109بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىمروة سلطان محمد98060

110بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىصفا خالد مصطف 98439

111بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاسيا ياسير  حميد93602

112بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنور عبدالمجيد رشيد93868

113بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسحر ثائر رحيم91935

114بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىمروة ستار صالح403464

ي نايف91157
115بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة عبدالغي 

امينة علي فاضل91521
116بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

117بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىساره حكمت حسن95521

118بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىارساء عبدالرزاق طه91137

119بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعبير احمد نهير513161

120بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىهبة طه احمد98080

121بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىسح  حكمت حسن95504

122بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىعبله مرشد فرحان91995

123بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىمكارم ثامر فيصل97997

 قاسم ذياب93773
 
124بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاوف

125بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىلينا عبدالغفار احمد555922

126بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىزينة طارق عباس91167

ايمان علي جزاع96871
127بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيى

128بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاالء نذير حمادي95987

129بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة سفيان شاكر91504

130بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىمنار عامر عبدالكريم404129

131بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىغسق قاسم محمد92991

132بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاسيل ياسير  حميد93238

133بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىدعاء زكريا سلمان403338

134بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىحنير  عبداللطيف جسام521860

135بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنوال عبدالغفار احمد402674

136بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىمريم عصام طلب92317

137بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىضح يوسف حسن95235

138بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىنرسين عبدالغفار احمد555924

139بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىهدى خليل ابراهيم95166

140بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىزينب مصطف  فاضل402659

141بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىبسمة ابراهيم فتحي498651

142دبلومالدور11452صالح الدينأنيىصفا شهاب حواس100358

143دبلومالدور11452صالح الدينأنيىغصون بشير جودي498678



144دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرساب ستار عزيز518552

145دبلومالدور11452صالح الدينأنيىقبس ثامر فيصل97992

146دبلومالدور11452صالح الدينأنيىحنان حافظ احمد90868

147دبلومالدور11452صالح الدينأنيىهبه جودي زيد498656

148دبلومالدور11452صالح الدينأنيىوصال محمدربيع عبدهللا402346

ي498697
 
149دبلومالدور11452صالح الدينأنيىغسق موس رزوف

150دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسح  زاحم عواد93373

151دبلومالدور11452صالح الدينأنيىنرسين حمود قاسم99126

152دبلومالدور11452صالح الدينأنيىريحان موفق اسماعيل518542

153دبلومالدور11452صالح الدينأنيىامنة خض  عواد90110

154دبلومالدور11452صالح الدينأنيىميس مجيد حميد96933

155دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرسل حميد كاظم95623

156دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرساب عبدالرحمن عبدهللا94226

157دبلومالدور11452صالح الدينأنيىديما اسحاق صالح98571

158دبلومالدور11452صالح الدينأنيىزينة فوزي جاسم94386

159دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسارة طالب عبدالقادر96666

160دبلومالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة هيثم شمىسي97455

161دبلومالدور11452صالح الدينأنيىاقبال حسن خليل91281

162دبلومالدور11452صالح الدينأنيىعفراء يارس حسير 95871

163دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرساب محمود فاضل521920

164دبلومالدور11452صالح الدينأنيىايمان رزاق وهيب98407

165دبلومالدور11452صالح الدينأنيىعامرة اياد جمعة404571

166دبلومالدور11452صالح الدينأنيىعبير اياد حسير 403535

167دبلومالدور11452صالح الدينأنيىمينة عبدهللا سلمان90426

168دبلومالدور11452صالح الدينأنيىعائشة حمزة فتحي402783

169دبلومالدور11452صالح الدينأنيىخالدة هاشم رجب93823

170دبلومالدور11452صالح الدينأنيىضح خميس مهدي94065

171دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسوزان هاشم رجب93818

172دبلومالدور11452صالح الدينأنيىافنان عبدالفتاح ياسير 93884

ي90860
 
173دبلومالدور11452صالح الدينأنيىمريم همام احمد شوف

174دبلومالدور11452صالح الدينأنيىمروة محمود شوكت100635

175دبلومالدور11452صالح الدينأنيىورود صابر عبد92305

نبا علي خيار95023
176دبلومالدور11452صالح الدينأنيى

177دبلومالدور11452صالح الدينأنيىضح جاسم فرج93671

178دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرؤى مولود حسير 98500

179دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرغد عبدهللا سلمان90419

180دبلومالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة ليث عبدالطيف94428

181دبلومالدور11452صالح الدينأنيىزينب طارق قدوري477811

182دبلومالدور11452صالح الدينأنيىجيهان رسي اسماعيل90010

183دبلومالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة ياسير  حميد93289

184دبلومالدور11452صالح الدينأنيىعبلة جودي زيد498671

185دبلومالدور11452صالح الدينأنيىارجوان طه محمد403568

186دبلومالدور11452صالح الدينأنيىزينة فاروق حسير 96700

187دبلومالدور11452صالح الدينأنيىابتسام جاسم محمد94642

ي محمد93963
188دبلومالدور11452صالح الدينأنيىاكرام غي 

189دبلومالدور11452صالح الدينأنيىصفا صديق اسماعيل97584

190دبلومالدور11452صالح الدينأنيىسوالف حسير  قدوري91081

ي نايف97687
191دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرؤى عبدالغي 



عبير مغير سامي402560
192دبلومالدور11452صالح الدينأنيى

193دبلومالدور11452صالح الدينأنيىزينة حامد عبد96571

194دبلومالدور11452صالح الدينأنيىشهد حميد عبدهللا94043

195دبلومالدور11452صالح الدينأنيىمراتب ايوب اكرم498652

196دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرشا عارف عبد91178

197دبلومالدور11452صالح الدينأنيىضح محمد ابراهيم92258

198إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىندى اياد جمعه404552

199إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىريم مثي  عبد93939

200إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىهند محمود شوكت91251

201إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىارساء مزهر حمد89989

202إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىنرسين حسن محمود96792

 علي97751
203إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىارساء حسير 

204إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىاروى سعدي محمود461321

205إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىتبارك هيثم محمد94052

206إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىرانية سفيان محمد97824

207إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىنبا قصي طه97571

208إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىنىه نزال محمد94605

209إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىيرسى رميض محمود400483

210إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىرسل عبدهللا اسماعيل402946

211إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىمريم حاوي محمد91115

نور علي شهاب98818
212إعداديةالدور11452صالح الدينأنيى

213إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىانتصار حسير  خسارة98643

ين موفق اسماعيل91550 214إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىشير

215إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىارساء نزال محمد94628

216إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىمروه صفاءالدين شوكت90078

217إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىنشوى عمار محمد404335

218إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة حكمت حسن95533

219إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىميساء عبد مناجد97123

220إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىنور محمدربيع عبدهللا522034

221إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىساره حسير  خساره98633

222إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىدعاء لؤي طه96612

223إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىنور الهدى عبدالرحمن عبدهللا404256

224إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة جاسم محمود498667

225إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىبلسم محمد عبداللطيف94373

226إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىهبة قصي طه401465

227إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىعائشة حماد محي90998

228إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىهند عبداللطيف محي98490

229إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىوقار نجاح مهدي94082

230إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىماريا عبدالوهاب رياض90430

231إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىمرسة زكريا سلمان403327

232إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىرؤى محمود شوكت91240

233إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىفاطمة زكريا سلمان401167

تبارك علي شاكر97229
234إعداديةالدور11452صالح الدينأنيى

235بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىساجدة حامد جاسم97101

236بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىاحزان فايز توفيق94697

 علي101596
237بكالوريوسالدور11452صالح الدينأنيىهالة مصطف 

238دبلومالدور11452صالح الدينأنيىوفاء قاسم محمد97079

239دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرساب محمد شهاب90340



240دبلومالدور11452صالح الدينأنيىايناس اسماعيل هادي96579

241دبلومالدور11452صالح الدينأنيىارواء عزيز ابراهيم521866

242دبلومالدور11452صالح الدينأنيىعذراء خلف شهاب98076

243دبلومالدور11452صالح الدينأنيىاسماء سعد بدر95063

244دبلومالدور11452صالح الدينأنيىانسام قاسم محمد96642

245دبلومالدور11452صالح الدينأنيىرقية فاضل صالح90797

246إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىلقاء خليل ابراهيم401243

247إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىاالء رجب الطيف94322

248إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىالحرقاء خض  مبارك101079

249إعداديةالدور11452صالح الدينأنيىناديه ماجد صالح95042

1دكتوراهطوز االطراف21453صالح الدينذكرخالد محمد عبد522981

2ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرزبير حسن غفور77841

اس رعد عبدهللا430150 3ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرني 

4ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرعقالن عبدالهادي رشيد78022

5ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرغسان هادي خورشيد77469

6ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرجاسم محمد مرشد362518

7ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد فرمان احمد363166

8ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرمروان حسن علي363071

9ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد حميد ابراهيم75998

10بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكريوسف جهاد حمد76093

11بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعباس قاسم محمد77262

12بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالواحد خورشيد حسن75819

13بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد خلف سالم429953

14بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعصام يوسف عبدهللا522966

15بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسير  مصطف  غفور75382

16بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسليمان احمد خميس75895

17بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد صالح حمودي74959

18بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحمد عبدالكريم داود77086

19بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسيف علي خميس522980

20بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرنارص جاسم احمد430127

21بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرستار انور دليان77501

22بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي خلف عبدهللا522957

23بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي شجاع حسير 76787

24بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي مهدي وادي78026

25بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحكيم مجيد محمد94461

26بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرخالد علي ابراهيم76241

27بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسعد دليان انور77589

28بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرابوبكر عبد صالح78102

29بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرفيصل حمد خلف93383

30بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالحميد جمعة عبالرحمن77460

31بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرصالح حمد عبدهللا363067

32بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا صالح توفيق362984

33بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرصالح محمد سالم73265

34بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرخالد محمود سالم76884

35بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكربكر محمد قدوري363086

36بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالستار جاسم كرسى71593

37بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالوهاب حمدان رضا77027

38بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعيدان توفيق كبون560342



39بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد هادي قدوري76060

40بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد الياس احمد522885

41بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرغسان عدنان كريم75160

42بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرلؤي محمد سعيد362973

43بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرقصي محمد مرشد72647

44بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد قاسم احمد77199

45بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد اكرم علي363112

46بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالسالم يوسف فاضل430204

47بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم علي75827

48بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحاتم كريم محمود77993

49بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكررضوان فخري حميد421802

50بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعدنان صفر رحيم75770

51بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد هادي خورشيد75149

52بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرزياد محمد محمود363181

53بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمهند نوري عبدهللا77804

54بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحاتم علي حسير 522967

55بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرنزهان ابراهيم احمد362615

56بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكررياض روكان محمد76055

57بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي عبدالكريم علي362784

58بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف  كريم محمود361025

59بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرفاروق قادر حسن75783

60بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعباس فاضل محمد76445

61بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد ابراهيم رفعت75893

62بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي رعد رشيد75119

63بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمود هادي خورشيد76990

64بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا فاضل محمد76472

65بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراوس احمد جاسم77989

66بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحاتم عبدالكريم داود77960

67بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكريارس هداية محمود77942

68دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد علي ابراهيم95074

69دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسن خورشيد سلطان363175

70دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرنجم رمضان احمد75021

71دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد مهدي اسماعيل80047

72دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرزينعابدين جاسم خلف70212

73دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالحسير  قني  ابراهيم363054

74دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر شجاع حسير 76796

75دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد مطرسر متعب75154

76دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرصالح مصطف  محمد419175

77دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرحمدان محمود سالم362953

78دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراورهان زكي علي77035

79دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمؤيد حسن رشيد75952

80دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرطلعت رفعت علي75689

81دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعماد عباس علي76569

82دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي هادي علي77042

 علي محمد76493
83دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرتحسير 

84دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكربختيار حبيب امير 470994

زاد قادر كاكل75782 85دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرشير

86دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعماد عواد قاسم362965



87دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمود جميل فدعم76801

88دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمود خالد حميد430028

89دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرسليمان فريق سلطان75410

90دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسن محمود كاظم75943

91دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد صاحب ابراهيم77797

92دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد خالد حميد430020

93دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرفالح حسن علي75208

94دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد احمد توفيق75189

95دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد كريم محمود76004

96دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرسامر عبدهللا صالح429824

97دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكريارس عبدالحميد مجيد363118

98دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا مزهر صالح430089

99دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر اياد عداي430096

100دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرلقمان عواد قاسم78121

101دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر عدنان عبد77244

102دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرسعد رعد رشيد77011

103دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرشاكر محمود علي362469

104دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد عدنان حماد522955

105إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرامجد فوزي عبدالعزيز429950

106إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرسعدي حسن علي362809

107إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرباسم هداية محمود77948

108إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرجمال جاسم محمد75283

109إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد قاسم محمود362221

110إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا عبدالرحيم محمود429971

111إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعدنان عبدالرحمن صالح429960

1ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكربهاءالدين رسول علي72401

2ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرعادل قاسم كريم77309

3ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي عزيز نامق77210

4ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد خض  حسن400721

5بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد عاضي محمد70956

6بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرليث سعد فليح75755

7بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا محمد رفعت95486

8بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسام محمد هادي76064

9بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد غازي كريم75124

10بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرابراهيم حسن عبدهللا430186

11بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسان نزهان خلف76816

12بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرفرحان عبدهللا صالح76014

13بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكربرهان صاحب نامق362299

14بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعباس مجبل صالح363124

15بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكررعد رعد رشيد75122

16بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكريونس يوسف محمد75907

17بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمهند محمود محمد76100

18بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرطعمة عباس طعمة75940

19بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرزيدون رشيد محمد78046

20بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراثير عبدالرحمن داود75407

21بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد حكيم نعمة362928

22بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرصفاء طه حسير 75323

23بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكروليد عباس صالح76102



24بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسالم عواد قاسم74041

25بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف  خالد عبدالكريم522963

26بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمود صباح احمد362331

27بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد جمعة خميس75981

28بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالكريم حازم عبدالكريم75328

29بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراكرم جمعة صالح75824

30بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرخالد زكي محمد429955

31بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمعي   قاسم كريم77223

32بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد قحطان حسير 95366

33بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف  جبار شهباز76201

34بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكروسام محمود عبوش95463

35بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعماد اصغر عبد362262

36بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمهدي محمد احمد75037

37بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي عبدهللا علي429832

38بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عباس علي362842

39بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسعد عجيل مطرسر77428

40بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسيف علي عبدالرحمن76766

41بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراسماعيل جهاد فؤاد78000

42بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي احمد توفيق75193

43بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرواثق محمد محمود363035

44بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرخليل مصطف  احمد75203

45بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكروسام محمود عبدهللا77409

46بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرادريس حسن عبدالعزيز75994

47بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمعاذ نجمالدين رشيد75336

48بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر علي حمودي75948

49بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد محمود كرسى77886

50بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد حبيب احمد360682

51بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرزهير خزعل عبدهللا76738

52بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد صالح جمعة362857

53بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرنارص غفور احمد77273

54بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرماهر عبدهللا حمد75744

55بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا غيدان احمد77567

56بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عبدهللا هزاع560378

57بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالرحيم غيدان احمد77596

58بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسن عبدالحميد مهدي75764

59بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرايمن رسول علي75166

60بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد صالح محمد77490

61بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرزياد اسعد محمد363207

62بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكريارس قاسم كريم77251

63بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكررائد عبدالواحد جمعة78051

64بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمعروف عدنان عبد77756

65بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي محمود علي75261

66بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرشيت عبدهللا علي75740

67بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا محمود حمودي77933

68بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسن رشيد حسن76207

69بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرباسم محمد خورشيد75176

70بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرابراهيم رمضان ولي76599

71بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكررسمد كريم جبار77784



72بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف  احمد عبدالسالم560347

73بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحيدر عدنان عبد77280

74بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد احمد عزيز76528

75بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرياسير  خالد جاسم362320

76بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرهشام محمد مصطف 362824

77بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد عواد قاسم73999

78بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسعد عبدهللا حسير 75847

79بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكروليد غيدان محمود522930

80بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد محمود كرسى77876

81بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرغسان نزهان خلف76808

82بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف  فيصل احمد77546

83بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكريوسف خليل صالح522935

84بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالستار مصطف  شهباز73603

85بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد فهد عبد77644

86بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي رسول علي72437

87بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسيفالدين علي مهدي71374

88بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعدنان ابراهيم حسن77416

89بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرايمن صالح جمعة362864

90بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرصكر فؤاد عبد77507

91بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرليث عامر ايوب77118

92بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي نجيب عنكوش73746

93بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكريوسف صاحب دلف75850

94بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد خليل سمير 77055

95بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرثامر حمزة بنو69895

96بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكريونس احمد لطيف362604

97بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالرحمن قادر رشيد77447

98بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسيف عدنان محمود77297

99بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرهيثم مجبل حسن72545

100بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرغسان يوسف مسير76211

101بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي هادي نجم78083

102بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرفهد عبدالكريم داود73964

103بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالسالم لطيف جاسم75731

104بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمهدي هادي صالح76705

105بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسيف سعيد قاسم77816

ي خالد عفري362563
106بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرنف 

107بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي صالح احمد362892

108بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكررعد مجول اسعد77717

109بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرفاروق قاسم عبدهللا362269

 علي77424
110بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرليث يلسير 

111بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراثير سمير حسن75349

112بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرخالد طه حمزة76497

113بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي محمود كرسى78098

114بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسير  معروف قادر69868

115بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمهند فيصل غازي77099

116بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عبدالعزيز محمد76219

 قاسم علي77923
117بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف 

118بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمود عبدالكريم حسير 363030

119بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعصام محمد مصطف 362816



120بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد احمد نامق77605

121بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكروليد اسعد محمود71435

122بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عدنان كريم77395

123بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرلؤي محمد مرشد362531

124بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرقيس غازي يوسف76104

125بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرصاحب اسماعيل مصطف 76115

126بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسير  ابراهيم حسير 75869

127بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي سمير حسن75355

128بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد صباح احمد75292

129بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسام عباس صالح430102

130بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالعزيز يوسف جهاد76091

131بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكربرزان فالح احمد78034

132بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمود جمعة مصطف 77966

133بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسير  خالد حميد430025

134بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرهمام زبير حسن76836

135بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرانس ابراهيم صالح75797

136بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمجول نوري حمد75311

137بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكربالل عبد ابراهيم430050

138بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرفؤاد عبدالواحد جمعة78058

139بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراسحاق يعقوب ادريس75116

140بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكررائد حميد ابراهيم76001

141بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر صالح محمد362695

142بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي عامر حسن77388

143بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكربدران ناظم عمر73446

144بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا جنعان نجم75843

145بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكردحام محمد مصطف 362830

146بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرابراهيم مصطف  احمد77970

147بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالعزيز عباس صالح430139

148بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد ثائر نوري75332

149بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسام عدنان عبد362920

150بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعرفان علي عبد93695

151بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالهادي احسان هادي78039

152بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمود عبدالحميد مجيد76982

153بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرصهيب يوسف محمد75933

154بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعيدان صالح احمد362899

155بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمنيب فاضل حسير 363099

156بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكريوسف حبيب احمد360732

 علي77422
157بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد ياسير 

158بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد ستار جمعة430181

159بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسان عبدالهادي رشيد78017

160بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعامر عبدالرحمن داود75404

161بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد يونس حسير 429966

162بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمعل مشعل محمد362701

163بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكروسام ادهم عباس77103

164بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحسان محمود عبوش95443

165بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح362995

166بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد هادي خورشيد72143

167بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرماهر عبدالرحمن داود75399



168بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراصيل خلف محمد70665

169بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمهند نجم عبد522920

170بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرفؤاد نجيب جاسم77003

171بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكربهاءالدين محمد مهدي76776

172بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسيفالدين حسن سعيد513926

173بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسهيل نجم ياسير 77823

174بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي قاسم محمد363191

175بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرذياب ثائر نوري73818

176بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسامالدين محمد مهدي76782

177بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد شهاب احمد430158

178بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعقيل جمال جليل522896

179بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد محمد احمد362627

180بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسام علي حسير 76865

181بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرماجد علي اسعد77728

182بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد محمد كريم75899

183بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرسعد مهدي صالح75274

184بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالسالم نجم رمضان522921

185بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد محمد حسن76233

186بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالوهاب صالح محمد362688

187بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف  خليل حسن360798

188بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد علي حسن75746

189بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرشداد محمدعلي عبدهللا69334

190بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد عبدالعزيز محمد76125

191بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعالءالدين محمد مهدي76771

192بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالحميد احمد يعقوب430166

193بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرهيثم خلف حبيب421706

194بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا هادي خورشيد76215

195بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالستار جوامير عبد362708

196بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكريعقوب مصطف  ابراهيم75144

197دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي عباس احمد76513

198دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرميثم اكرم علي75357

199دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرزياد بهجت نامق75830

200دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد انور علي363268

201دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالكريم قاسم محمد75860

202دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرشاهير  حسير  مطر78005

203دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراميد صبحي خورشيد430191

204دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمود عدنان محمود77286

205دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد خلف علي75841

206دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكريوسف زينعابدين نضالدين70390

207دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد قاسم كريم75134

208دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرصالح عباس مصطف 78013

209دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسير  غيدان احمد77576

210دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرسعد خلف حبيب76744

ي76434 ي عزيز ناج  211دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرناج 

212دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد مرشد رشيد77157

213دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا جميل عبدهللا76726

214دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر داود ابراهيم77230

215دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرقصي مدير عباس75186



216دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرماجد محمود سالم76876

217دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرجميل جمال حميد362792

218دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي فالح احمد78042

219دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمثي  عبدالحسير  محمد77336

220دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرغسان محمد عزيز70250

221دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرضياء عبد ابراهيم430046

222دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعصام احمد محمود522975

223دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر علي عبدالرحمن76761

224دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمار يارس قادر77557

225دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعباس حميد ابراهيم522969

226دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرلقمان سمير  حسير 74954

غام فاضل جمعة75138 227دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكررص 

228دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد حسن حسير 78064

229دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي سعيد محمد77581

230دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد علي حميد430014

231دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف  محمد خورشيد75169

232دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا احمد حسير 93313

233دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي احمد علي75757

234دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمهدي صالح محمد76612

235دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد صالح محمد72036

236دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرميثم عزيز علي560374

237دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرقحطان نجمالدين بصاص96657

238دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرصالح فاضل خلف75270

239دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرسامر ابراهيم حسير 75875

240دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد خفاج  محمد78070

241دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرصالح مزهر صالح362961

242دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرخالد غيدان محمود522932

243دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعقيل احمد كريم77614

244دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد حازم عبدالمحسن77519

245دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمار خلف سالم77980

246دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرابراهيم علي اسعد77710

247دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرحمزة محمد خورشيد522901

248دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر خلف مجيد77778

249دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد خالد عفري362571

250دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعقيل عادل خلف76587

251دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرسعد هادي صالح363020

252دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمروان نزهان خلف76826

253دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد طه حمزة75317

254دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرفالح حسن جمعة363002

255دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد احمد خورشيد75178

256دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعباس عبدهللا شكور77050

257دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عبدالحسير  محمد77383

258دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكررافد علي حسير 75367

259دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعهد فرج احمد77532

260دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد احمد علي75760

261دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكروليد فائق عبدهللا421868

262دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عبدالعظيم داود77065

263دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرصالح خالد حميد430035



264دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد رسول علي75958

265دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكريحير محمد ابراهيم77955

266دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسير  حبيب حسير 72008

267دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمراد عبدالحسير  جبار75142

268دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي خلف مجيد77773

269دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعصام محمد هادي76070

270دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرحيدر عمران داود430040

271دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرزيد خلف سالم75753

272دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا خلف صالح76576

273دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرنزار عادل مجيد71773

274دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالحميد محمد عزيز361489

 علي76556
275دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعالء حسير 

276دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرنزار حسير  خلف73564

277دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعدنان جاسم محمد76085

278دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد جاسم خليل78131

279إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرماجد نجاة موس74949

280إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالمؤمن جمال جليل522892

281إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عبدالحليم عبدالكريم75390

282إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد فالح حسن72480

ي74942 283إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرالوليد بدران ناج 

284إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكريوسف محمد احمد73486

285إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرصهيب حاتم هزاع429908

286إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكربارق احمد حسن71490

287إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرحمزة جبار انور72372

288إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عبد حمد73690

289إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالخالق صالح جمعة362881

290إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمدالرفاعي محمد احمد77076

291إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرشاهر جمال ناظم75774

292إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالحميد احمد حميد362673

293إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي فاضل محمد76459

294إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمعروف زيد رميض360310

295إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد مراد كريم73322

296إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالحليم عباس ابراهيم69686

297إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عبدهللا حمد363157

298إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكريحير زكريا رافق77702

299إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي خلف عواد422215

ي76238
300إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي عيىس تف 

301إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرسامي محمد سالم76694

302إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي احمد محمد76006

303إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبيدة خليل ابراهيم75266

304إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمود ادهم نضالدين71284

305إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرصالح كريم صالح77513

306إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرهيثم حمد حمادي73909

307إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد سعيد قاسم70637

308إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالباري يوسف جهاد78109

309إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكربارق مهدي صالح522908

310إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد حسير  طعمة69708

311إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد رافع رشيد77938



312إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد علي ابراهيم69519

313إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد بكر فهد75955

314إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد موس جاسم77918

315إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر عبدالواحد خورشيد72278

316إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد فاضل جمعة76110

317إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكريوسف عدنان محمد77094

318إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرايمن عصام يوسف522903

319إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالرحمن عمر شكر71143

320إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا عمر شكر71104

321إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرجاسم رسول علي72505

322إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد مهدي صالح522977

323إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرضيف حسير  مصطف 75897

324إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمروان خضير محمد429962

325إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد رمضان صابر70459

326إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرهونر قني  امير 419954

327إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكريوسف عبدهللا جمعة76547

328إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد فاضل علي362236

329إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد علي حسير 75362

330إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد احمد صالح75014

331إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكربدر اسالن احمد78029

332إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبداالول عبدهللا كريم70568

333إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي عبدالرحيم محمود78031

334إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد اسماعيل كريم70515

335إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر حسن خميس75964

336إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر صالح خميس75395

337إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر عماد جمعة70814

338إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر حمد حمادي73862

339إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرحذيفة كمال شالل77931

340إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد حبيب فريق75751

341إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا محمد احمد77540

342إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرسيف الدين مهند عبدهللا70759

343إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي قاسم عبدهللا362282

ي محمود حسن75855
344إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكركيالب 

345إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرماهر جمال ناظم77927

346إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعيد سعد فليح76017

347إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرسيف علي احمد77475

348إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرضياء عصام مصلح71964

349إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرحلىمي صالح دليان75298

350إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرماهر حسير  مطر75128

351إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالكريم كنعان نضالدين75792

352إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراسماعيل خليل ابراهيم76235

353إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد رعد رشيد75341

354إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكروليد خالد علي429828

355إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسان محمد عزيز70288

356إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالباري محمود علي71535

357إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمجول علي حسير 72686

358إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرايمن كنعان عدنان71888

359إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف  محمد عبدالكريم429918



360إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالعزيز صالح دليان361174

361إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرسفيان اسالن احمد362493

362إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكركرار ادهم عباس77164

363إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح75834

364إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي خليل محمد72752

365إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم361099

366إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا مهدي صالح75836

367إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكروليد خالد عبد76421

368إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد زينالعابدن جاسم77912

369إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمؤيد فيصل محمود362944

370إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد سليمان احمد75108

ي429903
371إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد صبحي تف 

372إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرهشام محمد خليل75307

373إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرالوند ستار جبار75991

374إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرولدان باسل خض 77442

375إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكربهاء حمد جاسم75932

376إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد هادي حسير 75791

377إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسير  كريم جبار77788

378إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرقصي شاكر محمود362485

379إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالرحمن عبدالسالم حمك429986

380إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمسلم رعد دليان71843

381إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد جمال جليل522887

382إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكريحير زكريا رشيد70323

383إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد حجاب ياور71011

384إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرانور عماد حمد75786

385إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمروان سطوان مطر77622

386إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد ستار انور77525

387إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرحاتم جمعة صالح69580

 علي حميد430017
388إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف 

389إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا احمد خليل77315

390إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد احمد حميد362642

391إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرسعد جاسم كرسى75254

392إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرجابر زينالعابدن نضالدين76713

393إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرابراهيم غازي عاضي362799

394إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد رضا نامق77434

395إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمحمد ريزان صابر73040

396إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرعمر محمد احمد361195

397إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرجمعة هادي فيصل77790

398إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكربكر عمر حسير 76077

399إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرلطيف عاضي حميد76506

400إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمصطف  نجاة موس72223

401دكتوراهطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد حسير  ابراهيم522960

402بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدالحليم قاسم جمعة77983

403بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينذكرصالح محمد صالح76897

404دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد حبيب حسير 71065

405دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرسامان حميد مجيد74085

406دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكررساء اسماعيل حميد429979

407دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرقيس عبدهللا صالح363014



408دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعماد جمعة حسن77975

 علي حسير 77332
409دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسير 

410دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد عدنان عبد77761

411دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعبدهللا محمود صالح75245

412دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعلي دحام نضالدين75344

413دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكراحمد طه خض 77483

414دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرصاحب عبدالحسير  محمد77341

415دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرعامر احمد عبدهللا76482

416دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكريلدرم جاسم علي69804

417دبلومطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسير  محمد رشيد77130

418إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرمقداد حبيب حسير 77631

419إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينذكرحسن هداية محمود75182

1بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىساجدة كريم حسن75901

2بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسارة ناظم عبدالعزيز362977

3بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىايمان عبدالوهاب عبدالكريم74909

4بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىبراء مهدي حسن361595

5بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىفاتن عزيز كريم363140

6بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىارساء اسعد ولي522973

ي72180 7بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنور عزيز ناج 

8دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسهام صالح مهدي76858

9دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىامل عالوي حسير 69192

10دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىبسيمة شكر قدوري77830

11دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىخلود يوسف جهاد77681

 علي75838
12دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىاخالص مصطف 

13دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنرمير  خورشيد خلف76522

14دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسعاد صالح جاسم76081

15دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىصبيحة كمال حسن363147

16إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنجاح رشيد سليمان77661

17إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىامال عامر ايوب77111

18إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىداليا هاشم محمد77810

19إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسداد محمد مطرسر75876

20إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىزينب حسناكي  كاظم522952

1ماجستيرطوز االطراف21453صالح الدينأنيىالهام روكان عبد429976

2بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىزينب مهدي حسن361612

3بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنرمير  احمد غزال362583

4بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىجرا صالح احمد77766

5بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنور عبدهللا علي95084

6بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىايمان عزيز شكور363197

7بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىرويدة عبدهللا هزاع560379

8بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنجوى نجمالدين بصاص96669

9بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىجنان عدنان محمود77637

10بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنىه محمد غريب73657

11بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسحر حسير  اسعد75279

12بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىفاطمة نوري عبدهللا73781

13بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىهيام جمال شالل77453

14بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىاية صالح محمد363132

15بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىخولة عدنان محمد75777

16بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىافراح عزيز كريم362623



17بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسعاد خماس علي75735

18بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسوزان حسير  سعيد429983

19بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىحذام قصي عبدالستار75199

20بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىانصاف خالد جوامير75698

21بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىافراح كريم حسير 522971

22بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىحنان عدنان كريم76229

كادي علي محمود430135
23بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيى

ى محمود كرسى78089 24بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىبرسر

25بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنورة يوسف ابراهيم72078

26بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىريام غازي حسير 77836

27بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىاقبال روكان عبد76079

28بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىفائدة هدايت نامق362723

29بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسارة غيدان محمود522927

30بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىليل محمد طعمة77191

31بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىياقوتة داود سليمان75865

32بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىعنود فخري حميد421829

33بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىمروة مصطف  قتال77185

34بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىغسق محمد كريم362634

35بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىوجدان عدنان محمود77290

36بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسح  مقصود مهدي77020

37بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىغادة هادي شكر70355

38بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسارة خلف مجيد361153

39بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنور رعب هارون363078

40دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىحميدة جاسم محمد77689

41دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىفرات محمد خورشيد69921

42دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىروزكار ابراهيم محمد429906

هبة علي هادي363093
43دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيى

44دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىعال مشعل محمد360772

45دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىماريا كريم صالح362591

46دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىانضام خليل حسن362848

47إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىحنان صاحب ابراهيم72105

48إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىهبة محمد حسن72709

49إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسنور صبحي خورشيد430199

50إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىايمان خزعل حسن76008

51إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىغادة احمد صالح78126

52إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىضح عماد ابراهيم429914

53إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىاية خلف مجيد362598

54إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسيناء كنعان نضالدين75250

55إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىفرح حكيم جمعة69993

56إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسح  عماد ابراهيم77742

57إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىبيان شالل نهايت362554

58إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىشهد عامر ايوب76538

59إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىعذراء عيدان عبد72324

60إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىارساء شكر محمود70168

فاطمة علي حسن362776
61إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيى

62إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىبسمة فريق سلطان75387

63إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىافراح عبدالجبار خلف362509

64إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىدالل عدنان محمود75152



65إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىمارية عدنان مصطف 76847

رغده فاضل علي429819
66إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيى

67إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىرحاب عباس مصطف 71314

68إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىنور احمد توفيق75196

69إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىاثار حكيم جمعة70087

70إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىرانية احمد صالح75007

71إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىاديبة محمد عبيد77737

72إعداديةطوز االطراف21453صالح الدينأنيىشوخان شالل نهايت362543

73بكالوريوسطوز االطراف21453صالح الدينأنيىمها جاسم توفيق77748

74دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىسميعة خليل ابراهيم77498

75دبلومطوز االطراف21453صالح الدينأنيىيازي نوري غضبان78079

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهالل حمود هايس29044 1دكتوراهالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد ابراهيم محمد60417 2دكتوراهالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمهند حمد صالح47341 3دكتوراهالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرايهاب انور احمد58962 4دكتوراهالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرضياء عبد عباس47894 5دكتوراهالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزهير فاروق احمد437995 6ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريوسف احمد يوسف46144 7ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمراد موس عبد59851 8ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم احمد حسن516652 9ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمزاحم ذياب غانم59978 10ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحمد فرحان موس48449 11ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريارس علي خلف438994 12ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعماد نيسان عبدهللا60960 13ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالجبار محجوب عبدهللا554488 14ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقيض سامي صالح49512 15ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفخري امير  عبدهللا437934 16دبلوم عاليالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزياد احمد محمد512499 17دبلوم عاليالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحبيب احمد مصطف 437682 18بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصباح خض  عبدهللا60955 19بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعزالدين محمد محسن42358 20بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرطلب عبدهللا حمد46433 21بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخلف عبدهللا نارص440480 22بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجاسم محمد عبدالرحمن512487 23بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمازن اسعيدي عبدهللا47302 24بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد سعيد نارص441374 25بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربشير اعفارة شهاب516821 26بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي صبار دخيل46158 27بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم صالح خلف59357 28بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالمحسن مجبل عبدالرزاق516704 29بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصائب محمود محسن46835 30بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكردريد احمد فاضل512495 31بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرحمن مجبل عبدالرزاق42423 32بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي حسير  خلف46900 33بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد حسير  عبدهللا441074 34بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعدنان حسن محمد58621 35بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم ظاهر حمد60873 36بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمزاحم ابراهيم حمدون59771 37بكالوريوسالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد صالح خلف29138 38بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن علي خطاب512534 39بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجي  سلطان سعيد45582 40بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهادي اسماعيل عبدهللا60092 41بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفادي عبدهللا ياسير 59560 42بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد دخيل عباس59326 43بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعيدان اعفارة شهاب516506 44بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثامر عبدهللا علي47704 45بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهيثم احمد حسن441078 46بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد صالح جمعة47810 47بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي احمد صالح60911 48بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرظاهر احمد ضامن48459 49بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمناضل عناد عيفان59313 50بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعيدان محمود محسن59203 51بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروحيد ابراهيم احمد59590 52بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربرجس حميدي محمد59557 53بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجميل محمد عبد44208 54بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسمير خلف خليفة512470 55بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرشاكر محمود خلف60397 56بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمار فاروق احمد439282 57بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفوزي خلف عبدهللا438743 58بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثائر محمود فاضل59510 59بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعدوان عبد صالح46601 60بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرزاق محمد ظاهر60883 61بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغزوان خلف محمود516479 62بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبد صالح حسير 512436 63بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريونس احمد خلف512458 64بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالحميد محمد محمود440991 65بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفوزي احمد خلف512451 66بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالحليم محمد محمود438101 67بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهشام صالح حسير 516650 68بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد مطلك عبدهللا59619 69بكالوريوسالرسر

ي441044 قاط االيرس31454صالح الدينذكركمال صالح غرب  70بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثابت سعيد عبد440893 71بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعالء صالح حسير 512510 72بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمرتص  جمعة حسن49157 73بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصفوان صالح محمد47865 74بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصطف  محمد حبيب60315 75بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريارس محمد طه440920 76بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفؤاد حسن سلطان58978 77بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراثير عبد عزام49705 78بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعزام ياس خض 43822 79بكالوريوسالرسر

و عيىس محمود49483 قاط االيرس31454صالح الدينذكرخير 80بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد محمد مجيد440886 81بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد دخيل عباس441440 82بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمعتصم جمال طلب45782 83بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنصيف اسماعيل حميد438126 84بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررسمد ابراهيم محمود438297 85بكالوريوسالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكررافت سهيل نجم441052 86بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجمعة محمود خليفة59835 87بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرالياس عطية حسن512523 88بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفاضل عبدهللا فاضل512460 89بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمجبل عبدالرزاق مسلط29488 90بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد حسن محمد512543 91بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعجاج اسماعيل احمد99905 92بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراديب انور احمد440967 93بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربرهان خلف ابراهيم59006 94بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفؤاد ابراهيم محمد60168 95بكالوريوسالرسر

غام رمضان علي47834
قاط االيرس31454صالح الدينذكررص  96بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجهاد مدهللا عبدهللا516762 97بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن علي مسلط58557 98بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهيثم رياض محمد59603 99بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد عبد440915 100بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسمير عبدهللا محسن59950 101بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسطم الجبوري ذياب غانم48486 102بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسفيان حسن مدهللا46644 103بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصباح خلف سليمان437654 104بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالواحد حسير  حجاب60007 105بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح احمد ذياب512483 106بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرزاق احمد ذياب441411 107بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي حسير  احجاب59726 108بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراثير عيىس عبدالمجيد29301 109بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحارث احمد محمد60887 110بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغسان ابراهيم فاضل441460 111بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرانور محمود فاضل440530 112بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسيل احمد سعيد512513 113بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجاسم حسير  خلف47632 114بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد خلف ابراهيم440564 115بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرانور امير فرحان440739 116بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحماد مطلك عبدالرزاق512444 117بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرواثق عبدالمجيد مظهور441095 118بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحمد عبدهللا دولت516799 119بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد خض  محمد60468 120بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالصمد محمد محمود438496 121بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعماد محمود محمد42697 122بكالوريوسالرسر

هللا حميدي554505 قاط االيرس31454صالح الدينذكرعدنان خير 123دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد فاضل عبدهللا59594 124دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد ذياب صالح45249 125دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنشوان محسن سليمان59827 126دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعادل صطام عبدهللا440609 127دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرتحسير  دخيل عباس59334 128دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخليل حسن عبدهللا441386 129دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمود عيىس جي 512502 130دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح حسير  خلف41500 131دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنوري ابراهيم عكيل512426 132دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراديب محمود عبدالرزاق440536 133دبلومالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرمهند سليمان محمد99893 134دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجرجيس حسير  اسماعيل440583 135دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرضياءالدين صالح محمد440533 136دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفوزي احمد حسن44423 137دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمازن اسماعيل حسن60759 138دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمريس سلمان جمعة29108 139دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخلف فندي احمد59261 140دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكركامل محسن حمد45894 141دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعادل فرحان روضان49231 142دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحمد نزال سطام512531 143دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمراد عبدهللا داود29335 144دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسفيان علي امديد439017 145دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراثير خلف جاسم60254 146دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد احمد محمد59598 147دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن عبدهللا حسن60065 148دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرناطق مجبل عبدالرزاق512475 149دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروسام حسير  عطية441063 150دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ابراهيم احمد440819 151دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسامي احمد عيىس512477 152دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبد محمد سليمان47003 153إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمؤيد حسن عطية441539 154إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحمد عطية عبد439213 155إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعايد مامور مدهللا48312 156إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسبهان ابراهيم علي58680 157إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرامير فرحان روضان512455 158إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنسيم ربيع نايف440883 159إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمقداد ابراهيم سعيد440828 160إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنبيل درويش سليمان441452 161إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزهير ذنون محمد441144 1دكتوراهالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعسل حسان محمود441307 2ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعرفان وسىمي محمود48329 3ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرضياء ناظم احمد48358 4ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررعد عبدالحي ابراهيم59209 5ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعامر صالح مهيدى441180 6ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر حمد خلف47574 7ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد راوي احمد59682 8ماجستيرالرسر

وان وسىمي محمود440805 قاط االيرس31454صالح الدينذكرسير 9ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالعليم محمد ظاهر60881 10ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزياد طارق طه59663 11ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد محمد خض 441187 12ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد مصلح عبد60330 13ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخالد عبدهللا حسن441157 14دبلوم عاليالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرزاق احمد محمد512484 15بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمهند محسن عبدهللا48132 16بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجاسم ابراهيم جاسم48089 17بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسامة حسن محمد440464 18بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروسام احمد عزيز438961 19بكالوريوسالرسر

 علي جاسم29306
قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسير  20بكالوريوسالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكركاظم محمود عواد43432 21بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقيس مرعي محمد29054 22بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرشاهير  وعد حميد29362 23بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالوهاب محمد محمود58986 24بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربارق سبهان محمد441244 25بكالوريوسالرسر

اس طيب احمد60001 قاط االيرس31454صالح الدينذكرني  26بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعنان احمد محمد47462 27بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ادريس محمد440549 28بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرانور حسير  صالح59495 29بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفتحي محمد خلف60360 30بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ياسير  ناهض441171 31بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد حسير  صالح46123 32بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسماعيل محمد ابراهيم49858 33بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمانع اسماعيل حميد58821 34بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن بشير حسن43554 35بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررمضان احمد محمد47474 36بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرزاق علي حسير 46466 37بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح حميد صالح29343 38بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد محمد ابراهيم49847 39بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروعد اسماعيل عبد60130 40بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثامر طلب محمد441434 41بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرتحسير  حسن محمد59142 42بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنزار عبدالستار فاضل49548 43بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن احمد حسير 44536 44بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراثير محمد سلطان58731 45بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرضياء احمد محمد60292 46بكالوريوسالرسر

ي عبدالكريم محمود60299 قاط االيرس31454صالح الدينذكرناج  47بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرشفيق محمود سعيد60072 48بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسيف عيىس احمد58698 49بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقيس ابراهيم عبداللطيف60920 50بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرايهاب علي وسىمي29338 51بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرامير عبدالقهار حسير 512529 52بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا عادل عبدهللا438858 53بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمشتاق ادريس رمضان512522 54بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالغفار مدهللا عبدهللا441405 55بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمود ابراهيم محمد58857 56بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسام احمد علي48262 57بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصباح سلمان عيفان58614 58بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرشاهير  محمد عبد49019 59بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد سعيد عبد59723 60بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغيث جاسم احمد441380 61بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراواب مزهر احمد58469 62بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم عاضي عبدهللا45666 63بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفخري خلف حسن41245 64بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثامر احمد عجيل59132 65بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن صالح حسن60693 66بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحارث عبيد علي58549 67بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالهادي عبدهللا جاسم440839 68بكالوريوسالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد صالح جمعة441284 69بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقتيبة حمد امديد438814 70بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربهاء صطام سليمان46081 71بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزياد ابراهيم محمد441475 72بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعالءالدين عبد عجيل441402 73بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد محمد دليل59000 74بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرممتاز عبدالقهار حسير 60429 75بكالوريوسالرسر

وان فائق علي438587 قاط االيرس31454صالح الدينذكرسير 76بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحمد محمد حمد29334 77بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر صباح محمد49832 78بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد نزال سطام437885 79بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفراس فهد حبيب441430 80بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد فرحان مظهور59737 81بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسعدون حسن حمد59526 82بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عبدهللا رشيد516583 83بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ابراهيم محمود59101 84بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرميثم محمد احمد59187 85بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالسالم عواد عبد49570 86بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرايسن عناد حميد48923 87بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي حمد علي59546 88بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح فالح طرفة60217 89بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريوسف جمعة عبد60795 90بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررسمد جمعة محمود59816 91بكالوريوسالرسر

يف جاسم49179 قاط االيرس31454صالح الدينذكريوسف رسر 92بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرذاكر حسن سعيد29303 93بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي فرحان مظهور49147 94بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريونس حمد اعبيد49205 95بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرحمن صالح محمد60971 96بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعدنان درويش سليمان41269 97بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرساجد نايف حسن441217 98بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرماهر حسير  حسن441026 99بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالهادي حبيب حسن512493 100بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرايوب صالح علي45468 101بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا محمود فاضل440937 102بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسماعيل عبدهللا حسن60059 103بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررافد نزال جوهر441356 104بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرباسم حمد دخيل60135 105بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعارف ادريس حمد441119 106بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفائز معيد حمود29284 107بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروائل صطم عطية29346 108بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمهدي سلمان مهدي60745 109بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد محمد سعيد441352 110بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسماعيل حمد خلف49169 111بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرالزم احمد مسلط516434 112بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفارس خلف داود512553 113بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد مكي فرحان29066 114بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغسان ابراهيم سعيد60966 115بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمنهل محمد مطلك59625 116بكالوريوسالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالعليم جي  سلطان59341 117بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد ظاهر محمد59637 118بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرواثق محمود سعيد438260 119بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرتركي سالم عبدهللا29161 120بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروليد ابراهيم احمد42938 121بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنزار خلف سليمان59874 122بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقحطان خلف محمود439222 123بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررائد عبدهللا حسن58643 124بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررعد عبدالمجيد حسير 512476 125بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرممدوح صبار دخيل439264 126بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرايهاب احمد علي441484 127بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرالياس علي حسن512435 128بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرحمن عزيز علي438228 129بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسام دحام حسير 29278 130بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمروان ابراهيم احمد58967 131بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروسام عمر خطاب59181 132بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمعن طلب حسن59298 133بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد علي محمد49402 134بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد كامل رشيد441299 135بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفخري صالح جاسم60849 136بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبد احمد مهدي60453 137بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفالح فاروق احمد438603 138بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسيف محمود محمد47440 139بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثامر نجم عليوي512507 140بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد عيىس حسن49692 141بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعزيز عمر حسن441008 142بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعزت ابراهيم حديد441254 143بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد صالح ظاهر29282 144بكالوريوسالرسر

 علي محمد48429
قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسير  145بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمقداد ركاد احمد60504 146بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي طه علي48501 147بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرساري عبدهللا عثمان554391 148بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد سامي اسماعيل99895 149بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا ياسير  سلمان29288 150بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرانجاد عامر محسن29327 151بكالوريوسالرسر

ي441147
 
ف قاط االيرس31454صالح الدينذكرمروان احمد رسر 152بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكركاظم كامل عبدهللا60123 153بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعيىس موس مسلط59043 154بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسعد علي خضير59716 155بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثامر خلف محي441200 156بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعزام محجوب خلف49210 157بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد محمود عجيل58672 158بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنايف خلف حمادة59990 159بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد اديب خلف59972 160بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحردان احمد حميد48866 161بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفندي انور احمد47790 162بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريارس وادي نايل441176 163بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد طلب عبدهللا48060 164بكالوريوسالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرشهاب احمد علي48684 165بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكركفاح ابراهيم محمد60791 166بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصادق محمود سعيد438272 167بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعباس ادريس حمد516458 168بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي واثق اسعيدي47070 169بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربحري عادل حسن59744 170بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد صحن عبدهللا60109 171بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخالد فؤاد ظاهر59955 172بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهشام احمد مجبل59983 173بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررياض احمد ذياب44066 174بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصباح نوري فالح439052 175بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحميد عبدالواحد خلف512433 176بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنبيل حسير  حجاب49106 177بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرتحسير  محمد مطلك59633 178بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد حسير  عبدهللا441363 179بكالوريوسالرسر

ف ظاهر محمد60055 قاط االيرس31454صالح الدينذكرارسر 180بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنوفل مصطف  خلف40876 181بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرضياء اديب خلف47712 182بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرايام ابراهيم خلف438937 183بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد جمال محمد438029 184بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعامر ابراهيم محمود46392 185بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسعد حسن عطية441315 186بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمثي  ظاهر محمد60050 187بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصادق عزيز سليمان437989 188بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسعد ميرس عناد29357 189بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمود حسن عطية441137 190بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرشهاب احمد حميد441113 191بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد جاسم حسير 441350 192بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعقيل موس عواد59348 193بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرموفق احمد علي59774 194بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنبيل عالءالدين صالح60495 195بكالوريوسالرسر

وان عزيز علي438241 قاط االيرس31454صالح الدينذكرسير 196بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريحير برسر حسن41230 197بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصعب مجيد عبد60102 198بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسيف النض احمد خلف58635 199بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحارص  محسن حمود46038 200بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعيدان جبارة سلطان441520 201بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسهام احمد علي441470 202بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد جاسم محمد43722 203بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد فرج عبد59167 204بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربراء عبدالرحمن محمود60117 205بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد فرحان ظاهر59960 206بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغيث رعد فرحان59823 207بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهويش عبد محمد58712 208بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرانشان عبد علي60723 209بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن حسير 441522 210بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالواحد جاسم امير 41694 211بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسعد ذياب محمود441467 212بكالوريوسالرسر



ي محمود29144
قاط االيرس31454صالح الدينذكرانور عبدالغي  213بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد حامد محمود59318 214بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروليد خالد احمد48070 215بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنزار محمد نايف437714 216بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريحير جميل ابراهيم48995 217بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنشوان جي  عبدهللا516710 218بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمعاذ عيدان محمود48242 219بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد صائب صالح441311 220بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرادريس عطية حسن60420 221بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم حسن عبدالمجيد439009 222بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهاشم حسير  عواد58582 223بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد احمد ابراهيم59223 224بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحميد سعد صالح47673 225بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرناطق هاشم محمد59968 226بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر ضاجي محمد29315 227بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسامة مجيد عبد438386 228بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمهند محمد حسن59568 229بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمروان سهيل نجم441333 230بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرباسم احمد خليل441547 231بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد انور احمد440825 232بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالمالك احمد ذياب441394 233بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجياد سعد حميد48958 234بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجمال جبارة سلطان439063 235بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرايمن عبدالسالم محمد441102 236بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصطف  احمد صالح46426 237بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقيض عيىس مظهور59367 238بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عزاوي محمد49795 239بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنضهللا خلف فرحان59217 240بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنكي  محمد عجيل44625 241بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنايف ظاهر احمد59998 242بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغزوان جميل محمد58949 243بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحبوب جمعة حسن47318 244بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرطاهر سلوم يحير440834 245بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرلؤي زيدان خلف441354 246بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزيد محمد عبدهللا512519 247بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصباح اسماعيل ابراهيم59864 248بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمود حسير  خلف60264 249بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عدنان احمد44048 250بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزمان ابراهيم خلف438927 251بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراثير غانم عبدالحي29295 252بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنجرس علي خلف47192 253بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحارث عبدالسالم محمد440550 254بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزيد عبدالقادر محمد59577 255بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعدنان حمد علي29157 256بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرضياء الدين صالح مرهش512437 257دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعدنان ابراهيم فاضل441453 258دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرضياء خلف خليفة554358 259دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عبد طلب60389 260دبلومالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكروسيم ربيع نايف440879 261دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراياد احمد عبدالعزيز29318 262دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنشوان صالح عبدهللا49519 263دبلومالرسر

ي احمد عزيز512449 قاط االيرس31454صالح الدينذكرحح  264دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسميط سامي جاسم440570 265دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخلف محمد نجم60892 266دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفؤاد سبهان محمد441252 267دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمار محمد صالح59731 268دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمنتض ادريس محمد60371 269دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسمير احمد عبدهللا59718 270دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرطيب حميدي محمد512489 271دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالقادر خلف يوسف440943 272دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالسالم خض  محمد441508 273دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم حسير  احجاب59374 274دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عناد حميد48886 275دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريونس محمد حمد29333 276دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسام عبد سطر60206 277دبلومالرسر

 مرعي60402
قاط االيرس31454صالح الدينذكرمرعي حارص  278دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسالم عبد صالح439340 279دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثامر محمد خطاب49498 280دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي حسن عطية440526 281دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقصي عزاوي احمد441341 282دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرارام علي محمد59694 283دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرربيع محمد دخيل437748 284دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريوسف فرج عبد45606 285دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصعب صالح عبد58718 286دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنصيف جاسم خضير60949 287دبلومالرسر

ي نزال محمد440594
قاط االيرس31454صالح الدينذكرراض  288دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررعد حمد علي59521 289دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنوفل محمد خلف60241 290دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرطارق نزال محمد58926 291دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد تركي احمد441279 292دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد خلف فاضل47600 293دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكركمر ابراهيم صالح29293 294دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرماهر عبدهللا خلف59697 295دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسماعيل جميل ابراهيم49011 296دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمود محمد عيىس47654 297دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر عبداللطيف عويد58955 298دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرماجد حسن عبدالمجيد60897 299دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح ياسير  سلمان29289 300دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحميد علي احمد49321 301دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد محمود طه49603 302دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح علي صالح60508 303دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد خليف عبد49357 304دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنشوان محمود فاضل49398 305دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفارس عبد محمد58770 306دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسالم عمر خطاب512438 307دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعالء محمد فاضل29331 308دبلومالرسر



 عبد علي48386
قاط االيرس31454صالح الدينذكرياسير  309إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرامير سطم عبد43048 310إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصطف  عادل شعالن516552 311إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسير  حسن عبد43979 312إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد صالح مرعي49721 313إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن طلب حسن437560 314إعداديةالرسر

ي441091 قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ابراهيم حح  315إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرماجد احمود خلف440912 316إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن فرج عثمان49679 317إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعيىس حسير  احجاب59421 318إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر محمد داود60933 319إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد سعيد فاضل441329 320إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرظاهر عزالدين جمعة46547 321إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفاضل مطلك ابراهيم47881 322إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسلمان جياد سلطان438136 323إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرموفق صالح عبدهللا60178 324إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا عمر صالح60436 325إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحسن محمد فاضل42979 326إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهشام عيىس داود512420 327إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد مدهللا عبدهللا516447 328إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهيثم محمد عبود41006 329إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالكريم جي  سلطان45836 330إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر فاروق محمود516404 331إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعامر ثائر عبدهللا516643 332إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسان احمد عزيز440932 333إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبيد مرعي محمد438680 334إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرارشد ابراهيم محمود59087 335إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد عايد مامور439477 336إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحيدر عيىس احمد58935 337إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرساجد صالح مرهش440709 338إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهمام عيدان محمود59197 339إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررأفت فرحان محمد60145 340إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكردريد احمد خلف44697 341إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروعد طرفة نجم29058 342إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد علي خلف47222 343إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي احمد علي44343 344إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنورالدين صباح محمود60288 345إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنارص ابراهيم عبدالكريم516417 346إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح عدنان احمد438891 347إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عبد عجيل441399 348إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعالء عادل جاسم441259 349إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا وعد علي59845 350إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجاسم مرعي محمد438905 351إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ابراهيم صالح49295 352إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخليل عاضي عبدهللا48970 353إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحذيفة سعدي عبد439408 354إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرايمن علي حسير 438952 355إعداديةالرسر

 ابراهيم علي99900
قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصطف  356إعداديةالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرمهدي خلف محمد42719 357إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسير  طالل عبدهللا46673 358إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفرناس خلف داود441264 359إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن احمد حسن45272 360إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالصاحب ليث محسن44882 361إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسام صالح حسن440540 362إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد حسن حمد59533 363إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرادريس سامي عبد439156 364إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروليد عيىس سلطان40946 365إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمنذر شاكر عواد49896 366إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصباح حسير  سلطان58776 367إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثامر عبد محمد40768 368إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررافد نافع حسير 29356 369إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عبدالرزاق عيىس516569 370إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراثير عيىس سبع29352 371إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصهيب غانم مرعي438884 372إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم محمد حمد43616 373إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخالد خليف عبد49350 374إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد عيدان اعفارة516496 375إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريحير حمد عطية439370 376إعداديةالرسر

ي صالح48374
قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح عبدالغي  377إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرازل ازهر علي29307 378إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمزهر عاضي عبدهللا59175 379إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقحطان احمد خلف45316 380إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد احمود خلف60456 381إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد نوري حميدي48019 382إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفالح فتاح نمر554496 383إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي احمد علي45534 384إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروعد محجوب محمود44363 385إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر محمد دليل44083 386إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي محمد عزاوي59110 387إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عطية احمد512429 388إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخلف صالح مرهش44221 389إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعزاوي جمعة محمد46492 390إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعدنان حسن محمد60980 391إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد بشير احمد60353 392إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالستير خلف علي46934 393إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفؤاد خلف عيىس59269 394إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعامر مدهللا عبدهللا437911 395إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسالم علي عبدهللا439510 396إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد اسماعيل خطاب46307 397إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسفيان ابراهيم علي59059 398إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد علي احمد58688 399إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالواحد اسماعيل معيد437951 400إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسيفالدين سعيد ذياب49259 401إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد منشد حسير 516780 402إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروسىمي صالح ابراهيم60991 403إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمعن عبداللطيف عويد49743 404إعداديةالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرظاهر احمد حسن44568 405إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسير  كاظم حسن29321 406إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخالد محمد احمد512501 407إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرامير علي اسماعيل60764 408إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا عزالدين جمعة46517 409إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح مجبل عبدهللا59066 410إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمود شاكر محمود29120 411إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروعد عيىس احمد58704 412إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عبدالمجيد حسير 49980 413إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمروان موس عبد59861 414إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسير  جبارة سلطان438335 415إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي محمد خلف46361 416إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمراد خلف عيىس29309 417إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزبير محمد عبدهللا47743 418إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهارون ادريس مسلط42489 419إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرناطق نجرس حسن29026 420إعداديةالرسر

غام عيىس داود40763 قاط االيرس31454صالح الدينذكررص  421إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمزاحم ثامر احمد42775 422إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد صابر محمود49334 423إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعامر بشار عبدهللا44011 424إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ياسير  جعاطة440472 425إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا طيب احمد438557 426إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد يونس يحير49986 427إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم طه علي48539 428إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالعزيز فهد حبيب438005 429إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسعد عزالدين علي49971 430إعداديةالرسر

ي محمد49090
 
قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد شوف 431إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخليل توفيق يحير60496 432إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرانمار رائد سالم441070 433إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررسمد محمود محمد45561 434إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمهدي صالح خلف59833 435إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرحمن صباح مجيد60245 436إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثائر عبدالسالم محمد48422 437إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمناف قيس عواد516398 438إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنمير فوزي مجبل49886 439إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد مسلط محجوب58973 440إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمنهل محمد خلف60900 441إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالكريم قاسم محمد438620 442إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد عواد عبدهللا44666 443إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحمزة عادل شعالن516548 444إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربهاء عبدالرحمن محمود46186 445إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكركامل احمد ظاهر47556 446إعداديةالرسر

ف علي حسير 441361
قاط االيرس31454صالح الدينذكرارسر 447إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصهيب يارس احمد47697 448إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصادق حسير  عبدهللا29061 449إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروسام قيس سليمان438644 450إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا ابراهيم سعيد47489 451إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسام عمر خطاب45696 452إعداديةالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرنزهان ابراهيم علي437571 453إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمهند انور احمد438876 454إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنزال عبدهللا معيد58748 455إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرماجد نايف حسن59153 456إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسعد اسماعيل خلف49048 457إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ازهر ذياب43371 458إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسعد حميد سلطان438169 459إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنايف االوس محمد439187 460إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالحكيم محمد محمود41029 461إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراياد خلف محمد29050 462إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمنير نجم ذياب60908 463إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخلف احمود خلف59147 464إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررافد نايف حسن44268 465إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروسام رمضان علي49941 466إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسيب خلف عروة440580 467إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمنير عبدهللا محسن59944 468إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسالم صباح حسن49378 469إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحكيم جي  سلطان45709 470إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبداالله محمود علي438751 471إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد صائب محسن41656 472إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنمير محمد ظاهر512537 473إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عاضي عبدهللا438051 474إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد خلف ابراهيم437922 475إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرموفق خلف خليفة554532 476إعداديةالرسر

يف جاسم43075 قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمار رسر 477إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنشوان خلف طه42242 478إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربارق طه حمود46261 479إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد مرعي محمد438766 480إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصاحب طه عبد439332 481إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر زيدان صالح60865 482إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم محمود خلف29291 483إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرظاهر نارص ظاهر46050 484إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعامر خلف جاسم516577 485إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا عيىس عبد49671 486إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد سلمان حميدي438148 487إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروعد طاهر يحير48297 488إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي حسن عبد60929 489إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريعمر دحام حسير 29124 490إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررامي ذياب عبدهللا42302 491إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروليد خالد عطية60447 492إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا محمد حمد46806 493إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ذياب عبدهللا29280 494إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد خلف عبدهللا441456 495إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهمام رمضان علي49959 496إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغانم مطرسر عبدالحي42451 497إعداديةالرسر

وان صالح عبدهللا49504 قاط االيرس31454صالح الدينذكرسير 498إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريارس عبدالرزاق محمد46702 499إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالهادي احمد عرميط43532 500إعداديةالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرحارث ذياب علي516661 501إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد جمال طلب41086 502إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخض  عيدان اعفارة516756 503إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررعد فياض ابراهيم438633 504إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررداد فرحان موس49068 505إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسامي صطم سليمان29080 506إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجاسم محمد مصطف 42744 507إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخلف علي خلف47260 508إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصطف  سهيل نجم441551 509إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد سعد مطرود60753 510إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمؤيد عجيىمي حميد58793 511إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراياد محمد طحطوح516516 512إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنشوان ياسير  صالح41474 513إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسالم محمد ابراهيم60479 514إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن خلف عبدهللا440505 515إعداديةالرسر

وان علي حسير 46759 قاط االيرس31454صالح الدينذكرسير 516إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكركمال فالح ابراهيم512558 517إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربارق عبد طلب48036 518إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصالح احمد حميد441106 519إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصطف  محمد ظاهر60740 520إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقحطان روضان دخيل29075 521إعداديةالرسر

ي محمد احمد49593 قاط االيرس31454صالح الدينذكرناج  522إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسلطان نافع سلطان49273 523إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفالح محمد فرحان44156 524إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفراس احمد عزيز440926 525إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهندي انور احمد49927 526إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحسن علي جاسم46615 527إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغانم شاكر محمود59246 528إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريونس صالح يونس60444 529إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروليد ابراهيم صالح49312 530إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهمام محمد دليل29360 531إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصطف  مظهر ابراهيم58917 532إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرضياء حسير  حمد29328 533إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروسام فارس نجرس29364 534إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراثير نوري ظاهر60412 535إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرايهاب نافع حسير 29355 536إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرامير عيىس سبع29349 537إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد طلب عبدهللا44383 538إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرماهر نجرس حسن28997 539إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعهد جمعة محمود59812 540إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررافع حارص  عبدالرزاق58809 541إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد اسماعيل حسن440906 542إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررعد ضاري حمود42812 543إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا رشيد احمد438825 544إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرهاشم احمد عبدالعزيز29320 545إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرشاكر محمود عجيل512492 546إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرميرس يونس يحير45746 547إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عبود خلف43638 548إعداديةالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكروسام صباح سليمان43023 549إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعجيل صالح احمد441479 550إعداديةالرسر

ي سميط عويد516792 قاط االيرس31454صالح الدينذكرناج  551إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزياد احمد صالح438570 552إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغيالن علي حسير 46970 553إعداديةالرسر

ي ابراهيم60186
وان سبي  قاط االيرس31454صالح الدينذكرسير 554إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفاضل عبدهللا علي41576 555إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرراكان عبد علي48474 556إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررباح محمد مجبل42851 557إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر حسان محمود48224 558إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد احمد وسىمي41536 559إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن صالح محمد554388 560إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربندر صالح علي49560 561إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعهد ربيع عبدالحميد415922 562إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحمد احمد دخيل438849 563إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمود احمد صالح43702 564إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد جياد رسحان439493 565إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرانمار محمد حديد48344 566إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالهادي عبدالحميد محمد439034 567إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد جبارة سلطان438311 568إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعثمان خطاب مهيدي58667 569إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرزاق حسير  احجاب59429 570إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد طه خلف512428 571إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبد طلب محمد440555 572إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد نامس عبدهللا438206 573إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكركامل احمد عجيل59641 574إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرغيث ابراهيم عبداللطيف47022 575إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمروان روضان دخيل29271 576إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرامير صالح ابراهيم439076 577إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد فهد ظاهر45764 578إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم محمود طه49612 579إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد ادريس حسير 512410 580إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفخري محمود فاضل440771 581إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفي  فرحان ظاهر438793 582إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن حبيب حسن516673 583إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفؤاد سعيد محمد29102 584إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكركثير سلمان ثلج60407 585إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرثامر سعيد ذياب60271 586إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعالء حسن عبد58601 587إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحارث ابراهيم جاسم60259 588إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمهند محمود احمد46332 589إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد خليل حسن441366 590إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفرحان فائز رمضان516735 591إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرنشوان احمد حسير 58911 592إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربهاء خلف خليفة554361 593إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا معيد عصمان554478 594إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا نامس عبدهللا44410 595إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحمد عبد عباس47928 596إعداديةالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحسن علي احمد47528 597إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسير  احمد حسير 58760 598إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر علي عبدهللا441151 599إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرقتادة احمد محمود438447 600إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصفاء حسن علي438611 601إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم جمعة عبدالواحد40779 602إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالرزاق صحن عبدهللا47096 603إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعمر عبدالسالم محمد49282 604إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد موس مسلط47846 605إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحمد احمد محمد512498 606إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسعد نوري اسماعيل59704 607إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد خلف محمود439349 608إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفائق صالح حمود49662 609إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكركامل احمد حسن59076 610إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصهيب بشير درويش554500 611إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصباح خلف محمد43857 612إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصطف  محمد حسن60712 613إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي عواد خليف49345 614إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسماعيل خلف عبدالواحد438731 615إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخلدون خلف عبدهللا440590 616إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخالد علي احمد42567 617إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمشتاق محمود حمادة60275 618إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد كامل دليل441390 619إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحبيب فهد حبيب47122 620إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد عطية ابراهيم512468 621إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي نزال عصمان29316 622إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخالد خلف عبدهللا49421 623إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد سعيد ذياب48147 624إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفاروق حسن احمد49268 625إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم اسماعيل حسن440901 626إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسفر بشير عداي59255 627إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرساهر حمد امديد438807 628إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرانيق عبدالرحمن اسماعيل47724 629إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرلؤي محمد احمد40785 630إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد محمد احمد43335 631إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرالزبير جمعة مدهللا441127 632إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكروعد عطية فاضل49476 633إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررعد محجوب محمود58943 634إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد حسن خلف437608 635إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرامجد جمعة محمود59818 636إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي عبدهللا حسن59360 637إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن محمد عيىس29325 638إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعيىس خلف عيىس29311 639إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربارق محمود سعيد516634 640إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد جاسم محمد41181 641إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرباسل ثائر عبدهللا516625 642إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرظامن مرعي محمد438684 643إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرفرحان عبد علي45996 644إعداديةالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم عبدالواحد خلف58541 645إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي محمد نجم438869 646إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرساهر يونس حبيب516528 647إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي ياسير  خلف441132 648إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن اسماعيل جمعة46571 649إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمزهر علي عبدهللا440623 650إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررائد سلمان عرميط44177 651إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدهللا احمد عبدهللا49641 652إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسماعيل عبد علي48406 653إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمصطف  محمد كاظم47048 654إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمؤيمن صالح مهيدى438628 655إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد صالح حمد49462 656إعداديةالرسر

ي خلف علي46869
 
قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالباف 657إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراركان حسير  احمد59710 658إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربهاء صالح محمد43496 659إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكريونس ابراهيم احمد46109 660إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرصفوان خلف طه43796 661إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم عبد عبدهللا60426 662إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عبد مهدي441344 663إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد علي احمد45804 664إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرياس خلف عزيز45973 665إعداديةالرسر

ي عويد554482
قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالكريم عبدالغي  666إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد علي عبدهللا441141 667إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسماعيل يونس يحير49974 668إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرالمرتص  محمود سعيد426642 669إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد احمد محمد438638 670إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد االوس محمد439440 671إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررعد مولود خلف437797 672إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكربهاءالدين احمد محمد49633 673إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعالء حسن محمد60985 674إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرسلطان محمد سعيد441205 675بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبدالكريم فرحان احمد440599 676بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجمعة محمد اسماعيل60464 677بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعلي حمود فاضل46237 678دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخميس صالح محمد441555 679دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد ابراهيم عبدالعزيز512441 680دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد عبد حسير 439120 681دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعبيد عيىس جي 40969 682دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكررمضان حسير  نجرس440520 683دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرطه علي محمد48517 684دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرناظم حسن عبدالمجيد59565 685دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرخالد سهيل نجم441447 686دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرحسن عبد عبدهللا58594 687دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرجاسم حمد علي60079 688دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمود دخيل فرج441381 689دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرمحمد احمد عبدالعزيز29298 690دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراسعد خلف محمد60305 691دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرزيدان صالح ياسير 60859 692إعداديةالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينذكرثروي سلطان كردي437980 693إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرابراهيم خلف دخيل29275 694إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكراحمد حسن اسماعيل45291 695إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرعيىس عواد عيىس59516 696إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينذكرطرقة عبدهللا نجم441013 697إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايدن بهاءالدين شيخان60747 1بكالوريوسالرسر

عمشة احمد علي512516
قاط االيرس31454صالح الدينأنيى 2بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىاطياب حبيب حسن59156 3بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمارلير  طلب صالح512440 4بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايمان عبدالوهاب محمد47401 5دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىياسة ابراهيم حسير 59841 6دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىعروبة فرج صالح516599 7دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمريم عبدهللا خلف440621 8دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىيرسى عبدهللا بدوي512479 9دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىسحر موفق احمد438719 10دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىتركية فاضل محمد58569 11دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىميناء حسن سلطان440515 12دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىزبيدة حسان محمود61006 13دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرجاء ناظم احمد441086 14دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىكرامة رشيد احمد441371 15دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىسهاد صباح محمد439389 16دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىدعاء غشوان خلف440788 17إعداديةالرسر

كناري تركي احمد441296
قاط االيرس31454صالح الدينأنيى 18إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرهام شاكر محمود59228 19إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىصباح فرحان محمد60149 1ماجستيرالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىهديل وسىمي محمود60831 2بكالوريوسالرسر

ميساء علي صالح46690
قاط االيرس31454صالح الدينأنيى 3بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىلقاء سعيد فاضل441325 4بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنرمير  عبدالسالم محمد40865 5بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىحنان جاسم عواد58533 6بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايالف حمد نايل59740 7بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرحمه كامل دليل512518 8بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرجاء عجيىمي حميد58803 9بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىفيحاء كامل دليل59301 10بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىامال اسماعيل حميد48984 11بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايناس محمود محمد47380 12بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىانسام عايد مامور440575 13بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمروة محمد دليل59608 14بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايثار حسن سعيد59623 15بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايمان كامل دليل441388 16بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىدعاء عدنان احمد58753 17بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرغد زيدان صالح60852 18بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىبراء محمد سليمان46201 19بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىضح فرحان محمد60155 20بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىميعاد عبدهللا صالح29323 21بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىدعاء سعيد فاضل441319 22بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىجنان جاسم عواد59160 23بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىامير احمد عبدهللا59675 24بكالوريوسالرسر



قاط االيرس31454صالح الدينأنيىصفا حسن احمد49197 25بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىهبة ناظم حسير 512463 26بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرؤى محمود فاضل58783 27بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنبا احمود خلف59539 28بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايناس مرعي محمد441257 29بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىاسيا ابراهيم سلطان438376 30بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمنار حسن عطية59553 31بكالوريوسالرسر

ي محمود59963
قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنور عبدالغي  32بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنداء احمد ذياب440873 33بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىهند صالح حسير 44936 34بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمروة محمود محمد49319 35بكالوريوسالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىسح  محمود فاضل59615 36بكالوريوسالرسر

 علي48849
قاط االيرس31454صالح الدينأنيىاالء حسير  37دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىبدور جاسم عبدهللا47912 38إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىكوثر حسير  عواد58590 39إعداديةالرسر

ي محمد441272
قاط االيرس31454صالح الدينأنيىعبير عبدالغي  40إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىسارة كامل احمد45350 41إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنداء ناظم احمد60501 42إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىاسمهان عزيز سليمان441034 43إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرحمة ناظم حسير 512467 44إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىغفران ناظم حسير 512464 45إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنجلة صالح محمود441303 46إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمريم حميد محمد516614 47إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايالف عيىس فندي49135 48إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنعيمة حسن عبد60376 49إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىزهراء حسن سلطان49870 50إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمريم كريم محمد49491 51إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىفاطمة معيد عصمان554534 52إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىسماء فرحان محمد59585 53إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىفريال حسير  عواد47797 54إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىهجرة فاروق احمد516538 55إعداديةالرسر

اج جوهر عبدهللا43900 قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمير 56إعداديةالرسر

سارة علي عبد440963
قاط االيرس31454صالح الدينأنيى 57إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىصبا محمود دخيل43181 58إعداديةالرسر

فاتن حسن علي440459
قاط االيرس31454صالح الدينأنيى 59إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنور فارس نجرس29019 60إعداديةالرسر

ة عبدالقادر حسير 60775 قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنظير 61إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىابتهال شاكر محمود59240 62إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىانغام عايد مامور512526 63إعداديةالرسر

ي محمد441196
قاط االيرس31454صالح الدينأنيىاكتفاء عبدالغي  64إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىفاطمة وعدهللا صالح441246 65إعداديةالرسر

وق مصلح عبد60381 قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرسر 66إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىشفاء مولود خلف437819 67إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنور عالء حسن29090 68إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىهوازن وسىمي محمود59708 69إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىندى جوهر عبدهللا43881 70إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىهند خالد عطية512556 71إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىوسن خلف عبدهللا440494 72إعداديةالرسر



رغدة حسن علي244012
قاط االيرس31454صالح الدينأنيى 73إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىارساء معيد عصمان554401 74إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىريام ابراهيم خض 45881 75إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىدالل احمد عيىس441445 76إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىميسم محمد عواد60996 77إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىميس الريم مرعي محمد440896 78إعداديةالرسر

شيماء علي احمد440748
قاط االيرس31454صالح الدينأنيى 79إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىانهار سلمان احمد512540 80إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىورقاء كريم محمد49527 81إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىاالء احمد محمود60777 82إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىهبة محمد سلطان58738 83إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىميعاد عبد محمد512446 84إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايمان زيدان صالح60871 85إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايمان اسماعيل حميد60210 86إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىسندس حسن محمد440958 87إعداديةالرسر

ة خلف عبدهللا440478 قاط االيرس31454صالح الدينأنيىامير 88إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىعامرة محمد عزيز441040 89إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىنور محمد سلطان58724 90إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمساء فرحان محمد59580 91إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىايمان احمد فاضل438253 92إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرقية خلف عبدهللا440498 93إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىامل خلف عبدهللا440485 94إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىصبا مصلح عبد60335 95إعداديةالرسر

لمياء حسن علي441020
قاط االيرس31454صالح الدينأنيى 96إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىريام خميس حجاب60706 97إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىصابرين سعيد محمد29093 98إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىمالك شاكر محمود29353 99إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىسناء يارس احمد59677 100إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىبتول معيد عصمان554437 101إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىهند حمد صالح46004 102إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىوالء ناظم احمد441058 103إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىحنير  خلف عزيز45872 104إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىانسام ابراهيم محمود58788 105إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىرفل دحام حسير 60734 106إعداديةالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىسحر حسير  سلطان440950 107دبلومالرسر

قاط االيرس31454صالح الدينأنيىتغريد صالح عبدهللا59233 108دبلومالرسر

ي49241 نزي  هة صالح غرب 
قاط االيرس31454صالح الدينأنيى 109إعداديةالرسر

ي11456صالح الدينذكرمدين عبد خلف160211
 
1دكتوراهمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجمعة كيطان عبيد454884
 
2ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجاسم محمد بريسم451961
 
3ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراكرم عبود حسير 454552
 
4ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعجيل حسن طارش451974
 
5ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبد محمد طارش454691
 
6ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطه غافل عبدهللا451796
 
7ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنصيف جاسم عبدهللا454682
 
8ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصالح حاتم خميس522482
 
9ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد عبدالرحمن حميد451931
 
10ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخلف حسن طارش455559
 
11ماجستيرمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرمهند فيصل رسحان452873
 
12دبلوم عاليمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررائد يوسف ابراهيم451885
 
13دبلوم عاليمركز االسحاف

 علي حسير 454777
ي11456صالح الدينذكرتحسير 

 
14دبلوم عاليمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرليث محمد مهدي160503
 
15بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبد شهاب احمد452379
 
16بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكركريم شهاب احمد452570
 
17بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي حمد حاوي455316
 
18بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررحمان محمد جاسم456626
 
19بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسن عبدهللا سالم522343
 
20بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد جاسم حسن455322
 
21بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسن عطية حمد451839
 
22بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسير  جاسم محمد454602
 
23بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنوري نصيف جاسم451702
 
24بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنهاد عبدهللا حسير 451641
 
25بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررافد مجلعد محمد451863
 
26بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن علي حسير 452503
 
27بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعالء حاتم رسهيد454534
 
28بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم عزاوي خلف455542
 
29بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرماهر احمد ساير452063
 
30بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمهند عبد زيدان451499
 
31بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحامد مهدي صالح522507
 
32بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصالح ياسير  مخلف451735
 
33بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخالد احمد حواس452889
 
34بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمزهد علي صالح454828
 
35بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمبدر عباس محمود159795
 
36بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم جسام نصيف160096
 
37بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسامي حسان عبد522571
 
38بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصالح احمد فرحان451748
 
39بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفوزي ابراهيم مشعل455190
 
40بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسير  كيطان عبيد454842
 
41بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررشيد في  نصيف160190
 
42بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخالد وردي محاسن452531
 
43بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررحيم محمد جاسم452526
 
44بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقيس حاتم علي454474
 
45بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحكمت نجم عبد161120
 
46بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعماد صاحب جاسم454543
 
47بكالوريوسمركز االسحاف

 علي رشيد455345
ي11456صالح الدينذكرخض 

 
48بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرزياد خلف غزال454674
 
49بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصباح كريم مجيد452521
 
50بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسن يوسف عبدهللا454227
 
51بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصفوك ابراهيم غايب454917
 
52بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمؤيد عبدالرحمن محمود455949
 
53بكالوريوسمركز االسحاف

ر522508 ي11456صالح الدينذكرصالح احمد مير 
 
54بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدنان تركي مجيد452407
 
55بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد جدوع علي453029
 
56بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد حمود علي452576
 
57بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبدهللا حسير 454869
 
58بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسير  عبد محمد451920
 
59بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرعدنان خالص عباس452457
 
60بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعاضي خلف حسن522461
 
61بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحميد جاسم نصيف161147
 
62بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسير  خلف حسن451802
 
63بكالوريوسمركز االسحاف

ي موفق عزيز455650
ي11456صالح الدينذكروصف 

 
64بكالوريوسمركز االسحاف

ي خلف نايف522544
ي11456صالح الدينذكرحفظ 

 
65بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخضير حمد كردي454374
 
66بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريحير عبدهللا خلف522493
 
67بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعباس فاضل علي454904
 
68بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحكم شمس صالح522496
 
69بكالوريوسمركز االسحاف

 سامي خض 454849
ي11456صالح الدينذكرمثي 

 
70بكالوريوسمركز االسحاف

 علي بدر454926
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
71بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريارس يوسف عبدربه454982
 
72بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرثائر محمد عطية161202
 
73بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعيد محمد مشعل455782
 
74بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرغزوان شمس صالح522330
 
75بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمار جاسم محمد451869
 
76بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعماد صباح جاسم522600
 
77بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرساجد صالح جاسم454929
 
78بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد احمد محمد159392
 
79بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرناجح خداوي علي522501
 
80بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقائد نزهان ابراهيم453005
 
81بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمراد عيدان حمدان454479
 
82بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  محمد احمد522475
 
83بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفارس جاسم محمد455590
 
84بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفرقد وسىمي رسدي454978
 
85بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح454704
 
86بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدي خالص عباس452465
 
87بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريارس رعد زنزل522534
 
88بكالوريوسمركز االسحاف

ي علي161195
 
ي11456صالح الدينذكرعزت صاف

 
89بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجميل صايل شير455503
 
90بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراسماعيل جميل خلف455500
 
91بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسالم حسير  عبدهللا522566
 
92بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمهند محمد عباس455521
 
93بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدي جاسم محمد454394
 
94بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررائد صباح اسماعيل453073
 
95بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر عبدهللا محمد454379
 
96بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا خالد عباس455693
 
97بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي حميد خلف455912
 
98بكالوريوسمركز االسحاف

ي علي خميس456639
ي11456صالح الدينذكرغي 

 
99بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرشجاع خالد نصيف452343
 
100بكالوريوسمركز االسحاف

 علي صالح454824
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
101بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمار عيىس هراط522594
 
102بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربارق قاسم صالح455494
 
103بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمثي  سعدهللا سالم455556
 
104بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرليث صالح عبدالرحيم455214
 
105بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرضياء حسير  نوري452139
 
106بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر الطيف جاسم452919
 
107بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرصفاء حافظ صالح160143
 
108بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراياد شحاذة محمد522426
 
109بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصهيب حسن علي454101
 
110بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطارق خليفة محسن453066
 
111بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرليث اكرم عبدالعزيز522541
 
112بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم صالح محمد522447
 
113بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي احمد ساير452062
 
114بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفالح اسماعيل ساير452965
 
115بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم جسام محمد454108
 
116بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  عطا حبيب451988
 
117بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرظاهر جميل جاسم456367
 
118بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربارق كامل صعب455331
 
119بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرايوب محمود كاظم522424
 
120بكالوريوسمركز االسحاف

ف جي  عامر455511 ي11456صالح الدينذكرارسر
 
121بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروطبان عبود جاسم455576
 
122بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرغيث حسير  محمود457169
 
123بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروعد خضير عباس459299
 
124بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمبدا حسير  محمد457252
 
125بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراكرم خميس حماد454749
 
126بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمود يونس فهد160051
 
127بكالوريوسمركز االسحاف

 علي456954
ي11456صالح الدينذكرعلي حسير 

 
128بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي حسير  محمد453205
 
129بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد159874
 
130بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروسام حسن ظاهر459906
 
131بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد جاسم455207
 
132بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمروان صالح علي453211
 
133بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد خالص عباس456340
 
134بكالوريوسمركز االسحاف

 علي454745
ي11456صالح الدينذكرليث حسير 

 
135بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسيف سعد عزاوي453132
 
136بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرغازي فيصل جاسم478633
 
137بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرايهاب ماجد ظاهر453154
 
138بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخالد موس خلف522360
 
139بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد موس خلف522393
 
140بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربراء محمد فرحان459647
 
141بكالوريوسمركز االسحاف

ر454370 ي11456صالح الدينذكرسالم حميد مي  
 
142بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمقدم اكرم عبود456350
 
143بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرضياء مزهر مزاحم453310
 
144بكالوريوسمركز االسحاف

 علي454484
ي11456صالح الدينذكرعالء حسير 

 
145دبلوممركز االسحاف

 علي454111
ي11456صالح الدينذكررشيد حسير 

 
146دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفليح حسون عزيز452475
 
147دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسن علي حمد451692
 
148دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد مرعي حسن454752
 
149دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحامد حسن حسان452340
 
150دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطارق محمد كاظم522576
 
151دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرضياء حسير  خض 454852
 
152دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراسماعيل خليل محمد459494
 
153دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن عباس محمود452065
 
154دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعالء احمد علي160131
 
155دبلوممركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرعطاهللا ادهام محمد454058
 
156دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرظافر عبد حمد522526
 
157دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرهيثم جاسم محمد160410
 
158دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم احمد فرحان452169
 
159دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمهدي صالح علي452908
 
160دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعالء محمود احمد452879
 
161دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرساجد عماش شاطي454216
 
162دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعالء محمد لطيف454948
 
163دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد محمود احمد452915
 
164دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنوري مصطف  حبيب454115
 
165دبلوممركز االسحاف

ي احمد522435
ي11456صالح الدينذكراحمد منف 

 
166دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخليل ابراهيم حسن451779
 
167دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحبيب علي حمود453268
 
168دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفاضل حسير  حمد455657
 
169دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريارس سعيد حسير 160406
 
170دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد الطيف جاسم455764
 
171دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررباح حكمة جاسم159402
 
172دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنبهان حمدي عبد458249
 
173دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسام حافظ صالح159644
 
174دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجالل حمدي نصيف522531
 
175دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريوسف لفته ساهي454182
 
176دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمروان عبدالعزيز علوان451530
 
177دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمروان فوزي اسماعيل452954
 
178دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم محمد ساير452961
 
179دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرتاميم ياس صالح452119
 
180دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسام ابراهيم جاسم455530
 
181دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرباسم احمد محمد522419
 
182دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفالح حسن حمود451770
 
183دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد محمد احمد455755
 
184دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسام فوزي اسماعيل522539
 
185دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي محمود جاسم160468
 
186دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطه علي زيدان452155
 
187دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراسد نزار سالم453087
 
188دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالغفور علي احمد456122
 
189دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد جميل خلف455769
 
190دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفالح حكمة جاسم452946
 
191دبلوممركز االسحاف

 علي161137
ي11456صالح الدينذكرصدام حسير 

 
192دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي ستار محسن456138
 
193دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر ستار محسن454358
 
194دبلوممركز االسحاف

ي حسير 456254
ي11456صالح الدينذكرعلي مطيي 

 
195دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراثير منصور محمد453299
 
196دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعامر احمد عبدهللا159485
 
197دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرشهاب احمد علي159575
 
198دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرهادي عبدهللا مجول451882
 
199دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربالل محمد لطيف522380
 
200دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرشاكر احمد علي457499
 
201إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد مطر حسير 161178
 
202إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصالح رشيد مريف522560
 
203إعداديةمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرصباح ابراهيم غايب452444
 
204إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطه عبدالخالق علي456364
 
205إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالمجيد نارص عبدالمجيد459880
 
206إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالطيف غالب عبداللطيف459874
 
207إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد يونس حبيب453285
 
1ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر احمد عباس455525
 
2ماجستيرمركز االسحاف

 حسن علي455564
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
3ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسن زيدان خلف513116
 
4ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروعد محمود حسن451567
 
5ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد شمس صالح454730
 
6ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمثي  صالح حمادي160138
 
7ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد علي نصيف454986
 
8دبلوم عاليمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصفاء رشيد مريف454398
 
9بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي تركي مجيد160501
 
10بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروليد ابراهيم شهاب453140
 
11بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرناظم محمد مشعل522565
 
12بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنبيل عبيد هراط160724
 
13بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفالح عبدهللا مهدي160357
 
14بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم جاسم محمد452421
 
15بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسير  احمد جسام160607
 
16بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمار رعد زنزل454803
 
17بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصالح مهدي عزيز161111
 
18بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد حسير  محمود160464
 
19بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  حميد مزبان454865
 
20بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفراس سامي حسان455851
 
21بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد خالد فهد160632
 
22بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمروان سعد اسماعيل454346
 
23بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرميثاق النائب محيبس454409
 
24بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدنان محمد جسام454132
 
25بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجوشن اكريم محمود454954
 
26بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمود حسير  محمد453187
 
27بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسالم عواد حسن452140
 
28بكالوريوسمركز االسحاف

 علي محمود160655
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
29بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا ادهام محمود457762
 
30بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروضاح احمد عبيد522585
 
31بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروعد جميل علي455655
 
32بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرماهر جميل جاسم454125
 
33بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد اكرم ذياب455644
 
34بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنمر محمود محمد159619
 
35بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرغانم علي محمد451595
 
36بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروسام حامد بدر451970
 
37بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرانور جسام محمد454934
 
38بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمهيمن حسير  حمود456005
 
39بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروقاص علي حمدان453177
 
40بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخلف عيدان علي160231
 
41بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقاسم محمد عبدهللا456030
 
42بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرغازي شمس صالح522509
 
43بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرداود امير حسير 459235
 
44بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرغزوان محمود محمد454491
 
45بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرادم خلف صالح159670
 
46بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن رياض معروف459332
 
47بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمراد محمود عواد451546
 
48بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصباح محمد عويد159814
 
49بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرثائر عبد صالح454109
 
50بكالوريوسمركز االسحاف

ي اسماعيل احمد160172
ي11456صالح الدينذكرحف 

 
51بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد سعيد احمد161117
 
52بكالوريوسمركز االسحاف

وش452026 ي11456صالح الدينذكرمحمد قحطان حي 
 
53بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالصمد حمدان جاسم451727
 
54بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروليد خالد ساهي160414
 
55بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعباس ضاجي رسور160220
 
56بكالوريوسمركز االسحاف

وش453016 ي11456صالح الدينذكرسعدون قحطان حي 
 
57بكالوريوسمركز االسحاف

 علي454348
ي11456صالح الدينذكرعبدالخالق حسير 

 
58بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد عبدهللا مضحي454539
 
59بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعادل علي حمد160241
 
60بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي سامي صاطي451698
 
61بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررعد احمد جسام160617
 
62بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفؤاد ستار كركز160226
 
63بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسن محمد متعب454431
 
64بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي احمد عبيد522593
 
65بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد عباس احمد161110
 
66بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصكر عدنان محمد160240
 
67بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربارق علي حسير 454160
 
68بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكركامل صالح محمد454325
 
69بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي احمد مصلح451626
 
70بكالوريوسمركز االسحاف

 علي زيدان452151
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
71بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعالء حسير  خليفه455989
 
72بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد جاسم ابراهيم453058
 
73بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرايمن مبدر عباس160579
 
74بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسفيان سعد عزيز451715
 
75بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحسن محمد الطيف454989
 
76بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسن علي بدر454915
 
77بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر عدنان معروف454413
 
78بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربهاء خميس محمد160156
 
79بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرستار حسير  عطية455593
 
80بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصبار حسير  عطية455600
 
81بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمبدر صالح محمد160103
 
82بكالوريوسمركز االسحاف

وش453001 ي11456صالح الدينذكرحسير  قحطان حي 
 
83بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد حسير  عبدهللا455930
 
84بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررسمد خالد عبد160442
 
85بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرزاق مجيد احمد453159
 
86بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمار محمد فهد454318
 
87بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرهزاع عبد خلف454661
 
88بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرلطيف عبدهللا احمد451578
 
89بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحاتم عبدهللا مهدي160381
 
90بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعثمان حسن احمد160202
 
91بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعثمان مجيد علوان160727
 
92بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرزياد شحاذة محمد453199
 
93بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد قيس تركي451612
 
94بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعادل عباس احمد453280
 
95بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرزيد عبدالكريم سالم454698
 
96بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي عبد شهاب452370
 
97بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروليد عبيد جاسم452425
 
98بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرالمعتصم فائق حسير 161122
 
99بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصباح سالم عباس452883
 
100بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخالد محمد مزبان454501
 
101بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعامر علي محمد161193
 
102بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخض  محمود صالح160177
 
103بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنجم عبدهللا حسير 160193
 
104بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي هاشم محمد161206
 
105بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحارث عبدالكريم علي454139
 
106بكالوريوسمركز االسحاف

وان تركي ملحم453275 ي11456صالح الدينذكرسير
 
107بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد لؤي محمود451556
 
108بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد رحيم محمد454963
 
109بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر رجة علي161166
 
110بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرامجد عطاهللا احمد455980
 
111بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرغسان حسن احمد459376
 
112بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقيس فرحان ادبيس453255
 
113بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصالح فائق زعبان159656
 
114بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريوسف احمد محمد160439
 
115بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر حافظ صالح161169
 
116بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرلواء احمد طعمة160659
 
117بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرتركي حميد محمد160721
 
118بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصفاء فليح حسن455926
 
119بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالحكيم مدين عبد160204
 
120بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالكريم جاسم غزال452031
 
121بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخالد طامي علي430083
 
122بكالوريوسمركز االسحاف

ف علي حسير 453173
ي11456صالح الدينذكرارسر

 
123بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرغسان احمد محمد160294
 
124بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخض  حميد محمد452472
 
125بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدنان قحطان ابراهيم453047
 
126بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر وفيق صالح454787
 
127بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسالم اسماعيل محمد455752
 
128بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررشيد جميل علي452134
 
129بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمار حاتم خميس458030
 
130بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريونس حاتم عباس453289
 
131بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعالء اسماعيل محمد454061
 
132بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررشيد ماهر علي451738
 
133بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجاسم محمد جاسم452496
 
134بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصالح حسن علي453189
 
135بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراكرم سعد خلف454340
 
136بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرهشام جاسم محمد522449
 
137بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربهاء علي رشيد454152
 
138بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحمد ماجد ظاهر161151
 
139بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسالم ماجد ظاهر161154
 
140بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرسيف خالد ابراهيم452448
 
141بكالوريوسمركز االسحاف

 علي454050
ي11456صالح الدينذكراكرم حسير 

 
142بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  يوسف عبدهللا454997
 
143بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد خلف علي453117
 
144بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد يونس مخلف455545
 
145بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررسمد خضير عباس454311
 
146بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالحميد ماهر عبدربه453079
 
147بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  صالح محمد455628
 
148بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد علي454299
 
149بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكركنعان ابراهيم سنيد452519
 
150بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد عبدهللا مهدي160365
 
151بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمثي  عبد زيدان451980
 
152بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكركنعان صباح مرسبت452547
 
153بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  لفته معروف455560
 
154بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنهاد محمود عواد453122
 
155بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفراس عبدهللا حسير 160148
 
156بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد علي زيدان452148
 
157بكالوريوسمركز االسحاف

ي سالم454811 ي11456صالح الدينذكربالل عبدالني 
 
158بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرشعيب ساجد ضيدان455339
 
159بكالوريوسمركز االسحاف

 عبدالخالق علي455816
ي11456صالح الدينذكرمصطف 

 
160بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراياد خلف حسير 429988
 
161بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرامير جاسم محمد160303
 
162بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرموفق عبدهللا مهدي160358
 
163بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر حاتم ابراهيم522603
 
164بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقصي جاسم محمد452333
 
165بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمود علي محمد161191
 
166بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرانمار مجيد ميغان454026
 
167بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي عارف ياسير 452441
 
168بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسمير عبدهللا احمد452172
 
169بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجاسم احمد ساير452969
 
170بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعادل فيصل عطيه452474
 
171بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد طاهر طارق160737
 
172بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررفعت احمد محمد455671
 
173بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربري    ع عيدان حسير 455608
 
174بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر ظافر عبد522596
 
175بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررياض جاسم محمد522485
 
176بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن ابراهيم459363
 
177بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعثمان احمد مصلي160627
 
178بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرايهاب عباس محجوب454735
 
179بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروحيد صالح خلف454593
 
180بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرليث خميس عباس454462
 
181بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرايمن صباح علي455994
 
182بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالستار خميس حماد522374
 
183بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررسمد حميد خلف455878
 
184بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمهدي عبدالرحمن محمود455960
 
185بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالمجيد حميد تركي454874
 
186بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرامير محمد رشيد455938
 
187بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد حسن علي452337
 
188بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرصهيب صكر علي160249
 
189بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرماهر محمد خلف454417
 
190بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجمال عبد صالح161190
 
191بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفاروق عبدالرحمن علي455341
 
192بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرامير علي احمد160667
 
193بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخالد علي محمود453012
 
194بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطاهر علي محمود453018
 
195بكالوريوسمركز االسحاف

 علي احمد160113
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
196بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر باسم فرج160347
 
197بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد علي حمد455304
 
198بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسير  عالء احمد160620
 
199بكالوريوسمركز االسحاف

 علي457525
ي11456صالح الدينذكرعزت حسير 

 
200بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحيم سالمة اسود458423
 
201بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريوسف حسن علي455785
 
202بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد خلف زيدان451785
 
203بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحميد يحير صالح160115
 
204بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرماهر عبدالكريم سالم454718
 
205بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرضاجي محمود طعمة522519
 
206بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسن علي رشيد455349
 
207بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررعد حمود محمد452467
 
208بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمود عبدالوهاب خليفة453220
 
209بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفايز خالص عباس452452
 
210بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربسام ابراهيم علي453216
 
211بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصدام عبدهللا دخيل478629
 
212بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصالح كاظم صالح160215
 
213بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسام سعد زنزل161182
 
214بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي خالد عبد160612
 
215بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطاهر محمد حمدان452431
 
216بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصابر قاسم صالح458351
 
217بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر عادل ياسير 453147
 
218بكالوريوسمركز االسحاف

 حسن علي161205
ي11456صالح الدينذكرخض 

 
219بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا رشيد حسير 453303
 
220بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعثمان ابراهيم علي454170
 
221بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرغيث سعدي احمد160641
 
222بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمامون مظهر حسون455951
 
223بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمعي   ابراهيم خلف522469
 
224بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالسالم خالد حسير 160236
 
225بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرساجد مصلح احمد456041
 
226بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقصي طامي علي430136
 
227بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربشار رعد حبيب454295
 
228بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرلؤي سالم احمد452398
 
229بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد ابراهيم احمد452163
 
230بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالخالق خميس عباس454443
 
231بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  سعدون حمدي453167
 
232بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفاروق خليل جميل160422
 
233بكالوريوسمركز االسحاف

 ماهر علي453126
ي11456صالح الدينذكرمصطف 

 
234بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي يونس حميد459481
 
235بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروليد طه ياسير 455943
 
236بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرليث سعد خلف455796
 
237بكالوريوسمركز االسحاف

وش455967 ي11456صالح الدينذكرسفيان قحطان حي 
 
238بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسامالدين غانم عني 456612
 
239بكالوريوسمركز االسحاف

ي عبدالرحمن522584
ي11456صالح الدينذكروعد حفظ 

 
240بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرتوفيق عواد كاظم160451
 
241بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحيدر احمد نواف452110
 
242بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد حسير  ظاهر455535
 
243بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرليث رسول محمد522478
 
244بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد صالح جاسم451524
 
245بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرزياد طارق محمد160741
 
246بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصكر صالح عمر456406
 
247بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمار جودت طه454437
 
248بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكركرم احمد علي454290
 
249بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرادهام هادي محمد160446
 
250بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدنان ماهر عبدربه454856
 
251بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد محمود بدر455005
 
252بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد ماهر عبدربه159494
 
253بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحسان عباس حمدان455860
 
254بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحيدر صالح محمد160100
 
255بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسجاد محمد علي454098
 
256بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن علي دحام160258
 
257بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالقهار خالد خلف451664
 
258بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرايمن منعم مرسهد160453
 
259بكالوريوسمركز االسحاف

ج خضير452993 ي11456صالح الدينذكرعهد شجير
 
260بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرتاج الدين ضاهد محمود454472
 
261بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمانع عبدالرحمن حميد160435
 
262بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالحكيم ماجد عجىمي522589
 
263بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمناع عبد خلف454208
 
264بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي رشيد مضحي451514
 
265بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسليمان امير حسير 451616
 
266بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد محمد الطيف451707
 
267بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروليد رحيم مرهد159778
 
268بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصديق محمد احمد457512
 
269بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا محمود ساير452972
 
270بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروطبان علي نصيف454250
 
271بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمالك محمد درويش454303
 
272بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجاسم محمد شهاب452126
 
273بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصباح نوري مريف454272
 
274بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد اسماعيل خلف452059
 
275بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرماجد مصلح احمد452101
 
276بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعادل غانم عني 456526
 
277بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعالء سامر جاسم452537
 
278بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربالل سعد عزيز452499
 
279بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن ماهر علي451505
 
280بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرانور رافد ابراهيم451571
 
281بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربالل خميس عباس451897
 
282بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررافد لؤي محمود451560
 
283بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربرهان خالد ابراهيم455371
 
284بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرعبدالملك اسماعيل عبدهللا455610
 
285بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد صالح وايل451632
 
286بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربراء سامر جاسم452533
 
287بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمقداد ابراهيم جمعة454840
 
288بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعزيز حسن حمود451754
 
289بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروسام ستار صالح160135
 
290بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرهيثم حسن احمد452869
 
291بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسير  نصيف جاسم457333
 
292بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدنان حمدان عبد453194
 
293بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنارص علي معروف454027
 
294بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرزين العابدين علي حمدان454143
 
295بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن حميد160129
 
296بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربالل احمد مزبان455882
 
297بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررياض محمود احمد454117
 
298بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد يوسف عبدهللا453055
 
299بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسهيل نجم عبدهللا160168
 
300بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررعد جميل علي452486
 
301بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عباس حمدان455839
 
302بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد حسن طارش160681
 
303بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمود عباس احمد451978
 
304بكالوريوسمركز االسحاف

 علي454036
ي11456صالح الدينذكرنمير حسير 

 
305بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفهد سعود كلش522538
 
306بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعماد حاتم خميس458037
 
307بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروعد خلف علي452415
 
308بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسير  حاتم محمد451908
 
309بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروسام نافع حسير 452554
 
310بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالواحد مصلط محمود454329
 
311بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقصي فاضل علي522548
 
312بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصالح طامي علي429094
 
313دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقصي عبدهللا شهاب160595
 
314دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبد خلف453040
 
315دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعزالدين محي حاتم452564
 
316دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروعد اسماعيل محمد452104
 
317دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد قاسم عبدالرحمن455354
 
318دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدنان صباح مرسبت459338
 
319دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي سالم علي455367
 
320دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقحطان عدنان مرسهد454523
 
321دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفالح حسن علي451720
 
322دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي احمد محمد451826
 
323دبلوممركز االسحاف

ي اسماعيل عبدربه452394
ي11456صالح الدينذكرتف 

 
324دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعايد حمد علوان455871
 
325دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرانمار علي محمود160651
 
326دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرزياد خلف صالح452073
 
327دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر مجيد علوان160684
 
328دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمهند زيدان مخلف522466
 
329دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسالم خلف علي454614
 
330دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد شكر محمد456417
 
331دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفراس حسن علي160498
 
332دبلوممركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكراسماعيل احمد محمد160284
 
333دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراكرم علي نصيف454307
 
334دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقاهر عبد ظاهر451608
 
335دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمقصد علي حسير 455603
 
336دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخالد خلف غزال452036
 
337دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررعد مصلح خلف451878
 
338دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقاسم جالل نجم451927
 
339دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد محمود حمد454497
 
340دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمازن خالد احمد161200
 
341دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروليد عواد جويريد459553
 
342دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمروان نعمان خالد453129
 
343دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد رشيد مضحي454164
 
344دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجاسم باسم سالم455518
 
345دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد عبدالرحمن محيميد455955
 
346دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررائد اكريم محمود454942
 
347دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر محمد احمد454069
 
348دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرياسير  خضير هدو451684
 
349دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحيدر لؤي محمود451562
 
350دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمهند سامي خض 454835
 
351دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحاتم كريم نصيف451536
 
352دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروليد احمد رشيد455624
 
353دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعراق مبدر عباس160708
 
354دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعايدة حسن حمود459893
 
355دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسهيدر جاسم محمد451651
 
356دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرادريس سلمان خاطر159416
 
357دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمهند طامي علي430100
 
358دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم طه احمد452080
 
359دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرضياء صالح جاسم452436
 
360دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفاضل عباس جاسم451508
 
361دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرانس عبدهللا مهدي160377
 
362دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعكاب احمد علي160253
 
363دبلوممركز االسحاف

 علي454030
ي11456صالح الدينذكرفداء حسير 

 
364دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد علي نصيف454288
 
365دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعقيل عبدهللا جالل455639
 
366دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرشهاب احمد اسماعيل451758
 
367دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمشتاق عواد خض 160734
 
368دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريحير صالح مشعل451669
 
369إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحذيفة علي حمدان455808
 
370إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريوسف عواد علوان451956
 
371إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراركان كريم جربوع160700
 
372إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرلؤي علي خلف459528
 
373إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصدام فرحان حبيب454067
 
374إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا حسير  احمد161158
 
375إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرشامل فالح حسن457483
 
376إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنزهان رشيد عجوب457472
 
377إعداديةمركز االسحاف

 علي453314
ي11456صالح الدينذكرعلي حسير 

 
378إعداديةمركز االسحاف

 علي454514
ي11456صالح الدينذكرعلي حسير 

 
379إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد سامي احمد456395
 
380إعداديةمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن فوزي حماد456607
 
381إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصلح محمد حمدان457244
 
382إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد احمد جسام159515
 
383إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرغسان فرحان محمود454071
 
384إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطارق ردام حمد522350
 
385إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرباسم شاكر حسير 457535
 
386إعداديةمركز االسحاف

ي160369
 
ي11456صالح الدينذكربهاء صفاء صاف

 
387إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد علي حمدان459038
 
388إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررياض طه هاشم453264
 
389إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحميد عباس حسن561090
 
390إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي فاضل صعب455663
 
391إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرايرس سامي قحطان455909
 
392إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرايمن طه جاسم438016
 
393إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالحكيم خالد معروف455360
 
394إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا ماهر احمد160692
 
395إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقصي صدام علي454367
 
396إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا فاضل مضحي456979
 
397إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرساجد حميد محمد457026
 
398إعداديةمركز االسحاف

 علي459383
ي11456صالح الدينذكرمحمد حسير 

 
399إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربكر ستار محسن454362
 
400إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالملك عبدالرحيم عباس451673
 
401إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريوسف خلف صالح159706
 
402إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالعزيز عواد لطيف458715
 
403إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرماهر مزهر علي454887
 
404إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي حسير  احمد161161
 
405إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربارق فيصل ابراهيم455874
 
406إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررسول رشيد مضحي453094
 
407إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد ياسير 459458
 
408إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمعمر محمد فهد457135
 
409إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكركنعان علي صالح457837
 
410إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالقهار عباس محمود457354
 
411إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربشير صباح ابراهيم457548
 
412إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي محمود خلف454790
 
413إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد رعد حبيب459415
 
414إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريوسف جدعان ضاري458528
 
415إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعباس رشيد مضحي454168
 
416إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررعد ابراهيم جاسم458213
 
417إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطه زيدان جاسم457346
 
418إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبد جالل455620
 
419إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصقر عزيز مشوح454031
 
420إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد كامل عبدهللا160678
 
421إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررياض محمد الطيف451587
 
422إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عباس محمود457368
 
423إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخلدون ابراهيم احمد457229
 
424إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدي جاسم محمد457673
 
425إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن خليفة453213
 
426إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسىمي مجيد حسير 452402
 
427إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمراد محمد عباس455533
 
428إعداديةمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرنمر عدوان علي452360
 
429إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرليث سعدي احمد452540
 
430إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريارس محمد احمد452999
 
431إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا لفته معروف455334
 
432إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررمضان محمد جاسم454314
 
433إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطارق وليد علي160593
 
434إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقحطان راشد علي159728
 
435إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراسماعيل مكرم لطيف458677
 
436إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالعزيز رشيد مريف457465
 
437إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرساري تركي ملحم457124
 
438إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالعزيز شعالن معروف457279
 
439إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي ناجح عبدالكريم453148
 
440إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرليث حسير  محمود456326
 
441إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي صدام عواد455790
 
442إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد مبدر عباس159476
 
443إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالملك حمدان سليمان457690
 
444إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبدالجبار احمد458623
 
445إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربدر عبدهللا عمر522416
 
446إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرهشام ابراهيم جاسم458199
 
447إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروليد عطا حنوش452987
 
448إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعثمان رجة علي159562
 
449إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالفتاح طه محمد159823
 
450إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر جاسم محمد457238
 
451إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقاسم شنيار فزع458582
 
452إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحسن ازمر محسن455866
 
453إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرامجد محمد بحر454772
 
454إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد قيس محمد160614
 
455إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفالح امير  ابراهيم159407
 
456إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا غانم ذياب452090
 
457إعداديةمركز االسحاف

 علي ياسير 454130
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
458إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد خلف زعيان159738
 
459إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  كريم فهد457117
 
460إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروائل صالح جاسم458593
 
461إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررسحان محمود مصلي160582
 
462إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفؤاد خلف حسير 429982
 
463إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجاسم محمد مهدي159696
 
464إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمد459283
 
465إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد صالح جاسم458324
 
466إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجاسم محمد نواف456580
 
467إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراوس جمعة كيطان458152
 
468إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمد456213
 
469إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالفتاح عبود مصلي161167
 
470إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن حسن عطية451846
 
471إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفهد صدام عطية455971
 
472إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمار عادل عبداللطيف457506
 
473إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربشير صالح احمد455327
 
474إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالوهاب كريم حسون458565
 
475إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمنصور احمد نواف458813
 
476إعداديةمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرسعدون محمد نواف456622
 
477إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم رشيد ادبيس160572
 
478إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالقادر ابراهيم جاسم458106
 
479إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبدهللا خلف457530
 
480إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخالد عبد خلف453179
 
481إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرهيثم حميد ضيدان456600
 
482إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي عباس جاسم459150
 
483إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرذياب غانم ذياب456288
 
484إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسام محمد مصلح456440
 
485إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفالح حبيب دحام452328
 
486إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريوسف علي خلف457458
 
487إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم عبد محمد454688
 
488إعداديةمركز االسحاف

 علي حسير 451333
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
489إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرنوفل اسماعيل احمد452087
 
490إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عبيد خلف363306
 
491إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروائل حميد صيدان453092
 
492إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطارق علي حسير 454176
 
493إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعمر عاضي علي459198
 
494إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد زيدان جاسم459449
 
495إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم مصلط محمود459427
 
496إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  جاسم انصيف451521
 
497إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعزيز جاسم محمد453302
 
498إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمود علي محمود159508
 
499إعداديةمركز االسحاف

ق عبدالمجيد شذر458841 ي11456صالح الدينذكراستي 
 
500إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعود سعد كردي452332
 
501إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررعد احمد مصلح455717
 
502إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد حسن علي452326
 
503إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرصهيب محمود عطية458743
 
504إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحسن صالح مهدي455957
 
505إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكردريد عدنان جسام159450
 
506إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي فارس عناد459186
 
507إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقيض رائد حمدان453063
 
508إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراثير صباح ابراهيم457554
 
509إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطالل محسن علي454212
 
510إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطارق شهاب احمد452092
 
511إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد محمد متعب452067
 
512إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرزين العابدين عبدالمجيد شذر458883
 
513إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد عالء حسير 454389
 
514إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمعي   سالم دخيل458556
 
515إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجمال اسماعيل ثامر458414
 
516إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربهاء فليح حسن456563
 
517إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقتادة طه جاسم452144
 
518إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد حسير  خلف453301
 
519إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريحير صالح محمد455667
 
520إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراسامة مالك حمود458272
 
521إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد حسن علي452000
 
522إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي حسير  كيطان457772
 
523إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررافد عيدان محمود457143
 
524إعداديةمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرضامن احمد مخلف159712
 
525إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن ادهام محمود456505
 
526إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعدنان راشد علي453026
 
527إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدهللا عيىس هراط522370
 
528إعداديةمركز االسحاف

هللا فيصل457875 ي11456صالح الدينذكراياد خير
 
529إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررافد عبدالكريم سالم454799
 
530إعداديةمركز االسحاف

 علي حمد455298
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
531إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرحمن جسام نصيف159505
 
532إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالرزاق محمد نواف456553
 
533إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد علي حسير 522472
 
534إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي ابراهيم جاسم457755
 
535إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعيىس فائق زعبان458435
 
536إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد علي جاسم522440
 
537إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمحمد وسىمي رسدي455709
 
538إعداديةمركز االسحاف

 رشيد حسير 454158
ي11456صالح الدينذكرمصطف 

 
539إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعزت ابراهيم احمد455009
 
540إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررابح شاكر حماد454741
 
541إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد فليح حسون454767
 
542إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخميس عباس حمدان455831
 
543إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد نوري نصيف457616
 
544إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراسامه عيدان محمود459424
 
545إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمؤتمن عبد محمد454900
 
546إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسمير غانم ظاهر457339
 
547إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرابراهيم خليل محمود458389
 
548إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالهادي عماد بدر458574
 
549إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرياسير  طه ياسير 451963
 
550إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرارشد عيىس خلف456149
 
551إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمالك حميد علي451965
 
552إعداديةمركز االسحاف

 علي454322
ي11456صالح الدينذكرعالء حسير 

 
553إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكراحمد رياض عذاب522444
 
554إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكروليد خالد معروف452364
 
555إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفرحان حميد جاسم161145
 
556إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعادل محمد حمدي160297
 
557إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعزت ابراهيم جسام160638
 
558إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكريارس يوسف عبدهللا455641
 
559إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالقادر ابراهيم علي459274
 
560إعداديةمركز االسحاف

ي454678 ي11456صالح الدينذكرخضير عباس ناج 
 
561إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعباس فاضل حسير 455632
 
562إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعبدالعزيز منصور مطر457430
 
563إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرخلدون وليد رسدي454405
 
564إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكربشير مكرم لطيف458639
 
565إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي محمد علي454301
 
566إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسيف نوري نصيف454910
 
567إعداديةمركز االسحاف

ي عماش522578 ي11456صالح الدينذكرسمير ناج 
 
568إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعالء رسول محمد454708
 
569إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرهيبت عباس صالح456910
 
570إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررافد عبد خلف453273
 
571إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي حاتم علي457449
 
572إعداديةمركز االسحاف



ي11456صالح الدينذكرعابر ابراهيم احمد452098
 
573إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرقيس ياسير  محمود160331
 
574بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمصطف  اسماعيل مخلف454454
 
575بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفليح علي مشعل455998
 
576بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرعلي محمود كاظم451985
 
577دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحميد عبدالرحمن حميد160124
 
578دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمولود زيدان مخلف454053
 
579دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرجواد محمد كاظم453053
 
580دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرشعالن معروف لفته453033
 
581دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرمهدي علي محمد453101
 
582دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرفؤاد احميد محمد160158
 
583دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرسعد كردي محاسن161125
 
584دبلوممركز االسحاف

ي522557 ي11456صالح الدينذكررسول محمد ناج 
 
585دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرناجح نصيف جاسم159609
 
586دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرحامد رجا دبيس451623
 
587دبلوممركز االسحاف

 علي خلف454122
ي11456صالح الدينذكرحسير 

 
588إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكررابح علي جياد457416
 
589إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينذكرطالب محمد فرحان454956
 
590إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرجاء خضير عبد159679
 
1بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسفانا عبدالرحمن حميد454617
 
2بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىبان نصيف جاسم454385
 
3بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىوداد حامد محمد454969
 
4بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىلمياء نعمان خالد452076
 
5بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاخالص محمد حسير 455904
 
6بكالوريوسمركز االسحاف

وديان حسن علي454353
ي11456صالح الدينأنيى

 
7بكالوريوسمركز االسحاف

رغدة علي حسير 451832
ي11456صالح الدينأنيى

 
8بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىبان حسن عطية459889
 
9بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرسى حسن عطية451820
 
10بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىارساء نافع مخلف455634
 
11بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزبيدة شهاب احمد159998
 
12بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىدالل حميد حسير 457108
 
13بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنور خليل ابراهيم459214
 
14بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشهالء محمد شهاب459636
 
15بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاسماء نافع مخلف455572
 
16بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمنال عبد شهاب457303
 
17بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىورود نزار حمد458458
 
18بكالوريوسمركز االسحاف

هللا خلف457097 ي11456صالح الدينأنيىعذراء خير
 
19بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىحنان صفاء عبدهللا458333
 
20بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىحنير  صفاء عبدهللا457744
 
21بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهيام محمد عبدهللا160629
 
22بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىعبير قحطان ياسير 459677
 
23بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزبيدة محمود بدر459703
 
24بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرسور خليل ابراهيم459911
 
25بكالوريوسمركز االسحاف

بسهية عبيد علي451619
ي11456صالح الدينأنيى

 
26دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىخنساء هادي مدلول459325
 
27دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهيفا جابر عباس159850
 
28دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرشا حميد مجيد160603
 
29دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزينب ابراهيم جاسم160197
 
30دبلوممركز االسحاف



ي11456صالح الدينأنيىشهالء جاسم محمد455567
 
31دبلوممركز االسحاف

يه علي محمد459473 صي 
ي11456صالح الدينأنيى

 
32دبلوممركز االسحاف

ية حكمة جاسم454065 ي11456صالح الدينأنيىصي 
 
33دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاالء فرحان حسير 455736
 
34دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىلبي  عيىس نجدي455774
 
35دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنور عبد شهاب160600
 
36دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمفيدة فيصل رسحان452003
 
37دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىتبارك خالد وردي454253
 
38دبلوممركز االسحاف

شهالء نافع علي160664
ي11456صالح الدينأنيى

 
39دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىبتول باسم مخلف454178
 
40دبلوممركز االسحاف

ورود عبدالكريم علي453292
ي11456صالح الدينأنيى

 
41دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسعاد نعيم جعفر452482
 
42إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىبراء عبدهللا حسير 160688
 
1ماجستيرمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمروة احمد جعفر452897
 
2بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىوسن زاحم خزعل452524
 
3بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنرسين عايد مطلك459883
 
4بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهبة سامر عبد452488
 
5بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىبرجس اسعد صالح454890
 
6بكالوريوسمركز االسحاف

رساب حميد علي160649
ي11456صالح الدينأنيى

 
7بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاسيل عيىس نجدي455552
 
8بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىذكرى منصور حسير 454422
 
9بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىصابرين عزيز مشوح522503
 
10بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرسمية عادل حسن160671
 
11بكالوريوسمركز االسحاف

رندة محسن علي454281
ي11456صالح الدينأنيى

 
12بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهيفاء خليل جميل452411
 
13بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرباب ماجد ظاهر453201
 
14بكالوريوسمركز االسحاف

اسماء علي حمد429345
ي11456صالح الدينأنيى

 
15بكالوريوسمركز االسحاف

شهد احمد علي452114
ي11456صالح الدينأنيى

 
16بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىياسمير  نافع ياسير 453113
 
17بكالوريوسمركز االسحاف

ابتهال علي احمد454530
ي11456صالح الدينأنيى

 
18بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهيفاء اكريم محمود454937
 
19بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهديل كامل محمد159764
 
20بكالوريوسمركز االسحاف

 حميد علي451935
ي11456صالح الدينأنيىحنير 

 
21بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسهاد مبدر تاية160180
 
22بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىعصام مطر جسام160625
 
23بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشهد حاتم محمد451904
 
24بكالوريوسمركز االسحاف

فاطمة ماهر علي451502
ي11456صالح الدينأنيى

 
25بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسارة عمر اسماعيل160713
 
26بكالوريوسمركز االسحاف

وق عباس محمود454762 ي11456صالح الدينأنيىرسر
 
27بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىحنير  اركان حسن454469
 
28بكالوريوسمركز االسحاف

عائشة سامي احمد455827
ي11456صالح الدينأنيى

 
29بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىوالء حسن رشاد161173
 
30بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىدموع سعد خلف454242
 
31بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنضال زاحم خزعل451924
 
32بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزينب علي احمد454338
 
33بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزمن حمود محمد451711
 
34بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزهراء سالم احمد452390
 
35بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهناء عباس حواس459812
 
36بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينأنيىمروة ياسير  محمد160686
 
37بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرواء حميد علوان160309
 
38بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمي  محمد مهدي454711
 
39بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىصبا صباح محمد454150
 
40بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسندس فيصل رسمان459931
 
41بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىابتسام محمد خلف452560
 
42بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرقية وليد عبدهللا451764
 
43بكالوريوسمركز االسحاف

ي عماش522553 ة ناج  ي11456صالح الدينأنيىخضير
 
44بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىامنة محمد مهدي454706
 
45بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمي  عاجل محمد429329
 
46بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىوسن احمد نصيف451539
 
47بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاقبال دحام حمود453269
 
48بكالوريوسمركز االسحاف

شذى حسن علي455706
ي11456صالح الدينأنيى

 
49بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىفريال خلف احمد452038
 
50بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهالة يوسف عبدهللا451679
 
51بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمروة عبدالرحمن حميد160420
 
52بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىريام مبدر عباس160706
 
53بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىوفاء مصطف  عبد451841
 
54بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزبيدة قاسم عبدالرحمن455362
 
55بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرفل عبدالرحمن جربوع160266
 
56بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىوسن احمد محمد451659
 
57بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىليل خلف احمد452055
 
58بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشهباء احمد فرحان454695
 
59بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرندة خليل ابراهيم452029
 
60بكالوريوسمركز االسحاف

فاطمة حسن علي455823
ي11456صالح الدينأنيى

 
61بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىجيهان محمود خلف454781
 
62بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرحمة عالء حسير 160264
 
63بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمياه حاتم محمد454146
 
64بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاية عمر اسماعيل160714
 
65بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىامال عادل ياسير 452419
 
66بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشهد عبدالرحمن جربوع160444
 
67بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىبشائر محمد عواد400673
 
68بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشهد وسىمي رسدي455700
 
69بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنداء اكريم محمود456265
 
70بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشهد صالح دبيس522487
 
71بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرفل كنعان سالم160162
 
72بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىتمارا رعد اسعد454670
 
73بكالوريوسمركز االسحاف

دعاء علي زيدان452147
ي11456صالح الدينأنيى

 
74بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىفريده صالح خلف522512
 
75بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمنتىه عباس حواس452387
 
76بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىساجدة مصطف  عبد451814
 
77بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسورين ازمر محسن451916
 
78بكالوريوسمركز االسحاف

ة سعيد احمد160644 ي11456صالح الدينأنيىسمير
 
79بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىابتهال فاضل حسير 452366
 
80بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىبثينة محمد عواد452386
 
81بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاشواق حمدان سليمان455975
 
82بكالوريوسمركز االسحاف

فت امير  ابراهيم161181 ي11456صالح الدينأنيىمير
 
83بكالوريوسمركز االسحاف

ة فوزي حسير 451808 ي11456صالح الدينأنيىامير
 
84بكالوريوسمركز االسحاف



ي11456صالح الدينأنيىايناس عطاهلل احمد455923
 
85بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرواء حسن رشاد454057
 
86بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسندس محمد خلف454610
 
87بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسح  محمود عواد453142
 
88بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىانهار محمد خليل453281
 
89بكالوريوسمركز االسحاف

زمزم وليد علي160585
ي11456صالح الدينأنيى

 
90بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىانفال خلف محمود160328
 
91بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىحنان حامد عبدهللا160471
 
92بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىضيوف حاتم محمد452041
 
93بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهبة حمد كردي160703
 
94بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىامنة عبدالرحمن حميد160425
 
95بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهيفاء جاسم سلمان454782
 
96بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىجنان صباح ابراهيم451989
 
97بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىالماز رواب محمد522427
 
98بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهديل شهاب احمد452492
 
99بكالوريوسمركز االسحاف

ازهار جميل علي522432
ي11456صالح الدينأنيى

 
100بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمارب ماهر عبدربه452902
 
101بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاسيل جميل جاسم454758
 
102بكالوريوسمركز االسحاف

عذراء علي خلف452478
ي11456صالح الدينأنيى

 
103بكالوريوسمركز االسحاف

زبيدة غازي تركي454332
ي11456صالح الدينأنيى

 
104بكالوريوسمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىبان كنعان سالم160165
 
105دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسندس ياسير  كاظم161188
 
106دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهاجر دحام حمود455984
 
107دبلوممركز االسحاف

ة عباس محمود160747 ي11456صالح الدينأنيىامير
 
108دبلوممركز االسحاف

ى ياسير  كاظم161187 ي11456صالح الدينأنيىبرسر
 
109دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىهدى فوزي رسدي451583
 
110دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىضح حميد علوان160493
 
111دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشذى قاسم محمد404037
 
112دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاسماء حسير  رشاد454449
 
113دبلوممركز االسحاف

 علي جميل451856
ي11456صالح الدينأنيىمي 

 
114دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىقدامة فيصل رسحان455513
 
115دبلوممركز االسحاف

افراح حسن علي454509
ي11456صالح الدينأنيى

 
116دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشيالن يونس محمد160496
 
117دبلوممركز االسحاف

لمياء تركي مجيد452542
ي11456صالح الدينأنيى

 
118دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىورقاء حميد علوان160475
 
119دبلوممركز االسحاف

اس عباس طارش561074 ي11456صالح الدينأنيىني 
 
120دبلوممركز االسحاف

هجران دلي حمزة522479
ي11456صالح الدينأنيى

 
121دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزينب غازي حميد459226
 
122إعداديةمركز االسحاف

ديانا احمد علي455311
ي11456صالح الدينأنيى

 
123إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرندة حميد علوان159462
 
124إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىارساء خلف مصلي455580
 
125إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىغفران ضاهد محمود459294
 
126إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىصابرين عباس محمد457286
 
127إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىريم يونس محمد454276
 
128إعداديةمركز االسحاف

ق نزار سالم452578 ي11456صالح الدينأنيىاستي 
 
129إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىوصال ابراهيم احمد457217
 
130إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىعائشة عبد شهاب458793
 
131إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىايمان سالم احمد456035
 
132إعداديةمركز االسحاف



ي11456صالح الدينأنيىري  هام ثابت خضير159689
 
133إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرسل ابراهيم جرموط451636
 
134إعداديةمركز االسحاف

هللا خلف452161 ي11456صالح الدينأنيىلقاء خير
 
135إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشمس حمد حسير 459535
 
136إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرفل سليم حمادي459003
 
137إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىضح رجة علي159538
 
138إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىخاتون اسماعيل حسير 458936
 
139إعداديةمركز االسحاف

مروة عبدالكريم علي459519
ي11456صالح الدينأنيى

 
140إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزينب ابراهيم جرموط451543
 
141إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنهرين ابراهيم جرموط457009
 
142إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنغم سعدي عبدالعزيز452558
 
143إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىصبا عيدان محمود459409
 
144إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىبيداء سالم احمد458754
 
145إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىوفاء خلف زعيان451628
 
146إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمروة ابراهيم جسام160635
 
147إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىمريم رشيد خلف160274
 
148إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىعهد كنعان سالم159691
 
149إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنور قحطان ياسير 453082
 
150إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرحاب سليم حمادي458990
 
151إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىانوار عاجل مخلف451790
 
152إعداديةمركز االسحاف

 علي459466
ي11456صالح الدينأنيىدعاء حسير 

 
153إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسبا ملحم مهدي522377
 
154إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىارساء عباس حسن561093
 
155إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرشا خليل جرموط522356
 
156إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاسيل شهاب احمد452491
 
157إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاية عبدالرحمن حميد160430
 
158إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىسحر خليل ابراهيم457409
 
159إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىجيهان جميل جاسم454795
 
160إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىقمر حمد حسير 459545
 
161إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىاسماء عكاب مشوح159721
 
162إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنورس وليد خالد459208
 
163إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىشذى احمد مهدي456169
 
164إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىزينب احمد اسماعيل457440
 
165إعداديةمركز االسحاف

فاطمة كامل علي161176
ي11456صالح الدينأنيى

 
166إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىابتهال عبدالمجيد شذر456000
 
167إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىرواء سليم حمادي458963
 
168إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىكوثر عيىس نجدي455618
 
169إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنور طه محمد452081
 
170إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىعذراء ازمر محسن456517
 
171إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىنور رافد ابراهيم451573
 
172إعداديةمركز االسحاف

اسيل عدنان تركي452403
ي11456صالح الدينأنيى

 
173إعداديةمركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىعروبه محمد فهد160271
 
174دبلوممركز االسحاف

ي11456صالح الدينأنيىعدوية محمد فهد160277
 
175دبلوممركز االسحاف

1دكتوراهمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصالح حسن علي241593

ي حمود438387
 
2دكتوراهمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريارس عبدالباف

اس احمد عبدهللا441429 3دكتوراهمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرني 

4ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانور محمود حسير 499634

5ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالخالق فياض علي159439



6ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسالم محمد عبدهللا441004

7ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفائز حسن حسير 159255

8ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفؤاد محمد عبدهللا240345

9ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررياض نعمان ابراهيم438327

10ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرابراهيم نوري يحير499681

11ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرجالل احمد صالح438427

12ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد438451

13ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررضوان حميد محمد500113

14ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد حميد محمد499971

ي157928
 
15دبلوم عاليمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمصطف  ابراهيم عبدالباف

16بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي حمود طلمس441413

17بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد جبار حميد158074

18بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرخضير محمود عليوي158310

19بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمنىسي فاضل احمد242656

20بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكركاتب فاضل احمد499986

21بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسعدي اسماعيل خلف157869

22بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرطه عبدالسالم حمد438510

23بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسعد جاسم محمد438479

24بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمزحم جارهللا صالح157758

25بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد جاسم علوان160270

26بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسن جاسم حسن158254

27بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالخالق صالح شنون157957

28بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسعد مجبل لطيف242194

29بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسامي علي حسير 224044

30بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرماهر حسير  جاسم499458

ي159303 31بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراركان عاضي حاج 

32بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررياض بدري علي159368

33بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي عباس حسن499599

34بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعماد حسير  داود240283

35بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريوسف علي جاسم159954

36بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدهللا عباس حسن500076

37بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصائب شويش نايف523412

38بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروليد مجبل جاسم242941

39بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصالح مهدي علي241326

40بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرباسم رجب عبدالرحمن225414

41بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسام جمعة محمد231325

42بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسعد علي مهدي499493

43بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحامد مطلك عبدهللا240195

44بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد لطيف سالم157819

45بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرطالل ثابت شهاب523478

46بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصباح حسن علي240762

47بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسعد عزاوي حمود441085

48بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصاحب شويش نايف157955

49بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفالح حسن حسير 157832

50بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمنذر حردان عباس158006

51بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصفاء رشيد حسير 243698

52بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعدنان غزيل جاسم438313

53بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعطية لطيف سالم157829



54بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحسن احمد مهدي242154

55بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحازم علي سلمان158248

56بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروليد شكر محمود159585

57بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسن عزاوي محمد438507

58بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد كريم حسير 158326

59بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريارس علي عارف240500

60بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصفاء عزاوي حمود499607

61بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرميثاق علي حسير 438419

62بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرجاسم محمد مزعل157974

63بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرساجد سالم ظاهر241934

64بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمود محمد حسن499444

65بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريارس جاسم محمد440905

66بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنوري مصحب جمعة438443

67بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراكرم مزهر محمود241482

68بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد علي خلف441463

69بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانور صبحي محمد243045

70بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرغسان احمد علوان241349

71بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكركريم محمد حسن499519

72بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنوري صبحي حمد499450

73بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرخالد رشيد علي523432

74بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمؤيد ابراهيم صالح438414

75بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفرح مصلح جاسم500135

76بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنهاد عايد علي499921

77بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد عباس احمد499459

78بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالستار سعيد عبدالعزيز223770

79بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي حسير  محمود240434

80بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرهيثم جلوب حمد158609

81بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحيدر محارب حسير 499506

82بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرثامر حمد يوسف242191

83بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرطه سالم حسير 499500

84بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد حامد حسير 241781

85بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرضياء نصيف جاسم242490

86بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر احمد صالح160044

87بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرلطيف نصيف جاسم499502

ي158193
 
88بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدهللا رشاد عبدالباف

89بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمجيد علي مجيد438449

90بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمهنا عبدالوهاب المجيد240319

91بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالرحمن صالح مهدي523425

92بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنجم حمد محمد242301

93بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايهاب جاسم حمود438460

94بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرابراهيم محجوب جاسم499551

95بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراسامة عباس صالح157945

96بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد لطيف جاسم242864

97بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالسميع محمد ماجد158200

98بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد رشيد عبدالرزاق499484

99بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررواد سعدي شياع438506

100بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمرتص  عطاهللا محمد523494

101بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسير  حمد محمد242235



102بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد حامد مرسهد158022

103بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسعد مرعي حمد500331

104بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرباسم محمد علي224283

105بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرامجد حميد احمد500004

106بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررعد عواد محمود438435

107بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربهاء جاسم خلف440702

108بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد محمد مطلك500060

109بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرخالد مظفر مجبل159460

110بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالغفار حميد مجيد441248

111بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربارق محمد شهاب523358

112بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمود حسن حمود231413

113بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد158350

114بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد محمد علي224015

115بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمنير خليل ابراهيم160170

116بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروسام علي هالل499442

117بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد عامر ابراهيم241517

118بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصفاء فيصل رزك523387

119بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصباح ابراهيم محمود500223

120بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحازم جسام محمد441449

121بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراسعد صالح عزاوي241929

122بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد نصيف جاسم500049

123بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانمار احمد عبدهللا158024

124بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقصي لطيف سالم157812

125بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريارس علي جاسم500029

126بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنورس رشيد لطيف157785

127بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد علي جاسم441476

128بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفاضل وحيد ساير438431

129بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفيصل علي ظاهر241472

130بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرزاهد عبدالقادر متعب242449

131بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمروان عطاهللا محمد523436

132بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكردهام خضير عباس438445

133بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروائل ابراهيم صالح523492

134بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمود حواس محمود438150

135بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنزهان جسام محمد154773

136بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررائد احمد مهدي242883

137بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحميد حسن اسود241361

138بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد كريم طامي240455

139بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرهشام يونس صالح241917

140بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصالح محمد فرحان500082

141بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقيض محمد صبار225040

142بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمروان صالح عزاوي241789

143بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمرو احمد رشيد224850

144دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقاسم علي حسير 438330

ي متعب احمد440197 145دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالني 

146دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالحليم حميد شهاب243640

147دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكربهجت فاضل محمد243809

148دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعباس حماد عبدهللا440420

149دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد مطلك محمد500053



150دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرجمعة علي حمد438281

151دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكررياض ياسير  حمود441101

152دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد عزاوي محمد499539

153دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد جاسم حمود225810

154دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرابراهيم احمد مهدي523362

155دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرغالب احمد مهدي231720

156دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكربهاءالدين مطلك احمد160518

157دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر اسماعيل لطيف157892

158دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكراثير عالوي محمود499610

159دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسالم حميد محمود499521

160دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرثائر مهدي حسير 438465

161دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسامر علي عارف438227

162دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمرتص  عدنان مطلك500148

163دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد ضياء عاضي523491

164دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسان ثابت حسير 158017

165دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصدام سعدون عبدهللا158304

166دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكررباح حسن علي240742

167دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعماد حمد مهدي240000

168دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكررائد حسن علوان243503

169دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد وسىمي مهدي438804

170دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعطا شهاب حمد438173

171دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفاضل باهض ظاهر239852

172دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعدنان حمد محمد242488

173دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرجبار حمد محمد242266

174إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرادريس حسن حسير 440214

175إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروليد احمد صالح439818

176إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد خلف عطاهللا241803

177إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعدي لطيف سالم231395

1دكتوراهمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمهند فالح كزار438140

ي500019
 
2ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصفوان عبدالكريم عبدالباف

ي438485
 
3ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمروان عبدالكريم عبدالباف

ي241941
 
4ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عبدالباف

5ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسيفالدين جاسم علي500292

6ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصدام صالح شنون441521

7ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرماهر علي عارف439535

8ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالكريم عطاهللا خلف243379

9ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانس حميد حسن224470

10دبلوم عاليمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرغازي فيصل رزك523482

ي159483
11بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد اسماعيل راض 

12بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنجم بطاح جاسم241787

13بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراسامة قحطان داود225166

14بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد قحطان جاسم160005

15بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرضياء حسير  احمد240718

16بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد حسن محمود241466

17بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد احمد متعب158094

18بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد ثامر احمد438185

19بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمار حسير  احمد241677

20بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايوب حسن محمود241427



21بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد مطرسر محمد440561

22بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصفا حامد مرسهد225004

23بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرغازي محمد خلف240039

24بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفهد حردان تركي157754

25بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد مرفوع مهوس239750

26بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريارس خوام محرف500087

27بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانس قحطان داود225100

28بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحاتم هذال حمد158292

29بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايمن علي خلف240583

30بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنمير فؤاد مونس241824

ي عمر241637 31بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايثار صي 

32بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمود يوسف وسىمي224816

33بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفؤاد نزهان جاسم241137

34بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروضاح عدنان رضا159298

35بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروائل سعد احمد438699

36بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرذوالفقار مهدي كرم158105

37بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدهللا ضاري حسير 438491

38بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعصام مجبل جاسم158212

39بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرماهر رشيد لطيف241572

40بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرزياد نزهان جاسم158239

41بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرخلف عبدالمنعم عطاهللا157737

42بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد حميد رجب500297

43بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحسان علي خلف441123

44بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرابراهيم مصلح جاسم226929

45بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعزام تعليم فاضل243573

46بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقيس طالل كريم241872

47بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد غازي حسون160432

48بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسالم فؤاد عبد440798

49بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراسامه سعدي اسماعيل231460

50بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفراس مزهر علوان240085

51بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمزعل محمد مزعل224644

اء هاشم احمد500373 52بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرالي 

53بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحمد ظاهر علوان438752

54بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانور غالب احمد232278

55بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربهاء جبار علوان241875

56بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرطارق حسير  حمد242282

57بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرابراهيم حسن علو499463

58بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد عبدالقادر كامل241581

59بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرهشام محي سالم157713

60بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعثمان خالد محمد158455

61بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر سعيد حميد158329

62بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرزياد الطيف حميد500070

63بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرغسان ضياء محمد239533

64بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرطه ياسير  فياض240054

65بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروسام مجبل جاسم158208

66بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمهند عياش جاسم241491

67بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراياد صبار كرم239955

68بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمازن عكاب ياسير 499743



69بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسفيان رباح احمد158222

70بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربشير صالح عكاب440306

71بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربهاء رباح احمد241940

72بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالرحمن جمعة محمد231304

73بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايمن صبار عبدهللا499438

74بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريارس حميد محمد240329

75بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالرحيم حميد محمد499883

76بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفاروق مناور ذياب438489

77بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرجاسم محمد علي499697

78بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمود خضير محمود158319

79بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصدام مزهر ماجد523423

80بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد نجم محمد159404

81بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقصي حميد صبحي241914

82بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررعد حميد احمد241632

83بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمقدام زاحم كامل159652

84بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراثير دحام علي79053

85بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمود اجود مرسهد157888

86بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايوب مجيد غثوان243754

87بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربالل دارة حسير 499514

88بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر محجوب حسن157995

89بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروسام حميد محمود499549

90بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقيض عطا هندي158215

91بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمأمون عطا هللا محمد160626

92بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعثمان اركان عاضي159344

93بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكركمال محمد احمد242814

94بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقيض منىسي فاضل241862

95بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانور رشيد لطيف158273

ي157959
96بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسام ماجد عبدالغي 

97بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسمر نعمان ابراهيم241359

98بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد محمد علي243267

99بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعدنان قحطان جاسم159975

100بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد ربيع فيصل241860

101بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر قاسم علي160117

102بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفائز حسير  مطر440268

103بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفراس نزهان عبيد231479

104بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر كريم طامي241257

105بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدهللا اسود حسير 241845

106بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانور جالل احمد499481

107بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرماهر حسن علي158145

108بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعالء احمد فارس499461

109بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد يونس عزاوي499637

110بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروائل نعمان ابراهيم241376

111بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراياد نزهان جاسم158232

112بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد نوفان علي440976

113بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد جمال فياض232192

114بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعماد جاسم حمد438854

115بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي فليح محمد157925

116بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروليد روكان محمد438843



117بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررائد حمد احمد440457

118بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراسامه نوري عزاوي523486

119بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراياد بدري علي438397

120بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرهيثم بهاءالدين مطلك160299

121بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسام صالح مهدي241788

122بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمصطف  حبيب رشيد224440

123بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرهيثم اكرم صبحي500231

124بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرزياد خلف ابراهيم499466

125بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحميد احمد حسير 226663

هللا اركان عاضي161447 126بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرخير

127بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعالء حسير  احمد239863

128بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرخضير حاتم خضير243025

ق فائق ياسير 499943 129بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمرسر

130بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسفيان احمد سلمان241922

131بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربرزان جالل احمد225977

132بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرماهر كامل توفيق499641

133بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسفيان محمد مهدي438439

134بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرباسم علي عايد239703

135بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالكريم عبدهللا سلمان499619

136بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقحطان صبحي محمد157896

137بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالوهاب مزهر زيد241558

ي158345
 
138بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرميثم ستار رزوف

139بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرهارون عواد احمد159638

140بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد ياس خضير523477

141بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايمن ناهض فاضل239806

142بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد عباس احمد157845

143بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربرهان فوزي خضير159504

144بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكردريد نوفان علي523457

145بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر مجيد علي499642

146بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمصباح صالح جاسم440252

147بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرلطيف نصيف جاسم242374

148بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرخليل ابراهيم علوان241823

149بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسيف خضير عباس157798

150بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريعقوب سعد شكر241985

151بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراديب عباس احمد239727

152بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرجاسم مصلح جاسم226796

153بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي قاسم علي244172

هللا عاضي500122 154بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدهللا خير

155بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقيض فوزي خضير440521

156بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربشار مجبل لطيف239977

157بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد حسن عكاب241920

158بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسن سعيد احمد160219

159بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرجالل حاتم جالل158511

160بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمود علي نصيف157838

161بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد صالح جاسم158279

162بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعدي سعد فهد438316

163بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروسام احمد صالح243110

164بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرثامر محمد حمد157911



165بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرامجد صبحي محمد240596

166بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي نوفان علي438286

167بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالكريم حسن عكاب160149

168بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنمير ابراهيم صالح160416

169بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسام مجبل جاسم239848

170بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد طارق احمد158038

171بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي منذر سالم241901

172بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايمن ثائر محمد500356

173بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمهند نواف حميد441359

174بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرخلف فارس خلف157917

175بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرشهاب محي سالم159357

176بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر طارق احمد158034

177بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد صالح ذياب440781

178بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرلطيف شكر محمود242110

 علي159961
179بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربرزان حسير 

180بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنمر رضوان خضير157792

181بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد فهد علي159421

182بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريحير محمد جاسم241487

183بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي لبيب علي157732

184بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربراء محمد مصطف 239875

185بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايهاب محمد حسان499604

186بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر غزيل جاسم160037

187بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررعد باسم ابراهيم241423

 كريم طامي438214
188بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمصطف 

189بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايمن عمر عبدالرحمن158333

190بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقيض محجوب حسن157992

191بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر صالح حميد499568

192بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد ياسير  احمد226591

193بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربكر اياد محمد158204

194بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد كامل طامي523403

195بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد امريش عزاوي160587

196بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربرهان احمد سلمان500025

197بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحميد سهيل محمد241908

198بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفهد رضوان خضير241867

 علي جاسم440927
199بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسير 

200بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد عبدالخالق صالح157961

201دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد ياس خضير523473

202دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد نزهان احمد158223

203دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمأمون صبار نعمه240013

204دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعيىس فائق محمود241453

205دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد عجم جاسم157920

206دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسيف سعد احمد241426

207دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرناطق محمد احمد240875

208دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحاتم عباس صالح157921

209دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد بدري علي441337

210دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصهيب احمد جبار440572

211دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحميد شكر محمود243144

212دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمهند راسم علي438359



213دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد غازي حسون239415

214دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالجبار كامل محمد241813

215دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد مرشود لطيف223970

ي499535
 
216دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمار يارس عبدالباف

217دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايهاب سعد شكر157979

218دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعالء حسن علوان243440

219دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكريونس فائق كزار499505

220دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانمار فائق كزار157874

221دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالرحمن جاسم محمد438514

222دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسمير ابراهيم سايد241395

223دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقصي نصيف جاسم438526

اد جاسم241289 224دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالكريم رسر

225دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمروان حسن محمود241851

ي حمود499456
 
226دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقيس عبدالباف

227دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسلمان طارق سلمان242838

228إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروسام لفته سلمان157915

229إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروقاص عدنان جاسم523356

230إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريوسف ابراهيم عبدهللا241314

231إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسن عبدالمنعم عطاهللا157743

232إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدهللا صالح علي241416

233إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر عامر ابراهيم242557

234إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمصطف  صالح احمد241944

235إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالرحمن مزهر علوان240100

236إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمود محمد مطلك499890

237إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسعد علي سعد158049

238إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعثمان وليد شكر225762

239إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريوسف حبيب رشيد240832

240إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنجاح نوري محمد438193

241إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمار ماجد جمال241885

ي231437 242إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد هادي ناج 

243إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر يونس عزاوي439932

244إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي ابراهيم حسير 231259

245إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسفيان صالح عبدالعزيز159550

246إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايهاب مرشود لطيف223923

247إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرداود رحيم فرج441194

248إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدهللا وليد احمد439757

249إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر محمد علي225666

250إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرغيث ليث لفته224319

251إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرامجد حميد حسن159289

252إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراوس خالد جمال242599

253إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمصطف  عبدالقادر كامل241575

254إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمهند فؤاد مونس241821

255إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسعد احمد حسن441068

256إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر كوان حسن499915

257إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر ياسير  محمد241438

258إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد يونس فياض157859

259إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد عطا شهاب440680

260إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرواثق شيبان لفته499762



261إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمهدي ماجد سالم239894

262إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسالم محمود حسن231351

263إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمثي  نعمان سالم224236

264إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبيده رعد عزاوي500035

265إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد جلوب حمد157693

266إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد عزة ابراهيم231336

267إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرميث ليث لفته159396

268إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربالل هاشم احمد500351

269إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي شهاب احمد440857

270إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعهد صباح حمود500363

271إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعثمان احمد رشيد225573

272إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر نزهان جاسم158244

273إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمروان شاكر احمد160399

274إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرباسم احمد حسن499955

275إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد عمار محمد438271

276إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد صدام حامد160382

277إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالرحمن طارق جاسم241954

278إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراسعد صباح حمود160448

279إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرساهر محمد حسير 441228

280إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصبحي نارص غازي157683

281إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد جمعة محمد440387

282إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفؤاد صبار كرم240304

ي499614
 
283إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد عبدالكريم عبدالباف

284إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد خالد علوان439988

285إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحمزه مظفر مجبل500238

286إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد فرحان محمد240105

287إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي نزهان حسير 159282

288إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروليد كريم جاسم499543

289إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرماهر ياسير  فياض240048

290إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد سالم محمد242980

291إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرطه ياسير  مهدي160462

292إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروليد خالد علوان241407

 تركي439561
293إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعزالدين ياسير 

294إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسام مشعان مرهون159665

295إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي جمعة محمد440322

296إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقصي طالل غازي240034

297إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنسيم عكاب ياسير 499623

298إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحمزة حسير  عباس157856

299إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي عبدهللا غازي158136

300إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد مطرسر جارهللا224323

301إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسام جسام محمد499830

302إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد خضير صالح157950

303إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروقاص صاحب شويش523398

304إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالخالق عبدالكريم حمد157906

305إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرالحكم سعد عزاوي499974

306إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمصطف  عدنان صبار225910

307إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرهشام حسن مراح499638

308إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرليث صباح جاسم523352



309إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريوسف نارص غازي158028

ي جاسم محمد160473
310إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرهاب 

311إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي جاسم محمد242716

312إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرامجد ثامر حمد158220

313إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايوب حمود جاسم241609

ي عطا شهاب440620
 
314إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروف

315إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد حسن صالح239594

316إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروسام ثاير علوان500198

317إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر فاروق ياسير 438925

318إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمعي   مهند رشيد231286

319إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعدنان رشيد لطيف440753

320إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروسام هيثم جلوب159385

ي متعب499788 321إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرسنان عبدالني 

322إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسير  عالء مهدي240126

323إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد جاسم محمد160507

324إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد طالل كريم243208

325إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروليد احمد خلف157903

326إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحارث ثامر محمد500104

327إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسير  خالد عزاوي241029

328إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي حسير  عباس241661

هللا عاضي499432 329إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي خير

330إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالرحمن بدري علي523497

331إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرزينالعابدن علي سعد500120

332إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربكر محمد عباس499646

333إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالجبار ايوب احمد239472

334إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد رشيد الطيف243551

335إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي عبدالرزاق فيصل158142

336إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي حسير  علوان239651

337إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمصطف  بهاءالدين مطلك500214

338إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكريارس علي محمود499769

339إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصدام عبدهللا حسير 499602

340إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحارث عبدالكريم عبدالقادر239553

 علي499489
341إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعالء حسير 

342إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرقيس عبدالسالم حمد158040

343إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعزالدين احمد سلمان224206

344إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانور علي ابراهيم500342

345إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربكر فاروق علي500382

346إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرياسير  اكرم صبحي499630

347إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد وليد احمد439784

348إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعامر علي يوسف438293

349إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد علي عطية239680

350إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمروان تركي نواف224127

351إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحسان احمد فياض241894

ي500043
 
352إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمأمون ابراهيم عبدالباف

353إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرامير خالد فاروق224906

354إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانور ناهض فاضل242284

355إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرأثير داود سالم499733

356إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررعد محمود حسير 241843



357إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمصطف  حامد محمود500321

358إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرماهر عبدالحميد قيس440172

359إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي عبدالمنعم عطاهللا158578

360إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررياض جمال احمد439731

361إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر ياسير  راشد158099

362إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر جالل احمد438422

363إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكربهاءالدين ثاير حسان157833

364إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرطارق زياد خلف225870

365إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرخالد ابراهيم خلف226504

366إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمهند محمد احمد438520

367إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراحمد حميد احمد240670

368إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراوس سعد جاسم500066

369إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد نعمان رشيد226865

370إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد منذر حردان224962

371إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي هالل حسن223785

372إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكروضاح عيىس كريم440015

373إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعادل احمد جاسم160239

374إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرانس رحيم فرج441159

375إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعمر احمد جاسم440403

376إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعالء خليل جاسم499647

377إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعلي وليد احمد439674

378إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرحسير  عبدالمنعم عطاهللا157747

379إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرايهاب عواد علي159606

380بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرجاسم علي صالح241839

381بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرماهر عباس محمد440875

382بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمثي  احمد فارس523502

383بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعزة ابراهيم مجيد157879

384بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكررائد بدري علي157941

385بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرصبار محمود حسير 499530

386بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفؤاد شياع احمد158069

387بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعماد حمد احمد440442

388بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنعيم خضير شهاب242915

389بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرغازي فيصل محمد157853

390دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمثي  حمدان مهدي239613

391دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعبدالقادر عطية محمد241385

392دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرشاكر محمود علي158189

393دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنعمان صبار بيك158087

394دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرواثق صبار كرم240148

395دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفاروق حميد محمد499876

396دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرنزهان بدري جاسم160026

397دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرعادل ابراهيم عالوي240625

398دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمحمد سعيد حميد243066

399إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرمالك حسير  قدوري158336

400إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكراسماعيل شكر محمود158286

401إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرفاروق جاسم حسن499620

402إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينذكرطه مهدي صالح241802

1ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاروى منىسي فاضل242748

2دبلوم عاليمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمنتىه جاسم محمد241178



اكرام محمد علي499932
3بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

4بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسفانة متعب عبدالرزاق499451

5بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىباسمة حسير  محمد499618

6بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنور كامل عبدهللا499511

عذراء تركي عبدهللا440811
7بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

8بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىضح زياد حمادة357933

9بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىناهدة احمد صالح159453

رشا علي غضبان438469
10بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

11بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىوفاء محمد مزعل224624

12بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهالة سعد عزاوي438239

13بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايهان غسان عبدهللا240396

14بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىحنير  عبدالخالق صالح243486

ة مطر مخلف242167 15بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسمير

سالي موس جميل438307
16بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

نوال حميد تركي240069
17بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

18دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىيرسى سعد فهد438473

19دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىصبيحه ابراهيم علوان438890

20دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمنال غازي شهاب160161

21دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىازل فوزي لطيف158401

22دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىزينب اسماعيل ابراهيم157968

زينة مرعي حسن523489
23دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

24دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىميساء كهالن لفته523391

25دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىبثينة حسير  محمد438418

26دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرحاب فالح عزاوي499713

هديل خالد علي500106
27دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

28دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنمارة شهاب احمد159618

29دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمروة سعد محمد441593

30دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاحالم حازم مجيد438903

31إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاشجان مرشود لطيف223818

32إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهند فالح عزاوي441496

33إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمحاسن ضياء عاضي496160

1ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىازهار غازي كريم241524

2ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهديل كامل ذياب500169

3ماجستيرمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىغفران مرشود لطيف223888

4بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىارساء عامر حسير 438200

5بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنور ايوب احمد158230

6بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايالف احمد فياض240565

7بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايفان هربود كعيد438722

بسمان زكي علي523484
8بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

مروة سامي علي240967
9بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

شهالء علي احمد159417
10بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

11بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرغد نوري يحير157849

12بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىعبير اسماعيل ابراهيم231659

13بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاشوان راشد لطيف241286

14بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاكرام منير يحير439875

15بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاحالم محجوب حسن157985

16بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرهام تعليم فاضل241562

17بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنجالء منىسي فاضل241857



18بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىارساء نجم علي240812

19بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرجاء سعدي فهد158545

20بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاساور جاسم حمود231358

21بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىميسلون عواد شالش158175

22بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاالء عباس نصيف499548

23بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاشواق حامد حسير 240540

24بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمريم منىسي فاضل241849

25بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىلىم عباس حسير 158013

26بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمروة كامل ذياب500159

27بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسح  عالء حمود438404

28بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاطياف احمد فياض159627

29بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىفاطمه غازي حسون160440

30بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهيبة محمد عباس523498

31بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىغيداء عواد عباس242131

32بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرشا طه احمد241732

33بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاري    ج ابراهيم حسير 242219

34بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىدالل عامر ثامر438500

35بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايناس عامر ابراهيم159517

36بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنرسين سالم محمد438265

وق ثاير علوان499852 37بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرسر

اسماء مرعي حمد499861
38بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

هند خالد علي438455
39بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

40بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرغدة كامل ذياب499905

ى لطيف جاسم157767 41بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىبرسر

42بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىعبير ثاير محمود438714

ين عبدالخالق صالح160548 43بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسير

ان طه حميد241217 44بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنير

45بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىعهود مخلف صالح240779

46بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايمان يونس فياض157884

47بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىفاطمة حامد حسير 523378

48بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنرجس عواد شالش243617

49بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسىه محجوب حسن157987

50بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىندى صباح حسير 499597

51بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايالف منذر احمد423458

52بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاالء كريم جاسم241459

53بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىشهد عزيز مجول499447

مروة حمد علي158081
54بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

55بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسحر صالح عبدالعزيز159571

اس خوام محرف157725 56بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىني 

اشواق حمد علي158078
57بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

58بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرويدة ثاير امير 158297

59بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىخمائل وليد محمد440078

 حسير  علوان224764
60بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىتف 

61بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرؤى فائق محمد241512

62بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىغفران حامد رشيد224261

63بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىشيماء خليل جاسم440988

64بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىارساء علي حسير 241420

65بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهند نايف ذياب439960



66بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىابتسام محمود حسير 243342

67بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىانتصار غازي كريم231732

68بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهدى احمد حسن438522

69بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرنير  عارف مرشد158154

70بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىعذراء معيوف رشيد157824

71بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىجليلة خالد جبار157809

72بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىحنير  عباس متعب500037

73بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىباريس ياسير  راشد226735

74بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرسى ناظم ذياب241340

75بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايمان احمد عبدهللا441439

76بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىضح صبار محمود499533

77بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنرسين سالم محمد243010

رواء مرعي حمد157866
78بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

79بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسهاد حمد احمد438517

80بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىورود محمد يحير241012

81بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسدود جاسم محمود242894

82بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىياسمير  تعليم فاضل241452

83بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىبنان طه احمد241769

84بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمارية كامل محمد499775

85دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايمان كوان حسن225463

86دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىضح خالد عزاوي241909

اس خلف صالح241549 87دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىني 

88دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىزينب علي عطية231555

89دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىجنان صالح احمد438417

 علي158150
90دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسح  ياسير 

91دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرغد حميد عبدالمنعم224501

92دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهاجر شجاع حميد231514

93دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرؤى حسير  نجم438495

94دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىبلقيس عزاوي محمد438818

95دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىتماظر كوان حسن241892

96دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىحنير  محمود مجيد241293

97دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىغزوة علوان احمد499545

98دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمروج سعيد مجيد226332

99دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىعزيزة خوام كعيد157789

100دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىانتصار صالح مهدي239883

101دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىبيجه حسير  علوان241744

ين كوان حسن240091 102دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىشير

ايات محمد علي225714
103إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

104إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهبة محمد جالل226102

105إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسبا رباح احمد224566

106إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاسل عواد شالش158170

107إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهاجر ابراهيم عكاب499726

108إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهالة فالح عزاوي499968

109إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىشهد كامل محمد499705

110إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرشا عيدان رشيد500272

111إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىريام صالح ذياب438437

112إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايمان فزع ذياب440285

113إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىتمارة صبحي محمد158162



ين عدنان ابراهيم499718 114إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىشير

رسل راسم علي441316
115إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

116إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرنا ياسير  محمد241447

ي باهض حسير 241282
117إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاماب 

118إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىتبارك ابراهيم جاسم226271

119إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىعبير كامل ذياب500176

120إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىبان مزحم جارهللا159532

121إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهبه مجيد جاسم499979

122إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىوصال حازم مزعل157805

123إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىامال ثاير علوان500187

124إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىلنيدا صالح حسن159272

125إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىهدى فيصل محمود243662

126إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىامنة ساجد سالم243833

عبير علي عباس499564
127إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

128إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىميس عواد شالش157841

129إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىحنان حاتم جالل242462

130إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىامنة ماهر حسير 500023

131إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنشوة كامل توفيق499753

132إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىغيداء حامد رشيد440119

133إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرواسي فالح حسن157934

134إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمها ايوب احمد241081

135إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىامال عجم جاسم499868

ي متعب500046 زينه عبدالني 
136إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

137إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايناس نزهان عبيد241975

اس كامل صالح158203 138إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىني 

139إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىداليا فرحان ماجد157998

140إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسح  رشيد لطيف241656

شيماء نجم علي441297
141إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

142إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىدينا محمود حسن231382

143إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىانتصار حسون محمد499824

144إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىمياسة خليل جاسم500251

145إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسندس شهاب احمد159429

146إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرقية مهنا عبدالوهاب243415

147إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنبا محمد جالل226201

148إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىجنان ابراهيم خلف241613

149إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىضح محمد مطلك500057

150إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىرؤى امريش عزاوي161460

151إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىاميمة عبدالخالق صالح224549

152إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىسح  ايوب احمد239447

153إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىنور وليد عبدالرزاق500153

154إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىديانة اياد محمد158340

ي499470
155إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىايناس ماجد عبدالغي 

156إعداديةمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىصابرين محمود داود241646

157بكالوريوسمركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىكفاء محمد علوان159694

158دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيىفضيلة رجب عبد523481

كيفية علي عباس157931
159دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

حسنة علي حسير 241797
160دبلوممركز الضلوعية21457صالح الدينأنيى

ي21458صالح الدينذكرميثم عبدالرضا محمد523278
1دكتوراهمركز بلد الثاب 



ي21458صالح الدينذكرمحمد جاسب خزعل436114
2ماجستيرمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعمار يوسف عبدالحسن91457
3ماجستيرمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي نزهت صبيح478490
4ماجستيرمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرنشأت جعفر عبدالحسن97241
5ماجستيرمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرباسم بدري عبدالهادي91001
6دبلوم عاليمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكركمال عبدالقادر طالب94315
7بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسن مسلم عباس94403
8بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعباس حسير  مهدي90894
9بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي عبداالمير عباس96056
10بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمجيد احمد حلبوص94598
11بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكربشار رشيد عبدالرزاق95732
12بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد حسن الطيف92495
13بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي صبيح عباس96722
14بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرروج علي زيدان98670
15بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبدالرسول موس عمران95846
16بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي عبدالواحد95800 ي21458صالح الدينذكرايمن ناج 
17بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحيدر عبدالكريم سالم435822
18بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد قاسم خليل435935
19بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسن علي احمد92449
20بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  نزار عبدالعظيم478673
21بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي حاتم عبود92762
22بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد عبدالرضا محمد95142
23بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمظهر حسير  زيدان435563
24بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد نعمة طالب91168
25بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي حسن عبد94656
26بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرخض  ابراهيم جاسم91335
27بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرضاري خميس عبدالحسن435562
28بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحيدر قاسم جاسم523099
29بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد جاسم حسن523289
30بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراثير يونس عبدالحسن91344
31بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكركامل صالح مهدي92894
32بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحبيب مجيد صادق94502
33بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي عبدالرضا محمد435797
34بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعامر فوزي سلمان96334
35بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرقيس قاسم هادي92136
36بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرثامر عدنان عبداالمير96865
37بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرليث محمد حسن436216
38بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد فيصل عبدهللا92548
39بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحيدر حسن عبدالصاحب94375
40بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد عبدالصاحب عبدالحسير 98319
41بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرطالل حسن عبدالصاحب92103
42بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد كريم محمود96802
43بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي91536
 
ي21458صالح الدينذكرعلي حبيب عبدالباف

44بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي مهدي عبدالصاحب523036
45بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرصباح عبدهللا مطلك523179
46بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعباس جعفر صادق91745
47بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكروسام رعد سعيد436542
48بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسيف سعيد هادي478647
49بكالوريوسمركز بلد الثاب 



ي21458صالح الدينذكرحسير  نعمه طالب92604
50بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي97067 ي21458صالح الدينذكرعلي عبدالحسير  ناج 
51بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرجاسم حسن جاسم90974
52بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعادل طالب كاظم436739
53بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكريارس سالم طعمة92079
54بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحمزة محمد سعيد436062
55بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي عباس فاضل523263
56بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكروليد مهند عبد الرضا92747
57بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمهدي عبدالرسول عبداللطيف435477
58بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي436520
ي21458صالح الدينذكروسام جاسم محمدتف 

59بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد عباس محمد92489
60بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعمار طارق حسن92982
61بكالوريوسمركز بلد الثاب 

 علي عباس95620
ي21458صالح الدينذكرحسير 

62بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرثائر اكرم عبدالصاحب523269
63بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرلؤي عبدهللا جليل523127
64بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد بهجت عباس95920
65بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي ابراهيم اليذ92090
66بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد نصيف الطيف435518
67بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكريارس كفاح حسير 436440
68بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسعيد ابراهيم عيىس94824
69بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعامر نجم عبداالمير97483
70دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراكرم عبدالهادي ماجان96208
71دبلوممركز بلد الثاب 

ي حمودي436298
ي21458صالح الدينذكرجاسم محمدتف 

72دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد جاسم حسن435527
73دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرنبيل جعفر خوان96158
74دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعباس صادق مرهون91176
75دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرفاضل فرحان محمد94726
76دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرجاسم لفته عبداالمير96316
77دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد جابر جاسم435624
78دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعباس علي تاج435769
79دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعمار رشيد عبدالرزاق94709
80دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرنبيل عبدالقادر علي96759
81دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي اسماعيل ابراهيم91121
82دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد صادق حميد92377
83دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعادل جعفر مهدي436049
84دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرصفاء صائب عبدالحسير 91017
85دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي عدنان جواد91305
86دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسنير  محمد عبد523183
87دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي عبد خليل436499
88دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  زيد حسير 91710
89دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرهشام فيصل جاسم436024
90دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد جبار عويد226117
91دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرلؤي حكمت عبدالصاحب435888
92دبلوممركز بلد الثاب 

غام محمدجواد عبدالحميد435542 ي21458صالح الدينذكررص 
93دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرلؤي عامر حسن91728
94دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسجاد قيس عبدعلي523292
95دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرخالد سالم حمد96240
96دبلوممركز بلد الثاب 

غام اياد كاظم91891 ي21458صالح الدينذكررص 
97دبلوممركز بلد الثاب 



ي97352 ي21458صالح الدينذكروائل كنعان ناج 
98دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  جابر جاسم92215
99دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي ناهض عبدالحميد435616
100دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسن يوسف مرزة94195
101دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرابراهيم حسير  زيدان96445
102دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد محمد عبداالمير92408
103إعداديةمركز بلد الثاب 

ار ماجد محمد436067 ي21458صالح الدينذكررص 
104إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرطارق مجيد محمود436603
105إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي فائق محسن435537
106إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسجاد محمد جاسم478442
107إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرنزهان شاهير  عامر455505
108إعداديةمركز بلد الثاب 

ي عبدالجبار435534 ي21458صالح الدينذكراحمد صي 
109إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرجالل صالح حسير 451996
110إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبدالرزاق عامر عبدالرزاق436715
111إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكروائل عيىس خلف435522
1ماجستيرمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسفيان صالح ابراهيم95112
2بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعقيل مسلم عبدالحسن90930
3بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسجاد علي عبدالعباس91093
4بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكركروان علي زيدان92885
5بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسجاد ميثم عمر90938
6بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعالء احمد دخيل91516
7بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسيف اسعد عباس92468
8بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبدهللا كاظم جواد95693
9بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد رعد احمد92738
10بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد كاظم حمد92629
11بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  مرهون سلمان91099
12بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرابراهيم عبد عجاج92553
13بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمنتظر عبدالحميد سعيد92194
14بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبداالمير برير شكر523302
15بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرامير محمد عبدالرزاق90814
16بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي حسير  ابراهيم436288
17بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد ناظم محمد436093
18بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد فوزي محمد91876
19بكالوريوسمركز بلد الثاب 

 علي عبدالرزاق92132
ي21458صالح الدينذكرحسير 

20بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرهادي جاسم هادي90872
21بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد رياض عباس435581
22بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد مظهر حسير 435566
23بكالوريوسمركز بلد الثاب 

 سمير كامل94259
ي21458صالح الدينذكرمصطف 

24بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرجعفر عباس فاضل92842
25بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرامير  ماجد امير 93891
26بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعباس بشير عباس91364
27بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمنتظر مرهون سلمان478654
28بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد قاسم محمود91117
29بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعالء صالح حسن91163
30بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكررائد كاصد محمد92247
31بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد ذياب احمد92698
32بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  ساجد سعيد91871
33بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعصام كاصد بدري91994
34بكالوريوسمركز بلد الثاب 



ي21458صالح الدينذكرطارق خضير نايف90573
35بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي محمد91900
ي21458صالح الدينذكرحسن هاب 

36بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  بدري عبدالهادي435997
37بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحيدر اسماعيل مرزوق91977
38بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمهند جدوي مهدي91735
39بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد محمود عبدالحسير 92015
40بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكركرار عبداالمير نجم435574
41بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكريارس عادل علي435533
42بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد فتاح لفته435973
43بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرامير عامر علي478323
44بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعباس وائل يونس97518
45بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرفاضل جعفر فاضل523297
46بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرارداوان وليد احمد91318
47بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسجاد عامر ابراهيم95984
48بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  حكمت عبدالعباس95772
49بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكركريم عباس فاضل91407
50بكالوريوسمركز بلد الثاب 

 علي عبدالرزاق91182
ي21458صالح الدينذكرحسير 

51بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرلؤي رشيد احمد478664
52بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمنتظر عاشور سلمان423427
53بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكررسمد فواز اسماعيل478462
54بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي عادل عبد الصادق478342
55بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرامير عبدالمهدي عبدالحسير 94839
56بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  عالء عبدالمسلم435813
57بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرلؤي عبدهللا دخيل92483
58بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي سالم90922 ي21458صالح الدينذكرعلي ناج 
59بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرغيث مهدي محمود97135
60بكالوريوسمركز بلد الثاب 

 علي احمد436730
ي21458صالح الدينذكرحسير 

61بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد جعفر فاضل97161
62بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي حيدر مسلم91324
63بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  قاسم ثامر91500
64بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرثامر سعدون محمود91312
65بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسالم حمدان اليذ92110
66بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعالء تركي علي94909
67بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمرج  سعد سلمان523300
68بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد يوسف خليل523267
69دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد حميد عون435569
70دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  باسم محمد436158
71دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحيدر كاظم حميد90857
72دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمؤمل حميد طعمة92098
73دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسالم حمدان اليذ436007
74دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسن علي عيىس96476
75دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد حسن مسلم435585
76دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرالحسن حيدر مرهون478394
77دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمظفر حسن عبدهللا435590
78دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرنوفل موس سعدالدين92441
79دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد ماجد محمد92006
80دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرفراس جاسم محمد436611
81دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي فاضل احمد435550
82دبلوممركز بلد الثاب 



ي21458صالح الدينذكرمحمد رعد فيصل91154
83دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمثي  دخيل جسام92351
84دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسنير  مشعان جميل94458
85دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد حيدر فاضل92821
86دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسن هاشم محمد92226
87دبلوممركز بلد الثاب 

ي علوان91082
ي21458صالح الدينذكراحمد راض 

88إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرفاضل هزبر فاضل90944
89إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  خلدون ابراهيم523275
90إعداديةمركز بلد الثاب 

ي96085 ي21458صالح الدينذكرمحمدحسير  عبدالعباس ناج 
91إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  ثامر جاسم94860
92إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبدالرزاق غازي اسماعيل91215
93إعداديةمركز بلد الثاب 

 علي96944
ي21458صالح الدينذكرمؤمل حسير 

94إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد فواز اسماعيل478479
95إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  سعدون بكر92674
96إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرايرس احمد جميل91466
97إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد فؤاد طارق92147
98إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرغيث صاحب مهدي92475
99إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد كنعان ماهر478335
100إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرامجد ياسير  خضير96833
101إعداديةمركز بلد الثاب 

 علي91354
ي21458صالح الدينذكرعباس حسير 

102إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعباس علي عيىس92583
103إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكريارس عدنان جميل96604
104إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي عبدالمطلب صبيح96176
105إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبدهللا اسماعيل مرزوق93957
106إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعالء احمد سعيد92598
107إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرتوفيق عماد توفيق435928
108إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسن اياد كاظم91883
109إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبد92878
110إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد عبدالرسول محمد435467
111إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحميد طالب علوان95712
112إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي ليث سالم478377
113إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  باقر عباس93404
114إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسن فالح حسن92652
115إعداديةمركز بلد الثاب 

 علي عيىس96498
ي21458صالح الدينذكرحسير 

116إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرجعفر صادق باقر478669
117إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحازم مصلح محمد435627
118إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد جاسم علي523208
119إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراكرم طالب علوان91526
120إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد محمد عبدالصاحب95053
121إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  نزار زبيدي91223
122إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد مظهر رحمان423462
123إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  حسن مسلم91299
124إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي عبدالكريم سلمان523296
125إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي حسير  لفته92420
126إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبدهللا فالح حسن91295
127إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكريارس عمار هاشم96293
128إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسجاد سعدي مهدي96542
129إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمهدي حكمت عبدالعباس435475
130إعداديةمركز بلد الثاب 



ي21458صالح الدينذكرمصطف  قيس كاصد92167
131إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرساجد عبداللطيف عبيد90732
132إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  جاسم محمد92415
133إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد فؤاد عبدالوهاب435942
134إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  عبدالحليم عبدالحسير 96030
135إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد حيدر محمد92558
136إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي قاسم نارص96412
137إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرصفاء فرحان تركي522808
138إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد فراس هاشم436242
139إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرادهم قيس قاسم92173
140إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد لفته عبداالمير92457
141إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبدالرحمن ماهر عبدعلي522335
142إعداديةمركز بلد الثاب 

ي92295
ي21458صالح الدينذكركرار حيدر عبدالغي 

143إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعبدهللا باسم عبدالحسن92075
144إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعباس قاسم ابراهيم91285
145إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسير  شيبان حميد90914
146إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسجاد سعيد جعفر91926
147إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي موفق يوسف94188
148إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد اديب علي436723
149إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرذوالفقار فؤاد طارق92157
150إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرامير سالم سعيد436056
151إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمنير سمير عبدالحسير 91919
152إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسجاد محمد شاكر478666
153إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي سعيد جعفر91968
154إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكراحمد موفق يوسف91127
155إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمنير جاسم هادي95022
156إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسجاد علي عبداالمير92373
157إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمصطف  حسن صادق92504
158إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعلي عطية ابراهيم368632
159بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعادل خليل ابراهيم92581
160بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرذوالفقار اسعد عبدالصاحب478658
161بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرمحمد فرج محمود92814
162بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعمار ابراهيم الطيف523270
163بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرسعد فرج محمود98663
164دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرفيصل عبد احمد97193
165دبلوممركز بلد الثاب 

ي حمودي91706 ي21458صالح الدينذكرحسن ناج 
166دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرباسم هادي عبدالكريم95574
167دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعمار حازم حسن90804
168دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرغانم عدنان عبداالمير94054
169دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرهاشم محمد حسن523273
170إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرغازي اسماعيل احمد96962
171إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرحسن عبدالهادي مهدي523281
172إعداديةمركز بلد الثاب 

 تركي متعب478672
ي21458صالح الدينذكرحسير 

173إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكروائل عبدالبديع سلمان435613
174إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرعدنان جميل احمد91088
175إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرليث اسماعيل خليل92534
176إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينذكرنذير عبداالمير احمد96125
177إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىانتصار احمد محمد435836
1ماجستيرمركز بلد الثاب 



ي21458صالح الدينأنيىالهام سعدي عبدالرزاق92919
2دبلوم عاليمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىاخالص هادي عباس523230
3بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنهاية عبد عباس523112
4بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىانعام محمد مهدي95242
5بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىندى مهدي جاسم94444
6بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىهيفاء عبداالمير حسن91856
7بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ناهد عبدالقادر علي94423
ي21458صالح الدينأنيى

8بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي92966
 
ي21458صالح الدينأنيىسحر عبدالعباس عبدالباف

9بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىلقاء جعفر عباس95555
10بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىافراح احمد محمد435804
11بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىفائزة مرهون احمد436708
12بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىهناء داود سالم436584
13بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىرؤى جاسم كاظم91853
14بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىاسيل كمال عبدالقادر92066
15بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىزينب فارس محمد523214
16بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىدعاء جعفر عباس435981
17بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىهيفاء داود سالم97088
18بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي435506
ي21458صالح الدينأنيىهيفاء ساطي حساب 

19بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىدعاء فارس محمد94744
20بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنور وجدي صبيح478500
21بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىامنة اياد كاظم91740
22بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسارة طالب رديف436144
23بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىرؤى نبيل صياد94779
24بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىاري    ج سمير كامل94340
25بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنجالء عامر مهدي96572
26دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنهلة كاظم عطاهللا436278
27دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىاخالص كاظم علوان95655
28دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىبلقيس عبدالكاظم حسن92641
29دبلوممركز بلد الثاب 

سوسن علي حسير 96900
ي21458صالح الدينأنيى

30دبلوممركز بلد الثاب 

ي عبدالرزاق92660 ي21458صالح الدينأنيىانعام ناج 
31دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىرجاء جعفر عباس91863
32دبلوممركز بلد الثاب 

ي436132
 
ي21458صالح الدينأنيىجنان عبدالعباس عبدالباف

33دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىخلود فاضل سعيد94559
34دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعروبة محمد عبدالرزاق94629
35دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىجلنار محمود عبد95088
36دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنادية احمد عبدالواحد94762
37دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىاوراس علي عبدالمهدي95497
38دبلوممركز بلد الثاب 

ي436654
 
ي21458صالح الدينأنيىعبير عبدالعباس عبدالباف

39دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىاندلس محسن مجيد91909
40دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىشهالء كاظم حسن94287
41دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعبير عباس عبدالهادي523284
42دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىامل مرهون احمد91815
43دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىمكيه هادي حسير 97274
44دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىاسيل حميد فرج91008
45دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىزهراء عامر سعد96380
46دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىدعاء صدام حسير 436415
47دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىرغد ماجد محمد98648
48دبلوممركز بلد الثاب 

والء فيصل علي97325
ي21458صالح الدينأنيى

49دبلوممركز بلد الثاب 



ي21458صالح الدينأنيىزهراء كمال حسن435514
50دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىغسق فائز جعفر435857
51دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىزهراء فاضل عباس436328
52دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعبير باسم هادي90990
53دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعلياء حسير  عباس95479
54دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىكريمه عبدالحسن احمد435595
55إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىزهراء فارس محمد95905
56إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىذكرى حسير  جعفر92206
57إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىبتول فارس محمد95882
58إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىصفا محي هديب91377
59إعداديةمركز بلد الثاب 

ي92427 ي21458صالح الدينأنيىصفا عبدالعباس ناج 
1دبلوم عاليمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعدوية عزاوي عباس97219
2بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىافراح عباس مهدي96263
3بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىاية كريم حسن91802
4بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسميه صالح عبدهللا95667
5بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنىه محمد فرج91233
6بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىدعاء اياد كاظم93834
7بكالوريوسمركز بلد الثاب 

تغريد تركي علي92907
ي21458صالح الدينأنيى

8بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ين حبيب ابراهيم435588 ي21458صالح الدينأنيىشير
9بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىذكرى مهدي محمد92574
10بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنىه ناظم محمد436083
11بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىفاطمه عامر ابراهيم92270
12بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىفاطمه كفاح حسير 436462
13بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىشهد صالح عباس96510
14بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىامير اكرم عبدالصاحب478663
15بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىزينب اياد كاظم91476
16بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىمروه حيدر مسلم91104
17بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسندس عبدالمهدي فرحان90728
18بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىغدير باسم هادي90959
19بكالوريوسمركز بلد الثاب 

حوراء محمد علي حسير 91203
ي21458صالح الدينأنيى

20بكالوريوسمركز بلد الثاب 

اج تركي علي94952 مير
ي21458صالح الدينأنيى

21بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىمروة طه ياسير 92413
22بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي92435 ي21458صالح الدينأنيىزينب عبدالعباس ناج 
23بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىداليا حيدر مسلم91113
24بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىصابرين عباس احمد95177
25بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنورس حارز عطاهللا523200
26بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىميس يوسف اكديىمي91773
27بكالوريوسمركز بلد الثاب 

 علي عبدالرزاق91186
ي21458صالح الدينأنيىحنير 

28بكالوريوسمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىارساء حامد عون91508
29دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنورهان عبدالهادي عبدالرزاق90877
30دبلوممركز بلد الثاب 

فاطمة هادي علي90909
ي21458صالح الدينأنيى

31دبلوممركز بلد الثاب 

ة قاسم عيىس91394 ي21458صالح الدينأنيىامير
32دبلوممركز بلد الثاب 

ي91986 ي21458صالح الدينأنيىزهراء حيدر ناج 
33دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىشهد عدنان حبيب97023
34دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىهند عبدالكريم عطاهللا91448
35دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىارساء فاضل عبداالمير435620
36دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىدعاء كريم حسن91799
37دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعذراء مصحب رحمن435545
38دبلوممركز بلد الثاب 



ي21458صالح الدينأنيىاسماء جعفر طعمة90844
39دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىوداد محمد عبدهللا523286
40دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىهبة سعدي مجيد435579
41دبلوممركز بلد الثاب 

ايمان زاهد مكي91482
ي21458صالح الدينأنيى

42دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىمريم جاسم الطيف435503
43دبلوممركز بلد الثاب 

االء فيصل علي435530
ي21458صالح الدينأنيى

44دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىهديل احمد سعيد96008
45دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعبير جعفر خليل94523
46دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىوديان عباس حسن94156
47دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنور عمار جواد91134
48دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسوسن سعد جلوب436202
49إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىزينب باسم خزعل91764
50إعداديةمركز بلد الثاب 

زينه علي صبيح96706
ي21458صالح الدينأنيى

51إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسارة حامد عون435954
52إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىرسل حسير  حبيب369101
53إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسهاد محسن دخيل93859
54إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىدعاء سعدون محمود93996
55إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىاشواق عدنان حنون90866
56إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعبير صالح مهدي92646
57إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسمية فوزي محمود435690
58إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعذراء كاصد خضير92568
59إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسحر خالد احمد92184
60إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىازهار مشعان جميل435528
61إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىرفل محسن دخيل92593
62إعداديةمركز بلد الثاب 

علي ميثم عبدالحسن94893
ي21458صالح الدينأنيى

63إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىرقية يوسف سالم91552
64إعداديةمركز بلد الثاب 

ي435559
 
ي21458صالح الدينأنيىمالك عبدالستار عبدالباف

65إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىفاطمة عقيل محمد435577
66إعداديةمركز بلد الثاب 

هديل سعد عبدعلي98657
ي21458صالح الدينأنيى

67إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسمراء طالب رديف435486
68إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىزمن هاشم محمد91492
69إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىزهراء سمير كامل92590
70إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىغفران قيس كاصد92123
71إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىبراء باسم عبدالحسن478652
72إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىنور منير عبدالصاحب435592
73إعداديةمركز بلد الثاب 

ي435554
 
ي21458صالح الدينأنيىجنات عبدالستار عبدالباف

74إعداديةمركز بلد الثاب 

زهراء علي مهدي523221
ي21458صالح الدينأنيى

75إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىغيداء ليث اسماعيل92528
76إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىوالء كريم جبار90716
77إعداديةمركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىوسام عبدالمهدي فرحان94477
78دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىعبير بدر حسير 91145
79دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسهاد عبدالكريم عطاهللا91424
80دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىسندس يوسف عباس91237
81دبلوممركز بلد الثاب 

ي21458صالح الدينأنيىمي  عزيز كاظم93274
82دبلوممركز بلد الثاب 

1دكتوراهمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسن علي مصلح497357

2ماجستيرمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرثائر سعيد احمد78919

3ماجستيرمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد كامل عبد438492

4ماجستيرمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعالء احمد عبد438159



5ماجستيرمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكركمال محمود علي435658

6ماجستيرمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرليث خالد رشيد435580

7دبلوم عاليمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرجالل محمود صالح79384

8بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد وسام خليل436069

9بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعامر بدران دحام79147

10بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكركهالن حمود جاسم438470

11بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرثاير رشيد حمادي88579

12بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررعد مرهون علوان79102

13بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد عبدهللا ظاهر438081

14بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفيصل غازي شلتاغ79015

ار438389 15بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعامر صالح رسر

16بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسن هادي جاسم497580

17بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررعد مكي علوان438251

18بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرجاسم مخلف سلمان437497

19بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرايوب محمد حمود79001

20بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرخالد مكي علوان78956

21بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرهادي شبيب محمود498634

22بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحيدر عادي زبيدي438211

23بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفيصل صالح احمد497397

24بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعدنان سهيل خلف437573

25بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرميثم رحيم حسان79173

26بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحرب حسير  مصلح438323

27بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرجمال شندوخ زيدان79201

ي438070
28بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكربشير احمد عبدالغي 

29بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرخميس مسعود عويد79356

ي99241
30بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرزياد مصلح عبدالغي 

31بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد فيصل ابراهيم435601

32بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكركمال عبدالكريم حسير 79229

33بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد علي مصلح497352

34بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد عبود حسن497601

35بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعامر هالل صالح79168

36بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررعد جاسم عبود79097

37بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررعد حسن علي79088

38بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد جاسم علوان438048

39بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحاتم كريم كوان438175

40بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمصطف  صالح احمد436055

41بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد كامل عبد79135

42بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعايد محمد مصلح497304

ي حسن438038 43بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكروسام عريي 

44بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد عدنان عزاوي79063

45بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرطلب مصطف  محمد497425

46بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمصطف  مدلول ابراهيم497475

 علي79227
47بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراياد حسير 

48بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعماد حمدان سامر438503

49بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد رحيم عبود437483

50بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرصهيب عبود حسن497604

51بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكروضاح غازي محمود438458

 علي497650
52بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرقاسم حسير 



53بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد عبود فيصل560263

54بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمود احمد جاسم438348

55بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحسان خلف سامر435819

56بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدالحليم شعالن حسير 79630

57بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدهللا بشير احمد438078

58بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرموس حسير  عبد79094

ي مهدي438030
59بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسيف غي 

60بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعالء مظهر علي438098

61بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسن احمد يوسف498631

62بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكروسام مظهر علي79018

63بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرزياد مظهر عبدالعزيز438191

64بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدالودود شعالن حسير 79643

65بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرغسان عدنان جمعة79019

ي محمود79216 66بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررعد ناج 

67بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد ايوب محمد79091

68بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسير  جبار حسير 79183

69بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرنبأ محمد علي497628

70بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد عزيز عبد435805

71بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرامجد رزاق خلف497646

72بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعالء جاسم علوان79213

73بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرصالح علي جاسم88805

74بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد اسهيل صالح88589

75بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي شعالن مهدي44718

76بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي كريم جاسم436082

77دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد صالح احمد522833

 علي عبود438401
78دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدالحسير 

79دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمهدي صالح علوان438308

80دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرثامر صالح محمود79225

81دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسيف حسن حميد435796

82دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسالم محمد هاشم226499

83دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكروليد ابراهيم مهدي79233

84دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعثمان عبدالرحمن حسن87631

85دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحذيفه عبود محمد438375

86دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرابراهيم محمد مصلح497643

87دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرجليل خالد رشيد435929

88دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكروسام محمد علي438246

ي حسن497632 89دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمهند عريي 

90دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكريركات احمد فيصل435734

91دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدالقادر علي احمد522848

92دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرابراهيم كوان علي497652

93دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمود علي محمود438282

94دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرقيض ابراهيم علي435956

95دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرطارق علي عودة438395

96دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمود فاضل علي79875

 علي79207
97دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعماد حسير 

 علي79203
98دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكريونس حسير 

99دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرغانم جاسم عبود522884

100دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد عبود محمد438094



1بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرتمام حميد جاسم87990

2بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرستار يعقوب علي79162

3بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد ضياء عزيز88748

4بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعالء مهدي علي438067

5بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفؤاد علي دحام79154

6بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرقصي نصيف جاسم522943

7بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسن خلف ابراهيم88391

8بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد مظهر علي78923

9بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمود دحام عبد438294

10بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسام خلف سامر522910

11بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمعن سبهان تركي87681

12بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرصفاء مظهر علي435709

13بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمر عبدالفتاح محمود88722

14بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرانمار طاهر محمود438197

15بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررسمد محمد عبدالفتاح438368

16بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد ضياء احمد88626

17بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرامجد مولود عويد438256

18بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد سالم يوسف88036

19بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي ستار حمدان435330

20بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد عويد حمود522824

21بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسيف صباح عبيد79246

22بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكريارس عالء جمعة79025

23بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمار حسن محمد497641

24بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحمزة عبدالحليم معروف497464

25بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرهادي فارس محمد497594

26بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد صالح محمد522844

27بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد ارحيم عبدالواحد497295

28بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراثير كريم جاسم79199

29بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكروائل خالد رشيد437539

30بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكروائل صالح كريم79222

31بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرغسان شهاب احمد79128

32بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفراس محمود محمد88074

33بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي سمير ابراهيم435992

34بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمصطف  يوسف داود87779

35بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحذيفة محي محمد87670

36بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي ابراهيم صالح438168

37بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسعد نصيف جاسم87979

38بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرثامر عبدالحميد محمود438043

39بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفراس احمد علي497202

40بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرطه احمد محمد78991

41بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحمدي محمد عكاب522841

42بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمر عبدالرزاق صالح87830

43بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرغسان محمد علي497216

44بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسعد محمود محمد88170

45بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمروان رحيم حسان79177

46بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي حرب حسير 522837

47بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكركمال محمود محمد88186

48بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرايمن احمد مهدي436048



49بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمصطف  عبدهللا كريم79241

50بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد حسن حميد87885

51بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمر فاروق ذياب435544

ي حسن497249 52بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرايمن عريي 

53بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد نجم حسن88761

54بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعيدالرحمن احمد صالح435280

55بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرثائر كامل صالح497648

56بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد حمود احمد438329

57بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكريارس مظهر علي87794

58بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرجنيد معد حمود435698

59بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد شعالن مهدي78930

60بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمشتاق محمود حمود78998

61بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرصالح رحيم حسير 88567

62بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمر اسد نوفان497302

63بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرهيثم ابرهيم صالح438182

64بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمر محمد حبيب437370

65بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررسوان محمد حسن497148

66بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد اسماعيل احمد87918

67بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكريوسف وادي خليفة435763

68بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد فهد محمود79368

69بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمازن سحاب مطر79157

ي مهدي435377
70بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي غي 

71بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرقصي عبيد احمد497453

72بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسعد رزاق خلف436893

 علي435258
73بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرشاكر مصطف 

74بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكركيالن محمود حمود79801

75بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكريارس احمد صالح78948

76دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرضياء عبدالحليم معروف438287

77دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد سهيل معروف497548

78دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمصطف  حمدي عبود88133

79دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبد جبار حسير 435463

80دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعباس قاسم زبيدي79057

81دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعدنان محمود محمد88020

82دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرايمن محمد حبيب437106

83دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراسامة عالء جمعة79023

84دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدهللا مهدي سالم78961

85دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكريونس علي سهيل438423

86دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمروان احمد الطيف88465

87دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرايمن علي حسير 88425

88دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكروهاب عبدالرزاق صالح87851

89دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسعد محمد مهدي438385

90دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررعد مهدي صالح79236

91دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي حواس محمد88002

92دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد محمود علي438059

93دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرهمام كهالن شعالن438463

94دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد سعد سالم438056

95دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرربيع خالد عبود79244

96دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسام شهاب احمد79123



97دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرخالد حمدان حميد497443

98دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد رشيد محمد79166

99إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسن علي حبيب437412

100إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي محمد فيصل79813

101إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد صباح مجيد436020

102إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرشاكر شهاب احمد88601

103إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمر مهدي علي435631

104إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسعد محمود محمد79672

105إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرهيثم رحيم حسان79180

106إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررسول خالد مكي79581

107إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفهد حاتم دحام87960

108إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد مصعب زيد497598

109إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرساجد عواد ابراهيم87715

110إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكركرار حيدر عادي438224

111إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد87809

112إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد مهدي سالم79605

113إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمر مهدي زبيدي497586

114إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرنعمة طه جاسم498641

115إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفاروق طارق مكي435906

116إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراسماعيل كاظم عبدالعزيز79027

117إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمار سعدون عباس497313

118إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمر احمد حمود497435

119إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد يعقوب علي79161

120إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمكي سعد مكي79617

 يحير سالم435621
121إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمصطف 

122إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمصطف  مهنا خليل497276

 علي437523
123إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسام حسير 

124إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد غازي مونس79211

 سعد مكي79131
125إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمثي 

126إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعزت ابراهيم صالح438151

127إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحسير  غدار طه436033

128إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكريارس رعد مكي79195

129إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرانور صباح مجيد436005

130إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي محمد كوان79153

131إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررمضان رعد مكي79194

132إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدهللا حمود شهاب88361

133إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرجاسم علي خليل497608

134إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررسمد خالد مكي79220

135إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكربشير فارس محمد497591

136إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد ميثم رحيم88204

137إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرايهاب عامر احمد79217

138إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمهند هادي علي435677

139إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفيصل ندى جاسم87734

140إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكروليد خالد عبود522905

141إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرقدس ضياء عزيز88836

142إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرنشوان محمد حسن497367

143إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرانس ستار مهدي79433

144إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد محمد محمود88298



145إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفراس وليد ابراهيم88686

146إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكربهاء وليد ابراهيم88701

147إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعثمان سعد مرهون79014

148إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرباسم فهد محمود497390

149إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرهيثم جالل محمود79395

150إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراياد احمد ابراهيم497406

151إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسيف محمد عبدالفتاح88447

152إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكررامي نصيف جاسم79120

153إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدالرافع محمد فيصل79005

154إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرغيث خضير عباس497336

155إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعمر ستار حمدان79495

156إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمصطف  محمد جاسم497140

157إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرحميد عثمان اسماعيل435689

158إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدالكريم قاسم زبيدي497588

159إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرشعالن وليد ابراهيم88648

160إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسالم سعد سالم435643

161إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرابراهيم محمد حبيب437275

 صالح حسير 522898
162إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمصطف 

163إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرماجد عواد ابراهيم79030

164إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد لؤي فيصل79716

165إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمعاذ غازي عبدالكريم497384

166إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد محمود عزيز497636

167إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرربيع لطيف جايد497613

168إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراسحاق عبدالسالم حمود437590

169إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسالم عالء جمعة79020

170إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد حامد علي438270

171إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمنيب كريم عليوي438360

172إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعبدالوهاب ثاير رشيد79140

173بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرعلي فليح سالم87865

174دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرضياء خلف عبد438233

175دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرخوام حامد عبدالحميد79845

176دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرصفاء علي سهيل438450

177دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرخالد محمد مهدي78944

178دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرمحمد رحيم صالح497543

179إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكراحمد حسن عليوي79231

180إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرداود كوان لطيف79010

181إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرفائق محمد حسير 438129

182إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرسبهان لطيف جاسم497615

183إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرصالح حسن عليوي79110

184إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينذكرندى جاسم محمد87767

ى دحام علي522894
1دكتوراهمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىبرسر

2ماجستيرمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىاحالم كريم كوان79788

ي خلف88796
 
3دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىغيداء صاف

4دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىسهام عبدالكريم رشيد88214

5دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىنادية مهدي صالح435363

ق سعيد فليح79106 6دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىاستي 

1بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىمها خميس مسعود87659

2بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىاسيل خالد رشيد497127



3بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىوهج خالد رشيد435558

4بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىاسيل عباس علي497198

5بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىنور محمد جاسم435944

6بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىنرمير  خالد رشيد437612

7بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىالرا مساعد جواد438487

8بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىشهد حميد يوسف436878

ي حسن497227 عذراء عريي 
9بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيى

10بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىمروة سعد خلف88330

11بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىشهد سعد خلف88350

12بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىستار جبار حسير 79186

13بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىفاطمة رباح حسن88383

14بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىعهد شهاب احمد79146

15بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىسىه عبدهللا لفته78978

16بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىلقاء احمد حمود522913

17بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىايرس حمدان الطيف88554

18بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىمريم مدلول جواد87725

راوية حسن علي365219
19بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيى

20بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىخوام حمدان الطيف88522

21بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىروئ فاضل احمد88778

22بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىاسيا خالد رشيد438205

23بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىضح فاضل لفته438319

24بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىهيبة محمد جاسم438315

25بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىريام نزهان شاكر78950

26بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىخديجة خالد رشيد497170

27بكالوريوسمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىايالف يوسف محمود497639

28دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىعلياء خضير عباس435780

29دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىسمية ضياء احمد88613

30دبلوممركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىريام كريم عليوي438361

31إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىضح حميد يوسف436843

ي79184
32إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىمروة صالح عبدالغي 

33إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىاسماء محمد محمود88251

34إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىريم ايوب محمد497372

ي79150 ميالد ماهر هوب 
35إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيى

36إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىرسل محمد محمود88277

37إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىمروة فائق محمد438103

38إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىسمر عالوي حسير 88116

39إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىرقية احمد محمود79336

40إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىزينب عبدالسالم حمود437554

41إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىامنة فهد محمود435521

42إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىتبارك مساعد جواد437446

43إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىريم حيدر عادي438220

44إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىايات محمد اسماعيل500014

45إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىميساء مطر جايد438497

46إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىضح بدر كوان438356

47إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىايناس بدر كوان497584

48إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىدعاء عبدهللا احمد78925

49إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىبراء عبدالرحمن خضير498626

اميمة علي خليل497268
50إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيى



51إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيىجيهان راهي جاسم438264

سارية مبدر علي522918
52إعداديةمركز بلد الثالث21459صالح الدينأنيى

1دكتوراه2تكريت االول12441صالح الدينذكرنعمة بحر فياض513212

2دكتوراه2تكريت االول12441صالح الدينذكرانور سعيد ابراهيم512552

3ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكرياسير  فرج ياسير 512473

4ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكرفارس صباح عواد512564

5ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكرعارف اكرم عارف63733

6ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكرنمير حامد ياسير 352428

7ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكرخالد وليد دحام512490

8ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكرمؤيد نوري توفيق512457

9بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراياد جبار نومان63923

10بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراسماعيل ابراهيم موس512511

11بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكررسمد خلف سلطان63780

12بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمازن حامد سلطان63474

13بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرصالح نجم حسن496947

14بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحسان محمود حسن64363

15بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرهيثم سامي سلمان62617

16بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعدنان هاشم عبد63796

17بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد حميد صادق352216

18بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرتوفيق حسن محمد62255

19بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكررافد محمود حسن352275

20بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعباس ادريس عباس64315

21بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد عمر خلف512528

22بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمود وليد كمال الدين352491

ي400622 23بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرابوعبيدة عبدالكريم عريي 

24بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرسيف وليد كمااللدين64171

25بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف  نوري توفيق512448

26بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي زنزل رعد496647

27بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرصكر وعد ياسير 352230

ي400726 28بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكربالل عبدالكريم عريي 

ي64305
29بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرقصي عبدالجبار شمح 

30بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرخلدون ابراهيم علي63843

31بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد رافت سامي64205

32بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمهند كريم حسير 62217

33بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمار زهير نجرس496694

34بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكروسام غانم غريب555597

35بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي انمار يونس67676

36بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمهند ناظم طه64154

37بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمار عبدالكريم ندة351199

38بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعباس عامر عباس352437

39بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمود عبدالمنعم محمد63357

40بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراسعد حازم عبد512306

41بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكررسول سالم داود460774

42بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكروليد خالد ابراهيم496661

43بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرالمصطف  ضيف هللا جاسم512549

44بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبدهللا512500

45بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراوس زهير نجرس352499

46بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد عبدالعزيز حسن513232



47بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف  عبدالواحد حميد517773

48بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد محمود جواد496607

49بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمنجد عمادالدين مهدي350614

50بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعثمان فرج ارحيم513234

51بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر طارق جي 352248

52دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد غازي حامد64338

53دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعايد امير جاسم512496

54دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرسعد ادريس عباس64309

55دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدالغفور محمود حسن352270

56دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعامر اسماعيل ضاجي352318

57دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكروعد فائق مراد63995

58دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكراثير عارف عبد352508

59دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكررضوان عمر خلف512536

60دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكررعد سعدون سعيد512563

61دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرطاهر عبدهللا شهاب497021

62دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرضياء علي سليمان352522

63دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرخالد كيلو زامل496625

64دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكراثير ذاكر عباس64457

65دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد اسماعيل ابراهيم63909

66دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر عبدالكريم ندة351218

67دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي هاتف محمد63573

68إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعماد علي هالل496852

69إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرسمير حامد ياسير 352416

70إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعادل اسماعيل حسير 63889

71إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمنيب لبيب مراد61956

72إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمخلص مولود رؤوف496833

هللا496560 73إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد حارث خير

74إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعثمان ابراهيم خلف63485

75إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرزيد خلف عبدالرحمن461234

76إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد جواد حسن512570

77إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرفراس صالح ابراهيم64293

78إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد محمود محمد352480

79إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف  لؤي جابر496554

80إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرصالح اسماعيل ابراهيم352368

81إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي حسير  خلف555585

82إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد قاسم محمد395747

83إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرسيف عماد عبدالجبار63719

84إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمجيد عبد رسحان555599

اس محمد جاسم63833 1ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكرني 

2ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكردحام عصام رعد63684

3ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد دحام حسن461219

4ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكرصفاء صالح مهدي64333

5ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدالرحمن فيصل ياسير 512466

6بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرادريس رسي شاكر64080

7بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرزياد طارق سليمان496992

8بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر عدنان عزاوي497060

9بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكركمال مصطف  حسن461226

10بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح352294



11بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكربكر محمد اسماعيل461324

12بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرنواف منذر حامد496830

13بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصعب اسماعيل يحير497049

14بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد نعيم عبد352327

15بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرياسير  مثي  حميد555563

16بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد فاضل عباس497052

17بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد قصي وجيه497031

18بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف  وليد شاكر352450

19بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدالسالم نجاح بكر496977

20بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرابراهيم سعد ابراهيم512462

21بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرفواز نزار فوزي497064

22بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرنمير صالح نوري512533

23بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي طارق سليمان352287

و351176 24بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد سفيان خير

25بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد وليد كمااللدين350825

26بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرفارس فراس فارس512485

27بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد ابراهيم احمد61634

28بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكريارس عمار احمد63317

29بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكررسمد حازم اكي 352373

30بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمازن رافد احمد62120

31بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكربالل مصطف  حسن461320

32بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا غالب مخلف497062

33بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرايمن قصي نعمان461271

34بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا عماد طارق62887

35بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرامجد عامر محمد63493

36بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرريسان سعد ابراهيم512294

37بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد يحير حسن63558

38بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرليث نزار علي461273

39بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكررسمد ظاهر حبيب63506

40بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد سعد حسن63666

41بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا حمود مصطف 512303

42بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعثمان جمال جاسم64143

43بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد نجاح مصطف 63329

44بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعقيل غضبان صبار352441

ي السعيد352259 45بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي صي 

46بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد خزعل يوسف512443

ي64186 47بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعالء دحام حض 

48بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبيدة منديل اسود64416

49بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرخالد وليد خالد513313

50بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدالمؤمن حميد كريم64449

51بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكروسام مشعان زبن512541

52بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا دحام حسن461260

53بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكريارس اكرم شاكر496664

54بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكريوسف مزاحم احمد64370

55بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكروسام سعدون سعيد62313

56بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد نجاح بكر497065

57بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكريارس عامر عيىس512478

58بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرسيف سعدون احمد496979



59بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد عامر اسماعيل349967

60بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمهند ناظم صبحي64007

61بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرهمام عبداللطيف محمود461263

62بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرفي  غدير مطلك352458

63بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد عماد طارق63018

64بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد قحطان مجيد460898

ي عامر ضامن496986 65بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرراج 

66بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرغيث جمال محمود497034

67بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرحارث مثي  حميد555554

68بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكروليد محمد حسير 497024

 سفيان علي62052
69بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف 

70بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر مولود رزي    ع63512

71بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد نجاح ماهر64436

72بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكربالل سبهان حارز63535

73بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرسطام غدير مطلك352464

74بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراوس هيثم علي497001

75بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراوس حمدان حسن350135

76بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراياد عماد طارق62651

77بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرليث صالح ابراهيم63616

78بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد512503

79بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرذاكر صابر عبد555574

80بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرصفاء عدنان كاظم63863

81بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعدي مازن فاضل63623

82بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر احمد مرشد430093

83بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعثمان اكرم عيىس63590

84بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمهند نوري توفيق497043

85بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر حمود مصطف 512506

86بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمهند ثائر ضامن63307

87بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمروان رسي شاكر64086

88بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمهند قدوري ابراهيم364955

89بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرصفا خلف علي513132

90بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرياسير  عبدهللا ياسير 496931

91بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكروسام مصطف  حسن461221

92بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرسليمان قحطان مجيد460669

93بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد محمد حسير 497029

94بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرجالل مصطف  حسن461275

95بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد خزعل خلف461238

ي اسماعيل ابراهيم512509
96بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرحف 

97بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا خليل عبدهللا512494

98بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف  احمد كامل496916

99بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد احمد سلطان496539

100بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمار نوري طه460818

101بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكريوسف اديب علي64285

102بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد جمال جاسم64137

103بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف  صالح مهدي349827

104بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرطه ياسير  حمادي496866

105بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرنوفل علي محمد496962

106بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرميثم اسماعيل جاسم512285



107بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرزيد احمد عواد64219

108بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمثي  خالد احمد350682

109بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكردهام خليل محمد352333

110بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرصفاء علي سليمان64410

111بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد رعد يونس496904

112بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمعاد زيد علوان396010

113بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف  موفق مصلح497004

114بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد قيس ابراهيم63657

115بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد فيصل علي352194

116دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا ماهر حبيب461281

117دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكروعد ابراهيم يوسف61564

118دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد حازم اكي 352384

119دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد عبدالحليم مرهون64403

120دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرسيف قيس شاكر496516

121دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد اياد عبدالحميد64432

122دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرصباح ثامر جمعة352239

123دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرقتيبة عزالدين اسماعيل64210

124دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكريونس مؤيد يوسف352207

125دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرحسير  قاسم جاسم63961

126دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرانمار عدي صالح461254

127دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرفاروق صفاء عبدالعزيز63578

128دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر محمد احمد496920

129دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرفراس مشعان زبن512544

130دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكربالل مشعان زبن512542

131دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرليث صباح نوري496832

132دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرحسير  اسماعيل ابراهيم63729

133دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي حامد ياسير 352401

134دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرسلطان عواد مزهر396043

135دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصعب نوري توفيق497042

136دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف  هاشم عبدالعزيز461304

ي رحيم497048
137دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرهشام هاب 

138دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكربشار عصام جمعة496519

139دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر مهدي صالح352349

140دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي احمد خلف461233

141دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمار محمد محمود352486

142دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرطالب نجاح بكر496819

143دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرايمن عدي صالح496937

144إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكروسام زهير نجرس496932

 زكي حسن350453
145إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرحسير 

146إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد جبار نقدي461266

147إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي ابراهيم عبدالرحمن496870

148إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرانس قصي نعمان496638

149إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد غالب علي63743

150إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرميثم منيب لبيب61902

151إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي زبن جميل512546

152إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرابوبكر فكرت خميس496594

153إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرسيف سعد احمد62582

154إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرحسير  هاتف محمد64323



155إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرزيد لؤي نعمان461252

156إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعجىمي عبدهللا جليوي497010

157إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرميالد فاضل ابراهيم496567

158إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدالعزيز احمد مخلف496905

159إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي دحام حسن461223

160إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد محمود رفعت61684

161إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكربالل علي جدعان496522

162إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرابراهيم عايد حمد496862

163إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد فاضل فهد496614

164إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرابراهيم غسان ابراهيم513162

165إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد مولود رزي    ج63520

166إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي اسعد مجول496589

167إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمود هيثم عطا496479

168إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد برهان ابراهيم496942

169إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدالرحمن ادريس خض 461279

170إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعباس عبدالرحمن عبدالحميد496855

171إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا طارق سليمان496859

172إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمروان شاكر محمود461251

173إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي زكي حسن350505

174إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرصهيب حميد مناهي64163

175إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرابراهيم برهان ابراهيم496705

176إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكريارس فارس ياسير 64096

177إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر هاتف محمد63709

178إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرحسن مصطف  حسن461265

179إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرحسن محمد فائق512480

180إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد صكبان زبن350715

181إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرغيث عبدالرحمن صالح555562

182إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرخلدون عدي نعمان461239

183إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا جمعة عكال512351

184إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرسيف سعد شهاب496488

185إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد ظاهر خليل352254

186إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي ضاري خميس496599

هللا حامد عبدهللا352516 187إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرخير

188إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد اكرم شاكر352395

189إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكريوسف غالب علي496872

190إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمصطف  كريم نقدي496617

191إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكريوسف خالد احمد496500

192إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرالحكيم احمد كامل496650

193إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعبدهللا خلف عبدهللا63651

194إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمناسك محمد حسير 496498

195إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرحمزة صفوك بدر460927

196إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد برهان ابراهيم496698

197إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرفهد احمد عبدهللا460698

198إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكراحمد منصور عبدهللا496575

199إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرسيف مخلد محمد496547

200إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرسداد عزت هيالن512320

201إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعلي محمد جاسم63854

202إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكراوس حميد حمادي496968



203إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمر عماد طارق64446

204إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرايوب هيثم حافظ496573

205إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكريوسف ادريس خض 461247

206إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرمحمد حسام عطا496485

207إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرفرح كنعان سعيد461258

208دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرقاسم ادريس عباس461216

209دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكررافع حميد مجيد64224

210دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكراياد شهاب احمد461261

211دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكرصفاء عبدالعزيز وهيب63876

212دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكررائد ابراهيم يوسف63762

213دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينذكركامل حسن محمد61521

214إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرزهير خليل فجر350591

215إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرخالد زيدان عايد460659

216إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرعمار نواف حسن352527

 علي عبد512561
217إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينذكرحسير 

1دكتوراه2تكريت االول12441صالح الدينأنيىمنار جالل عبدهللا350654

2ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينأنيىسلىم ماجد سعد496948

3بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىمكية احمد شكر61752

4بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىساهرة حسان علوان347921

5بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىنهاية عجاج احمد61811

ي غالب عمر63602
6بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىاماب 

7بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىزبيدة عدنان طلب63547

8بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىدعاء جالل عبدهللا349935

9بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىانعام عايد اسعد496907

10بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىغيداء ثابت نومان496938

11بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىهبة عدنان خضير63902

12بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىمياسة نزهان خطاب63753

13بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىشيماء سعد عيىس513175

14بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرؤيا عبدهللا نجم63463

15بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىعال محمد ذياب430143

16بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىسمر حامد ياسير 352409

17دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىنوال حمودي الطيف63971

18دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىعدوية حامد سلطان63376

19دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىيرسى يوسف طالب64016

20دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىسهاد حواس حميدي61832

21دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىضمياء داود سليمان58479

22دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىشهد ناطق فاضل63644

23دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىمدينة مرهون شكر63982

24دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىيرسى ماجد سعد496951

25دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىفاتن حاتم ارحيم64123

26دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىميساء عبدهللا حبيب62528

27دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىانوار جواد حسن63946

هللا رشيد64105 28دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرحاب خير

29دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرسى محمد رجب496493

30دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرواء عبد ابراهيم350561

31دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرشا عالء محمد62172

يفة سلوان مزاحم64393 32دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرسر

1ماجستير2تكريت االول12441صالح الدينأنيىريم طاهر ابراهيم496868



2بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىابتهال ضامن سعيد461323

3بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىفاتن موفق عبدالحميد496974

4بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىحال مشعان زبن512538

دنيا احمد علي63816
5بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيى

6بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىموج قيس ابراهيم63694

وق نزار علي461256
7بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرسر

ان سعيد شهاب350201 8بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىنير

9بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىفادية صباح عواد63362

10بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىمي  مهدي صالح352359

11بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرسى ابراهيم مخلف64347

12بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىارساء اديب علي62352

13بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىموج سعد احمد62474

14بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىحنير  عادل يونس63803

15بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىوزيره فاضل دحام496891

16بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرغد حامد ياسير 350384

17بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىارساء مولود مرعي64440

18بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىفاطمة مازن حامد61481

19بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىسىه اسماعيل ابراهيم512514

20بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىشهباء وائل عبدهللا498858

ي علي64182 21بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىاية راج 

22بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىبان باسم سلطان497056

23بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىسحر اسماعيل ابراهيم512515

24بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىلبي  سلوان مزاحم64377

25دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىفاطمة مهدي صالح350087

ي512530  صي 
26دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىنرمير  مصطف 

27دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىهديل نارص حاجم352305

28دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىريم طاهر هزاع64063

ي62006  صي 
ة مصطف  29دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىامير

30دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىهبة موفق محمد63385

31إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىنور طالب غريب496909

32إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىموج امجد رمضان513250

33إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىمي  حسن شهاب64196

34إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىزينة عبدهللا حبيب64423

شهد علي شهاب63631
35إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيى

36إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىارساء نعمان محمد513147

 علي496997
37إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىازهار حسير 

38إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىريام حميد نصيف496875

39إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىغادة جبار نقدي461307

40إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىسوالف اسماعيل ابراهيم512315

امنة راشد علي62439
41إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيى

سماهر سامي داود496579
42إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيى

43إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىرانية سعيد شهاب350305

افراح سامي داود496585
44إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيى

45إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىسما خالد عمر496957

اري    ج علي ابراهيم61876
46إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيى

47بكالوريوس2تكريت االول12441صالح الدينأنيىسناء عطية سفيح496874

48دبلوم2تكريت االول12441صالح الدينأنيىوفاء عطية سفيح496856

ى حامد سلطان352300 49إعدادية2تكريت االول12441صالح الدينأنيىبرسر



ي12442صالح الدينذكرقتيبة رياض عبدالوهاب66171
1دكتوراه2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمهند ناطق اسماعيل396313
2دكتوراه2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكريارس فؤاد طه512822
3ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرنجم سهيل نجم67970
4ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد فخري محمد69078
5ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرنوار عامر شاكر396262
6ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرليث رافع حازم513178
7ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمشتاق طالب رسهيد69214
8ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  قاسم احمد68799
9ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد علي جويد68970
10ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي رافع علي352645
11ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمهيب صالح محي68787
12ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرنواف رسول اسماعيل68817
13ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد وطبان مسير513011
14ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر مصلح اسماعيل68546
15بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعالء حميد رشيد395502
16بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرنوري دحام محمد513101
17بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسيف نزهت احمد347888
18بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرجابر ايوب ياس396331
19بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسعد مدلول غيهب68832
20بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمروان حسن عبدالوهاب69173
21بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعصام وليد عباس513189
22بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرزيد ضاري مهدي68871
23بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحسير  عبدهللا شناك396360
24بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد حمود فيصل513144
25بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرفاهم هاشم مخلف396365
26بكالوريوس2تكريت الثاب 

هللا خطاب396389 ي12442صالح الدينذكرغزوان خير
27بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرجمال مجيد علي68936
28بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراثير اسماعيل عبدالكريم396193
29بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمقداد عيدان خلف67637
30بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكروسام شبيب نمر67659
31بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمروان هشام مولود68480
32بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحماد شهاب احمد69143
33بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر غسان وحادي68761
34بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرغزوان عدنان عبدهللا352408
35بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي68638
ي12442صالح الدينذكرمثي  عبدالرحمن غي 

36بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد عامر احمد396253
37بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسليمان معيوف حسن395093
38بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسعد سحاب طارش352756
39بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمروان عويد مطر512830
40بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرشاكر حمود صبحي68989
41بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  مظهر عواد68042
42بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمروان نزهان غافل352779
43بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرزيد نعمان زيد440675
44بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرايمن حمادة جاسم68524
45بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمار حمد صالح512831
46بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرانمار صباح صديم353050
47بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد حسير  قدوري67786
48بكالوريوس2تكريت الثاب 



ي12442صالح الدينذكراحمد حسير  قدوري69202
49بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد عارف جبار513003
50بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد زياد عابد498904
51بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكردريد عادل احمد69194
52بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر منعم احمد396255
53بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسعيد عراك عبد396276
54بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكربكر احسان محمد67998
55بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالمجيد عبد جديع65507
56بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمدحديد بشير محمود430049
57بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرخالد جمال سعيد513398
58بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرساهر شامل صبحي69013
59بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرقتيبة خالد خضير512749
60بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحسام خالد احمد68962
61بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسمير مزهر ابراهيم68659
62بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراوس شامل صبحي69021
63بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرظافر صالح اسماعيل69119
64بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  عبد محي396384
65بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرايهاب شامل صبحي395136
66بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكروسام صباح علي513025
67بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعالء حازم حسن67712
68بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكروسام محمد ياس513044
69بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالعزيز نوفان تركي68949
70دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرلؤي ممدوح ابراهيم68734
71دبلوم2تكريت الثاب 

 علي395038
ي12442صالح الدينذكرنهاد حسير 

72دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحامد عبدهللا خلف65550
73دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمهند ابراهيم ارحيم68887
74دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرثابت حميد علي396319
75دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرخالد اكرم شجاع430065
76دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعيد عطوان رميض352619
77دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالحكيم عزيز علي68764
78دبلوم2تكريت الثاب 

ي محمد396334 ي12442صالح الدينذكرعبدالقادر ناج 
79دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرزهير موس كريم68305
80دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالكريم محمد حسير 65528
81دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد لؤي ممدوح68731
82دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي احمد خلف68829
83دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرصدام احمد خلف65452
84دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحسان جهاد محمدعلي348873
85دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي فخري محمد513019
86دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكريارس عطوان رميض68518
87دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد نواف عبدهللا512825
88دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكركريم محمد رشيد512827
89دبلوم2تكريت الثاب 

ي عبد حسن513039 ي12442صالح الدينذكرصي 
90دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكربراء عماد مجيد68721
91إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحكمت حذيفة حافظ348868
92إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرنصير حسن سعيد394944
93إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرابهر قيس صالح69246
94إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرايرس خضير عباس513036
95إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراسامة عثمان غافل352798
96إعدادية2تكريت الثاب 



ي12442صالح الدينذكرمحمد خضير عباس513065
97إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد صالح اسماعيل68095
98إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد عماد جميل350642
99إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكركرم عدنان جمال396214
100إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد ابراهيم محمد67595
101إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكركيالن محمد طه396376
102إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  فواز عكاب428967
103إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمهيب محمد حسير 68896
104إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرصالح جمعة فاضل69238
1ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراسامة عبدالرحمن نجم513145
2ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد ناطق اسماعيل395588
3ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرقصي فارس عراك512835
4ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرناهض اياد فارس69058
5ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر محمد سعيد69125
6ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدهللا عامر صالح396157
7ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعثمان عبد محي68778
8بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد ياسير  عايد497838
9بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسيف رسحان حميد69074
10بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعثمان عباس تركي396185
11بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرليث بهاء فرحان512406
12بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد احمد جواد512795
13بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد فرحان جاسم67978
14بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم ياسير 512799
15بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرقصي محمود صالح396168
16بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكررائد احمد ذنون396179
17بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمجول تحسير  حمود429166
18بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرالعباس فاضل عبدالملك353072
19بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد صالح مهدي68856
20بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرخض  ياس حمود66332
21بكالوريوس2تكريت الثاب 

هللا خطاب352146 ي12442صالح الدينذكرنشوان خير
22بكالوريوس2تكريت الثاب 

 زهير احمد512775
ي12442صالح الدينذكرمصطف 

23بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعماد جميل مجيد68928
24بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالرزاق جميل عطية513007
25بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد احمد خليل430053
26بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرزيد احمد محمد68996
27بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالقادر طاهر صابر68747
28بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالكريم غانم عديم352211
29بكالوريوس2تكريت الثاب 

ف عبد68590 ي12442صالح الدينذكرطاهر مرسر
30بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي ربيع فاضل512663
31بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكررسحان ظاهر مدغش429142
32بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراثير نصيف جاسم512790
33بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر مناف ياسير 352265
34بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد نارص صابر352745
35بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالعزيز راكان عزيز68955
36بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي512600 ي12442صالح الدينذكروسام يعرب صي 
37بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكررامي رعد احمد396175
38بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرفيصل فارس نجرس430152
39بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  مزهر صابر68752
40بكالوريوس2تكريت الثاب 



 ابراهيم حسير 69151
ي12442صالح الدينذكرمصطف 

41بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد فاضل عباس68918
42بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي محمد68060 ي12442صالح الدينذكراحمد ناج 
43بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرواثق علي عزيز512997
44بكالوريوس2تكريت الثاب 

 علي69138
ي12442صالح الدينذكرعلي حسير 

45بكالوريوس2تكريت الثاب 

 علي498861
ي12442صالح الدينذكرمحمود ياسير 

46بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  لؤي ممدوح68726
47بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد اسماعيل69092
48بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرانس محمد حسن69006
49بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسالم كامل صبحي395224
50بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرفواز سليمان معيوف395061
51بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحمود شامل صبحي395117
52بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدهللا محمد ذنون68529
53بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي512961 ي12442صالح الدينذكرفارس سلمان مرسر
54بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدهللا مزاحم ذنون513201
55بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرصالح سحاب طارش428730
56بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر جابر عبد69231
57بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد عماد مجيد68702
58بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالرحمن خالد مظهر65704
59بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكررسمد محمد علي68647
60بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحماد كوان حسير 429174
61بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعيىس محمد ظاهر430129
62بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر غانم محمد395280
63بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرجاسم محمد اسماعيل69097
64بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي ياسير 498870
ي12442صالح الدينذكرياسير  هاب 

65بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر علي دحام68694
66بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرايهاب الزم محمد512719
67بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراسامة علي عبدهللا512754
68بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي68984 ي12442صالح الدينذكرسند مطلك دب 
69بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحيدر ناطق حميد68538
70بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد ايوب ياس352124
71بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكروسام جادر مصطف 513098
72بكالوريوس2تكريت الثاب 

هللا بازي دهش428794 ي12442صالح الدينذكرخير
73بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرارشد عادل رشيد512874
74بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدهللا شلكام بلهود350666
75بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمر محمد سعدون421933
76بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمهند عزام نصيف68027
77بكالوريوس2تكريت الثاب 

 علي حمدي352389
ي12442صالح الدينذكرحسير 

78بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد عبدالجبار عبدالستار512801
79بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرشعيب رعد رجب512910
80بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرخطاب عمر جاسم352669
81بكالوريوس2تكريت الثاب 

و512937 ي12442صالح الدينذكراحمد مزاحم خير
82بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمهند احمد خلف69029
83بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعثمان واثق جهاد512716
84بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي ياسير  طه512851
85بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد عزام عبود396284
86بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد عبدالباسط سعدون512729
87بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمزاحم هيشان طلك512800
88بكالوريوس2تكريت الثاب 



ي12442صالح الدينذكرامجد عالءالدين احمد69053
89بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرهيثم هاشم مخلف512725
90بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرماهر سكران مجيد68009
91بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرجاسم ياس خضير68592
92بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكربالل محمد احمد352240
93بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسعد حمدان محمد352288
94بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  غانم محمد396354
95بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر احمد عمر554228
96بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعثمان مصلح اسماعيل68574
97بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد اركان خضير352088
98بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد ابراهيم حسير 68080
99بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي ياس خضير68608
100بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرزيد بدر كامل351809
101بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمار وعد صابر68739
102بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد سالم حمد68944
103بكالوريوس2تكريت الثاب 

و512917 ي12442صالح الدينذكرجمال مزاحم خير
104بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرخالد علي جويد68977
105بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي محمدخلف69065 ي12442صالح الدينذكراحمد ناج 
106بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحاتم كريم فندي429072
107دبلوم2تكريت الثاب 

 علي عبدهللا512751
ي12442صالح الدينذكرتحسير 

108دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد مهوس عوض428640
109دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرهاشم كامل صبحي395188
110دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرغزوان خالد عبدالكريم69114
111دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرابوبكر مهدي صالح352630
112دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي احمد كاظم68904
113دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعادل صاحب غازي429284
114دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحمزة صفاء منير396326
115دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد محمد سعدون421917
116دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسعد محمد حسن69002
117دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر عطوان رميض396270
118دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرزياد صباح علي513031
119إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد خالد طلب512734
120إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد محمود فياض512618
121إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد جمال نوري512928
122إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرابراهيم اركان ياسير 396202
123إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحميد مربد طه352867
124إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرنورالدين احمد محمود512740
125إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمار كمال علي498866
126إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعايد جبار عايد69243
127إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرابراهيم زياد محمود512764
128إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكريوسف مطر علي68924
129إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدهللا كامل صبحي67737
130إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد شبيب نمر512974
131إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرانمار وعد عرب352600
132إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرطالب نعمان دحام67854
133إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرخضير محمد عبدهللا498886
134إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمهدي مكي حمد498854
135إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكروسام غازي سلمان352587
136إعدادية2تكريت الثاب 



ي12442صالح الدينذكرعبدالكريم فزع محمد512715
137إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسالم غازي دهش428988
138إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرخالد وليد فاضل512818
139إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر عباس شكر512637
140إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرتركي حمد ظاهر429215
141إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعميد صباح عبد68909
142إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي صباح علي513023
143إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرزيد لؤي خليل512659
144إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسلطان نافع سالم429055
145إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرفاروق ذاكر محمود512899
146إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر جميل عطية513009
147إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر عباس حمد498889
148إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرابراهيم حمد نجرس512807
149إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرابراهيم عبد سالم352425
150إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرالحارث عبدالكريم ياسير 396209
151إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد نزهان ياسير 68845
152إعدادية2تكريت الثاب 

و512923 ي12442صالح الدينذكرمحمد مزاحم خير
153إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرفيصل نافع سالم429398
154إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرليث رعد عبدالرحمن351867
155إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  عارف جبار512640
156إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكريوسف اكرم مزعل513215
157إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعايد سلمان عودة352812
158إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرياسير  ليث طه512849
159إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرطه روكان محمد69100
160إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي هادي مران395476
161إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرغالب نعمان زيد512975
162إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمشتاق حسن محمود512905
163إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  نسيم عبدالحميد512967
164إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكريوسف نعمان دحام67877
165إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر جبار عايد68881
166إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكررشيد مطلك رشيد498863
167إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد احمد رجا461333
168إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد محسن علي429255
169إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد قاسم خضير69107
170إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكررعد مولود غيث68837
171إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد محمد رضا395660
172إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي خضير عباس513034
173إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمار ايرس رشيد512823
174إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمهند عالء محمود512743
175إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرامير محمد هاشم512842
176إعدادية2تكريت الثاب 

و512591 ي12442صالح الدينذكرماهر لؤي خير
177إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمرشد حميد حسير 428899
178إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكررباح سالم حدود353064
179إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرجبار تركي عبدهللا512766
180إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدالقادر نشأت سامي512838
181إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعثمان صباح كريم352067
182إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعبدهللا مفلح اسماعيل69088
183إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرفارس ظاهر مدغش429351
184إعدادية2تكريت الثاب 



ي12442صالح الدينذكرمصطف  صبار احمد69159
185إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكراحمد مظهر احمد512634
186إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمصطف  عبدالرحمن عارف512956
187إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحمزة اركان ياسير 396244
188إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمنصور عودة شياع430118
189إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرفارس رسحان حميد69067
190إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي نسيم عبدالحميد512972
191إعدادية2تكريت الثاب 

ان460879 ي12442صالح الدينذكرعلي احمد مطير
192إعدادية2تكريت الثاب 

ان498883 ي12442صالح الدينذكرعمر احمد مطير
193إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرحمود ظاهر مدغش429131
194إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد طه خلف395434
195إعدادية2تكريت الثاب 

ي ياسير 498879
ي12442صالح الدينذكرمهيمن هاب 

196إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد نصير مولود395376
197إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعايد النشىمي هليل69135
198إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعمر خالد طلب512738
199إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد عبدالحسن حمد497323
200إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعلي عادل ابراهيم512732
201إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسعد سالم حميد352565
202إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرخالد عيادة دليىمي352830
203إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكريوسف عايد كريم512809
204إعدادية2تكريت الثاب 

ي هادي512999
 
ي12442صالح الدينذكرمشاري الف

205إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكردحام اياد دحام522638
206إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرخالد عبدهللا كسار428663
207إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعدنان عبد صالح69035
208بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرنذير خضير رحيم396266
209بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد فارس حماد68652
210دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرسلمان عبد صالح69040
211دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرانور كامل تركي68708
212إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرعباس دلف حسن460783
213إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكرمحمد خليفة عطوان67841
214إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينذكركريم عبد معروف498874
215إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىهازة ستار مجيد513197
1دكتوراه2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىدالل صالح مهدي429155
2ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىنوال صالح مهدي429236
3ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىعروبة شهاب احمد68642
4بكالوريوس2تكريت الثاب 

ى عبدالرحمن كريم496495 ي12442صالح الدينأنيىبرسر
5بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىسهاد عبدالعزيز مجيد65412
6بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىشيماء دعدوش طه68862
7بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىاسيل يوسف كريم512857
8بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىصبا نزهان اسماعيل513076
9بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىتبارك نمير ياسير 513083
10بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىريم نزهان اسماعيل512913
11بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىحنان ابراهيم محمد67616
12بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىساهرة خضير عباس348851
13دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىشذى احمد صالح69130
14دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىايمان حميد جميل67828
15دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىاري    ج حكم توفيق69187
16دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىنها محمدصالح ابراهيم67765
17دبلوم2تكريت الثاب 



ي12442صالح الدينأنيىميرسة صباح شعبان68795
18دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىمنتىه جمعة هزاع512664
19دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىريم فايق صابر497334
20دبلوم2تكريت الثاب 

سالي صباح علي513094
ي12442صالح الدينأنيى

21دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىهديل غسان ممدوح512768
22دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىصفا ليث حامد352764
23إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىسمر عمر خطاب396369
1ماجستير2تكريت الثاب 

ي512597 ي12442صالح الدينأنيىهديل كمال ناج 
2ماجستير2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىاكرام حارص  فاضل512709
3بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىرشا حسير  مطر428678
4بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىاية ياسير  رجب68581
5بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىسح  باسم سلطان512652
6بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىنداء حارص  فاضل512702
7بكالوريوس2تكريت الثاب 

مازن ضامن علي512808
ي12442صالح الدينأنيى

8بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىامال عوض عدنان455918
9بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىعذراء اديب جاسم512756
10بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىداليا محمد طعمة512654
11بكالوريوس2تكريت الثاب 

امال علي جدوع429381
ي12442صالح الدينأنيى

12بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىنور ذاكر امير351834
13بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىصفا حاتم شعبان513070
14بكالوريوس2تكريت الثاب 

انفال سامي احمد68443
ي12442صالح الدينأنيى

15بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىندى فواز اسود394980
16بكالوريوس2تكريت الثاب 

ريام محمود مرعي352168
ي12442صالح الدينأنيى

17بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىريام ضيغم جليل498296
18بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىمينا احمد محمود69084
19بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىفاطمة مربد طه352848
20بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىرسل جبار خليل69224
21بكالوريوس2تكريت الثاب 

غادة نشات سامي512836
ي12442صالح الدينأنيى

22بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىزهراء يحير حمادي512628
23دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىايمان حسير  مطر429025
24دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىداليا ياسير  طه513193
25دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىصابرين رياض محمد63932
26دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىرماح نبيل حازم498875
27دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىشهباء ستار جبار522388
28إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىرسى شاكر محمود497344
29إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىساهرة محمود زيدان512772
30إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىعلياء حسير  سالم428616
31إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىسارة اجبير رمل352662
32إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىرسل عباس تركي396201
33إعدادية2تكريت الثاب 

ين خضير عباس513074 ي12442صالح الدينأنيىشير
34إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىثريا ياسير  رجب68117
35إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىزهراء جمال عيداوي513073
36إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىاسماء عباس تركي396190
37إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىبسمة اسعد شاكر513224
38إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىرواء مشتاق طالب69220
39إعدادية2تكريت الثاب 

مي فارس نجرس430108
ي12442صالح الدينأنيى

40إعدادية2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىختام محمد ياسير 513154
41بكالوريوس2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىوداد حسن مهدي68851
42دبلوم2تكريت الثاب 



ي12442صالح الدينأنيىارساء عدنان انور513016
43دبلوم2تكريت الثاب 

ي12442صالح الدينأنيىاكتفاء محمد توفيق513150
44دبلوم2تكريت الثاب 

1دكتوراه2العلم32443صالح الدينذكرسعد حميد علي497792

2ماجستير2العلم32443صالح الدينذكررياض جواد مطر387167

ي كليب418887 3ماجستير2العلم32443صالح الدينذكرمرفوع ناج 

4ماجستير2العلم32443صالح الدينذكرعلي ابراهيم خلف497783

5ماجستير2العلم32443صالح الدينذكرفؤاد عادل خلف70712

6ماجستير2العلم32443صالح الدينذكرعالء بدر عيىس70559

7ماجستير2العلم32443صالح الدينذكرمحمد رشيد مصطف 419888

8بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسالم عيثة احمد419807

9بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرخليل علي فرحان69989

10بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعادل جاسم محمد419351

11بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسمير عبد عايد497773

12بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمود عزاوي محمد418727

13بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرصباح عيىس دلي418168

14بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد ثابت مهدي71227

15بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد عبد مزعل70507

ي محمد73531
16بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسير  ماض 

17بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرتوفيق جميل فياض518467

18بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد عبدهللا طلب519102

19بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحكيم عبدهللا محمد73507

20بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنظير جاسم محمد418359

21بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكربرهان جاسم علي497814

22بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد سعيد طلب473824

غام حميد مطلب70040 23بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكررص 

24بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمود حميد سلمان69700

25بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسن محمد زيدان417986

26بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنزهان جاسم محمد420020

27بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرماجد حمود جمعة70489

28بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمثي  محمد سليمان420059

29بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكروسام ابراهيم احمد418772

30بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعالء حاوي احمد70648

31بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرظاهر علي صالح70184

32بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد نايف محمد73597

33بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرياسير  عبدهللا محمد71647

34بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد خزعل محمود497789

35بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرباسم علي حمد518521

36بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرليث حسير  عبد418026

37بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرذاكر سلمان علي70341

38بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمزهر عبد مزعل419794

39بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمر عادل خلف74074

40بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمروان حسير  عبد497804

41بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحكيم ساري عناد497848

42بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد محمود حميد69680

43بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعالء انور خطاب420005

44بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسير  سطام احمد70532

45بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرضياء جميل فياض518472

46بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرصالح عبد مجيد419997



47بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد حميد سليىان418015

48بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد خزعل محمود419921

49بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكريحير شالل ندا418143

50بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمروان خليل مزعل70061

51بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد موفق عبدالكريم389122

52بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرهارون رشيد صالح518535

53بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  شالل ندا418134

54بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد حميد سطوان418879

55بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد لطيف كريم72200

56بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكربكر ثامر سلطان518513

57بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسن احمد حسير 419916

58بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعلي حسير  شكر70451

59بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمثي  حمود محمد418149

60بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرناظم محمد حسير 390640

61دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرعبد شكر احمد419326

62دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرطه موس جاسم72969

63دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرخالد ختالن حميد419345

64دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرحميد اسماعيل احمد497800

65دبلوم2العلم32443صالح الدينذكريارس سلطان عبدالجبار518499

66دبلوم2العلم32443صالح الدينذكركمال احمد هزاع70545

67دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرعدوان محمد فندي418524

68دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرحسن حمد عبدهللا497844

69دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرخالد جمال محمد419155

70دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرقصي محمود مزعل497852

71دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمحمود عبد مزعل420073

72دبلوم2العلم32443صالح الدينذكريحير صالح نجم418377

73دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمحمد فاضل عبدهللا72511

74دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرسعدي صالح عبدهللا497741

75دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمظهر عباس الطيف418495

76دبلوم2العلم32443صالح الدينذكراحمد خض  صالح69552

77دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرليث حميد حمد418425

78دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرابوبكر عدنان هالل419140

79دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمازن كليب محمود70305

80دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرهيثم عبدالواحد عويد71724

81إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرابراهيم حسن شعبان348891

82إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعلي عودة جاسم518516

83إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرهيثم خزعل عبد419833

84إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد عزاوي محمد418714

85إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمزهر محمود مزعل70623

86إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمنتض اسماعيل احمد72328

87إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحسير  صالح عواد420081

88إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمهند محمد سليمان497744

89إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعلي محمد علي71629

90إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعدنان احمد حنظل497795

91إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراياد علي حسير 497860

92إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراسماعيل حسير  خميس70685

93إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسالم حميد مطلب418120

94إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمود نايف ذياب497748



95إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعماد عبدهللا حميد497746

96إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرصالح نجم عبدهللا418402

 علي عودة420022
97إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحسير 

98إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  زيدان خلف418050

99إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد جاسم محمد418374

1دكتوراه2العلم32443صالح الدينذكرعبدالعزيز تركي دلي418542

2ماجستير2العلم32443صالح الدينذكركمال صالح غضيب418563

3ماجستير2العلم32443صالح الدينذكررسمد محمد خلف70078

4ماجستير2العلم32443صالح الدينذكرسيف محمد الطيف70253

5بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد علي مطلك420016

6بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسيف بدر عيىس70564

7بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد حميد حمد418521

8بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا ماهر محمود71265

9بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد عايد احمد418594

10بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسن علي فرحان69951

11بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرباسم بدر عيىس73305

12بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرباسل موفق عبدالكريم389132

13بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرباسم فهد عبدهللا418744

14بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرشالل سالم هديرس70760

15بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرغيث محمد حسن418960

16بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  داود سلوم429991

17بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسن سلمان عبدالجبار72333

18بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسالم جمعة مدلول71289

19بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمر عدوان محمود419303

20بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسير  ثاير مجيد418022

21بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمار سالم شحاذة71745

22بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكررسمد فاهم ساري419111

23بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرليث خض  ياسير 419319

24بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعلي صالح مهدي70099

25بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكريوسف محمود مزهر70057

26بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمهند بزي    ع محمد419847

27بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنزار محمد علي71622

28بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد حسير  محمد519060

29بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسن علي ذياب418894

30بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد نجاح احمد70551

31بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد سالم نايف418579

32بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمر سعيد سطام421027

33بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمود فالح عيىس71917

34بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد حاجم رميض419442

35بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكروسام ابراهيم صالح497835

36بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسمير علي داؤد418510

37بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسام خض  ياسير 418644

38بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكردحام عبد حميد418614

39بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد حميد احمد69750

40بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبدالرزاق جفال خلف71740

41بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمر جمعة محمد419076

42بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبدالرحمن سطام احمد69535

43بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا شكر محمود419815



44بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرخالد دهام محمود71669

45بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرقيض سليمان فياض419803

46بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعادل ثاير مجيد418038

47بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعلي حسير  محمد69815

48بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمنار عيىس محمد72065

49بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنشوان مجول بندر72430

50بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد عبدهللا محمد70199

51بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمولود حميد عبدهللا519189

52بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنمر نزال خلف70069

53بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنجاح خضير حديد419073

54بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرامجد ثاجب عبد418100

55بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسن عبد حمد70260

56بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرفرحان حميد احمد69736

57بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمانع عبدهللا محمد71656

58بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرقاسم ادريس عبدالرحمن418596

59بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمار اسماعيل مخلف419988

60بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد روكان احمد70481

61بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد صالح جاسم420026

62بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسفيان فوزي محمد70783

ي71735
63بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنورالدين حسن ماض 

64بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرقيض دحام عبد70792

65بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرصديان نهير بدر80471

66بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعلي محمود حسير 497780

67بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكريعقوب صالح غضيب418574

68بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا موفق نايف72579

69بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا ثاير مجيد419222

70بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسعد صباح محمد420607

71بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد موفق عبدالكريم389125

72بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  شاهر محمد419147

73بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرايوب عدنان رحمن418396

74بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعامر عبدهللا حميد70232

75بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمر حسن محمد474607

76بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرياسير  ابراهيم عبدهللا71716

77بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسيف ابراهيم اسير 418761

78بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  يوسف موس71328

79بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراكرم جمعة مطر419841

80بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحميد يوسف موس71317

81بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعالء جمعة مطر497768

82بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبدالصمد جمعة محمد72400

83بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرصهيب نهاد مسير71750

84بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمامون مجول بندر72424

85بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمد418153

86بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمر سمير كامل428555

87بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعلي صباح سهيل72679

88بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراركان عزاوي عبدالرحمن418506

 حميد حسير 419892
89بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمصطف 

90بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد عايد شعيب71045

ر ابراهيم69975 91بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنمير مير 



92بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  عبداللة محمد72248

93بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكررافد ماهر مهدي72188

94بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرزيد حماد عائد390515

95بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبد حازم اسود518525

96بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرضياء سفيان جديع419901

97بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمود عبد موالن419102

98بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمود شكر محمود69957

99بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد محمود مطلب419777

100بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرقصي محمود ياسير 418553

101بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد نعمة سعيد71221

102بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمر غازي ندا418630

103بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرجمعة محمود جمعة420032

104بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد فاضل حواس71307

105بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرهيثم سفيان ختالن72456

106بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد خليل عايد71640

107بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرقحطان عدنان خلف71237

108بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرخميس جمعة مطر418947

109بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنمير غالب حمد72637

110بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسيف مناف حمد72057

111بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرهوازن كمال مصطف 419184

112بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرخالد علي مطلك420051

113بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرلبنان صالح مهدي70107

114بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحميد فاضل حواس71301

115بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعيىس روكان صالح497939

116بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرضياء شاهر محمد419855

117بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرنمير عبد حميد418706

118بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد روكان احمد70463

119بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعلي سفيان ختالن72444

120بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمود جمعة مطر418516

ي ياسير 71298 121بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعدنان عبدالني 

122بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرماهر شكر محمود419823

123بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرهزاع محمد هزاع71617

124بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمروان عدنان رحمن71157

125بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد مصطف 70192

126بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكريوسف نايف بالل70693

127بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكريونس عايد خض 418936

128بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا كوان عطية519063

129بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرطالل ظاهر محمود418559

130بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعمر حسير  شكر70457

131بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرفالح نوري فرحان70539

132بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسام خليل ابراهيم418569

133بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرشاكر لطيف كريم72226

134بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد يوسف موس71312

135بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكروعدهللا حاوي احمد70597

136بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسير  شحاذة مظهور419124

137بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسام سفيان ختالن72414

138بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكريونس حسير  ذاكر70261

139بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكريوسف محمد مصلح70580



140بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرحسان خزعل خطاب419944

141بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد محمود عبدهللا420036

142بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرانمار نوري ندا70348

143بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرغسان جاسم علي70003

144بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرليث خميس مصلح73326

145بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكراحمد يحير حميد69920

146بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرايمن خليل علي69946

147بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمود مدلل محمد418109

 تركي دلي418534
148بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمصطف 

149بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسعد علي مطلك420046

150بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمروان عزاوي عبدالرحمن418501

151بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمهند سعد حميد72919

152دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرسيف سفيان ختالن72450

153دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرحسن محمد خلف70083

154دبلوم2العلم32443صالح الدينذكربالسم علي حمد69559

155دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرحمير منذر حسير 72269

156دبلوم2العلم32443صالح الدينذكربدر جمال شحاذة70728

157دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرنض كريم عبد71054

158دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمؤيد زيدان خلف71233

159دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرالحارث رمضان علي72047

160دبلوم2العلم32443صالح الدينذكروسام سفيان ختالن72439

161دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  ثاير عبد418639

162دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرعبدالكريم ظاهر محمود71062

163دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمحمود طارق رحمن72882

164دبلوم2العلم32443صالح الدينذكراحمد شحاذة مظهور71406

165دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرسيف هارون جميل387277

166دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرقحطان محمد الطيف70244

167دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرماهر جمعة مدلول71285

168دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرحمزة حسن كريم71294

169دبلوم2العلم32443صالح الدينذكراحمد سعدون كعود474489

170دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرخالد شالل ندا419117

171دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمشعل نافع محمد70738

172دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرحسير  احمد عبدهللا518488

173دبلوم2العلم32443صالح الدينذكررسمد محمد صالح71338

174دبلوم2العلم32443صالح الدينذكررمزي رياض كليب70215

175دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرناهض محمد سليمان417955

176دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرفارس شويش هزاع69936

177دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  فالح عيىس72311

178دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرانمار نوح خلف518509

179دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرقاسم علي حسير 418089

180دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرخض  حميد خض 418671

181إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  جاسم محمد71682

ي جاسم497765
182إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحيدر منف 

183إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد مزهر محمود70616

184إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعمار فرحان عبد418665

185إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراركان محمد الطيف418951

186إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرطه محمد خلف497830

187إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد علي حسير 70800



188إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحمزة خزعل عبد421126

ي صالح418619
189إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسفيان مطي 

190إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرجاسم محمد جميل418881

191إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد جاسم محمد70586

192إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحسير  محمد خلف497827

193إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسعد محمود رشيد73406

194إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراسامة صالح حاوي70651

195إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحامد دهام صالح418450

196إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرقتيبة علي ابراهيم420882

197إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد جمعة مصلح497810

198إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا صالح دلف70120

199إعدادية2العلم32443صالح الدينذكريوسف عامر جلعوط70719

200إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمصعب مظهر صالح421208

201إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسعيد احمد سعيد497797

202إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرانمار غالب حمد72575

203إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرنجم عبدهللا صالح418732

204إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد صباح عيىس418421

205إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا فارس عطاهللا418388

206إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرنصيف جاسم محمد73922

207إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد سعد صالح497753

ز عبدالرحمن418550 208إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسيف مير

209إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعلي صالح عبد420066

210إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمشعل علي عبار72665

211إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد شكر محمود418458

212إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرجمال محمود جهاد70751

213إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمود موفق عبدالكريم473105

214إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد مخلف احمد70603

215إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرطه ياسير  صالح419081

216إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرارشد مزاحم عذاب418527

217إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحميد يحير حميد73683

218إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحمزة صباح عيىس419028

219إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعواد صالح عواد419057

220إعدادية2العلم32443صالح الدينذكريوسف خض  صالح71762

221إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسعد مطرسر عبد418103

222إعدادية2العلم32443صالح الدينذكركهالن منذر حسير 72284

223إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعلي ياسير  محمود418163

224إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد دحام عبداللطيف73645

225إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرشعيب قصي محمود69595

226إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرجهاد كسار عبد420815

227إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعمر رمضان علي71936

228إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرصهيب صباح محمد420498

229إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسيف رشيد عبد70745

230إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرالزم علي حمد70302

231إعدادية2العلم32443صالح الدينذكربالسم مرهون محمد420736

232إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرهارون طارق ظاهر70679

233إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرامجد فاهم ساري420953

234إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد ضاجي عويد72463

235إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعثمان طاهر مهدي71907



236إعدادية2العلم32443صالح الدينذكروليد خليل خزعل418747

ي موالن419787 237إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعثمان عبدالني 

238إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  غسان هالل497843

239إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد سلمان علي70334

240إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدالقادر عبدهللا احمد418700

241إعدادية2العلم32443صالح الدينذكررسول ثائر عبد421230

242إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحمزة عبدهللا احمد71333

243إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمود علي فرحان420687

244إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد مصطف  احمد518479

245إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرادهم عبد حميد70273

246إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسعد نافع عسكر70771

247إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحسام ابراهيم صالح518531

248إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرغسان ثاير عبدهللا497787

249إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسفيان سعدون حميد71272

250إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراسامة علي فرحان73879

ي حواس70345 251إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسمير فير 

252إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعايد ادريس عايد518505

253إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد كمال مصطف 419060

254إعدادية2العلم32443صالح الدينذكربهاء حسير  طراد70285

255إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد ياسير  ابراهيم69934

256إعدادية2العلم32443صالح الدينذكروسام سعد طه72257

257إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد فهىمي خماس418115

258إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحسان علي حمد69567

259إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعمر عدنان هالل418365

260إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمهند جمال مجول418442

261إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرفارس محمد مخلف418230

262إعدادية2العلم32443صالح الدينذكررامي صالح دلف418336

263إعدادية2العلم32443صالح الدينذكربالسم محمود علي418634

264إعدادية2العلم32443صالح الدينذكروقاص اسعد طراد419067

265إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرادهم مزاحم ساري419089

266إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحاتم جي  خلف70912

267إعدادية2العلم32443صالح الدينذكريارس خميس مصلح73034

268إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد سطام احمد69542

269إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعدوان عليص حمود418436

ي420029
270إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرقتيبة مصطف  منف 

271إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعمر ثاير مجيد419230

272إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمود كامل حسير 419953

273إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرايرس محمود مطر497777

274إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحسان روكان احمد70706

275إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  ضاجي عويد418409

276إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسفيان مظهر خطاب71276

277إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرايمن حسير  عبد71673

278إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد ابراهيم صالح421241

279إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمود ثاير عبدهللا518492

280إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد مجيد محمد419313

281إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسبعاوي ابراهيم صالح72475

282إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرزياد طارق ظاهر70676

283إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعلي ظافر سليمان420554



284إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرزبار محمد جاسم418735

285إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا حسن حنيفش518461

286إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرصهيب محمد طراد70313

287إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرلقمان قيس حواس418432

288إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمثي  نوري عبد420543

289إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرصالح حميد احمد73998

ي محمد70809
290إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبد ماض 

291إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرخليل كوان عطية519069

292إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمهند مزاحم عذاب419868

293إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحمزة ثامر ندا419095

ر ابراهيم70663 294إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرضمير مير 

295إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا مكي طه71363

296إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرايمن علي ذياب421235

297إعدادية2العلم32443صالح الدينذكربدر حسير  طراد70320

298إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرازور ياسير  عايد497749

299إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحسن علي ذياب418678

300إعدادية2العلم32443صالح الدينذكريونس محمد مصلح73065

301إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرزياد ظاهر محمود71256

302إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدالسالم صباح عيىس497853

303إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد غالب ندا69826

ي ندا70591 304إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرخالد ناج 

305إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرابراهيم مجيد خلف518539

306إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرقاسم محمد علي71705

307إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد فالح عيىس72318

308إعدادية2العلم32443صالح الدينذكريارس فرحان محمد72481

309إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد يحير حميد73744

310إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا صباح عيىس418654

311إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد شعبان محيميد72673

ي خلف497857
312إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعمر ماض 

313إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراحمد اكرم سطام73480

314إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمهيمن مناور رشيد419261

315إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسالم نعمان محمد72515

316إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمطلق حران عفات421097

ف سليمان فياض419433 317إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرارسر

318إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعثمان لويس عجىمي418969

319إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرسعد صالح عبد419932

320إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمعروف عبدهللا احمد419127

 سامي سعيد497986
321إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمصطف 

ر ابراهيم70671 322إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراثير مير 

323إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرليث عايد عبدهللا419880

324إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرقاسم مجول بندر418041

325إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدالمطلب جاسم خلف497823

326إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمؤيد ثاير عبدهللا70239

327إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد محمود محمد72338

328إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرماجد سعد صالح497758

329إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرزياد جي  خلف419333

330إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحسن ثاير مجيد497784

331إعدادية2العلم32443صالح الدينذكربارق حسن حمد420040



332إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا محمود محمد72418

333إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  حميد سطوان419133

334إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرايمن عبد شحاذة70296

335إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرطه عايد عبدهللا418938

336إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمثي  حميد حمد518483

337إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمد دلي حميد421255

338إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعلي عبد حمود497805

 طه دلي518463
339إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمصطف 

340إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرضياء محمد مصلح72999

341إعدادية2العلم32443صالح الدينذكررياض احمد محمد73833

342إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرماهر زامل ماهر420516

343إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرصباح جي  خلف420476

ي صالح418657
344إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرحسان مطي 

345إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرمحمود جمعة مطلك74097

346بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرفيصل خلف حمادي418096

347بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرفالح حسن عواد419016

348بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرعادل دلف علي497761

349بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرطارق كريم مطر69996

350بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرسفيان هالل عبدهللا71020

351بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرفاروق جاسم محمد70521

352بكالوريوس2العلم32443صالح الدينذكرمحمد عبد حمد70268

ي حميد احمد69743
353دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرماض 

354دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرقصي جارو مصلح72643

355دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرخميس مصلح عطية72979

356دبلوم2العلم32443صالح الدينذكراسعد طراد ضاري418454

357دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرعدنان علي حسير 70646

358دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرجميل حميد احمد69980

359دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرداود سلمان عبدالجبار71341

360دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمصطف  عزاوي محمد390195

361دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرمحمد عزاوي محمد418137

362دبلوم2العلم32443صالح الدينذكرحسير  طراد ضاري70328

363إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا حميد حسن419955

364إعدادية2العلم32443صالح الدينذكراركان هالل عبدهللا71251

365إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرعبدهللا وايل عبدهللا418057

366إعدادية2العلم32443صالح الدينذكركمال بزي    ع محمد418720

367إعدادية2العلم32443صالح الدينذكرغالب خميس حسن351363

1ماجستير2العلم32443صالح الدينأنيىايمان عيىس محمد71198

ران71024 2بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىثنوى جرف خير 

3بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىميسون حميد مجيد473834

4بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىانوار محمود غفوري69716

5دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىعربية صفو عبود70609

6دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىامل عبدهللا محمد419355

7دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىضحية عويد احمد72471

8دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىفضيلة محمد خض 419021

ة محمد خض 418819 9دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىامير

10دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىسامية احمد عبدهللا418602

11إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىمروج زيدان خلف473757

1ماجستير2العلم32443صالح الدينأنيىسارة سليمان فياض418897



2بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىاالء ربيع سهيل70776

3بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىنورهان عارف شكر418919

4بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىزينب فاضل خليل71205

عهود مكي طه72588
5بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيى

6بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىرؤى صالح حسن70514

7بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىبراء محمد الطيف419381

8بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىطيبة ظاهر فهد72034

ي419203
9بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىسح  منيف ماض 

10بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىريم صالح عواد497820

11بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىايناس غالب محجوب419169

12بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىوسام انور محمد419860

13بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىمها شحاذة مظهور418872

14بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىشهباء عبدالرزاق كريم71711

15بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىعبلة حسن كريم71211

16بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىرفل فالح عيىس72615

17بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىشذى شحاذة مظهور419209

18بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىميساء ابراهيم ارحيم70281

19بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىمروة خالد جمال419364

20بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىشذى محمود حميد419179

اس صادق خلف70554 21بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىني 

22بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىارساء عمر خالد419197

23بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىحنان احمد طه70918

24بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىاالء طارق رحمن71369

25بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىسحر داود سلمان71345

26بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىارساء ستار كريم72182

27بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىاري    ج عبد موالن418839

28بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىصفا طارق خزعل70052

29بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىمها داود سلمان71358

30بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىشفاء مناور رشيد418781

31بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىابتهال ستار كريم69966

32دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىهند حميد شهاب71688

33دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىزينة حميد احميد419216

صابرين علي خلف71987
34دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيى

35إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىشيماء احمد صالح421224

36إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىانعام حسن صالح418815

37إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىهبة مانع ابراهيم419369

38إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىسبا مصطف  احمد518482

39إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىهنوف شكر كامل419190

40إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىميساء رزاق خلف419163

41إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىمروة حسن كريم71191

هيفاء ندا علي418785
42إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيى

ي موالن420762 براق عبدالني 
43إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيى

44إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىنورياس صالح حسن69722

45إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىرقية شحاذة مظهور418834

46إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىريم باسل جابر418788

47إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىتغريد منذر عباس419397

48إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىحنان ردمان عبدهللا69712

ق ستار كريم418809 49إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىاستي 



50إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىارساء علي جواد418845

51إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىمواهب عجاج عايد419391

ظالل علي محمود72827
52إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيى

53إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىحنير  مانع ابراهيم418798

54إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىنور خلف محمود418826

55إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىنور فؤاد شعبان421004

56إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىري  هام اسماعيل ابراهيم419376

57إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىمريم عبدهللا احمد418902

58إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىسلوى حسن حميد70700

59إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىسوسن اسماعيل ابراهيم419410

60إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىخولة مساهر محمد418777

61إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىنبا ناظر عباس419173

62بكالوريوس2العلم32443صالح الدينأنيىحنان احمد الطيف420488

63دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىسليمة ابراهيم رمضان69589

64دبلوم2العلم32443صالح الدينأنيىهدى رمضان طه71352

65إعدادية2العلم32443صالح الدينأنيىوحيدة احمد مظهور418927

1دكتوراه2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي اسماعيل جاسم404215

2دكتوراه2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقيس اسعد شاكر477481

3دكتوراه2سامراء المركز12444صالح الدينذكرارشد عبدالسالم محمود72216

4دكتوراه2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحكم عالء كامل477224

5دكتوراه2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  خالد جهاد403956

6ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد فايق محمد518356

7ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسان علي عبد515598

ف كامل عزيز523619 8ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرارسر

9ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفاروق شلتاغ مهدي523530

10ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنهاد نجم عبدهللا515590

11ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسعد شاكر محمود365585

12ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح517464

13ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالستار يعقوب يوسف476864

14ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر ارحيم يوسف404236

15ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسالم مجيد علي477122

16ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرابراهيم مجيد علي517406

17ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد رحيم احمد401414

18ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي حامد فاضل477128

19ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكررشيد حميد خليفه404170

20ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي صالح محمود71986

21ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرانس نعمان حسير 404080

22ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد كرم عبد علي70448

23ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزياد محمد عواد478915

24ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبدالسالم فاضل71720

25ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عزت محمد404195

26دبلوم عالي2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر عبدالرحيم عبدالوهاب424809

27بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفراس فائز عزاوي517342

28بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفوزي خلف طه498498

29بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبد الرحمن علي محمد402021

30بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود محمد حمادي451563

31بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرهيثم احمد ابراهيم401976

32بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد حسن حبيب358846



33بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد احمد ابراهيم401934

34بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرباسل داود سلمان515556

35بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراسامة صالح جاسم498546

36بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي حامد خليل498469

37بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرياسير  عبود حسن396871

38بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربسام حماد قدوري477259

39بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرهاشم جبار لطيف398442

40بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد شاكر محمود365565

41بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنعيم حمادي حمود398571

 علي349548
42بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد حسير 

43بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرلؤي جاسم محمد398516

44بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد مسعود طايس400471

45بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكررشيد عيىس علي398554

46بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرباسل عزت صالح517360

47بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربدر خلف صالح70595

48بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكركاظم مهدي محمود477115

49بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبداللطيف هاشم70973

50بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرلواء خالد قسام404034

51بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمجيد شجاع صالح61191

52بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرجمعه عباس خلف477264

53بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد فوزي مجيد515568

54بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراسماعيل محمد حمادي70496

55بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمعاذ محمود محمد65146

56بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمنذر حسن علي517537

57بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد نظير مصطف 476838

58بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزياد سويدان محمود423599

59بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالقادر علي عبد70967

60بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصباح محمود حمد497726

61بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمازن مهدي صالح523642

62بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسام شاكر محمود477228

63بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح523606

64بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر صكر علي498492

65بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكروسام حماد قدوري402071

66بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند رشيد عبد515571

67بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسعد بزي    ع شلتاغ70793

68بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد خلف علي349002

69بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحيدر داود سلمان515567

70بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمثي  شفيق حسير 452015

71بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  حاتم عبدالجبار517460

72بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزايد قاسم محمد404066

73بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي عبدالرحيم كاظم362595

74بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربالل علي عبد الرحمن477272

75بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمفيد خالد جهاد404127

76بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي صالح جاسم498490

77بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد حسن محمد396666

78بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرغسان عبدهللا حمد367233

79بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبدالرحمن محمود497675

80بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد علي سعيد516419



81بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرانس كنعان شاكر498499

82بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكررشاد حاتم جواد477331

83بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد شفيق جاسم61262

84بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود صالح بشير477133

85بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكررفل فاضل عباس349538

86بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرهيثم احمد حسن424765

87بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عبدالرحيم علوان404309

 علي سعيد516346
88بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف 

89بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد قدوري كريم478667

90بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقدام فائق عبد517397

91بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالخالق كامل عباس478678

92بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرابراهيم حاتم عبد478601

93بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالحكيم حمد صالح404218

94بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمسلم سعد محمد62092

95بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدالقادر حميد523518

96بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكريارس محمد يوسف517476

97بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالقادر مرعي حسن477247

98بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد طارق سعيد404343

99بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكروسام جاسم خضير362537

100بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراوس حامد ياسير 518305

101بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحاتم عبدالكريم ابراهيم402866

102بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكركمال حميد محمود62196

103بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد صالح اسماعيل423160

104بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربرهان عدنان محمود517347

105بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكروسام احمد حسن523617

106بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبيدة عامر جميل404093

107بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزيدان خلف ادليان523666

108بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرشامل ثامر شامل61125

109بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد فاروق شلتاغ64684

110بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراكرم خليل محمد515577

111بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر عيىس علي523623

112بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراسماعيل محمود اسماعيل362515

113بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمؤيد مهدي صالح366675

114بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمعاذ ابراهيم محمود404237

115بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكريارس كرم عبد علي70468

116بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراسماعيل صالح محمود70491

117بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبيدة عبدالمجيد حسير 477156

118بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود احمد حسن517374

119بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرهشام صباح حسن403947

120بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعدي حاتم علي365599

121بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراوس اسماعيل كوان401660

 محمد علي368211
122بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف 

123بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد زياد جالل400521

124بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراثير حميد مهدي362677

125بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد خلف جاسم359587

126بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراوس شفيق جاسم72064

127بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكررامي عبدهللا عزاوي516609

128بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكروسامالدين حمدي حسن478611



129بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد جمعة مهدي477139

130بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرخبيب فائق عبد523593

131بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر سعيد توفيق523516

132بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالباسط عبدالحي ابراهيم451572

133بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمروان حامد قدوري404153

134بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد فرحان خلف452485

135بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر عامر عبدالمجيد365142

136بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعدي حمد مهدي360295

137بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقدامة موفق فرج498521

138بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحازم محمد صالح404173

139بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبدالباري عبدالواحد476920

140بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان رافت فالح362169

141بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعيىس عصام نوري70798

142دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد ثابت سهيل478751

143دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحميد علي محمود517389

144دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالباري عبدالواحد لطيف476896

145دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرشهاب احمد علي350456

146دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرجاسم محمد حمادي515550

147دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقيس كريم ياسير 62552

148دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصالح كامل جاسم402201

149دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرضياء هادي مهدي71476

ي جمعة71558
150دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكررباح سبي 

151دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمروان مزاحم كامل517435

152دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود راشد محمود72184

153دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحازم خلف حسير 423528

154دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكردريد عبدالغفار ياسير 390993

155دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحكم حاتم خلف477159

156دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرابراهيم صالح جاسم368047

157دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرطه خلف علي404010

158دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعدي مجيد جاسم498495

159دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكررياض مهدي صالح72233

160دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد فتاح عبدالرزاق477267

ي صالح423940 161دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكروجدي ناج 

162دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسام احمد حسن404088

163دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكروليد رسحان احمد477137

164دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنزهان مهدي سلمان402321

165دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعدي قصي حسن70748

166دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزياد ابراهيم محمود404303

167دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقصي يونس محمد358874

168دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا احمد محمد478632

169دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمكي احمد عبد515584

170دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكركاظم يدهللا كريم477068

171دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقاسم صبار طعمة50631

172دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند عبدالستار جبار401234

173دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد مجيد رشيد476927

174دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي ابوحنيك جيجان75286

175دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكريارس احمد علي477468

176دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد فتاح عبدالرزاق477117



177دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكربشير سعدي ياسير 400850

178دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد شهاب الدين احمد38558

ي اسماعيل451648
179دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرلؤي حف 

180دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي حسير  خضير47589

181دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرهاشم عطية جاسم404019

182دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان عبدالقادر طه517324

183دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكررفل امجد علي404268

184دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي رحيم حمد476842

185دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد قاسم ابراهيم523636

ي391085 186دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد يونس ناج 

187دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكررياض احمد حميد477219

188دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عبدالرحمن حميد365205

189دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي حاتم عصمان38020

190دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد علي محمد476889

191دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرايهم كمال عبدالوهاب498578

192دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعرفان مزاحم اسماعيل404275

193دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكروليد خالد علون514272

194دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقتيبة مزاحم اسماعيل403985

195دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد لفته صالح404117

196دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسمير حمدان محمد363676

197دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدهللا جاسم476742

198دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرامجد شهاب احمد497685

199دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر حميد محمود514269

200دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكروسام فاضل شاكر515599

201دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكريحير سامي حسن423361

202دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكروائل فاضل عباس497676

203دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي عويد عطية71615

204دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي صادق حسن477048

205إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكربشار عباس فاضل478434

206إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرخالد عزاوي محمد523527

ي مهدي مصطف 70955
 
207إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالباف

208إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنزار عبدالرحمن خليل523676

209إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنزار علي حسير 452153

210إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عزت سميط517399

211إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصفوك ضاري قدوري452004

212إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسيف احمد محمد63591

213إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبدالمناف ماجد388748

214إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزيدون حاتم هواس478700

215إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود جميل حسير 477463

216إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسالم احمد محمد63625

217إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبداللطيف جاسم477232

218إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عبدالسالم محمد403995

219إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد كامل عباس404327

220إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالقادر عبدالحي ابراهيم478421

221إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزياد عبود غنام404225

222إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكررائد هاشم سطام513838

223إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرغسان سعدون محمود404109

224إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحميد رشود وحيد523506



225إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد احمد حسن71627

226إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسن عبد حسن404044

227إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد حردان حسون404246

228إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنبيل عبدالمجيد حسير 62599

229إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحسان شفيق عجيل70482

230إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعالء ابراهيم وهيب61306

231إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكربسام وفيق جاسم515586

232إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرخالد حميد محمود523514

233إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكريونس صالح الدين عبدالكريم71510

234إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكروميض فخري عيىس516256

235إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرياسير  شهاب احمد62977

236إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسيف حازم حسير 513669

237إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعالء احمد عبدالرحمن367823

238إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد اياد كامل37697

اس ثامر دحام423220 239إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرني 

240إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرغالب علي سعيد516340

241إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند سعد حسير 70813

242إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر خلف صبار359656

243إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقاسم نزار علي452149

244إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر طالع فريد71465

245إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرغيث ابراهيم مصلح498520

246إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرتاج الدين جمعة صالح368237

247إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالصمد خليل ابراهيم498464

248إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالخالق يحير مضحي367346

249إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود صالح جاسم358895

1ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفاروق عزيز حسير 349584

2ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد ارحيم يوسف404265

3ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزيد عبدالسالم محمد517498

4ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفائز فاضل ابراهيم477302

5ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر احمد محمد402110

6ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر عبدالعزيز سعود71527

7ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرايمن احمد عبد515579

 حسير  طلب71540
8ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف 

9بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرليث علي سعودي72108

10بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر اسماعيل كوان64963

11بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرغزوان عبدالحميد طه50618

12بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرطه عبدالمنعم حسن359791

13بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبيده هيثم احمد523495

14بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد علي سعيد516332

15بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا71919

 عبدالمجيد حسير 423814
16بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف 

17بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمازن عبدالمجيد حسير 70818

18بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد هاشم صالح71959

19بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر محمد مولود404181

20بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  ليث عبدالعزيز404352

21بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكررشيد حميد حسن366169

22بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد علي خالد62894

23بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرشعيب رعد رحيم361993



24بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالرحمن كنعان شاكر423106

25بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرامير عبدهللا محمود70807

26بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزياد احمد مصطف 452400

27بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد صادق فاضل62671

28بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقصي احمد فاضل452369

29بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا غانم ذياب50641

30بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحذيفة محمود صالح517393

31بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد غانم حميد404000

 حسير  احمد361600
32بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف 

33بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسيف غازي محمد515553

34بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحميد بدر صيهود404014

35بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر جمعه عباس70466

ي صالح477181 36بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرامجد عبدالني 

37بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر صائب صبار391144

38بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر محمد احمد404318

39بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزيد احمد عزاوي518331

40بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر رعد مجيد404121

41بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكريقير  مثي  حسير 517531

42بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالمجيد نارص حميد65058

43بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عبدالخالق حمد396942

44بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبد حسن72222

45بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  روكان حميد72250

46بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكررافت فوزي علي404258

47بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرليث عبدالقادر اسماعيل70520

48بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد حميد حسن362629

49بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي محمد جاسم404223

50بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقاسم طه عبدالحميد400930

51بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكريوسف احمد صالح404096

52بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكركامل عادل طلفاح400708

53بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر باسم محمود517782

ي صالح65121 54بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدالني 

55بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد مجيد علي404122

56بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصدام جمعة فاضل390810

57بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر ابراهيم محميد517353

58بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود سهيل حسير 62755

59بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي ساجد بدر404248

ي404154 60بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد فارس صي 

61بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعقيل ابراهيم مجيد76101

 عبدالرحيم علي401696
62بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمثي 

63بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكريارس عمار ياس363223

64بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود جمعة عباس71570

65بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراسامة عبدالرحمن جمعة523633

66بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند غازي محمد515560

67بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد محمود صالح391159

68بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالرزاق حسن مضحي71504

69بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقاسم محمد خضير518375

70بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالمولي محسن موالن72170

71بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان شجاع عطية477325



72بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعزالدين علي جاسم70983

73بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد شاكر محمود50520

74بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر اسماعيل كوان72263

75بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرابراهيم عبود محمد498518

76بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد حامد ياسير 41728

77بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرالمعتصم باهلل عبدالسالم محمود64766

78بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد حاجم محمد50655

79بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي خالد فليح71665

80بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي رعد طه517383

81بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  بشار نصيف71623

82بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنهاد مهدي صالح358728

83بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عبدهللا جاسم71699

84بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا حسن كنعان404325

85بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد يوسف علون423117

86بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرجاسم فارس جاسم397664

ي404334 87بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد محي صي 

88بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرخالد جاسم محمد72256

89بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفايز عدنان فرحان70504

90بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبيدة كمال احمد497695

91بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحمزة مظهر محمد64922

92بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرطالب عبدالرزاق سليمان61098

93بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنوار عرب ابراهيم401900

94بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعالء خالد ياسير 517443

95بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالرحمن عمر علي517446

96بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراركان محمد احمد517380

97بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرطارق احمد نجم497670

98بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبدالسالم محمد404270

99بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  مجبل خليل65084

100بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد حامد جاسم63184

ي71586 101بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر فارس صي 

102بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا ناطق فرج64238

103بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمعن صالح طه400835

104بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكررعد ياسير  خضير477238

105بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعدي سعد محمود423233

106بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر حسير  حمود70802

107بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربسام ستار خضير70758

108بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرتاج الدين ليث عبدالعزيز518283

109بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر عالء حسير 523639

110بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد محمد ابراهيم71654

111بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالعزيز المعي   عبدالعزيز71486

112بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالقادر فايق محمد498462

113بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالمؤمن احمد حماد61164

114بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراوس نزهان حسير 349522

115بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرانس عبدالجبار عطية423616

116بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي عبدالرحمن علي523732

117بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر ابراهيم علي50603

118بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحيدر حازم عبود60882

119بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسيف الدين كامل علوان476847



120بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدالسالم فاضل517408

121بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر عبدالرسول محمود517467

122بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد محمد حسن50673

123بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالوهاب ايوب خليل404114

124بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر عبدالخالق حمد516641

125بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم فاضل349348

126بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد حسير  خلف478494

127بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراثير حبيب هادي50662

128بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد صالح حسن71462

129بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرايمن مزهر محمد72010

130بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحسان عباس فاضل513179

131بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد جبار محمد404241

132بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرامير عبد المجيد حسير 366125

133بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزيد ياسير  حسون37983

134بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  شاكر محمود71572

135بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد لفته جاسم62510

136بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي فاروق شلتاغ50649

137بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا اركان حاجم359167

138بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالكريم غازي عبدالكريم390946

139بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسيف علي عبود71932

140بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرانس كوان حردان477192

141بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر عادل طلفاح400698

142بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعدنان سهيل حسير 513676

143بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرغيث عبدالقادر اسماعيل70512

144بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحمزة سعيد جبوري65523

145بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي احمد كامل71574

146بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفؤاد اياد عطية70611

147بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحازم ظاهر عبد72138

148بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكربارق احمد نجم497671

149بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنوري عصام نوري71684

150بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالكريم بدران شهاب64720

151بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد ابراهيم الطيف498496

152بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسنان اسعد شاكر477488

153بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعدنان ابراهيم محمود477195

154بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراكرم محمود احمد61277

155بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرغسان اكريم علوان72054

156بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقصي طلفاح محمد400716

157بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند عبدالرحمن حمودي404186

158بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي باسم ابراهيم72204

159بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكروسام مصطف  حسن400953

160بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالعظيم باسم محمود390764

161بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكريوسف سلمان مسعود423456

162بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبدالقادر احمد478648

163بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرجنيد بشير محمد61221

164بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد سالم محمود362530

165دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرخضير فرحان سلمان518295

166دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي صالح حسن63687

167دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفوزي فائق كنعان404150



168دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرايمن محمد ابراهيم72091

169دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد حسن علي404140

170دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسير  سلمان عبدالكريم71491

171دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرلؤي شهاب احمد63064

172دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرثامر خالد حسن478596

173دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسعد عباس جاسم497666

174دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عصام نوري71482

ي75215 175دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصفاء عبدالقادر ناج 

176دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان سعد توفيق66016

 حسير 478386
177دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد مصطف 

178دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسام حسن علي404179

179دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي عثمان طه402350

180دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد مطر احمد62808

181دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكريارس كامل عباس404333

182دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد حسن عباس75826

183دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  محيالدين عباس70993

184دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي ثابت عسكر404132

185دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكروسام مهدي صالح72178

186دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرضياء عباس جاسم70828

187دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي نوفل اسماعيل71471

188دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالرحمن صالح حسن71596

189دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان رسحان احمد404162

190دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنهاد فوزي مجيد402042

191دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعزالدين خالد طه517472

192دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرانور احمد حسن75330

193دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمعاذ خالد ابراهيم518342

194دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرجمال صباح عبدالوهاب452040

195دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكررافد عبدهللا عزاوي391170

196دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسن فالح حسن478766

197دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفالح حسن علي72207

198دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر مؤيد حسن404102

199دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد مرعي حسن60995

200دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرياسير  زياد سعود497772

201دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عزيز محمد400572

202دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكروسام حامد محمد513866

203دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبدهللا علوان50567

204دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفوزي صباح احمد349354

205دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا فاضل ابراهيم517330

206دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد مطر محمود404336

207دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد شاكر محمود63431

ي صالح64453 208دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمعتصم عبدالني 

209دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود محمد احمد404299

210دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمظفر محمد ابراهيم71658

ي423190
211دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسالم صباح سبي 

212دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدالغفور خلف50583

213دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكريوسف غانم علي64343

214دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمار محمد مهدي73908

215دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكريارس خليل ابراهيم498094



 علي حسير 513715
216دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف 

217دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد يونس خلف518279

218دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرليث رشيد عبدهللا478374

219دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكريوسف كريم حسن72059

220دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالباري منير محمد366271

221دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقصي عبد محمد478830

222دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسعد احمد جاسم404159

223دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد كريم حسن477163

224إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحمدي رشيد حميد62455

225إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكربعث مجيد جاسم73861

226إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد زياد قاسم71994

227إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراسامة غنام جميل63041

228إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا عبدالرحيم عبدهللا64385

229إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكربشار فاضل عباس72276

230إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرنور ابراهيم جاسم498483

231إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعزالدين محمد شهاب73962

232إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر باسم محمد402271

233إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفؤاد محمد قاسم476975

234إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكررامي خالد محمد423136

235إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي حميد فليح71674

236إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصالح ناعس حسن400794

237إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدهللا صالح423416

238إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحارث عادل بدع62635

239إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعباس صالح احمد62734

240إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  نوفل محمد402294

241إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبدالقادر طه404276

242إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقاسم مهدي جمعة404183

243إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراسامة حسن خلف452701

244إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرخالد حاتم علي62950

245إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصفاء عادل حسير 401847

246إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  صديق ابراهيم61501

247إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  حسن نجم476872

248إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد رشاد وهيب71547

249إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزياد خلف علي404305

250إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود حامد اسماعيل404317

251إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد مظهر مجبل390759

252إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسجاد ليث عبدالعزيز404242

253إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعامر ثامر نشات363875

254إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرالحمزة رشاد وهيب70614

255إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد قاسم مهدي523479

256إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عيىس علي523632

257إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند قاسم محمد497709

258إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر صالح طعمة497687

259إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمختار فوزي علي498555

260إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراياد عبدهللا عزاوي516596

261إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحميد احمد حميد404060

262إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرروكان غازي لفته400541

263إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد خالد ياسير 517434



264إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسيف صبيح احمد362488

265إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد نزار علي62489

ي عبدالجبار477188
 
266إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكررساج الدين عبدالباف

267إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان حامد فارس514197

268إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرابراهيم اسماعيل حسون61479

269إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد ساجد شهاب62782

270إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد ابراهيم الطيف362233

271إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد ناطق احمد75835

272إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد سالم حميد61433

273إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان عماد عبود72118

274إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان صالح شلتاغ404187

275إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود عالء محمود72244

276إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  جالل نصيف476963

277إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمروان عدنان جاسم404133

278إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا عامر عبدالرحمن400754

279إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحمزة صالح شلتاغ404196

280إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسن علي شهاب523610

281إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد اسماعيل محمد476958

282إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد صفوك ضاري451957

283إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر زاحم جاسم404148

284إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن احمد476940

285إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصديق عبدالصمد فرج72239

286إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد وسامالدين63280

287إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحمزة بدور وحيد64095

288إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  فايق محمد423167

289إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرالحمزه محمد محمود71580

290إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر كيالن خزعل71444

291إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرتاج الدين عبد الغفار خلف401171

292إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد زاحم ياسير 62219

293إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا شاكر محمود64306

294إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا اركان محمد50701

295إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي محمود حسن397646

296إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكررسمد داود حسن64852

297إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  ماهر عبدالجبار404077

298إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد خالد حميد367577

299إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفهد احمد حسن71860

300إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا مهند ماجد523627

301إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراثير طه محمد423510

302إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكربكر شجاع عطية497778

303إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد طارق شهاب39593

304إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكروقاص عدي حاتم50694

305إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرجنيد دريد قاسم523734

306إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعيىس احمد خضير404229

307إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر محمد احمد61331

 علي حسير 523714
308إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسير 

309إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عامر عواد478729

310إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود حسن حبيب515664

311إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد ناظم محمد404282



312إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمار محمد حمود62699

313إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمازن مظهر محمد64934

314إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالحميد محمد حميد63137

315إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرجاسم مجيد جاسم424356

316إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد صدام مهدي404204

317إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبداالله خالد ياسير 517430

318إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكروائل رشيد محمد360339

319إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد خليل محمد515559

320إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد احسان مرعي70761

321إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفؤاد عبدهللا عزاوي452034

322إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد خضير محمد71515

323إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر احمد هاشم523540

324إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرهجرس قتاد مرعي64897

325إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرغسان جبار صالح404259

326إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكربارق مرعي ياسير 404137

327إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن حمودي404149

328إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالرحمن محسن موالن478811

329إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحيدر عبدالقادر صبوح401310

330إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسيف سعد محمود404126

331إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند صباح عبدالوهاب398227

332إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي طه محمد62436

333إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد حسن علي71999

334إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسعد امير مجيد398175

335إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرضياء مخلف احمد72272

336إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكربالل مجيد اسماعيل71499

337إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبود غضبان368107

338إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرانس قدوري خضير362517

339إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد يونس محمد366747

 حميد علي477280
340إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف 

341إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمود عبدالقادر جبار70501

342إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعالء كامل عباس71714

343إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسند عماد عباس391245

344إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحيدر قيس حميد404324

345إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر مهدي صالح61536

346إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  ساجد علون523601

347إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر محمد مولود476859

348إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد وفيق جاسم515581

349إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا غانم شالل71618

350إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي احمد حسن64053

351إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبيدة ارحيم يوسف404210

352إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد امير  عبدهللا514264

353إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرهمام قصي احمد60910

354إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمنذر رشيد حميد71668

355إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد رشيد محمد367749

356إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرزياد محمود احمد349334

357إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا امجد طه390998

358إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد عبدالسالم سعود478908

359إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمروان صفاء عبداللطيف360158



360إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسفيان احمد عزاوي523584

361إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمشتاق قدوري كريم523748

362إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصفوان عدنان محمود523740

363إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسير  عبدالكريم اسماعيل523485

364إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرسفيان موفق حميد498487

365إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكررسول عبود رميض42523

366إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرصدام فالح حسن400679

367إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عبدالحكيم مجيد60850

368إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكررسول ستار ابراهيم452909

369إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد نديم لطيف63448

370إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند اركان صالح50476

371إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحمزة اسماعيل خلف62154

372إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان احمد حسن70939

373إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالكريم احمد حسير 63580

374إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد عبدالحكيم مجيد404111

375إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد بدور وحيد523609

376إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرهشام حماد قدوري517368

377إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند ابراهيم عبدهللا50592

378إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  مهند ماجد523626

379إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرلؤي احمد فاضل476716

380إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد مصطف  جاسم497719

381إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد صديق ابراهيم64426

382إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد طه احمد362393

383إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكريونس محمود صالح390936

384إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي اسماعيل مهدي478640

385إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكريوسف احمد بدر37234

386إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي سامي علي63532

387إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعماد هاشم جبار397559

388إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالصمد حميد قوام390650

389إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرقتيبة محمود محمد71733

390إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعمر عماد عبود457569

391إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسن قصي حسن37791

392إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالحكيم جاسم محمد72024

393إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد قادر حسو424718

394إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد صباح حسن72017

395إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  عبدالعزيز سعود62275

396إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد قاسم محمود517339

397إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمهند قاسم ابراهيم63799

398إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكربسام محمود احمد476857

399إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحاتم اكرم عبد63353

400دبلوم عالي2سامراء المركز12444صالح الدينذكررفل عبدالرحيم عبدهللا63400

401بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدهللا محمود محمد423343

402بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمؤيد ماجد ضايف71521

403بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرلواء نوري طه477091

404بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرلؤي قدوري ياسير 71638

405بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد حميد صالح515593

406بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعلي بيدر عباس401760

407بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينذكرجاسم حسير  احمد390988



408دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد محمود فاضل64524

409دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد فاضل علي404338

410دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسير  احمد نصيف64615

411دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكركنعان فيض هللا عبدهللا423331

412دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد خلف علي75194

413دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفؤاد محمود مصطف 75174

414دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد مظهر محمد64990

415دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  صبيح محمد50612

416دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرحسام حسن عبداللطيف75370

417دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعثمان جاسم محمد451552

418دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينذكرفراس خالد جاسم476951

419إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمحمد قاسم حميد63495

420إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرعبدالقادر صبار طعمة477112

ي497700 421إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكراحمد سعدون عبدالني 

422إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرمصطف  حسن عباس404098

423إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينذكرباسل عبدهللا احمد478782

منال علي مرعي361939
1ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينأنيى

ايمان حميد علي452536
2بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيى

3بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىخنساء محمدامير  عبدالمجيد452548

4بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىهدى خليل فخري452681

5بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنرسين احمد خضير477213

6بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرئلة مصطف  حمود517484

7بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىلمياء محمود مخلف391022

8بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمها جمعة حسن390844

9بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىايمان مطر زيدان452817

10بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىارساء صادق حسن517539

11بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمروة بشار نصيف517427

12بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرؤى عبداللطيف هاشم499436

13بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىايناس قاسم ابراهيم451699

ة محمد جاسم523471 14بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىامير

15بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىعلياء حسير  احمد37794

16بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىري  هام سالم حميد423253

17دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنهلة رعد مزهر70780

18دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرجاء حسير  جاسم398320

19دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىلىم فايق كامل516328

20دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنضال حسير  احمد70743

21دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىلمعان رشيد نوري400901

22دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمدينة ابراهيم لطيف421910

23دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسهير سعدي كامل516336

24دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىارساء طارق احمد404075

25دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىفاطمه محمد شهاب498506

26دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىبلقيس حمود دهدي70768

27دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىشذا عبدالمناف ماجد403466

28دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىهيفاء طارق عبدهللا367891

29دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنادية شاكر حبيب70772

احالم علي عباس72282
30دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيى

31دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىشيماء ياسن نظير478711

32دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىهيام عزة صالح498489



33دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىضمياء محمود مخلف391014

34دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسحراليوسف حسن عبداللطيف75389

35دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسناء دحام محمد70784

36دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىلباب احمد شوكت70978

37دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىشيماء اسماعيل احمد423432

38دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىهمسه طه احمد70567

39دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنور رفعت حسير 50534

40دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرغد سعد عبدالوهاب400877

41دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنجله حسن عبداللطيف75441

42دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىبيداء فليح حسن358814

43دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىارساء صباح علي477288

44دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىشذى طارق احمد477021

45دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىوئام جاسم خضير362635

46دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىزينة حسن خضير47537

47دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىخنساء احمد حسن517364

ي جاسم76719
48دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىتغريد عبدالغي 

 غانم علي391009
49دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىياسمير 

50دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىارساء دري ثابت421897

51دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىميسون عبدالجبار سلمان423501

52دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىبلسم اسماعيل عبد هللا404026

53دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسوسن صالح محمود349362

54دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىاالء ستار خلف423210

55إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمروة ياسير  نظير71565

56إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمحاسن حسير  طه425279

57إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىاقبال انور خلف75273

58إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىشيماء مجيد ابراهيم478399

59إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىهمسة خليل ابراهيم61071

1ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرغد عبدالرحمن عبدالكريم403991

2ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىبان عامر جميل400500

3دبلوم عالي2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىزنبق عدنان حسن423198

4بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىصابرين هاشم صالح50504

5بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىيرسى انور خزعل66303

6بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىحنير  خالد ابراهيم72162

7بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىافراح نافع احمد71633

8بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنور احمد ابراهيم517403

9بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنرسين صباح احمد423444

10بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىدعاء مجيد رشيد476874

11بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنور حميد فليح349368

12بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىفاطمة طام نصيف70737

13بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرضاب توفيق محمود518286

14بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىورود عبدالرحمن صالح498525

15بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىورود هاشم صالح72046

16بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىزينب فاروق شلتاغ64802

17بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىنرسين شاكر محمود65358

18بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىلينا ساالر حسن391151

19بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىزينب صدام مهدي71893

20بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمروة شاكر جاسم71938

21بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسح  سالم فالح514274



22بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىهبة خالد ياسير 517440

23بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىوالء حسير  احمد403978

24بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسارة ابراهيم محميد477183

25بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىايناس باهض حسير 517832

26بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىكريمة غانم ذياب71591

27بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىصفا حسير  حبيب523566

28بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىبتول محسن موالن72173

29بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىاية احمد غضبان72127

30بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرحاب شاكر محمود517457

غسق مكي احمد515583
31بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيى

32بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسعدية حميد فليح424029

33بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرسل عبدالرزاق محمود70602

34بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىاصالة مصطف  عزت517533

35بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىيونان يونس جاسم404253

36دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىتمارة حازم حسن70987

37دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىفاتن شاكر محمود65331

38دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىشهد وليد خالد477284

39دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرسى ليث علي476947

40دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسيناء مصطف  احمد404053

41دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمها مثي  خلف423128

42دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىاثمار وليد شهاب460762

43دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىدعاء حازم خلف423713

ايمان علي حسير 72195
44دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيى

45دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرغدة عبدالجبار حسن477474

46دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسارة صالح شلتاغ404209

47دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىاسماء محمد عتاوي516319

48دبلوم2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمي  مولود جاسم358721

49إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىضح اسماعيل محمد71706

50إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرحمة عبدالقادر احمد451581

51إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىياسيم قحطان ثابت497760

52إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرفيدة عبدالحكيم مجيد71611

53إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىايمان صالح حسير 452439

54إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمها باسم شاكر71551

55إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىريم مؤيد ماجد424250

56إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسحر يونس عبدهللا65958

57إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىوالء بسام وفيق461228

58إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىورود خالد محسن71991

59إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىايات خالد ابراهيم65861

60إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمروة كيالن خزعل71454

61إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىعهود عبدالقادر صبوح401369

62إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىدعاء عامر جميل400639

63إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىسحر سالم مجيد70727

64إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىحنان عبدالغفور خلف401805

65إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىمروة رسحان نصيف70720

66إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىميساء بسام وفيق461230

وق اسماعيل شكر63996 67إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرسر

68إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىرسى مظهر مجبل65211

69إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىانسام جاسم خضير362507



70إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىدعاء محسن موالن50721

ابتهاج محمود علي62394
71إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيى

72إعدادية2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىغفران كاظم محمد401629

73ماجستير2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىعلياء يونس عبدهللا62831

74بكالوريوس2سامراء المركز12444صالح الدينأنيىهالة محمد احمد401739

1دكتوراه2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرامجد حردان محمود355160

2ماجستير2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحسير  عبدالرزاق محمد49089

3بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعفتان عطية حسن49039

4بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسهيل جلوب محمد517169

5بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمجبل حسن خلف49842

6بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرستار حميد صالح49826

7بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسالم عبدهللا حسن514028

8بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد حسير  جوري49849

9بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرطارق حميد ابراهيم49050

10بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرزيد ياسير  صالح515537

11بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكريارس شهاب احمد49571

12بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكروليد حاجم عواد49484

13بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحيدر فضل محمد354752

14بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكريارس محمود حسن355572

15بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعامر ابراهيم احمد355044

16بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرغسان فاضل خلف354498

17بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد عبدهللا قدوري355628

ان حواس48489 18بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمود رسر

19بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرقيس ابراهيم الطيف47650

20بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرصباح حسن محمد354642

21بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمصطف  عزة طعمة460236

ي جاسم355549 22بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالوهاب ناج 

23بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرشيبان مجيد علي47759

24بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحارث ابراهيم احمد49887

25بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسعد ابراهيم حمد397183

26بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرفراس احمد جاسم49816

27بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد خليل ابراهيم49249

28دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحميد نجرس سلمان355669

29دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمر حواس خضير49507

30دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكريحير عبدالرحمن احمد390854

31دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعباس رجب خضير49044

32دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكررشيد حميد عباس49837

33دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمر محمد حسير 49151

34دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبداالله عباس حميد356093

35دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرلؤي دخيل حميد517164

36دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرفاروق جميل محسن517158

37دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرصباح سامي مرير49391

38دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعباس محمد الطيف49267

39دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد ضاري ذياب49399

40دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكربارق عبدهللا اسماعيل360111

ان محمد355096 41دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد رسر

42إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمزهر حسن عيادة355074

43إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرفرحان محمد عبد49481



44إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحميد حسن علي49479

45إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي اسماعيل خلف355035

46إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرصالح رشيد صالح73681

47إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكريارس ظاهر وسىمي49461

48إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد49257

49إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسالم سامي مرير47483

50إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرجابر محجوب حمد355592

51إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمثي  ابراهيم احمد354717

52إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي ابراهيم مصطف 354529

53إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرنوري حميد حسير 49365

54إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرنارص عراك صالح356117

55إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكررشيد ابراهيم محمد49262

ي حواس49647 56إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرخالد ناج 

57إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرانور حالوب صالح517175

58إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحذيفة رافع كريم48507

ان حواس49854 59إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرنارص رسر

60إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد حميد ابراهيم49805

61إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرضياء عبدالرحمن احمد460274

1ماجستير2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحكم ذياب محمد48073

2بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمعن محمود مهدي47778

3بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحيدر احمد خلف73622

4بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرفاروق محي محيميد355448

5بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرضياء عايد محمد49047

6بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمصطف  جاسم محمد354618

7بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسعد عقاب عجاج49546

8بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكربشار عبد زيدان49690

9بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد حسن احمد47742

10بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرفراس محمد خيار49381

11بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد ستار حميد48111

12بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسالم احمد حسير 49352

13بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد سفاح خلف49751

14بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسعد علي حسن497674

15بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمار خالد محمد49897

16بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعماد عطاهللا علي47610

17بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرلؤي محمد علي48266

18بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحامد محمود حسن49427

19بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكريوسف صالح عبدهللا460406

20بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد عطية جاسم390982

21بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحسن داود الطيف49122

22بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد اكريم غشيم461341

23بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرغالب مطلق سلمان355318

24بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرشاكر احمد علي404518

25بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمر فاروق طلفاح47968

26بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد احمد حسير 49175

27بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمر جاسم محمد49639

28بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمصطف  كمال عبود460195

29بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالكريم جاسم محمد49087

30بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرطارق سامي مرير49412



31بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراسد زياد رشيد48644

32بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسعد عبدهللا الطيف49416

33بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرانمار كمال عبدهللا49162

34بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرغزوان ستار حسير 49713

35بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكربرهان سهيل جلوب49219

36بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرالزم فرحان محمد49904

37بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالسالم محمد ابراهيم49226

38بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد سعيد علي48456

39بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد جاسم محمد354599

40بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد خضير قدوري47470

41بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمنصور رشيد صالح47633

 حميد تركي355987
42بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمصطف 

43بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمثي  احمد محمود49243

44بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد صالح ياسير 49269

45بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي سامي مرير49387

46بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمصطف  خزعل محمد47708

47بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسعد ناظم جاسم49472

ي طلفاح47882
48بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد عبدالغي 

49بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد علي حسير 460365

50بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرفراس ذياب محمد48051

51بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرصهيب غانم محمد497400

52بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرقيس عبداللطيف حسير 49784

53بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعالء احمد خضير47444

54بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرايمن غانم اسود49347

55بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد حردان مخلف355341

56بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحسن ناظم خزعل460397

57بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمروان شعالن احمد49115

58بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالقادر رشيد محمد49440

59بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعباس سفاح خلف48417

60بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرفراس عايد نصيف48627

61بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي رشيد محمد49453

62بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحسير  محمود حسن48238

63بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعدي رشيد محمد356135

64بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمصطف  فليح حسن355972

65بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكررائد حميد حسن49557

66بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرليث علي مخلف49071

67بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسعد رسحان صالح355471

68بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي سالم حمود359418

69بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد حازم خلف49054

70بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرازهر صالح جاسم49080

71بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي حسير  مزهر49403

72بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرضياء حامد محمد49263

73بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي حسير  احمد49681

74دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالباسط احمد جاسم460391

75دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرنهاد ادهام حسن49056

76دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرغزوان فاضل خلف49246

77دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمقاتل خلف عبد49910

78دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد حميد احمد460201



79دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد خضير48467

80دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد سالم صالح460448

81دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرايمن احمد خضير49611

82دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي حماد صالح49879

83دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد محمد عبعوب460414

84دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمقداد حميد نجرس49767

85إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحمزة صالح حردان47951

86إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد محمود عبدهللا355054

87إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكركمال شهاب احمد357763

88إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمازن رعد مطلك47686

89إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمر محمود مهدي48432

90إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد جبار عزاوي49343

91إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكروسام حماد خضير49626

92إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمار رافع كريم48009

93إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسيف حسن علي49774

94إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد فليح حسن460439

95إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي ستار جاسم355356

96إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرخضير فرحان زيدان49182

97إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد357924

98إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكررشيد محمد صالح49128

99إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبداللطيف حميد ابراهيم47721

 علي47940
100إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرايمن في 

101إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمر محمد ابراهيم49256

102إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحسن احمد حسن356080

103إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمود نايف احمد49078

104إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرايهاب محمود احمد49232

105إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحاتم كريم عبدهللا49873

106إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعثمان سهيل جلوب49189

107إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرايمن نجم زيدان355543

108إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرزياد فيصل احمد49580

109إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرصديق نعمان خلف460226

110إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد حارص  ابراهيم355142

111إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراثير نجم زيدان355522

112إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد حردان حسير 355492

113إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالرحمن حسير  مزاحم49542

114إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكربراء خليل فهد355372

115إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرقتيبة رياض محمد460420

 احمد خضير460412
116إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمصطف 

117إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرلطيف محمود حسن49796

118إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكروائل متعب اسود49125

119إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمنير مزهر صالح49144

120إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد حسير  احمد49659

121إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرنارص دهام حردان49468

122إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرخالد صالح جاسم356054

123إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمران عطاهللا علي49180

124إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد فرحان محمد49432

125إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرنورالدين شهاب احمد460232

126إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحسن خليل ابراهيم48445



127إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرصفاء نصيف جاسم48228

128إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرريام باسم عبدهللا49606

129إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالمطلب برهان محمد49111

130إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي ارحيم سهيل49155

131إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسالم رعد اسود49156

132إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرغسان ناظم نجرس48126

133إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالمؤمن مجبل حسن49104

134إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكروليد رسحان ذياب460681

135إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدهللا ذاكر جميل47524

136إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراثير محمد خضير49118

137إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرالصديق عدي احمد49522

138إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعلي جعفر طعمة47768

139إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسفيان عواد انصيف460379

140إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالملك مروان مكي49536

141إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحيدر شاكر طعمة47427

142إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرصكر فاروق طلفاح47977

143إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمر حمدان عجاج517124

144إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمنذر علي حسير 49230

145إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرقتيبه محمد خيار355402

146إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحمدان محمود عبدهللا354732

ي عجاج49552 147إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعمر ناج 

148إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحسير  سفيان طلفاح47998

149إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالرحمن علي حسير 48257

150إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد جابر متعب514030

151إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعصام غانم محمد48282

152إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدهللا حسير  مزاحم47988

153إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسعد نايف احمد49067

ف اسماعيل49565 154إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحمزة ارسر

155إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكررساج منير محمد49046

156إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد رعد علي49185

157إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد جمعة حسن48275

158إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالباسط رزوق علي460206

159إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرعبدالرحمن حردان حسير 49583

160إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرهذال صبحي محمد355084

161إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرحاتم فرحان محمد49409

 علي47918
162إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد في 

163إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد عباس محمد355062

164إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرفليح محمد ابراهيم460326

165إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراثير فاروق جميل48221

166إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسفيان سمير حميد73627

167إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراياد حميد عبدهللا356009

168إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكروسام سعيد ابراهيم48653

169إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرهشام رعد اسود354803

170إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد اسماعيل محمد47563

171إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرالحكم صالح رشيد390731

172بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرامير محمد جاسم356037

173بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرفالح احمد حسن49250

174بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد احمد حسن49358



175بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراحمد عبد الطيف49745

176دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرخالد محمود عواد49916

177دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرمحمد خضير حمادي356021

178إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرسعيد ابراهيم محمد49165

179إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرلبيب مطلق سلمان49561

180إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكراسماعيل محمد علي390583

181إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينذكرماجد حسن طعمة49720

1بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىشهباء مهدي صالح517133

2إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىايات حسن احمد355298

ابتسام محمد علي47835
1ماجستير2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيى

2ماجستير2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىسندس محمود علي49637

3ماجستير2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىهيام خليل ابراهيم49423

4بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىسحر نصيف جاسم49861

5بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىارساء ماجد حسن49822

6بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىساهرة سفاح خلف48385

ق جمعة علي48476 7بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىاستي 

8بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىديانة جاسم محمد49706

9بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىموج نعمان محمد355024

10بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىميعاد خالد ذياب49788

11بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىمالك ابراهيم فهد49418

12بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىمائدة ابراهيم لطيف49143

13بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىنورا جاسم محمد49643

14بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىرغده رياض محمد48349

15بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىشهد برهان محمد49108

16بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىعهود فائق مهدي49401

17بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىنور فاضل الطيف361962

زينة سعد علي460371
18بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيى

19بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىسحر سفاح خلف48402

20بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىبيداء علون عبد360017

ي محمد49701
21بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىمنار غي 

22بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىنها علوان الطيف49098

23بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىمروة فرحان احمد49492

24بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىختام فائق مهدي49053

ى ظاهر وسىمي49458 25بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىبرسر

26بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىغفران خلف يوسف49598

27بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىمنار فليح حسن517137

28بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىسارة فواز عجاج49513

29بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىمروة قحطان حمد49669

30بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىهند حسن ابراهيم49608

31بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىاسماء فليح حسن355882

32بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىهند عدنان حالوب48084

33بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىعهود محمود احمد49575

34بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىسعاد ضاري سلمان49866

35بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىنجوى حماد صالح49130

36بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىسح  اكريم ابراهيم49675

37بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىحزيمه جاسم محمد354553

38بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىشيماء علون عبد359846

39بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىحال فالح فارس355009



40بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىرساب عبدهللا غدير460409

41بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىرساب متعب صالح460417

42بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىرسى علوان الطيف47397

43بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىايمان ستار حميد48337

رب  فرحان احمد49505
44بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيى

45بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىماليير  طالل عايد47848

46بكالوريوس2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىكوثر محي محميد355416

47دبلوم2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىزينة رسحان محسن49465

48إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىرفل سفيان طلفاح47594

49إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىياسمير  عبداللطيف حسن47819

50إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىشيماء رسحان سلمان354697

51إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىنور خميس حميد460408

52إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىنور حسير  احمد49663

53إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىرندة رياض محمد47545

54إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىايات فاضل عبدهللا355944

55إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىمريم نعمان محمد354999

56إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىسوسن سالم خلف49061

57إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىرويدة برهان محمد49114

58إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىجنار عباس محمد517153

59إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىغفران محمود احمد514023

ي حواس47896 60إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىغفران ناج 

61إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىغصن ياسير  محمد517142

ي علي49718
 
سالي واف

62إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيى

63إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىاسماء قاسم عبدهللا49623

ي محمد517178
ق غي  64إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىاستي 

اس احمد علي47786 65إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىني 

66إعدادية2سامراء االطراف12445صالح الدينأنيىهناء امير  صبحي49649

ي32446صالح الدينذكرعمر صباح محمد414605 1دكتوراه2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالقادر حميدي جاسم476069 2دكتوراه2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكربشير ابراهيم محمد514428 3ماجستير2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمار طه ياسير 351650 4ماجستير2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالقادر وائل رشيد106719 5ماجستير2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرابراهيم فائق مشعل106363 6ماجستير2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعلي فائق مشعل106368 7ماجستير2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد الزم اسماعيل522476 8ماجستير2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمروان جاسم عبد106681 9دبلوم عالي2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالقادر ابراهيم حسن416664 10بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرخالد حميد صالح439353 11بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرابراهيم سالم محمود522488 12بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكررائف جعفر فخري514432 13بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكررافت جعفر فخري514433 14بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرنسيم طام تركي514161 15بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرسيفالدين عبدهللا موس522486 16بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدهللا عبد محمد106749 17بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرزياد حسير  خلف416678 18بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمار مهدي صالح514220 19بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرجمال عبد محمد106744 20بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد احمد غشان428759 21بكالوريوس2مركز بيح 



ي32446صالح الدينذكرعماد عبدهللا عبد522468 22بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمشعل حمود عصمان415911 23بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعلي صباح سليم106469 24بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحمود صالح عصمان522497 25بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدهللا صالح جاسم106726 26بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحذيفة عبدالرحمن مصطف 396017 27بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرسلطان عبد محمد106758 28بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرصباح عبد محمد106747 29بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرغزوان محمد دحام438747 30بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكروسام الزم اسماعيل522484 31بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعالء حسن حمود396020 32بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرفهد صالح عصمان514173 33بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعدي صباح يوسف439936 34بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد مناضل مشعل106351 35بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد عالء موس349360 36بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرصفوك سعد ذياب106286 37بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرسيف سعد علي414917 38بكالوريوس2مركز بيح 

 علي كريم106303
ي32446صالح الدينذكرحسير  39بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكريوسف محمد عبود416821 40بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن زيدان106441 41بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرابراهيم حميد خلف439094 42بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكروسام ناظم علي106670 43بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدهللا داود مصطف 106310 44بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحسير  فائق مشعل106357 45بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمؤيد باسم محمد416715 46بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكربيان نوفان محيميد522536 47بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرسعدون صالح حسن106624 48بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحيدر جمال احمد348666 49بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرابراهيم الئق مشعل106404 50بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعلي ابراهيم احمد560130 51بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعماد مزاحم خلف498893 52بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد مزهر محمد416645 53بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكركرم محمد علي444888 54بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرغالب شعبان حاجم106549 55دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكركاظم صي  عبد522464 56دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد حازم موس522494 57دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحسن علي اكعيي  106600 58دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد علي حسن522522 59دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد شهاب فندي416784 60دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعقيل كامل عفات415209 61دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرزهير حمود صالح416480 62دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمنتظر مطر حماد522511 63دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد حميد خلف439104 64دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد416453 65دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراسماعيل ابراهيم عبداللطيف106611 66دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمر فاروق رشيد106534 67دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمزهر خليل غزاي106651 68دبلوم2مركز بيح 

ي106658 ي32446صالح الدينذكرعمر سومر وهي  69دبلوم2مركز بيح 



ي32446صالح الدينذكرفايق صالح حسن106412 70إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرصالح تركي مسير522491 71إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكروسام احمد محمد416537 72إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد سمير خليل416651 73إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرصفاء صبحي علي106390 74إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرسالم عبد خالد98894 75إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرالحمزة ابراهيم فرحان513631 76إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكريوسف عزاوي حاجم106420 1ماجستير2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرصادق ناطق مشعل106349 2ماجستير2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد محمدزكي ابراهيم513112 3ماجستير2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمر مزاحم خلف498896 4بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرغضنفر رافع مطر156589 5بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحماد احمد نواف415252 6بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمود مؤيد محمود103188 7بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمازن ماجد عبد417280 8بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرسيف حمادة حسن102976 9بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرباز عبدالهادي كامل106663 10بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرطارق منيف حمدان444769 11بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمر فائق مشعل106381 12بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرقحطان علي خلف514514 13بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد عبدهللا صالح106739 14بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدهللا ابراهيم مصطف 106486 15بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكريارس رساج الدين محمد106700 16بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدهللا حكمت عبد415200 17بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبد احميد فرحان94925 18بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد محمد عبود103751 19بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمود انور عيادة560127 20بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمر مناضل مشعل106373 21بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحميد احمد نواف415262 22بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرجراح فهد صالح514171 23بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعلي خلف احمد106556 24بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدهللا مرعب عباس106462 25بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد جاسم عبد103224 26بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرغسان محمد دحام476104 27بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالكريم خلف عني 416988 28بكالوريوس2مركز بيح 

ي نواف106290 ي32446صالح الدينذكرمهند ناج  29بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد احمد عطاهللا414312 30بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراثير ثامر محمد440460 31بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالوهاب مهدي صالح514216 32بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد فيحان417034 33بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرطالب محمد صكر106399 34بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمر وائل رشيد106714 35بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعلي زيار عاشور513770 36بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكروليد خالد مدهللا106595 37بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمود خميس نجم560136 38بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد علي ندا106316 39بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمر محمد عبد522474 40بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح41956 41بكالوريوس2مركز بيح 



ي32446صالح الدينذكرقتيبة عبدالفتاح حاجم415712 42بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحسام عبدالحميد لطيف415273 43بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرسيف ناطق مشعل106342 44بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراياد خليل حميد416738 45بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرالقاسم ابراهيم فرحان513688 46بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرامجد سبهان دحام416655 47دبلوم2مركز بيح 

ي حمدان416688
ي32446صالح الدينذكريوسف منف  48دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرضياء حارص  خلف417328 49دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحمد خض  اسماعيل417367 50دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمهند باسم محمد416709 51دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرايمن جعفر فخري514442 52دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكريرس محمد جمعة106432 53دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرماهر عبد رشيد106632 54دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمار عبدالفتاح حاجم415558 55دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحسن علي عبدهللا106710 56دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرفاضل هيثم فاضل106686 57دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالكريم احمد فيحان106298 58دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرانمار عزام اسماعيل417422 59دبلوم2مركز بيح 

 علي يوسف513638
ي32446صالح الدينذكرحسير  60دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرميثم حسن خلف106541 61دبلوم2مركز بيح 

 علي عبدهللا106692
ي32446صالح الدينذكرمصطف  62دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرفارس رحيم دحام476106 63دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرغافل سعد عايد106704 64دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرهشام محمود دحام522439 65دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد خلف احمد106564 66دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكركيالن مزاحم احمد106762 67إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرهيثم عبدهللا اسماعيل91734 68إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرالحارث مثي  كامل416759 69إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمر عمار ماهر438787 70إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرايرس احمد حمد103250 71إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبيدة وائل عطاهللا103385 72إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرسعد عبدهللا عبد522502 73إعدادية2مركز بيح 

ي103297
ي32446صالح الدينذكرعمر شباط راض  74إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمصطف  رحيم دحام444166 75إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد عبدهللا عبد522517 76إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرخالد محمد عواد106424 77إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحسير  عواد محسن102927 78إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعماد محمد خلف414904 79إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرسيف خالد حسن522309 80إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعثمان صالح حماد417172 81إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمر سحاب مطر513785 82إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعماد صالح محمد102950 83إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكربكر محمد عبد522171 84إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد محمد طعمة415648 85إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد طالب ماهر444951 86إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدهللا صكبان محمد414978 87إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد محمود جاسم106608 88إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد طالب ماهر438885 89إعدادية2مركز بيح 



ي32446صالح الدينذكراكرم احسان محمد522141 90إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرايهاب سحاب مطر417357 91إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكررشيد عطاهللا رشيد514523 92إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرادهم عبدالمنعم سعيد103937 93إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمود ضامن ركاض417533 94إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرجاسم محمد ابراهيم414383 95إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحميد عبدهللا عبد522457 96إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرصهيب حيدر حسير 103862 97إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرزيد عزيز حارص 417463 98إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحماد نواف فاضل415280 99إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحاتم كريم حسير 414868 100إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد عبدالسالم يحير103104 101إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرجاسم محمد علي414330 102إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد حامد حسير 156243 103إعدادية2مركز بيح 

اس عواد سليمان103272 ي32446صالح الدينذكرني  104إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرفراس خلف احمد417206 105إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد فوزي مهدي416722 106إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكربالل ابراهيم محسن103014 107إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد ليث خليل513584 108إعدادية2مركز بيح 

 علي439611
ي32446صالح الدينذكرسامر حسير  109إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدهللا علي يوسف513650 110إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد علي يوسف513627 111إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد عبدهللا عبد522504 112إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالرحمن رائد خليل103034 113إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمشعل احمد عطية522453 114إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحمزة شاكر محمود513563 115إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالكريم جاسم محمد417185 116إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمصعب محمد عبد522165 117إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدالرحمن صباح راشد428589 118إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراركان رعد طعمة416827 119إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرموس خلف احمد417074 120إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعمر عبدهللا صالح103132 121إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد احمد عبدالمجيد351735 122إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمحمد مبارك عبدهللا416186 123إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراحمد ابراهيم محمد103635 124إعدادية2مركز بيح 

 حسير  منيف106523
ي32446صالح الدينذكرمصطف  125إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرامير حمد عبدهللا415639 126إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكربالل فاروق رشيد103355 127إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحمزة موفق حاجم417239 128إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكربرزان ابراهيم عبدالرحمن106326 129إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعلي محمد برتو102897 130إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرمازن محمد عدنان58354 131إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكريونس خلف احمد416835 132إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرهيثم سعد محسن102883 133إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرعبدهللا خلف عني 416730 134إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكراثير عامر رشاد513174 135بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرصفاءالدين احمد داوود103802 136بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحسير  مخلف محمد106478 137بكالوريوس2مركز بيح 



ي32446صالح الدينذكرعالء عبود غزال106639 138دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحسير  عبدهللا حسير 416748 139دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرظاهر حماد فرحان522081 140دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرحماد عطاهللا فري    ح106641 141إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرطارق اسماعيل حميد514477 142إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينذكرفيصل غازي جدعان104021 143إعدادية2مركز بيح 

فردوس علي ابراهيم106617
ي32446صالح الدينأنيى 1ماجستير2مركز بيح 

مي قاسم اسعد106446
ي32446صالح الدينأنيى 2بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىارساء صباح مهدي360318 3بكالوريوس2مركز بيح 

ين حمود ادهم71036 ي32446صالح الدينأنيىشير 4بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىايمان خليل ابراهيم106335 5دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىرافدة فهد عبود106452 6دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىايمان مصطف  جاسم106731 7دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىامل هاشم قدوري106754 8دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىبيداء شاكر حسن106675 9دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىبثينة شاكر نصيف522460 10دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىنباء مرعب عباس106457 11دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىاسماء عبدهللا حسن93831 1بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىسماح حميدي جاسم476050 2بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىرانية خميس نجم560134 3بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىراوية جاسم محمد416765 4بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىهبة مثي  كامل103076 5بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىسهاد حميدي جاسم58382 6بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىميعاد احمد شالل360558 7دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىشيماء طاهر مصطف 473673 8دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىهديل ابراهيم صالح513766 9دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىضح مزاحم خلف498898 10إعدادية2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىباسمة مجيد حميد106386 11بكالوريوس2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىانعام اخليف عبود103479 12دبلوم2مركز بيح 

ي32446صالح الدينأنيىراقية اسماعيل مخلف103833 13دبلوم2مركز بيح 

يف سعيد516409 ي رسر
1دكتوراه2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمرالثاب 

2دكتوراه2طوز المركز22447صالح الدينذكرياس خض  محمد420439

3ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرهيوا احمد ابراهيم417846

4ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرارجان اكي  حميد80300

5ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرماجد خض  محمد420427

يف419204 6ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكردانا ولي محمدرسر

7ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرازهر زيدان خلف79705

8ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرسجاد سعيد علي420363

9ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرصباح عباس مجيد422106

10ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدهللا علي محمد78963

11دبلوم عالي2طوز المركز22447صالح الدينذكرصالح خلف محمود516706

12بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عباس صاحب80278

13بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمراد عباس صاحب80068

14بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكردلوفان جهاد محمدغريب104901

15بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد صاحب عسكر79392

16بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراركان رمضان جمعة102387

17بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرفخري دهام مهدي104821

18بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس خليل كريم79651



19بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرغازي حسن داود78732

20بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عبود مطر516721

21بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد رضا مدحت516913

22بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمار هجران عمران102785

23بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعريان الياس محمود80039

24بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرنزار انور يادكار79742

25بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن محمد نوري516547

26بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  محمود احمد79463

27بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرنافع جالل حسن417561

28بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرجمال مصطف  فاضل523134

29بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرقيض حيدر جعفر104694

30بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد اكي  محمد420357

31بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس قاسم جعفر422339

32بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي رشيد كريم420587

33بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرصباح نوري قادر103537

34بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر نوري مصطف 79318

35بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرصفاء عزيز حسن102059

36بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمثي  زيدان خلف516466

37بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعالء جالل حسن422401

38بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي مصطف  حسن419353

39بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرلؤي قاسم زينعابدين420912

40بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرنهاد محمد غالب79004

41بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراسو محمد كريم79421

42بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرهيثم غيدان خلف420253

43بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  نجم الدين صالح419382

44بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عباس اسكندر78706

45بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراريان صابر خض 420606

46بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عبود مطر80197

47بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرارن مهدي زين العابدين80182

48بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  عزيز عباس104832

ي طلعت عزيز78681
49بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرهاب 

50بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكروسام خلف جاسم103619

51بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عباس شمه103463

52بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد حسير  شكور420350

53بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد حسير  شكور419628

54بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمهند محمود مصطف 79844

55بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  صاحب عسكر78846

56بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر عادل رشيد516748

57بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد صالح ولي422537

58بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرديار محمد عبدهللا79258

59بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالقادر محمد حميد418520

60بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرابراهيم تاجالدين قاسم79807

61بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد مقداد غيدان79460

62بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي هاشم ولي516791

يف سعيد79118 63بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمار رسر

64بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكردلشاد احمد محمد422177

65بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرصقر عبدهللا احمد522949

66بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمراد عصمت محمدعلي80024



67بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمرتص  محمد حيدر516511

68بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر بيات اكي 420319

69بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمراد محسن احمد79132

70بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمود عدنان خلف420299

71بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرريباز حميد مجيد417335

72بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعقيل سعدون صالح420472

73بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي مظهر قاسم420832

74بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرايوب اكي  رفعت417489

75بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد اسماعيل اكي 421088

76بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد موس عزيز79647

77بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررياض سمير  عباس516514

78بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرماهر مقداد غيدان79790

79بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد شهاب احمد80349

80بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمروان مصطف  حميد513306

81بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعدنان غيدان خلف420553

82بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكروسام فاضل محسن422200

83بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراوارة محمد فتاح421314

84دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرايوب جليل حسن102880

85دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمؤيد اكرم زينعابدين78717

86دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرفاضل رضا احمد80176

87دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرجعفر قني  فتاح79859

88دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعيدان خلف عبدهللا79337

89دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكركاوة حميد ابراهيم422225

90دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد سليمان حسير 79728

ي104617
91دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد جمعة تف 

ي148668
92دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد علي تف 

93دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس مقداد زينعابدين103333

94دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكركنعان نضالدين حسير 80241

95دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرازاد محمد قاسم419374

96دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرزين العابدين عبدالحميد عسكر79103

97دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعقيل صاحب مهدي79377

98دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي فاروق حمد78671

99دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عريان ابراهيم79762

100دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد جاسم محمدصالح104483

101دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد احمد غائب79033

102دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمار جبار هادي105413

ي كوثر78935
 
103دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي ساف

ي محسن محمود516525
104دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرهاب 

105دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكروليد قاسم غيدان78679

ي105371
 
106دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمدحسير  قلندر ساف

107دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرنبيل عبدالقادر رضا422099

108دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد خليل قولي78789

109دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرميعاد نجيب نوري80338

110دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عسكر78656

111دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحمدي شكور احمد422242

ي قاسم516392
112دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد هاب 

113دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر يوكسل احمد78810

114دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدهللا اسماعيل عبدالرزاق80248



115دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  صابر مجيد79915

116دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعماد حمدي احمد102001

117دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد زين العابدين كمر80342

118دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرقاسم ناظم كاظم79699

119دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكررضا عسكر رضا79101

120دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعقيل علي عبدهللا418037

121دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرليث نجمالدين شهباز80262

122دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس حميد خورشيد78972

123دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد طلعت عزيز78908

124دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد خورشيد مردان79238

125دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمار فؤاد صادق516719

126دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرنزار رشاد عزيز80296

ي78786
127دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس محسن تف 

128دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرنافع قادر بابل79479

129دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمار عبدالحسير  محسن420580

130دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  هاشم احمد104933

131دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن خواكرم حميد79621

132دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد جمال محمود103042

133دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرقحطان عدنان محمد420366

134دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرسامان خليل ابراهيم79502

135دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرسيفالدين نجاة محمدعلي79315

136دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرفهاد شكور نجم104916

137دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي كمال زينعابدين78880

138دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرصباح شهاب محمد79156

ي ولي عليالياس417539 139دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكروهي 

140دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكررزكار عاضي حسير 79339

141دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي حسن علي101685

142دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرجواد كاظم كريم419218

143دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد رضا جعفر79635

144دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكركاروان فهىمي صالح420601

145دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراياد ازاد علي79330

146دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعقيل راعي سمير 79455

147دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرارى رشيد محمد420390

148دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن اسكندر يوسف79507

149دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرايوب زينعابدين سمير 80146

150دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرنبيل هاشم زينعابدين79887

151دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكريارس هادي خلف79000

152دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي صاحب ظاهر102290

153دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكررضا عريان ولي516734

ي516810 154دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرشاهير  نجمالدين ناج 

155دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمدجواد حيدر سمير 419614

156دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكركاروان بهجت محىالدين420006

157دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحاتم غيدان خلف516724

158دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد صالح الدين زين العابدين78969

159دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرفرحان مصطف  موس104797

160دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن كامل شكور80344

161دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرهاوري ستار محمد غريب101462

162دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرهارون رشيد محمد417660



163دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرسعد قاسم محمدعلي104472

164دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  مهدي جعفر78714

165دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرجعفر عريان ولي79167

166دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكربرهان عبدالرحمن قني 103180

167دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمود محسن جليل516736

168دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر علي فاضل80165

169دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  عطشان عسكر418666

170دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراريان جبار عثمان420398

171دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد مجيد صابر79308

172دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعماد طالب عبدهللا79141

173دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد جمعة رشيد75303

174دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد كرم محمدعلي420245

175دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد فاروق كريم422551

176دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمهند حسير  اسماعيل104464

177دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرريكرد رحيم عبدهللا516899

178دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمهدي صبحي حسن422193

179دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراياد خلف جاسم103673

ي قاسم516489
180دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرقاسم هاب 

ف رسول جعفر422368 181إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرارسر

182إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرتوركيش محمد عبدهللا417892

183إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد علي عسكر78710

184إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي اصغر اكي 417381

ي موس419214
185إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرفاضل حف 

186إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد اكرم حسير 420613

187إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد ايدن احمد79795

188إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعماد محمد جواد78746

189إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد انور اكي 417307

190إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عبداالمير اسماعيل79265

191إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عبدالهادي قاسم420169

192إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد اصغر اكي 78806

193إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد حسير  مجيد417803

194إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرسعد فيصل شكور419704

1دكتوراه2طوز المركز22447صالح الدينذكريارس كريم جاسم560524

2دكتوراه2طوز المركز22447صالح الدينذكرادريس يارس خلف419229

3ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرهشام صابر قدري102430

4ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرمؤيد عبدالوهاب علي419850

5ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن علي فليح78977

6ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالكريم حسن جمعة418108

7ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد صبحي حمادي78958

8بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمهدي مؤيد عبداالمير422286

9بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرسعد علي فليح78946

10بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرخلف علي محمد420617

11بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد محسن علي79279

12بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد برهان احمد470397

ار خلف جليل104509 13بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررص 

14بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد فؤاد صادق80018

15بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرزياد ستار محمدامير 80331

16بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمود اكي  خورشيد79070



17بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرخالد عدنان شكور420314

18بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي ارسن جمال78728

19بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد شدهان كريم79472

20بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرصالح ريزان صابر420485

21بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرلؤي عادل علي79632

22بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكربشتيوان ولي اسماعيل420535

23بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر محمد فاضل79045

24بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  رسحان صالح105006

25بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد ستار احمد79248

26بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد علي خليل422498

27بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرجاسم غازي فاتح80273

28بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمهند خض  محمد420423

29بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد كنعان ابراهيم422306

30بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرقتيبة كنعان نضالدين80237

31بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عازي كريم79832

32بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن عمران رمضان420161

33بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد كريم غضنفر80022

34بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس علي احمد419712

35بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمروان ثاير احمد78784

36بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد غريب احمد419678

37بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرايوب رميض حسن420185

38بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرايسل مقداد غيدان422527

ي78785
39بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر هاشم عوب 

40بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  عزيز ياسير 79326

41بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرناطق احمد حسن104025

42بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالعزيز يارس خلف419234

43بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمر محمد خض 103718

 خليل علي79277
44بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف 

45بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراكو هوشيار سامي419958

ي79614
 
46بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  عماد باف

47بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالصبور محمد حميد419967

48بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد شهاب احمد79342

49بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررسكو جمال محسن516597

50بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررمضان احمد محمد79428

51بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالسالم صابر قدوري421151

52بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرامير  نجم امير 103266

53بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد حسن عزيز420103

ي79711 54بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  هاشم ناج 

55بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرنور حسير  محمد422469

56بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبداالمير عباس محمدحسن80004

57بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي حيدر باقر79122

58بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرايوب ابراهيم جاسم79494

 سليمان ولي79642
59بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف 

60بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد نزار خورشيد78694

61بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراكو رفعت علي79399

62بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرصباح نجم عبدهللا418248

63بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكردحام عادل ياسير 102887

64بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررباح سعدي محمد95211



65بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراراس حميد مجيد516615

66بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحمزة محمود احمد79466

 علي101394
67بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرشاهير  مصطف 

68بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد حسيب محمد78686

69بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرخوام جعفر محمد79329

70بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد حسير  محمد78787

71بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد محمود حسون78697

72بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكريحير جوامير جمعة79872

73بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررسول ناظم عبدالخالق78843

74بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمر احمد محمد419719

75بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرساالر عزيز عباس516837

76بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد مصطف  بكر420982

77بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد كامل فخرالدين80361

78بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرسيف يشار جليل420456

79بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكريارس خض  محمد420435

80بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالرحيم كريم محمد78700

81بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عادل رمضان78822

82بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  جمعة رشيد103255

83بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد مزهر كريم516772

84بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي كنعان ابراهيم103509

85بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرارام هوشيار سامي516817

86بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرسجاد هاشم ولي78668

87بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررسمد يشار جليل420464

88بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمراد قاسم سعدهللا79882

89بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد خلف جاسم80036

90بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالحافظ قاسم جداع103303

91بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمراد مجيد حميد79323

 علي مجيد79685
92بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير 

93بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالعظيم صالح احمد104711

94بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر كريم زين العابدين102304

95بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرهيثم نورالدين رشيد516539

96بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرسيف خليل ابراهيم419996

97بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراراز ازاد عزيز516906

98بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرشوان فخرالدين عزالدين419651

99بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمرتص  عاشور ابراهيم79321

100بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي كريم غضنفر80003

101بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرفالح نجم عبدهللا418228

102بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرفؤاد ابراهيم احمد78664

103بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرسيف مجاهد عباس104234

104بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي زمان مهدي104410

105بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكريارس حسن مهدي79058

106بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد مظاهر خورشيد79817

107بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد احمد عبدهللا516801

108بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد يونس خض 79856

109بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالودود قاسم جداع103772

110بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرابراهيم نصيف حسن420380

111بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكربشكو عمر علي420234

112بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي احمد عبدهللا516803



113بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرابراهيم محمد غالب78940

ي مهدي فريق422233
114بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررياب 

115بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي علمدار علي79080

116بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكروليد محمد خض 78970

 علي كمال102317
117بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف 

118بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرشعبان صديق محمد79425

119بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررسمد ستار فاضل420570

120بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعامر نجم الدين علي اكي 102243

121بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن عدنان صالح420621

122بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرهيوا حسن عباس101966

123بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد علي احسان102749

124بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرسيف علي احمد79754

125بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرهاشم رشيد محمدعلي79320

126بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي محمد جمعة101719

ي كنعان نضالدين80224
127بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكروصف 

128بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمروة مصطف  عزيز103346

129بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد حسن قاسم78666

130بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرديار اسعد علي418636

131بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراوميد لقمان عزيز78739

132بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرنبهان فائق اسماعيل419263

133بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد حسن عزيز516699

134بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرربيي   احمد فتاح516903

135بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرارام جالل جبار419689

136بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي جاسم محمد104946

137بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس برهان عباس420806

138بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرشامل كامل مجيد422221

139بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد خليل حميد79066

140بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي حسن صادق417879

141بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرازل صالحالدين عسكر79054

142بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرفهد محمود كريم78850

143بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكريونس كريم جاسم560523

144بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرفرمان صالح احمد79002

145بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرذوالفقار ولي حسير 417621

146بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراميد ازاد جالل79073

147بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرماهر كمال محمد104745

148بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد ابراهيم كريم79305

149بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكررسمد زوراب رستم104279

150بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراركان صباح محمد79863

151بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد خورشيد حميد516842

152بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرابراهيم محمد علي103219

153بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد جهاد محمدغريب79079

154بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  جواد نامق78769

155بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدهللا محمود صالح516693

يف79242 156بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرسعود جمعة محمدرسر

157بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي حلىمي احمد80356

158بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرسالم عباس منصور79853

159بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمدمهدي عدنان محمد419200

160بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالحميد عباس حميد104654



161بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن عزيز ياسير 79212

162بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرقاسم محمد محي الدين104453

163بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكريحير عباس باقر78741

164بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد420090

165بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد شكر ولي80336

166بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرقانع جاسم احمد78688

167بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرشبير رسول شكور79659

168دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد مهدي علي103405

169دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد انور احمد103881

170دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي صاحب عسكر420596

171دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي حسير  مهدي78926

172دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكروليد احمد رفعت422301

173دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس نضالدين محمد89440

174دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد فاضل علمدار103077

 علي عبدالحسير 418838
175دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسنير 

176دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد سليمان علي516888

177دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عبدين حسن103477

178دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  زينعابدين حسن79752

179دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي حسن خليل79375

180دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرهارون رشيد محمد102987

181دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراركان ناظم كاظم516829

182دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمروان جاسم كريم79840

183دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرياسير  جبار هدايت79115

184دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد صباحالدين حسير 80142

185دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  جبار احمد419639

186دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالعزيز قاسم جداع103289

187دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمراد مصطف  خلف103006

188دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرطارق احمد حسن104209

189دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرفاروق جاسم رحمان80043

 علي قاسم78677
190دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير 

191دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرسامي خليل حميد79059

ش عباس عمر420062 192دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرهير

193دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد نجم عبدهللا78748

194دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرفالح حسن علي79821

195دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرصباح نوري رفيق102331

196دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمهند محمد احمد78823

197دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي طالب عبدهللا79138

198دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرخلف غيدان خلف102560

199دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي اصغر عباس مجيد79078

200دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  عزالدين قادر80265

201دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن عاضي وادي418541

202دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرسامي محمد حسن421133

203دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرسجاد صالح انوار78782

204دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرهيوا طالب احمد80325

205دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد علي اكي 79682

206دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس حسن اكرم78718

207دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد يحير رضا102372

208دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد احسان كوثر560520



209دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمهند عريان ابراهيم79129

210دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمر جمعة خلف80110

211دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد طيفور رضا422439

212دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرايوب جمال زينعابدين103488

213دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد تاجالدين عباس78745

214دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكررسول مهدي فريق422236

215دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراكو طالب عمر80271

216دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراواره حسن طه79051

217دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد محمد علي421212

 علي417868
218دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عبدالحسير 

219دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرروكان جبار علي104313

 علي هادي80329
220دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير 

ي منصور78829
221دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس لطف 

222دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكروسام مجيد كريم419871

223دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  برهان محمد78915

224دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرزانا فخرالدين عزالدين79864

225دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرصدام حسير  محمد80057

ي419929
226دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرانمار طلعت تف 

227دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عباس اسكندر78701

228دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرفرهاد محمد حسن80167

229دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالرحمن صالح احمد104738

230دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحي احمد كريم103551

231دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرباسم محمد جمعة104962

232دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحاتم احمد حميد102149

233دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرهاوري حويز جاسم418600

234دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراركان جالل حسير 516819

يف اسماعيل80158 235دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن رسر

236دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكررسدار رزكار رضا422257

237دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرارشد عزيز مجيد102161

238دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر عبداللطيف عبدالواحد79714

239دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمثي  يحير موس78675

240دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد ناظم قاسم102917

 علي مصطف 419363
241دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف 

242دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي دلشاد شكور79498

243دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي محمد مهدي79253

244دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي ارجان عمران78802

ي417527
245دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرفراس حسير  تف 

246دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد يحير موس104353

247دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرارجان محمد حسير 79418

248دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عباس محمد78743

 محمد علي421254
249دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف 

250دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالرحمن هادي صالح79684

251دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن عدنان كاظم417512

252دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرديدار رسدار نوري422461

253دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرريبوار محمد عبدهللا79482

254دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  جمال زين العابدين80333

255دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عبداالمير كريم422533

256دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرديار موس عباس78890



257دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمراد زين العابدين عبدالحميد79704

258دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد ولي محمد79303

259دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرنجيب ابراهيم احمد80163

260دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكربةريز جالل جبار417647

261دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرروان رمضان عزيز80136

262دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  صابر سليمان79613

263دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكررزكار ولي عباس417572

264دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي كمال وفيق103498

265دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عبداالمير محسن79686

266دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد نوري رفيق422451

ي80307
267دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكركرماينج ازاد عوب 

268دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرقاسم محمد خليل79487

269دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد هادي كمال101587

270دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراسماعيل سليمان هدايت78994

271إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرريبه ر رشيد خورشيد422250

272إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر انور موس422188

273إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمهدي انور اكي 104249

274إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرزكي نشات جواد78889

275إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس تحسير  احمد80117

276إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي محمد علي421245

277إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكربسام حسن جساب79402

278إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكريوسف فالح محمد419392

279إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمجتي  عباس قاسم78838

280إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي هاشم حسير 78804

281إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكريحير رعد حسير 103898

282إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد برهان محمد78912

283إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكريارس كنعان نضالدين79064

284إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرزينالعابدن فخرالدين نورالدين102479

285إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي نوري رفيق421185

286إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد احسان عبدالعزيز79325

287إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عزالدين قادر80268

288إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكركرميان نجم الدين درويش516871

289إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكريالجير  مصطف  عزيز78768

290إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر هاشم عبدالهادي79631

291إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالوهاب احمد عبدالرحيم422181

وان حسير 422492 292إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرسنكر سير

293إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمود كاطع جهاد78882

ي حسن قادر516786
294إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرراسي 

295إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدهللا ستار عبدهللا102185

296إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس فاضل حسن419316

297إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي حيدر اصغر79407

298إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  فالح زينالعابدن516714

299إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد تحسير  احمد104087

300إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي محمود مصطف 79848

301إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  حسن جعفر80184

302إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراسماعيل حمزه جمعه79802

303إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عباس عثمان79333

304إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي مظاهر علي80139



305إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن زكي صالح104552

306إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي محمد وهاب احمد419979

307إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد طاهر رضا79062

308إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي قاسم سمير 79359

309إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي جان نهاد علي78755

 محمدعلي79505
310إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرضياء حسير 

311إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  عبدالهادي محسن80354

312إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرقيوان قني  امير 422211

313إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكررسول رشيد محمد420099

314إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي محمد عباس80079

315إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرسجاد احمد محمدعلي79388

316إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرصادق كريم محمد79430

317إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  برهان محمد80094

318إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  عباس حيدر102416

319إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمود شدهان كريم79473

320إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكركرار قيس انور422429

321إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد عباس خليل102090

ي78900
322إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد علي تف 

323إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد يوسف علي79622

324إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد هاشم عبدالهادي79625

325إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس محمد سليمان420140

ش صالح غريب417467 326إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرهير

327إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  عباس فاضل80034

328إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكركرار كريم زين العابدين102347

329إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرلؤي عباس عثمان80051

330إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي احمد سليمان79725

331إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمد103961

332إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعقيل عدنان عبد102792

333إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  عباس مهدي78660

334إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراسو اكرام محمد422509

335إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عقيل اكي 516521

336إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد ادهم رضاخض 516921

337إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد صالح انوار78783

338إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدالطيف علي فليح104343

339إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراياد فاضل حسن422147

340إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد رسول شكور104972

341إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمسعود نوري رشيد420213

342إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد صالح الدين عسكر78905

343إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعبدهللا محسن علي101744

344إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد علي صابر79833

345إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن علي سمير 78730

ي80275
346إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد علي تف 

347إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعالء حمد محمود421201

348إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد حيدر اصغر79447

349إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرنور صباح عسكر78779

350إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد حيدر شعبان78678

351إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرذوالفقار صالح باقر80153

352إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكريوسف حميد محمد79794



353إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعدنان مفتاح محمدعلي516876

354إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد عمران رمضان422204

355إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي محمد حسير 79268

356إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي حسن احمد80064

357إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرارام مهدي صالح516795

358إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد اميد صبحي102765

359إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس عريان حسير 104520

360إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد عبدالخالق خلف422109

361إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر حسن مردان421260

362إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد محسن حسير 79275

363إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عبدالحسير  مهدي78821

 محمد علي106861
364إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير 

365إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكريونس حبيب احمد79411

ي103912
366إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكركرار هاشم عوب 

367إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد كمال حمةالو79112

368إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد موفق محمدنوري89519

369إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد قاسم عبدهللا516437

370إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرابراهيم لقمان علي79049

371إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرهاجد عماد عريان103978

372إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمرتص  كامل حسن104261

373إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرسيف عدنان رسهنك102519

374إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسام سامي محمود104124

375إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد مجيد قادر79618

376إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  عبدالواحد مختار80132

377إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرثائر زيدان مجيد103634

378إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  قاسم محمد78949

ي شكور102228 379إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرداود وهي 

380إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرجاسم محمد كاظم516783

381إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد رضا موس79662

ي خورشيد79910
 
382إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكركنعان باف

383إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد قاسم كريم79607

384إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراراز كاظم احمد516777

385إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرهزار رشيد محمدعلي104595

386إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  احمد حسير 420012

387إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكربيخال حكيم شكور516788

388إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر علي حسير 79381

389إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد صالح غريب417454

390إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد احمد حسن102263

391إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر علينصيف جاسم420886

392إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد اسماعيل خليل102693

393إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد سيف الدين هادي422157

394إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف  روكان عوض420794

395إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرفريدون غيدان خلف104677

396إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرنزار رزكار رضا422261

397إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن علي هادي80328

398إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرارام اسعد علي516751

399إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعمر كريم حسير 78794

400إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمدباقر علمدار مجيد79905



401إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي الهادي محمد رفيق78801

402إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد رضا حميد79297

403إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي عدنان مهدي79746

404إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرارام اكرام محمد79071

405إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرجاسم محمد كريم79657

406إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  رياض عسكر79313

407إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكربراق نادر حسير 417985

408إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكررسول عبدالحسن مردان79124

409إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسير  عاضي وادي418556

410إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحسن فالح عزالدين89530

411إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرارشد محمد فرج78910

412إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكروسام حسن جساب420937

413إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر احمد صاحب420850

هللا101919  علي خير
414إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمصطف 

415إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد بشارات فخرالدين79823

416إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد علي مردان421290

417إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرزياد طارق احمد79423

418إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد عباس قاسم78833

419إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي حسير  ناظم422169

420إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرشاهير  اكرم عزيز79304

421إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرقاسم رشيد حسير 420109

422إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر عرفان ولي101988

423إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي رضا موس79661

424إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعباس علي حسير 79791

425إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحيدر عباس حيدر101732

426بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد فليح حسن78753

427بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينذكرفالح عبدالقادر سعيد420340

428دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرطالل مصطف  عبدهللا78708

429دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكراحمد حسن عباس79170

430دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي فاضل مهدي78711

431دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمحمد اسماعيل طعمة78813

432دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرعلي بيات ابراهيم78698

433دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرمظاهر يحير كاظم78673

434دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرقادر محمد طعمة418201

435دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكرابراهيم جاسم هالل79493

436دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينذكروسيم يوكسل احمد419859

437إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرحامد حمدان حسن560521

438إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرفرمان مصطف  موس80358

439إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكروليد خليل ابراهيم516395

440إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكرعقيل غازي حسير 418214

441إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكركريم جمعة جاسم80294

 علي420116
442إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينذكررشيد حسير 

1دبلوم عالي2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنوره نهاد رضا102468

2بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزهراء حيدر سمير 79843

3بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزهراء نعمان عبدالرحمن78696

4بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب علي حسن460590

5بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنوال انور احمد422082

6بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىكوناي فاضل مهدي79652



7بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىارن طلعت امير 79636

8بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفرح نجمالدين جهاد79855

9بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشيالن فاروق رضا422475

10بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب غريب احمد79107

11بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمريم محمد زينعابدين420774

12بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسحر جمال احمد78672

13بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة امير مهدي418055

14بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشهيناز ناظم عبدالكريم102774

15بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب سعيد شكور79619

16بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشيماء حيدر مهدي103317

17بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب جاسم حسن422076

18بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشقائق شاهير  مهدي419909

19بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىوسن صبحي حسن422161

20بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايالف احمد سليمان101811

21بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجنار نوري محمد421003

22بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىخيال ازاد حميد79255

23بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمالك خليل ابراهيم419865

24دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرويدة قاسم غيدان104668

25دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنورهان مصطف  كمال78819

26دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىليل خليل صمد102168

27دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب محمد جعفر516531

28دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسندس اكرم حسير 147855

29دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىارساء محمد عباس420307

30دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىليل رضا حسير 80174

زهراء خليل علي78941
31دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

32دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنداء محمد عباس79358

33دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىدنير  رحيم حسير 419343

ى عبداللطيف سمير 80052 34دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبرسر

35دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرباب عاضي خزعل420477

36دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسكينة اكرم حسير 79731

37دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسلوى جبار احمد79145

38دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهناء عبود مطر80297

39دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىامنة نعمان عبدالرحمن79164

40دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسداد محسن محمود79656

41دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىكلسان مهدي محمد78731

42دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىكولدره ن مسيب احمد78662

43دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىندوة نجمالدين شهاب80258

44دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىابتسام كاظم قني 89421

45دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان غيدان خلف103445

46دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسوزان طلعت عزيز78906

47دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزهرة عريان عباس516696

48دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزهراء محمود محمد79017

ايتان علي هالل101519
49دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

50دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىساكار خورشيد قادر79702

بان عبدالكريم محمدعلي79837
51دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

52دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبخشان رحيم محمد79449

53دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمنال محمد جعفر79819

54دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرساب عبدالسالم شهاب104924



55دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىابتسام موس محمود420017

56دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىانعام سليمان حميد79454

57دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبهية رضا احمد420374

ايهان علي محمد105797
58دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

59دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىتوركاي عباس مهدي78877

60دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسداد صبحي حسير 516700

61دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفرح نهاد رضا79916

62دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىانغام حسن طعان79769

63دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمي  جاسم محمد422406

64دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىماجدة خض  محمد420219

65دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاوزكول احمد جعفر516926

66دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىوفاء كمال زينعابدين79379

67دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب كاظم كريم79639

68دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرجاء اسعد غائب104684

ي منصور78827
69دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنادية لطف 

70دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبيمان فاضل عباس516709

ي516502
71دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىلجير  رضا عوب 

جيالن حمزة علي80151
72دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

73دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىستار احمد خليل78995

74دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينة قاسم جمال80250

75دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاتن فاضل عباس421323

76دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفيدان انور شفيق79003

77إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايناس خض  محمد420412

78إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب عصمت محمد420900

79إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنهلة ابراهيم محمد78911

80إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسهيلة سليمان حسير 78894

81إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىساهرة فاضل عباس79510

82إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىليل حميد محمد79444

83إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىكولة باغ محمد418263

84إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهيام ايدن صادق79774

85إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنشتيمان ازاد جابر516934

86إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة صبحي حسن422543

87إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة عدنان خليل78796

88إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسيهان عباس محمود422482

1ماجستير2طوز المركز22447صالح الدينأنيىختام عبدالسالم مصطف 516727

ياقوت عصام علي اكي 80305
2بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

3بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىندى حكيم جمعة70025

4بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب حسن موس80041

5بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة نورالدين عزيز79041

6بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسارة حسير  عبد79263

7بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشهد عدنان متعب418160

8بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبروين كريم حكيم89470

يف417372 9بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمروة برهان رسر

10بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرباب عدنان حميد79234

11بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىافراح نذير غيدان89454

ي79354
12بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبنير  فاضل حف 

13بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمزدة عزيز كرم419223

14بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزهراء رضا محمد79346



15بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينة عامر عبدهللا417351

مها ابراهيم علي79284
16بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

17بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنرمير  صفر محمد79721

ي قاسم516483
18بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسماء هاب 

19بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمي  محمد زيدان80144

20بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىميادة محمد حميد79909

21بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان احمد محمود78832

22بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينة حسامالدين هادي78928

23بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرحاب عبدالسالم مصطف 516731

24بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبيان قاسم كريم78902

25بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىارساء ايدن صادق79786

26بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايشان تحسير  احمد78687

27بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىريمة زوراب رستم78937

28بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايالف طلعت عزيز78680

زهراء علي محمد78798
29بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

30بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسح  حسير  مهدي78924

31بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسماح هادي خلف420095

32بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبنير  احمد زيدان79602

33بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهدى كاظم موس79087

34بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرواء سيفالدين هادي418532

35بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسحر عادل رشيد516749

36بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجنان نورالدين عزيز104883

37بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايالف حسير  اصغر79394

ي78691
 
38بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة صباح ساف

39بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايالف قاسم سعدهللا79885

40بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىعبير عباس مصطف 80353

41بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة عطشان عسكر418652

ق طاهر رضا78979 42بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاستي 

43بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسارة محمد وهاب419992

44بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاية كاطع جهاد104109

45بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان جعفر قني 79862

ريحان عصام محمدعلي516495
46بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

 علي419840
47بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسوزان عبدالحسير 

48بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان كنعان عبدالرحمن103571

49بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجرو ناصح فاتح79867

50بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىدنيا حسير  كامل78791

51بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة جواد نامق78778

52بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشيماء يوسف جهاد80293

ي80066
53بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشيماء حسير  تف 

54بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنغم نزار خورشيد101885

55بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمروة نجاة حسير 79758

56بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىدالل عادل ياسير 80072

57بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاورهان مجاهد عباس104224

58بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىارساء هاشم ولي79134

59بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسبا محسن احمد80169

60بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمالك عباس عسكر422560

61بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاالء عبدالحسير  هاشم101930

نور علي حسير 102453
62بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيى



63بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزهراء محمود وهاب79467

64بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان فؤاد جهانكر102119

65بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىابرار رسول شكور102128

66بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجيا ناظم شكور146328

و رشيد محمدعلي104565 67بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهير

68بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنازك موس عزيز102044

69بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنورسل حسن محمود80055

70بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرويدة محمد حميد79895

71بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهيفاء عدنان خليل103379

ة احمد محمد78901 72بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسمير

73بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىكولزارة وسمان هدايت516938

مأب نجم الدين علي اكي 79749
74بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

75بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنجوى كمال حميد80242

76بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنورسل نوري محمد516918

77بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىدريا فاروق محسن79850

78بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسارة احمد زيدان79178

79بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفردوس قاسم غيدان420194

80بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبنار مجيد قادر422382

81بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبيكرد صباح حسير 516606

82بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاوزلم فاضل زينالعابدن104630

83بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىعبير حازم هادي78716

84بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمروه مجيد حميد79245

85بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىامل جمال عجيب422218

86بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة عبداالمير كريم516886

87بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىغادة عدنان متعب79696

88بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاية منيب خالد79674

89بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىحنان بركان ابراهيم78685

90بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب عرفان ولي101979

91بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة جاسم كريم421108

92بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة صفر احمد79484

93بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمروة ايدن جمال420125

94بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىميالن فرحان فؤاد516639

وسن علي حسير 418577
95بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

96بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنوال مجيد كريم419882

97بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشهد عمر صالح78848

98بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرغدة جمال خزعل78766

ي79351
99بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاروى فاضل حف 

100بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفرح محمود مصطف 101848

101بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشوبو فخرالدين عزالدين79865

102بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنوركان تحسير  احمد103853

ق انور شكور78781 103بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاستي 

104بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرساب عبدالمجيد عبدالواحد78976

105بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىدنيا جبار احمد420179

دنيا نهاد علي78756
106بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

107بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىحنان رمضان عزيز80310

108بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسماح خض  محمد420404

109بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىدعاء سيفالدين هادي420925

ة رشيد محمد417725 110بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسمير



111بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرساب عبدالواحد مختار422173

112دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمروة جاسم كريم79121

113دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمرال عباس صاحب80067

114دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاال عبدهللا سمير 103525

115دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهيمن جمال عجيب421719

ي78896
116دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب علي تف 

117دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب غالب عبدهللا103087

118دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىماجدة مصطف  حميد78738

119دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمروة عدنان محمد420564

120دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنورجان نجيب شاكر80021

فاطمة محسن علي101767
121دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

122دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىارسير  خواكرم حميد79620

بتول سليمان ولي79641
123دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

124دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىكرنول كامل شكور104498

افراح قاسم حمدعلي421013
125دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

126دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبيداء جعفر يوسف78814

ايصو قاسم علي78758
127دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

128دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشناى عزالدين زينعابدين79476

و طالب رشيد105027 129دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهير

130دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهاللة مفتاح احمد104579

131دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزهراء نجمالدين حسن420448

132دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنور هاشم عبدالهادي79627

هللا80315 133دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمانوليا يالمان خير

134دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبنير  هاشم عبدالخالق79414

135دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنوردان حسير  شكور89463

136دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرساب جهاد عزيز80319

137دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان محمد نوري79280

138دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىتبارك محمد حسير 422457

139دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىكولجان تحسير  احمد80130

ساهرة جبار محمدعلي78744
140دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

141دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىولدان جعفر حسير 78702

142دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىوفاء جهاد عزيز78844

محمد78722 143دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىصونكول حازم اكي 

144دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىيرسى حميد حسير 79269

145دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىكورستان ازاد جابر516931

146دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبناز عبدالرحمن محمد420328

147دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب علي محمد78799

ي148678
رؤيا محمد علي تف 

148دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

149دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة سعدهللا حسن420173

150دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان احمد سمير 79890

 علي103161
151دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمالك حسير 

ى ستار احمد79251 152دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبرسر

ي منصور78831
153دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة لطف 

154دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايشان اصغر حميد80179

155دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجنار جمال موس80244

مروة نجاة محمدعلي78953
156دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

157دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجيالن ستار عباس421143

158دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشهلة جمعة احمد422165



159دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة كاظم كريم102016

160دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىابيك حسير  اسماعيل420863

161دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجومان احمد محمد516896

162دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبيجان عقيل عزيز419917

163دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىديريفان قاسم عبدهللا79490

164دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسحر وليد شهاب417598

165دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنور ايدن جمال420136

حنان حسن علي102499
166دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

ي مورتوس516767
167دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمعصومة محمدتف 

ي78895
فاطمة علي تف 

168دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

169دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىحنان كوران شكور422389

170دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىابتسام عاضي خزعل78931

171دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىليل نورالدين حسير 79458

172دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسناء جاسم كريم422568

ايمان قاسم علي78761
173دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

دنيا علي رضا80172
174دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

175دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنهلة محمد احمد78960

176دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسناء فالح جمعة516883

177دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرؤى احمد زيدان79604

178دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنور عباس سعيد79176

179دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىندى مجيد حميد78933

ين سامي عبدالكريم420561 شير
180دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

181إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىملك ايدن جمال420131

182إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب ارجان عمران79299

ي79877
183إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة فاضل حف 

ي منصور78830
184إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىحنان لطف 

185إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىحنان داود صالح420208

186إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىلمياء وليد عبدالخالق417920

187إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجاهدة جهاد عزيز80320

188إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاالء جمال خزعل79046

189إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة عبدالرسول سمير 104537

190إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزهراء عماد عريان103987

ايالف مؤيد علي422377
191إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

192إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة نوزاد محمد79310

193إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاسماء عماد انور103598

194إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىابرار حسير  اصغر79409

195إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمريم ناصح فاتح419899

196إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىديانا كوران شكور516863

197إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىدنيا ستار عبدهللا102200

198إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاسماء محمد منصور79052

 علي79286
199إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسارة ياسير 

200إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنور برهان احمد470392

201إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمه حسن قاسم79382

ي شكور79719 خولة وهي 
202إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

203إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجيالن فاضل قادر78879

204إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمالك موس عزيز79649

205إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنوراي نجدت مصطف  كمال103144

ي منصور78826
206إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنهايت لطف 



207إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب اصغر علي104372

208إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرقية عماد حميد79096

209إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة يالجير  زينالعابدن516459

210إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشيالن ناظم عبدالكريم79348

211إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىتبارك منيب خالد79663

ي78689
 
212إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهالة صباح ساف

213إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنور داود سلمان80252

214إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان داود سلمان80254

215إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب برهان محمد78916

216إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشوخان مهدي صالح516794

217إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب عقيل عزيز419659

218إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفاطمة حسير  حيدر80014

219إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىارساء عبدهللا جمعه80155

دنيا نجاة محمدعلي151041
220إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

221إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىماوى عبداالمير محسن79694

نازلي عصمت حسير 80245
222إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

223إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجنان حسن جساب420970

224إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمالك غازي حسن78721

225إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينة حيدر اصغر79405

226إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان محمد حسير 419942

227إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرؤيا حيدر باقر80301

228إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىاية عبدالرحمن جاسم104995

229إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشهد محمد جمعة104608

230إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشهد روكان عوض422092

231إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىسحر ناظم كريم422447

232إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفدك عماد محمد80059

233إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىارساء خض  محمد420228

234إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىمالك ياسير  طه420151

235إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبنير  خليل سعيد422521

236إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهبة رضا عسكر79098

رساب صباح علي80324
237إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

و وسمان هدايت419822 238إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهير

239إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرؤيا وليد عبدالخالق417906

240إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب عماد حميد79090

241إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايالف طالب عمر516892

242إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىفرميسك نوزاد رشيد102576

مأوى مؤيد علي422359
243إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

244إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايمان جهاد عزيز80322

245إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنور جرجيس اسماعيل79708

246إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينة حسير  كامل78793

247إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىشازين محمد حسير 417830

248إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىارساء عباس مصطف  كمال80073

هللا80312 249إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب يالمان خير

250إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبراء مجيد كريم101553

251إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىغدير يشار احمد78964

252إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنور باسل جهاد421355

ي78774 253إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىصاينار موفق ناج 

ي104424
هالة علي تف 

254إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيى



255إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب عامر حسير 516705

256إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايالف هاشم عبدالخالق79417

ي78817
257إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينة حسن نف 

258إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىزينب محمد احمد79024

االء محسن علي89573
259إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

حوراء حمزة علي420156
260إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

261بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجنان شالل حكيم516833

262بكالوريوس2طوز المركز22447صالح الدينأنيىلوالو محمود جواد104760

263دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهيفاء بهجت جهاد79076

264دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىبتول ابراهيم حسير 422514

رؤيا علي حسن79386
265دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيى

266دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىرمزية عبدهللا رشيد516805

267دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىنيكار محمود مجيد420493

268دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىايه عامر عبدهللا417484

النساء حيدر مردان79174 269دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىخير

270دبلوم2طوز المركز22447صالح الدينأنيىهيفاء نجمالدين حسن516824

271إعدادية2طوز المركز22447صالح الدينأنيىجنان عدنان محمد420144

قاط االيمن32450صالح الدينذكررضوان عطية وردي160089 1دكتوراه2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد جاسم416454 2دكتوراه2الرسر

ي224766
 
ف قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  عبد رسر 3ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد خالد محميد456815 4ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق فرحان خلف459474 5ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسالم احمد ابراهيم454821 6ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالوهاب حسير  صالح455379 7ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر محمود احمد458960 8ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود خلف عبيد458303 9ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود ظاهر حسن454898 10ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد عزيز عبود458912 11ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربها احمد محمد459295 12ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد محمود احمد458966 13ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالوهاب محمد علي160123 14دبلوم عالي2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمار خلف حمد459868 15بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد459652 16بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرموفق ترك محمد159314 17بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي طه احمد227715 18بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي اسماعيل محمد459105 19بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد سليمان احمد228341 20بكالوريوس2الرسر

ي محمد سلمان455373
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعاب  21بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمال ارحيل وهاب228093 22بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبد اخليف محمد455442 23بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمديد طلب عويد458386 24بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلف جاسم محمد459547 25بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلف سلطان احمد456082 26بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرضياء علي طلب160290 27بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد موفق ترك159842 28بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد علي عيىس228591 29بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح عمر خض 228284 30بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد جوير احمد160248 31بكالوريوس2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكررباض محجوب خلف160255 32بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصبار جوير احمد455547 33بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي محجوب خلف455981 34بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم محمد علي161441 35بكالوريوس2الرسر

 علي459302
قاط االيمن32450صالح الدينذكرحازم حسير  36بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفراس محمد علي160136 37بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررائد صالح سلطان459862 38بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسلطان موس عيىس228906 39بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حسن مرعي160259 40بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حسير  احمد454903 41بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربسيم محمد ابراهيم226668 42بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح مخلف دهش459396 43بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  محمد حسون455265 44بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبداالله محمد موس455205 45بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم علي معيوف225043 46بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد علي محمد459123 47بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد علي صالح156020 48بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود احمد غضيب49091 49بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد مجيد فاضل228251 50بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد جوير احمد161445 51بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمزهر ظاهر داغان459407 52بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررعد مطر ابراهيم424411 53بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراياد مخلف راوى230675 54بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطه ياسير  اسماعيل228599 55بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد سليمان محيميد459585 56بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود علي محمد160581 57بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد احمد صالح227238 58بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروجدي خالد محيميد456969 59بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبد حميد عبدهللا228106 60بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن عبدهللا مصطف 227377 61بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عبدهللا احمد459452 62بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا خلف عبدهللا160308 63بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم شعبان علي459539 64بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفتح هللا حسن علي227306 65بكالوريوس2الرسر

 علي459264
قاط االيمن32450صالح الدينذكرهادي حسير  66بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرضياء الدين محمد حمود455044 67بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخليل محمد مرس225351 68بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد خليفة حنوش456040 69بكالوريوس2الرسر

 علي456856
قاط االيمن32450صالح الدينذكرهاشم حسير  70بكالوريوس2الرسر

 علي459258
قاط االيمن32450صالح الدينذكررحيم حسير  71بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغازي تركي احمد225594 72بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالقادر عبدهللا احمد459901 73بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمثي  احمد مسلط456061 74بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفيصل تركي احمد229042 75بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد فرج عبدهللا459760 76بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد خلف ذياب160461 77بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح خليفة راوى225403 78بكالوريوس2الرسر

 احمد علي227303
قاط االيمن32450صالح الدينذكرمثي  79بكالوريوس2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود مهدي احمد454829 80بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخليل ابراهيم عبدهللا459197 81بكالوريوس2الرسر

 علي455970
قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حسير  82بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عبدهللا سليمان454991 83بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم حسير  عليوي160339 84بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراكرم احمد مسلط230184 85بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرضياء الدين حسن علي455395 86بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجاسم حسن احمد456510 87بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد خلف عبدهللا157365 88بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرناظم احمد محمد455588 89بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  طه رشيد225532 90بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح مخلف راوى226611 91بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفيصل في  ادريس456569 92بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرقصي رفاع محمد225539 93بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  عبدهللا حسير 455183 94بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكركرم احمد عباس228998 95بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربرزان عطية وردي160078 96بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد عبد459017 97بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرضامن ياسير  ثامر159980 98بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسمير سليمان محمد455666 99بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرهيثم خلف حمود459510 100بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر محمود عبد455191 101بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراكرم سالم احمد454825 102بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرتعبان خالد محيميد224425 103بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالقادر يوسف عياش458935 104بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمار عطيه خلف458876 105بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعادل عبدهللا عابد455988 106بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق حسن صالح226958 107بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرانمار حامد بدى455524 108بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسامة عبدهللا رشيد160155 109بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالعزيز احمد عبود459850 110بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد عبد خلف160022 111بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرماجد محمد جاسم160178 112بكالوريوس2الرسر

 علي456012
قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم خض  113بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرزياد خلف عبدهللا160263 114بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراكرم سهيل نجم230196 115بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسماعيل مطر حسير 458806 116بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد صبحي منديل228897 117بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد ابراهيم خلف225781 118بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمطلك اسعود خلف456339 119بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد طه احمد459035 120بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمهند خالد حسير 226718 121بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد فارس علي424478 122بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عكاب سعود459468 123بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرقصي سلطان عساف455713 124بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  عزالدين عبدهللا455983 125بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد احمد ياسير 160482 126بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد ابراهيم حسير 228118 127بكالوريوس2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرطابان احمد عبود459847 128بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمال فرج جمعة454802 129بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرقبس احمد عبود459904 130بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحميد جاسم محمد455319 131بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمزاحم محمد علي160132 132بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعثمان عطية وردي459314 133بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجاسم محمد علي160127 134بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلف جمعة خلف455573 135بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عطية خلف455271 136بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمشتاق مرعي حسن455673 137بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغازي في  ادريس456578 138بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد يوسف عياش228481 139بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم محمد احمد456891 140بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخليل احمد محمد471498 141بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  ابراهيم مخلف454815 142بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عبدالهادي سليمان471305 143بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حسير  خلف225395 144بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررواد نايف مصطف 456955 145بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسالم خلف موس225583 146بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمهدي صالح موس225576 147بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمنهل فرج سلطان226199 148بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح احمد خض 454938 149بكالوريوس2الرسر

ي محمد455406
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعزالدين عاب  150بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمراد طه علي455338 151بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالسالم محمد علي160112 152بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحاتم عبدالجبار احمد160397 153بكالوريوس2الرسر

 علي227172
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن حسير  154بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد يوسف مرعي459146 155بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحاتم كرامة زعال227530 156بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالمجيد ابراهيم جايد228404 157بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعد امرير علي455037 158بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد سلطان عساف456937 159بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحميد خلف عمر471348 160دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسام سميط عواد159890 161دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد شعبان علي227255 162دبلوم2الرسر

 علي228495
قاط االيمن32450صالح الدينذكرراكان حسير  163دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حسير  صالح160160 164دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حميد غضيب455817 165دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرشهاب حشاش ياسير 455365 166دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسامة جزاع محمد160409 167دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالقادر فرحان خلف459580 168دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي خلف حمود229372 169دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريونس اسماعيل محمد454909 170دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم معيوف احمد459526 171دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا محمد عويد226987 172دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد اسماعيل محمد455727 173دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمعة عطية حسير 230733 174دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد ابراهيم نجم225261 175دبلوم2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرسالم حمد حسن455016 176دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حسير  حميد224552 177دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحمد علي وهاب455457 178دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراكرم حمد حسن455070 179دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمناع صالح حميد226449 180دبلوم2الرسر

 علي459180
قاط االيمن32450صالح الدينذكرسالم حسير  181دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد خلف عبيد458892 182دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمار جاسم محمد226951 183دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفتحي حسير  حوري458784 184دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد جاسم230310 185دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  صالح وهاب159824 186دبلوم2الرسر

 علي230210
قاط االيمن32450صالح الدينذكرصدام حسير  187دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عبدالرزاق سليمان228606 188دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمانع ابراهيم علي224750 189دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكركامل حسير  احميد160214 190دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمهدي شيت حمد456828 191دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالهادي حسير  صالح160186 192دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفراس محمد جاسم456109 193دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنايف ادريس خلف456168 194دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرضياء اسعيد وهاب227542 195دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي خلف عبدهللا159831 196دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  اسعيد خلف455601 197دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي شامخ علي456055 198دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد ارحيل وهاب159899 199دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمبارك احمد سلطان225854 200دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصابر محمد حمد456113 201دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد طه رشيد227014 202دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد نجم230471 203دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عبد عبدهللا227089 204دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعواد حسير  محمد160151 205دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد ثائر احمد156516 206دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعدي سلطان عساف455705 207دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجاسم عويد جاسم459866 208دبلوم2الرسر

 علي459567
قاط االيمن32450صالح الدينذكرطارق حسير  209دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرموس خضير محمد159904 210دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراركان صالح سلطان459450 211دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمدامير  شهاب احمد456048 212دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي يحير ابراهيم456146 213دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغالب صالح سلطان458885 214دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطه حسير  حميد224861 215دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرربيع اسماعيل نجم230192 216دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد ثابت حسن459603 217دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحامد محمد عبدهللا459870 218دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمثي  يوسف مرعي458349 219دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرضياء اسماعيل خلف458970 220دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد مخلف حماد455973 221دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد خليفة456573 222دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح شاكر صالح458728 223دبلوم2الرسر



 علي459232
قاط االيمن32450صالح الدينذكرقاسم حسير  224دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد اذياب حشاش160146 225دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد علي ابراهيم230426 226دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبداللطيف محمد علي160116 227دبلوم2الرسر

 علي227155
قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حسير  228دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمثي  ابراهيم زايد230238 229دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسامة احمد رشيد459310 230دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبيد جوهر احمد224915 231دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد سعدي علي230269 232دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفالح عسل بدى458926 233دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرهاشم احمد عباس459381 234دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عباس امنيخر455961 235دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود محمد مريس455566 236دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحاتم عبدالكريم زكام230262 237دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد امير  جهاد459045 238دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا عبد خلف230288 239دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمروان نوفل احمد454933 240دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح اسماعيل محمد459095 241دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم حسير  عبيد161474 242دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفارس خميس رجب455906 243دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد ابراهيم اسماعيل224960 244دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروسام محمد عبدهللا455579 245دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا محمد حسير 455617 246دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد طه رشيد224342 247دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررياض علي محجوب459189 248دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد حسير  محمد459389 249دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد خلف ابراهيم426180 250إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسليمان جمعة حمد224637 251إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن رفاع عيىس477205 252إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرممدوح سالم خلف455484 253إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالموجود طه محمد477546 254إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنزال يونس رمضان459402 255إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمود احمد415938 256إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمعة عويد زيدان455476 257إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر فرحان عبود459612 258إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن خلف عبدهللا470823 259إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود علي غثوان227263 260إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريارس محمد خلف459305 261إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغالب علي عبدهللا459821 262إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرثامر سالم عبدهللا470809 263إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر عطية خلف227315 264إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصابر صالح مخلف229440 265إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحسن اسماعيل نجم230186 266إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنشوان عبد مريس459600 267إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعليان احمد عبود456950 268إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروضاح عزيز عبود459660 269إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررساج جمال حميد459411 270إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالمنعم محمد عبدهللا230255 1ماجستير2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرسامي عيىس ابراهيم227478 2ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربراء يونس عطية226598 3ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرهمام نعمة حسير 161458 4ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرليث احمد محجوب458897 5ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعليان عزيز عبود458916 6ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعال حمد علي159863 7ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمروان حامد علي224356 8ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغازي ابراهيم عباس456888 9ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد صالح مريس226545 10ماجستير2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروسيم صالح خلف455721 11بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد شهاب حشاش227655 12بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصادق حمد عبدهللا477250 13بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريونس نزال رمضان455027 14بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعالء سهام محمود477648 15بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالحكيم الياس خض 160565 16بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي رفاع محمد459838 17بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالسالم يوسف عبد459518 18بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حميد حالول459656 19بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعد رمضان خليفة225941 20بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلف عبدهللا خلف455004 21بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عويد جاسم224432 22بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق احمد علي456666 23بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم نعمة عبدهللا455302 24بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد جاسم سلمان160085 25بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروعد علي سليمان455325 26بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد محمد حمد456899 27بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعثمان محمد عبدهللا455294 28بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر جاسم محمد456488 29بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد فرج سلطان227296 30بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا سالم انهير227214 31بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجاسم عبدهللا محمد224373 32بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرانمار عبدالرزاق عبدهللا154873 33بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود محمد جاسم225232 34بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعد حسن خضير230285 35بكالوريوس2الرسر

ي محمد خاير224564
قاط االيمن32450صالح الدينذكرهاب  36بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفهد محمد حسن225146 37بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد نواف احمد224495 38بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمطلك احمد سالم160286 39بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد فرج سلطان227288 40بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطارق ارحيل وهاب224827 41بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرراجح محسن برزان459426 42بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمثي  احمد محمد455591 43بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ملحم محمد224795 44بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي نواف عبد224703 45بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرانمار في  ادريس456175 46بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر صالح خلف227023 47بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفارس حسن اسماعيل230179 48بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبد احمد محمد456323 49بكالوريوس2الرسر



 علي459413
قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حسير  50بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد محمود علي230447 51بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم احمد عبدهللا455697 52بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن جمعة خلف160061 53بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  دعبول خلف161453 54بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد سعدهللا جمعة455914 55بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق معيوف احمد459484 56بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد نواف ابراهيم225406 57بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم ادريس عبدهللا455252 58بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد جمال اسماعيل230241 59بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح حميد محمد459744 60بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمال اسماعيل عباس229284 61بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد داود سليمان228226 62بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي خلف حمادة224980 63بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجميل ناظم صالح471125 64بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفيصل غازي عباس228882 65بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن هاشم حسير 226582 66بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعذاب صالح حميد225133 67بكالوريوس2الرسر

 علي459562
قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن حسير  68بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحمزة عبدهللا رشيد160592 69بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد صالح علي455058 70بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حسير  محمد230611 71بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفوزي رفاعي ابراهيم226561 72بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالواحد اسعيد وهاب154841 73بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحيدر غانم رفاعي458318 74بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد محمد عبد230384 75بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد حسير 160326 76بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد فائز محمد459569 77بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد حسون225036 78بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد خالد حسير 470788 79بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عبدهللا سليمان230632 80بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  احمد محمد459532 81بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر محمد جوير160053 82بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن فرحان رمضان456554 83بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عبدالمنعم خلف154820 84بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمهند احمد محمد456941 85بكالوريوس2الرسر

 علي459049
قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حسير  86بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح احمد اخليف458751 87بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرامير غانم علي456927 88بكالوريوس2الرسر

هللا حماد229427 قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود خير 89بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسام خليل محمد224541 90بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنزهان شعبان اسماعيل470847 91بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبيد خلف عبيد458770 92بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد عبد محمد226618 93بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحامد ظاهر حسن456097 94بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالسالم محمد ابراهيم225758 95بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروئام محمد سلطان159927 96بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي احمد اسماعيل456843 97بكالوريوس2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرصفوان احمد محمد230315 98بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغزوان صالح عبد156647 99بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمهند علي مرعي459855 100بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد علي احمد456536 101بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالجبار ابراهيم عبد160367 102بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرداود نعمة حسير 157185 103بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروسام عبدهللا ذيبان456915 104بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود محمد حسير 455606 105بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم صدام عبدهللا455243 106بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسامال صباح ابراهيم225443 107بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراياد سليمان محيميد225453 108بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروسام خلف موس225766 109بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسلطان عبدهللا سلطان226966 110بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود شاهر منديل225237 111بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد محمد عبد160395 112بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجاسم حسير  جاسم227631 113بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفراس باهي خلف225434 114بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد جوير سليمان459776 115بكالوريوس2الرسر

 علي225307
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حسير  116بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغازي عبدالرزاق عباس458863 117بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبدهللا161448 118بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن عواد تبان458399 119بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمجيد حطاب مجيد160403 120بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح يحير صالح455640 121بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررامي مطلك عيىس224989 122بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  خليفة خلف227281 123بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرأكرم يوسف حمد230349 124بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسفيان علي طلب455390 125بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد جوهر صالح459670 126بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم احمد علي160139 127بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد مربد خليفة455224 128بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفراس سالم عيىس224520 129بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالجبار ابراهيم مجيد160332 130بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر صالح احمد224801 131بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالحميد صالح مريس226529 132بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حميد مجبد459445 133بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحسن ابراهيم مخلف459368 134بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالنارص ابراهيم عبد455312 135بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا عواد تبان459841 136بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسالم محمد علي225069 137بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن عطية وردي159956 138بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنجم عبدهللا مذود230204 139بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالحكيم صبحي حسير 224595 140بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي صالح وهاب156598 141بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعدي موس راوي459895 142بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  احمد سالم160280 143بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرزياد اياد حمد160599 144بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد نهر محمود157060 145بكالوريوس2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحجوب بشير عيىس226523 146بكالوريوس2الرسر

 علي160538
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حسير  147بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرباسل احمد علي227561 148بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عطية456102 149بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ادريس يونس227593 150بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عبدهللا احمد459459 151بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد زيدان خلف455452 152بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد نوري ادريس227672 153بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربشير غانم علي459786 154بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعسل نواف عبد224690 155بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايرس عبدهللا حمد224743 156بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرهاشم احمد عبيد455238 157بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعد محسن برزان477256 158بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر سالم نهير227201 159بكالوريوس2الرسر

ي227488
قاط االيمن32450صالح الدينذكراحسان ابراهيم عاب  160بكالوريوس2الرسر

 علي458413
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا حسير  161بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد صالح خلف459417 162بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد اسماعيل جميل160017 163بكالوريوس2الرسر

 علي اسماعيل230247
قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  164بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود يونس مخلف160235 165بكالوريوس2الرسر

ي شاكر خلف459573
قاط االيمن32450صالح الدينذكرهاب  166بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرضيا جمعة عويد225884 167بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمار بشير عبدهللا459767 168بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربسام محمد جاسم226660 169بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود محمد احمد224383 170بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عبدهللا حمد160228 171بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررياض صالح احمد160487 172بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي سهيل نجم228411 173بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسيف صالح حسير 228370 174بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلدون جاسم سلمان160076 175بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنبيل عطية حماد225109 176بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود محمد حسير 227338 177بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر عودة عمر225848 178بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمهند محسن علي459534 179بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرليث عبدالرزاق مطر455660 180بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالسالم محمد حمد456904 181بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد احمد225545 182بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد عبدهللا عبد227554 183بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح عواد رمضان227648 184بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمثي  حميد جاسم227705 185بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن احمد محمد456470 186بكالوريوس2الرسر

ي خلف416193
قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود راض  187بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغسان خالد محيميد225140 188بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد امرير علي455031 189بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصباح فالح خلف459764 190بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  محمد صالح161462 191بكالوريوس2الرسر

ي سهيل456493
 
قاط االيمن32450صالح الدينذكرسلوان صاف 192بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود عمر مجبل160217 193بكالوريوس2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرفالح حسن رسحان459844 194بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسلمان عبدهللا سلمان455333 195بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم محمد خلف456832 196بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حميد جمعة159848 197بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررامي حماد حمد155519 198بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمض  خالد محيميد229415 199بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسامي ابراهيم جايد225076 200بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربارق عزيز مجيد459523 201بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد علي عبدهللا459858 202بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ثامر محمد456472 203بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكركثير احمد حسير 225931 204بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حسن شعبان230604 205بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمعد موفق علي227740 206بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربارق خالد محميد225550 207بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي احمد ضامن159989 208بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد سميط محمود455651 209بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسبهان اسماعيل نجم227118 210بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق صالح وهاب160034 211بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطه حسن سعيد225116 212بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد صالح محمود459898 213بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروسام خلف سلطان459353 214بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي طه رشيد155609 215بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حمد حديد159895 216بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرميرس خلف عبيد459028 217بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفهد وضاح يوسف226474 218بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصائب ابراهيم خض 160390 219بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد نجم منديل456675 220بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرلؤي سلطان عساف455945 221بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد هايس عيدان225424 222بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد علي مخلف226464 223بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررامي رمضان محمد225268 224بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالمجيد عبدهللا محمد226928 225بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمنير خلف محمد455690 226بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عبدهللا فرج225093 227بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراركان توفيق محمد458334 228بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالهادي حسن خلف456465 229بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحميد احمد خلف455480 230بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرليث محمد ابراهيم230660 231بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمعي   خلف احمد160346 232بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عيىس حسير 157619 233بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريارس غانم رفاعي458815 234بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنوفل خلف عبيد230159 235بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد مرعي حسن160375 236بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم عليوي خض 459500 237بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطه ابراهيم علي225207 238بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرضمير ابراهيم عباس455611 239بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرليث سلطان عبد459212 240بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنصير سعيد جاسم459514 241بكالوريوس2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد علي حسير 228385 242بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح محمد عمير454794 243بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد خالد حمد224508 244بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرباسم خلف حمود455306 245بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمران حسن رسحان459722 246بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمانع احمد مخلف458341 247بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسعد نواف احمد224841 248بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعادل خض  خلف455386 249بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبدهللا455343 250بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ابراهيم مخلف454809 251بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرهيثم محمد جاسم227229 252بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعود محسن برزان459436 253بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر محمد خلف155533 254بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحميد مربد مجيد230217 255بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسامة يونس اسماعيل459116 256بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغسان خلف عبيد230165 257بكالوريوس2الرسر

ي خليفة455692
قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد راض  258بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد عباس459374 259بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربسمان عطية وردي225965 260بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالجادر احمد عبود227128 261بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغزوان حامد علي455508 262بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن كتاب حمد155167 263بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالعزيز احميد محيميد160387 264بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمروان ابراهيم احمد456542 265بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراركان ياسير  يونس224735 266بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر خلف عبدهللا155356 267بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرليث ياسير  درويش159974 268بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغيث رعد صالح225084 269بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعالء محمود احمد459223 270بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر اسماعيل جميل159995 271بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد محسن يونس227605 272بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر غضبان شباط229405 273بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عبدالهادي سليمان455795 274بكالوريوس2الرسر

 علي عويد159837
قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  275بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد حديد227220 276بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسيف علي شعبان228613 277بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  نزال رمضان224717 278بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد عبد230134 279بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد خليف محمد159912 280بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم جوهر احمد230705 281بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعثمان احمد خلف225315 282بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر عيىس عويد455621 283بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنوري في  ادريس456184 284بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالهادي احمد حمد160224 285بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن شعبان احمد160144 286بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسامة احمد محمد160611 287بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطه خليفة خلف227269 288بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد اسعيد خلف456460 289بكالوريوس2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكراياد خالد حسير 225978 290بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلوان محمد حسير 230404 291بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخليفة عزيز خليفة455250 292بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررافع عويد علي459908 293بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنشوان عبدالقادر صويلح225281 294بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفاروق رفاعي ابراهيم226571 295بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد جمعة خلف160028 296بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عبد عبدهللا455401 297بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي احمد حسير 459239 298دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربراء محمد جوير230199 299دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعطية جزاع محمد230518 300دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخليل ابراهيم معيوف459718 301دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمثي  فرج سلطان224608 302دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حميد جمعة455555 303دبلوم2الرسر

ي ادريس459886
قاط االيمن32450صالح الدينذكرفيصل الماب  304دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حسن صالح227032 305دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عسكر ظاهر416367 306دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسامي محمد علي160181 307دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد حسير  عبدهللا471513 308دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد خلف عبدهللا459550 309دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي محسن علي459629 310دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد هايس عيدان225428 311دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا محسن برزان459431 312دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجاسم محمد خلف230092 313دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد حميد227335 314دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد محمود ياسير 455734 315دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عودة عبدهللا416554 316دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريارس حسن علي67813 317دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصفاء محمد حمود224557 318دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررمضان ابراهيم علي456485 319دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي ويس دلي225380 320دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرليث محمود حمد160380 321دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعثمان محمود عبد458759 322دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حسن احمد227382 323دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد هاشم ياسير 228129 324دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرقيض عيادة وسىمي227328 325دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرليث عبدالمنعم خلف160407 326دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراياد حسير  بالل228379 327دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالقدوس خلف محمد227006 328دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  رجب عبدهللا226651 329دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد هذال بهار227370 330دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررياض ابراهيم عبدهللا459139 331دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد هاشم ياسير 156684 332دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعد شاهر منديل225249 333دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرالمثي  يوسف حمد230361 334دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد هايس عيدان225416 335دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد اسعود خلف456330 336دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربسام علي حسير 160164 337دبلوم2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرسيف جمعة حميد456525 338دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفيصل رفاعي ابراهيم226552 339دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  احمد ارزي    ج227246 340دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم خلف عبدهللا225911 341دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصابر احمد خلف230536 342دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق صالح محمد471620 343دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد علي خلف227547 344دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عبدالمنعم خلف227108 345دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد عبد160469 346دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر عبدهللا سلمان230723 347دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  عالوي ظاهر225029 348دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر محمد جاسم427191 349دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسامة فاضل ابراهيم160360 350دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود جوير سليمان459690 351دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد ابراهيم خلف225787 352دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن محمود علي224361 353دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد صالح خلف459422 354دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد علي سلطان230121 355دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد حسير 160320 356دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد رشيد احمد455584 357دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عباس230273 358دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح ابراهيم علي456479 359دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي ابراهيم علي427185 360دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق كتاب حمد230324 361دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحميد محمد علي225564 362دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد حمد456896 363دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخليل ابراهيم علي427193 364دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصقر عبدالعزيز عبدهللا459204 365دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمروان موفق محمد227726 366دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  محمد ياسير 160545 367دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفاضل حميد جوير161476 368دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  طه احمد470988 369دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسالم حسن رسحان459726 370دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم حسير  صالح160183 371دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  خلف عبدهللا225894 372دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالحليم علي عبدهللا471248 373إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد عبود موس456157 374إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمض  محمد جوير471319 375إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمنير محمد علي155756 376إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخليل خلف خليل455359 377إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا احمد علي477532 378إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرانس الوجود فواز مخلف471652 379إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد علي مخلف228166 380إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عبد محمود456758 381إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالهادي صالح حميد155288 382إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخليل ابراهيم حسير 159405 383إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنارص محمد خليفة456530 384إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عطاهللا علي471283 385إعدادية2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي محمود علي160560 386إعدادية2الرسر

ي سهيل156989
 
قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد صاف 387إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد طلب جاسم159198 388إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرزاهر صالح عبد455809 389إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمراد رمضان احمد228564 390إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد علي458369 391إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد سطم مطلك227401 392إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عطية حماد230558 393إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمليك جمعة عويد455517 394إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعطية حسن صالح471273 395إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعاصم اسماعيل خلف157662 396إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعطية صالح هزاع154804 397إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكركريم نعمة سليمان470850 398إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعالء عبدالموجود طه471428 399إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عبيد محمد224451 400إعدادية2الرسر

ف فارس محمد470776 قاط االيمن32450صالح الدينذكرارسر 401إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسامة خالد عبدهللا458872 402إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد دعبول خلف161464 403إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق احمد ارزي    ج471180 404إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد دحام حسير 156322 405إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمود علي477558 406إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عويد زيدان471407 407إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح محمد مرعي225917 408إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالهادي حسير  مخلف154850 409إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح خليل احمد158742 410إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق صالح حميد160530 411إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربشير مربد خليفة458944 412إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنزهان حمود مسلط471640 413إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراوس علي خلف160525 414إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريارس عمار جاسم226940 415إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد صالح حميد226978 416إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراديب حسن رسحان471209 417إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمار عبد مريس227470 418إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروسام جمعة خلف455415 419إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعطية احمد هزاع154796 420إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حميش مجيد160192 421إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد فاضل رفاعي470878 422إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحمد حميد خلف459695 423إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايمن عبدهللا عويد156420 424إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عويد سميط159970 425إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حطاب مجيد224665 426إعدادية2الرسر

ي رمضان احمد470895
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالغي  427إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحروس احمد عبد227052 428إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد سالم حسير 477289 429إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد وضاح محمد230409 430إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح غضبان شباط458408 431إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريارس محمد خلف155552 432إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن عبدهللا طلب459879 433إعدادية2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرامجد سالم احمد477483 434إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود جمعة عاشور477620 435إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد صالح محمود471113 436إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حمد خلف158889 437إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالمالك ادريس سلطان227029 438إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن عبدهللا جميل155637 439إعدادية2الرسر

اس خلف سلطان470803 قاط االيمن32450صالح الدينذكرني  440إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصادق ثائر ياسير 159167 441إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمال محمد مريس227516 442إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرقصي يحير صالح477583 443إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد عبدهللا حمود155060 444إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررعد احمد عبدهللا156182 445إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرزياد خالد حسير 226726 446إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حسير  عبد228419 447إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحارث احمد محمد228296 448إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حسير  طلب158918 449إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد اكرم عبدهللا471159 450إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد سلطان بدوي154981 451إعدادية2الرسر

ي احمد محمود456766
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالغي  452إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد خليفة عالوي455352 453إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرموفق ميرس محمد227510 454إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ياسير  بكر155214 455إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمهند موفق علي226706 456إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصخربن عبدالعزيز عبدهللا477308 457إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررافع محمد خلف471609 458إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد علي عبدهللا415380 459إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد جاسم156796 460إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعد محمود سالم156132 461إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروضاح ابراهيم رجب471291 462إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطلب ياسير  بكر155230 463إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد نوري خلف155366 464إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمؤمن صالح حسير 228395 465إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد نضهللا عبدهللا459712 466إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرليث عبدالمنعم خلف459040 467إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حسير  عسكر415398 468إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حسير  احمد156888 469إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن رمضان علي470930 470إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمخلص محمد حمود155412 471إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد جاسم157224 472إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم احمد حمد155619 473إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق احمد صالح230585 474إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحميد جوير سليمان470900 475إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايمن ثائر احمد230250 476إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرتيسير احمد تركي154758 477إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد محمود سليمان227577 478إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر عبدهللا خلف158961 479إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن محمد حسن471261 480إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالحكيم مثي  عبدالجبار471447 481إعدادية2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا ياسير  عبدهللا225772 482إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد خلف حمد477602 483إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريوسف مديد طلب471129 484إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عبد جاسم225328 485إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالعزيز عمار جاسم155078 486إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمخلص ابراهيم خلف157742 487إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرزهير غانم علي470907 488إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايمن صباح خلف415872 489إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عبدهللا جميل155593 490إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر جاسم سلمان224901 491إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخميس صالح احمد471226 492إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجنيد علي زايد230341 493إعدادية2الرسر

هللا محمد حسير 156242 قاط االيمن32450صالح الدينذكرخير 494إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبد خلف صالح470781 495إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسفيان شعبان جماد415216 496إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرموفق عبدهللا مخلف230460 497إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر علي مريس471302 498إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرلقمان الحكيم حميد عزيز457049 499إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلف حميد سليمان157034 500إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد محسن برزان470822 501إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر محمد ثلج226694 502إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرموفق عبدهللا عويد471032 503إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعيد خلف موس157691 504إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد نكتل محمود224775 505إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم عامر حميد459462 506إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرانمار ذياب خلف157654 507إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد عايد470948 508إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد خالد صالح160329 509إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ابراهيم خض 157288 510إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرانس عبدالرزاق سعود456773 511إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد سميط عبدهللا471240 512إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمهدي احمد سلمان477520 513إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم رضوان عطية155837 514إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلف طه خلف159661 515إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد خالد علي224851 516إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالباسط خلف محمد155084 517إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرهشام محمد سلطان471604 518إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد غلب جاسم159181 519إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق عامر حسن470870 520إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر عبدالعزيز حسير 159963 521إعدادية2الرسر

ي احمد470755
قاط االيمن32450صالح الدينذكرذياب ثويي  522إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريارس عبد خلف155780 523إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرزياد عبيد حمد224487 524إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحكيم جابر سالم157081 525إعدادية2الرسر

هللا نزال رمضان471010 قاط االيمن32450صالح الدينذكرخير 526إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعيىس طارق محمود470903 527إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد ثامر محمد158730 528إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن صالح حمود224813 529إعدادية2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد خالد جي 471379 530إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطارق صالح مطر156965 531إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد يونس علي477627 532إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم ابراهيم محمد159881 533إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسيف علي خلف154830 534إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالنارص حلو بدى160175 535إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجميل جمعة صبار470769 536إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررامي عبدالقادر حسير 471017 537إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد رافع عواد471046 538إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي هايس عيدان154855 539إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعدي احمد عسكر416384 540إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررامي حسير  عبد160412 541إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد شعبان اسماعيل456549 542إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرماجد عبدالمنعم خلف156817 543إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالهادي محمد عبد160465 544إعدادية2الرسر

ي161452 قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي خلف عمير 545إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفيصل محمد حمود156807 546إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد ظاهر456092 547إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالعزيز محمد حمد470798 548إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخالد احمد وسىمي160576 549إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنشوان منىسي تاية155261 550إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعالء سلطان بدوي154972 551إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعد احمد عبدهللا155819 552إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد كامل خليل456107 553إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد ابراهيم خلف154810 554إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربشير خليل ابراهيم477359 555إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربسام حمادي احمد156663 556إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر نواف احمد156222 557إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلف عالوي جدوع156480 558إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمنتظر سليمان احمد160296 559إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرراكان عطية وردي156163 560إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراركان عدي سلطان456046 561إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد مرعي حسير 471134 562إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد كردي477405 563إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد هيثم محمد477225 564إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عيىس حسير 158688 565إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد نوفل احمد477299 566إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروضاح دعبول محمد415694 567إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمروان ابراهيم زايد156458 568إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن جوير خلف160169 569إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود علي عسكر228142 570إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرموفق محمد امنيخر154862 571إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمعة احمد اسماعيل456839 572إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرماهر عادل مرعي155339 573إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  شعبان محمد456822 574إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرهالل خلف صالح225869 575إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمار محمد عبدهللا227457 576إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمود يونس عطية459627 577إعدادية2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلف حميد محمود471296 578إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر محمد علي225058 579إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسعد محمد موس470793 580إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالستار صبار جوير455540 581إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد خالد علوان456152 582إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفيصل نوري خليف161446 583إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمقداد رمضان احمد225298 584إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  فرحان نجم155009 585إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالواحد صالح وهاب454886 586إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي محسن برزان470896 587إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حسير  سميط157001 588إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروائل علي ابراهيم154963 589إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرزيدان عطية وردي224579 590إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد اسماعيل جاسم470813 591إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسماعيل ياسير  عبدهللا228486 592إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربارق عبدهللا عبد157254 593إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد خالد محمد160066 594إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنمير سلطان عساف455935 595إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حطاب مجيد155581 596إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم عبد خلف155801 597إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمار احمد بدوي155738 598إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسطم حجاب سعود459288 599إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالكريم منصور حلو227000 600إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنجمان ياسير  يونس157719 601إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرناطق هالل نجم477942 602إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن ابراهيم محمد159865 603إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر خلف اعشوي156546 604إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكركامل نعمة سليمان470925 605إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريارس عماد محمد224784 606إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايمن احمد عبدهللا456909 607إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر سعيد جاسم159067 608إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن شهاب احمد415798 609إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعدنان مروان عطية459321 610إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا خليفة خلف154994 611إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربسام مذري نهر155404 612إعدادية2الرسر

 علي455062
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حسير  613إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرماهر عبدهللا ابراهيم157018 614إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصباح احمد اسماعيل156268 615إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن علي شعبان470934 616إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد اسماعيل نجم459022 617إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد وضاح يوسف226496 618إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن وطبان ادريس157046 619إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد زيد سبهان157756 620إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرلؤي اسماعيل عبدهللا156863 621إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ياسير  يونس157727 622إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عبيد عبدهللا227324 623إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعزمي عبدهللا عابد477630 624إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرميثم عبدهللا احمد477471 625إعدادية2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرهيثم عبدالرحمن احمد155186 626إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمار عبدالرحمن موس471568 627إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرزكريا رمضان خليفة456778 628إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايهم مذري نهر154789 629إعدادية2الرسر

ي حسير  عبد160415
قاط االيمن32450صالح الدينذكرهاب  630إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا شاهر محمد477572 631إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حسن ثامر159856 632إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراركان حسن عبيد154767 633إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايمن علي ابراهيم157145 634إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسام محمد فرج157684 635إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريونس مديد طلب471169 636إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر جاسم محمد415344 637إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد خالد حمادي456963 638إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراكرم عبدالمحسن خلف457061 639إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعباس غازي عباس477499 640إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق غازي عباس477422 641إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن جوهر حسير 471234 642إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمعاذ سلطان عبدهللا157203 643إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرالحكم ملحم محمد227138 644إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغزوان منىسي تاية155278 645إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد في  خليف156536 646إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخلف محمد خلف230106 647إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجاسم حميد حسير 155423 648إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد علي161456 649إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسامة محمد جميل155252 650إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمعة موفق ترك159113 651إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنامس هاشم ابراهيم156255 652إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعثمان نهر محمود160237 653إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد ادريس احمد224970 654إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي سليمان جمعة158790 655إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد خالد ابراهيم158832 656إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد ابراهيم احمد160618 657إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريارس عبدهللا علي158951 658إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمرتص  محمد حسير 156982 659إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمروان هاشم طه157321 660إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسالم علي عبدهللا470937 661إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد احمد158770 662إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرانور دعبول خلف456200 663إعدادية2الرسر

 مرعي حسير 471140
قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  664إعدادية2الرسر

ي علوان خلف227569
قاط االيمن32450صالح الدينذكرهاب  665إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد فاضل عباس160490 666إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرضياء نشوان عطية159986 667إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرممدوح احمد عطية156613 668إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر يارس علوان456920 669إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريوسف اكرم حمد455212 670إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد خليفة محمد416351 671إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعامر صالح عبد454916 672إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراثير حسن شعبان154778 673إعدادية2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرعماد حسن اسماعيل230174 674إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم477319 675إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر شاكر صالح155378 676إعدادية2الرسر

هللا صالح حمود159129 قاط االيمن32450صالح الدينذكرخير 677إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفرحان علي اسماعيل156633 678إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح فالح خلف471222 679إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنزهان ابراهيم رجب161470 680إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد228580 681إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحاتم مثي  عبدالجبار471463 682إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي احمد علوان470995 683إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالحافظ دعبول خلف161450 684إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد خلف اخضير160459 685إعدادية2الرسر

 علي عبدهللا155488
قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  686إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي صالح شكر459754 687إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد يونس حميد227099 688إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حمد خلف158860 689إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد علي عبدهللا227163 690إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالمانع احمد عبدهللا455627 691إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرانمار محمد حمود225019 692إعدادية2الرسر

ي خلف415676
قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا راض  693إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن حسير  محمد459555 694إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد صالح حسير 228332 695إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفهد محمد علي228269 696إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد علي احمد155702 697إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد ابراهيم محمد459173 698إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرخليل ابراهيم خلف157736 699إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد عبدالموجود طه158812 700إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد طالب حسير 471086 701إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربدر فواز مخلف477193 702إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي محمود جاسم157330 703إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايرس عبدهللا عويد456682 704إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرفاضل حسن مرعي158984 705إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمرعي حسن ياسير 227149 706إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرغازي عبد احمد459607 707إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد جاسم471004 708إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعمر اخليف موس228153 709إعدادية2الرسر

ي226507
 
ف قاط االيمن32450صالح الدينذكرعدنان فرحان رسر 710إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالحكيم صدام عبدهللا477651 711إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عبدهللا احمد471633 712إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكروليد جاسم محمد228171 713إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراسعد يحير صالح477596 714إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكربرزان اسماعيل محمد528865 715إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد نجم225420 716إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ذنون رضوان224471 717إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايمن محمد حسير 156834 718إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن هايس عيدان477215 719إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالرزاق ياسير  عويد230580 720إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكريحير زيدان خلف156785 721إعدادية2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي فارس علي426813 722إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمصعب عبدالرزاق سعود471023 723إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعطية يونس عطية459799 724إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمال عبدالرزاق عباس477433 725إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد محمد كردي477373 726إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراصيل ابراهيم حسير 471543 727إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالحكيم احمد عبد459664 728إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالسالم علي حسن227042 729إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرنظام نعمة حسير 157377 730إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد عبدهللا خلف471390 731إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد علي محمد160476 732إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن علي عويد159096 733إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد جمعة ضائع225219 734إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرزياد خلف محمد230419 735إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي جاسم عطية225052 736إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحامد خلف تكان154922 737إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعالء عبدالكريم زكام416130 738إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم عبدهللا حسير 157158 739إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد حسير  محمد155439 740إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرباسم حمادي احمد158931 741إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد حماد حمد155565 742إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعثمان محمد جار230499 743إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد ادويزى محمد455470 744بكالوريوس2الرسر

 علي458711
قاط االيمن32450صالح الدينذكركريم حسير  745بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدالصمد مسلط عيدان229362 746بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرسالم محمد حمد224880 747بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجاسم محمد بهار455597 748بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكررائد علي مرعي160552 749بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعطاهللا خلف سعيد459779 750بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرياسير  اعشيوي عيىس227392 751دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسير  احمد ظاهر416166 752دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحسن حمود رمضان229298 753دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعطية حسن محمد158756 754دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح فتحي هندي458419 755دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطه عبيد جادهللا230064 756دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح احمد ظاهر416377 757دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرطه راوى ياسير 225127 758دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرمحمد احمد محمد160195 759دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكراحمد شهاب احمد227077 760دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي حسير  عبيد228348 761دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرجمعة رمضان محمد227688 762دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرصالح عبد خلف229336 763دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعبدهللا مخلف حماد160604 764دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرابراهيم عويد علي459130 765إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرعلي عبدهللا بزران457077 766إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرتوفيق كنون حسن459588 767إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرحازم سالم عبدهللا458259 768إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينذكرايمن محمد حديد459594 769إعدادية2الرسر



قاط االيمن32450صالح الدينأنيىانوار صالح حاجم459365 1بكالوريوس2الرسر

فطيم علي عبدهللا230305
قاط االيمن32450صالح الدينأنيى 2دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىمراد احمد عويد456033 3دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىنوفل احمد عطية225341 4دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىالهام ابراهيم رحيم48761 5دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىوفاء مديد طلب458391 6دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىاسماء رشيد احمد455563 1بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىزهراء رشيد احمد471196 2بكالوريوس2الرسر

اسيا عبدالسالم علي455054
قاط االيمن32450صالح الدينأنيى 3بكالوريوس2الرسر

ي كامل اعشوي160282
قاط االيمن32450صالح الدينأنيىراض  4بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىنبا لطيف اسماعيل459247 5بكالوريوس2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىهذال محمد خاير228871 6دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىفاطمة سليمان جمعة224647 7دبلوم2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىجيهان محمد جوير471330 8إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىمنار جاسم خلف155098 9إعدادية2الرسر

شيماء علي حمادة225794
قاط االيمن32450صالح الدينأنيى 10إعدادية2الرسر

دعاء علي حسن155208
قاط االيمن32450صالح الدينأنيى 11إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىاسماء عبدالرزاق يوسف158716 12إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىوفاء صالح مطر471396 13إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىزينب محمد حسير 471040 14إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىامل عبدالسالم جمعة456085 15إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىهبة ابراهيم رمضان156701 16إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىحال كتاب حمد156398 17إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىوسيمة حميد خلف157669 18إعدادية2الرسر

قاط االيمن32450صالح الدينأنيىخالدة محمد خلف225609 19إعدادية2الرسر

1دكتوراه2الدجيل22451صالح الدينذكرطه مصحب حسير 514199

2دكتوراه2الدجيل22451صالح الدينذكرنصير خزعل نزال145894

3دكتوراه2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد فارس احمد499821

4دكتوراه2الدجيل22451صالح الدينذكرضامر اسماعيل مدب146647

5ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكرموس غانم مانع514184

6ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكرمشتاق مالك سواعان149843

7ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكرخليل حمزة خليل435000

8ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي سبع خماس144680

9ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف قيس منعم147637

10ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكراكرم هاشم حمزة147708

11ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي حازم حسن145727

12ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكرسالم نصيف جاسم436449

13بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالسالم جاسم خالص148002

14بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعقيل علي فرحان435497

15بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرامجد ماهر مزهر144777

16بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم حميد عطيه149274

17بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرلوى فالح نجرس435783

18بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعماد رحيم جاسم145770

19بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  جاسم عبيد149212

20بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعدنان عبدالمهدي محمد144907

21بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرفيصل مهدي احمد499895

22بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد عزاوي احمد149571

 علي498718
23بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمار حسير 



24بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرثامر محمود جسام436656

25بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسمير محمود شاكر436388

26بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرضيدان جاسم محمد498780

27بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسن كاظم رسحان149281

28بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد طالل حسير 499771

29بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرصباح احمد عطية149221

30بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرماهر حسن لطيف149409

31بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكربراك فارس شني 147515

32بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي عادل جهاد436422

33بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكروسام عزاوي احمد149549

34بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمولود حايف محمود148090

35بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرغسان علي مهدي149309

36بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  جاسم محمد436447

37بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي طالب محمد149440

 علي صالح146291
38بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير 

هللا يحير بريسم498897 39بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرخير

40بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي جسام محمد150025

41بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحسن حلفة كعود436438

42بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررائد حسان علوان499912

43بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرطالل رماح فرحان149397

44بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم محمد خلف145678

45بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرهشام محمد مهدي147957

46بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرستار جرو كاظم436784

47بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرصدام حاتم تركي149792

48بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحازم مهدي احمد149584

49بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعماد زبن حبيب436849

50بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحميد نايف عطاهللا144902

51بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرغالب يحير بريسم499815

52بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد علي محمد499842

53بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرخالد عباس ايوب149436

54بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد عناد ضاري149367

55بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد ناظم علي435824

56بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد رشيد عبدهللا514179

57بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمالك كريم حسير 146427

58بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرجبار ابراهيم عباس149743

59بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرضياء عبد عباس499265

60بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسلطان حسير  محمد149218

61بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرلؤي متعب حسير 436830

62بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمؤيد حاتم تركي146150

63بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراسعد محمد فوزي نجم434838

64بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالرحمن خوام دليل436791

65بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمكيف جاسم علي435878

66بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمسعود حمود عباس436626

67بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد هاشم جميل435064

68بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرنهاد سامي كعود529102

69بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراسعد علي سعدي436798

70بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكركرار زيد عزيز437442

71بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرنزهان مشعان رماح144874



72بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعقيل علي سبع436822

73بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرنصيف جاسم محمد149236

74بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرباسم محمد ضاري499806

75بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرلؤي حاجم علي499789

76بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقصي متعب حسير 436834

 علي خضير436430
77بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرتحسير 

78بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرخالد حبي  غريب436794

79بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرجواد حسير  صالح146261

80بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكريارس عبدهللا محمد145921

81بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعدي احمد عويد437451

82بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرانور احمد عويد435151

83بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم محمد ضاري498871

84بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد فاضل اسماعيل148020

85بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكربشار عباس خلف149881

86بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراركان عبدالواحد حمود436341

87بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد احمد تركي149821

88بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرصدام علي دلز436377

89بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرانمار علي كردي436596

90بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد كريم عباس499826

91بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعدنان رحيم علي514170

92بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمدحسن رياض مهدي435456

93بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرماهر شاكر غانم435199

94بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمشتاق سعد علي436379

95بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي محمد عباس435790

96بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرنجرس علوان ياسير 436569

97بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرخليل ابراهيم زيدان149542

98بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرخطاب سفيان خالد514239

99بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرضياء يونس احمد436766

100بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد حسير  حمد152504

غام نعمان نايف499185 101بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررص 

102بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  محمد مهدي149838

103بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسالم فاضل علوان514273

104بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحازم مشعان حسير 436802

105بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدهللا فاضل علي436390

106بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس طبار جواد149782

107بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد نجم عودة436571

108بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد عبود مهدي436814

109بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكروليد مطلك هالل145841

110بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرغسان علي كردي436661

111بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي كسوب جارهللا436486

112بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسالم حروش عباس435078

113بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحاتم محمد عبدهللا499916

114بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمار عبدالستار محمد498749

115بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمروان حسن عبود436577

116بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراياد غانم مهدي435539

117بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد كريم عباس499777

118بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  احمد مزهر436375

119بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد فليح شامي435174



120بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسام رشيد لطيف435896

121بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرشهاب سيف احمد435738

122بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمنير محسن خالص149391

123بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحميد جاسم محمد498532

124بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسلطان خزعل نزال146097

125بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد عجيل روكان144758

126بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي خضير محمد146591

127بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمرتص  نض صوي    ح435446

128بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمهند خالد علوان147233

129بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرجالل يونس جوهر145568

130بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي علوان شكر435795

131بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرباسم محمد عويد556752

132بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدهللا اياد خالد435069

133دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد صالح داود149377

134دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرحسن ريزه جسام499206

135دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرهالل رماح فرحان435409

136دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرعيال حميد فرحان514515

ي مهدي147466
137دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد هاب 

138دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد كاظم علي436824

139دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرعدي متعب حسير 435665

140دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم ارحيل جعاز436638

141دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمود شاكر محمود436836

142دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  ريزة جسام434706

143دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرجعفر عباس رسهيد149405

144دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرايوب حبي  غريب436565

145دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  طالب زيدان498639

146دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرسفيان خالد هذال514217

147دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرفرحان احمد حسن514592

148دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزة ريزة جسام435583

149دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكررياض يونس محمد436466

150دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرصدام جاسم حميد436554

151دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرثابت فرمان عراك146835

152دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرعاصف لطيف محمد514219

153دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكررباح فرحان مطران144892

154دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكروسام مشعان خلف434899

155دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس كريم عباس499785

156دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرضاري خميس عبد499901

157دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد حسن سعيد149853

158دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرحسن عبيد محمد144616

159دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد عبدالحميد جاسم149556

160دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرمهند جاسم محمد144808

161دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكراسماعيل نايف زيدان149841

162دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرانور هادي يحير149931

163دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرنوري صباح يوسف148119

164دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكروسام رزاق صغير436459

165دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدهللا عثمان وهب435678

166إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعالء حميد عبود436561

167إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراركان حاتم احمد435241



168إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرسؤدد اصف ابراهيم514564

ي149416
169إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي حسير  عاب 

170إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعادل محمد ابراهيم145869

171إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكركيفان سامي فارس148159

172إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكربكر وهب جميل436531

1ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالكريم متعب حسير 435673

2ماجستير2الدجيل22451صالح الدينذكرمثي  محمود شاكر436844

3بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرثائر خميس خالص434896

4بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي احمد عبدالكريم556697

5بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمر قيس حمود514723

6بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزه هاشم سعدون514285

7بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرماجد احمد محمد436453

8بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكركرار حيدر عون146376

9بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد هزبر محمد149924

10بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم محمد حامد149641

11بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  كاصد محمد150034

12بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم محمد دليل514164

13بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  متعب شامي149502

14بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي سلطان خزعل435611

15بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمار حامد كريم435361

16بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس حروش عباس436517

17بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحيدر خلف جاسم514280

18بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزة نصار عبدالجبار145090

 سامي فارس436472
19بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمرتص 

20بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكربالل غانم مهدي514388

21بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرفالح مهدي صالح436493

22بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمرتح  علي ذياب435511

23بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف الدين ثائر حسير 149913

24بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد سعيد لطيف499904

25بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  احمد حسير 149454

26بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقحطان محمد شهاب499724

27بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحيدر فارس سيد436460

28بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررسول كسوب جارهللا149866

29بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد حسن ريزة436683

30بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد عامر عباس145059

31بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي غافل رشيد499721

32بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحيدر حسن علي499832

33بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد بدر جاسم149306

34بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرياس خضير عباس146515

35بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمروح صباح عيدان499839

ي محسن خالص434782 36بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحرب 

37بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد شدهان عبد498300

38بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمنتظر زويد خلف435168

39بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمر قحطان عطية499801

40بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررائد اسحاق عبدهللا436364

41بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد عجيل روكان144849

42بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم صبار عادي149898

43بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمهند عبدالمحسن حسير 434874



44بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراركان صباح جاسم499699

45بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد نجيمان محمد146699

46بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد علوان شكر437437

47بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد عامر عناد149286

48بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف رعد جسام149919

49بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقحطان عدنان فارس149172

ي499732 50بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرصالح عباس ناج 

51بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمر ياسير  محمود145442

52بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرفيصل غازي خلف436771

53بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي صباح عبد436857

54بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررسول ظافر كاظم149568

55بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد حمزه اسماعيل436613

56بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  محمد عبدهللا145341

57بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم صباح سباه435208

58بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحارث عبدالواحد حمود436586

59بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمثي  حردان حميد436442

60بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزه يعكوب علي145804

61بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي بدر جاسم150070

62بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرايوب يعكوب علي144965

63بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرفالح حسن عبود436582

64بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرخالد ظاهر محمود556703

ي436936 65بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمروان محمد كرج 

66بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد سامي كعود514542

67بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسجاد علي حسن149448

68بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف سعد خلف514517

69بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرنهاد حمدي خضير514245

70بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمروان ياس محمد436514

71بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمجتي  علي ذياب435473

72بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد جساب هالل435333

73بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرايمن محمد عزاوي149594

74بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس رزاق جميل435482

75بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد سعد سوعان150039

76بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسجاد فالح خلف145853

77بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرباسم فرج عبدالجبار149183

78بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرايمن ساجد يونس144816

79بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمران رشيد حسير 435466

80بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرباسم حروش عباس436523

 علي محمد436762
81بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير 

82بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد مهدي حمزة149413

83بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراوس رعد شمىسي498283

84بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  جاسم محمد435702

85بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدهللا رباح حسير 499736

86بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرندوان حاجم علي435015

87بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرليث غافل رشيد499712

88بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمنتظر نصيف جاسم434771

89بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراسعد جاسم محمد151667

90بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرراصد حاتم سلطان514212

91بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرادهم خض  عباس149626



92بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرخالد تركي غريب149418

93بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسفيان عباس مصحب434863

94بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكركاظم عبداللطيف خلف149958

95بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد عدنان عبدالجليل436853

96بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكريونس خالد احمد435140

97بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد حاتم جاسم149188

98بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمهند عبدالحسير  محمد144698

99بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم حروش عباس436519

100بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمر فاضل علي149194

101بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمهدي فارس صاحب145655

102بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرموفق غدار هديب435938

103بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرضيف محمد ضيف149533

104بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد سكران جارهللا149968

105بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرفائز جاسم نصيف436600

106بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمشعان حسير  خالص435708

107بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمار رحمان مرزة514174

108بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكركاظم علي حميد435645

109بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرلؤي عبدالحسير  محمد145235

110بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرضياء كوان حسير 514158

111بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعالء لطيف جاسم146808

112بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسن مهدي حمزه149341

ي عون149873
113بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد هاب 

114بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرصفاء حسير  ريزة434673

115بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  محمد اسماعيل144627

116بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكريعقوب وليد خليل435653

117بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررمزي اجود سلطان514847

118بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف عيدان ابراهيم514796

119بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكريعرب جساب هالل499709

120بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي باسم كعيد149721

121بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكريوسف خليل عليوي150063

122بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزة جاسم محمود498954

123بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  صباح نايف149268

124بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد طالب حسير 146745

125بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررافد حسير  جميل149278

126بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  فالح نجرس147299

127بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرهارون احمد علي436346

128بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراسامة سعد احمد435142

ي435637 129بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس جودت صي 

130بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررحمن محمد نوفل149963

131بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف سعد محمد436372

132بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررعد عناد ضاري436627

133بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعدنان شدهان عبد436526

 سامي فارس150044
134بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف 

135بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرايرس جسام محمد149507

136بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم كريم جاسم499811

137بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد ابراهيم حسن149242

138بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمهند طالب حاتم436419

139بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس زويد خلف435157



140بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرامجد رعد عداي498923

141بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد متعب شامي149321

142بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعقيل مشعان حسير 498359

143بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرايمن مثي  حمود148057

144بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكركرار حاتم سلطان514588

145بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمركب خالد عيفان149374

146بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحامد مهنة جسام146676

147بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرصالح مهدي صالح436549

148بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررائد عبد عباس435516

149بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  عبد نايف149877

150بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرنزار رغد علي499799

151بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرامجد جاسم محمد151181

 حسن علي436354
152بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير 

153بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمار حاتم سلطان514205

154بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكروسام سامي فارس149292

155بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد ماهر داود436648

156بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرثامر صباح كنوش514819

157بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم شمىسي عوده498334

158بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزة ظافر كاظم434778

159بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد علي طالب499919

160بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمازن محمد بريسم499870

161بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمدرضا عيال حميد436789

162بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرلؤي حاجم محمد514267

163بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمهند جاسم محمد151749

164بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي عجيل روكان149388

165بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسعد عناد ضاري436634

166بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكروسام لطيف جاسم148040

 مهلي حسير 436452
167بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف 

168بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررافد خضير عباس499813

169بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعمر هذال حاتم436642

170بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم روكان محجوب149774

171بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمهند احمد ابراهيم149204

172بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  عباس لطيف436807

173بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكركرار عصام كريم149938

174بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررسمد احمد حبي 436667

175بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  ضامر يوسف145173

176بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرفاضل محمد فزع436751

177بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد عماد محمد149482

178بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالرزاق جاسم خالص147932

 سعد علي436755
179بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير 

180بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم امباري حسير 499834

181بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم حاجم محمد499886

182بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحامد طالل سالم436437

183بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعثمان سعد محمد499853

184بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكروسام جسام محمد436748

185بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعالء غازي مهلي436409

186بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمهند صباح عيدان435561

187بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرخضير قاسم علي149739



188بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرزياد طارق عاضي149355

189بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكركامل فاضل علي436636

190بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكررسول سلطان خزعل144668

191بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف شاكر غانم499818

192بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد عبدالفتاح حسير 436349

193بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعصام جاسم محمد144981

194بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف شاكر حاتم434917

195بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرفراس نصيف جاسم434810

196بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكركرار سعد خلف514522

197بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعدنان سعد مزاحم149861

198بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  فالح نجرس147322

199بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد حاتم جهاد149893

200بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي حميد عبود149434

201بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزه سامي فارس149230

202دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس احمد صالح150053

203دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرقيض داود ابراهيم146868

204دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم فيصل جميل435762

205دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرنمر جاسم محمد498321

206دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمود عبدالستار محمد149971

207دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرمؤيد جسام محمد496222

208دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد علي دلز146538

209دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس عبدالجبار جاسم146614

210دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرصفاء عامر محمود434884

211دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد كاظم تركي435531

212دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرابراهيم راحم خضير152243

213دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم قيس محمد435092

214دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرعمار فرحان علي149936

215دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرحاتم سعد جاسم435041

216دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرجبار قيس قيد498271

217دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي كوان احمد435059

218إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحيدر ستار عويد498250

غام خميس خالص498855 219إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكررص 

220إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالرحمن سفيان خالد514734

221إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  كعيد نجرس145008

222إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرذوالفقار عماد عبد435728

223إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحميد غدار هديب436426

224إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد جاسم جميل145187

225إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد حميد ابراهيم434870

226إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرنافع صباح سباه436397

227إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد اياد خالد514784

228إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد نشات هديب149251

229إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكركرار يوسف علي147271

230إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكربراء طالب كريم146276

231إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي نشات جعفر149226

232إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس فاضل خضير149927

233إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحميد كريم خميس436488

234إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرنصيف هاشم جاسم434654

235إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم محمد سعيد436406



ي434747
236إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالواحد احمد شمح 

 اياد حسير 149401
237إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف 

238إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  كريم خميس435651

239إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرميثم شاهر حسن147772

240إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرالزم صباح جاسم147580

241إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرجعفر وليد خليل435547

242إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكررافت حازم مهدي149622

243إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكريارس نجاح علوان149176

244إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد عدنان فارس149233

245إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرايمن ابراهيم جاسم498621

246إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكريوسف صدام جنعان149270

247إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرماهر كريم هاشم145496

248إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد صفاء كاظم145751

249إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكركنوش احمد محمد435103

250إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمهيمن علي سبع144686

251إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمرجان علي حسير 499252

252إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعدنان غالب سلمان147667

253إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعامر محارب كاظم435053

254إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي حسير  محمد498307

255إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي صباح عيدان434847

256إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرفاضل حسير  خالص498819

257إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  سعيد لطيف499244

258إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرابراهيم ضيدان جاسم514536

259إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعثمان غازي مهلي436414

260إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد راحم خضير152251

261إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  عالء سلمان436359

262إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  ميثم صوي    ح514769

263إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرثامر علي سبع514657

264إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  ماهر مزهر514468

265إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد طاهر باقر436760

266إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد شمس الدين فاضل148139

267إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراسامة يحير حمزة149422

268إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحيدر قحطان شدهان435110

269إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرنزهان فارس الطيف498838

270إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  جاسم محمد151247

271إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزة صبار عادي149809

272إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسام اجود سلطان514830

273إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالرحمن طه شهاب145303

274إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  حمزة اسماعيل499840

يت144594 275إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالرحمن عباس جي 

276إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد ماهر حسن149446

277إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد حسن جميل434960

278إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  ثامر محمود435402

279إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرسلمان غالب سلمان147655

280إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعمار ستار ابراهيم514652

281إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرايمن خضير عباس498939

282إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحيدر رعد فرحان145952

283إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالرحمن اليح علي436507



284إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي وليد رضا498673

285إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمنير رعد جسام498915

286إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالجبار خليل عليوي150048

287إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعقيد عواد حميد514645

288إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرسجاد فليح حسن144973

289إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرساهر قاسم اسماعيل436620

290إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف انور خميس514689

291إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزه زامل سلمان145543

ي436400
292إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد احمد شمح 

293إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرشاكر حسير  عباس145046

294إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد نارسر غانم149634

295إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  عبدالصاحب عطية147573

296إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي كريم خميس435691

297إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرامير ضيدان جاسم498726

298إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد حردان حميد514223

299إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد مزهر اليح436512

300إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  رعد ديكان147426

301إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم فزع حسير 435635

302إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرشاطي عباس حديد434933

303إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي حاتم مهدي514288

304إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدهللا ردام جنعان436478

305إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمهند حردان حماد149646

306إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحميد حردان حميد436505

307إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرنمر رعد شمس498278

308إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرخالص محسن خالص434785

309إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكررسول كريم حسير 147816

310إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمود نشات هديب149245

311إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد151215

 علي حسير 514231
312إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير 

313إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  حازم حسن147753

314إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكروائل كريم مرزه145024

315إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  براك محمد499872

316إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  فرمان عبدالصاحب499763

317إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحجوب روكان محجوب435282

318إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرامير اسماعيل مدب514190

319إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكريحير هادي يحير514677

320إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف سامي خميس434954

321إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكركرار مزهر نجرس144589

322إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعدنان ضامر مطلك144609

323إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكررسول روكان محجوب435307

324إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد حسير  خالص498830

325إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحازم عبدالحسير  محمد144939

326إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمود ثامر محمود436369

327إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمنير سعد غانم498975

328إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم حسن علي499828

329إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرقاسم سعد هاشم145608

330إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  سعد محمد434926

331إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي فاهم نبع514485



332إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  محمود سعدون514714

333إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعيىس اسعد حمود436593

334إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد كريم ابراهيم499859

335إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزه صباح عيدان436384

336إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرماهر حاتم جهاد149886

337إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي براك محمد499889

338إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرطه ثامر شاكر146789

339إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرليث شاكر حاتم435137

340إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمهدي نصيف جاسم146492

ي عطية147835 341إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي عبدالني 

342إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعمر شهاب احمد435858

343إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرابراهيم كاظم خليل498503

344إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمصطف  ستار عويد498225

345إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالعزيز ساري عيفان499192

346إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرنائل حاتم جهاد435735

347إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد سعد محمد499844

348إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  احمد حمزة144988

349إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسام زيد حسون149564

350إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرامير  صبار عبيد434948

351إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمعاذ محمد عزاوي145362

352إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرصفاء سعد جسام498992

353إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد عباس جاسم498945

354إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي ستار عويد498213

355إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرهشام خميس جاسم498881

356إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسن محمود سعدون145220

357إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس ستار ابراهيم514694

358إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي محارب كاظم436497

359إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرايهاب مطر حديد434986

360إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  خالد ابراهيم498909

361إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكركرار علي خزعل496255

362إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرسيف عصام كريم514400

363إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد محمد ضاري145528

364إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرسجاد مشعان حسير 436800

365إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعلي اوس احمد514415

366إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرقيس اليح علي436381

367إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد سلطان خزعل147396

368إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس قاسم عبدالمهدي145994

369إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحمزة فيصل كامل147334

370إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعامر شنيار حسن144961

371إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالخالق صكبان رشيد498244

372إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد فاضل عباس147528

373إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرانور فاضل علي436756

374إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحيدر شعالن رماح144881

375إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرغيث احمد حبي 436665

376إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد عبدالوهاب مهدي149289

377إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرفاضل عبدهللا حسير 499122

ي435098 378إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكروليد خالد كرج 

379إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالسالم رائد حسير 499865



380إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد قني  محمد149617

381إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد نافع كنوش435117

382إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعبدالعزيز محمد منعم145971

383إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد نصيف جسام498928

384إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمنتض دهام حسن436393

385إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرعباس علي خليل499023

386إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرحسير  فاهم نبع514502

ي435694 387إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرمحمد جودت صي 

388بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرردام حمود عباس434901

389بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم149499

390بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرطالب خزعل نزال437444

391بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرداود سالم خليل149170

392بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكركاظم تركي محمد529024

393بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكرمعتصم احمد ابراهيم528997

394بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينذكراحمد مهدي كريم147895

395دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكررياض نشات هديب149198

396دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرمارد حميد فرحان436535

397دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرجاسم محمد حسير 145253

398دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكرضامر مطلك هالل144601

399دبلوم2الدجيل22451صالح الدينذكررحاب مطلك هالل145020

400إعدادية2الدجيل22451صالح الدينذكرابراهيم جاسم محمد529070

1بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىالهام سعد حاتم149729

2بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىشيماء كاظم عبيد149751

3بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىسناء نشات هديب514260

4بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىرازقية عبداالمير جاسم529110

5بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىانتصار فاضل جاسم144579

6بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىافراح اوس احمد434913

غفران ضياء علي442579
7بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيى

امل كاظم علي515802
8دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيى

9دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىجنان توفيق يحير149705

مقبولة كاظم علي515815
10دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيى

هدى علي صالح150023
11دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيى

12دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىخلود جراد ابراهيم145474

نورس فوزي علي515839
13دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيى

14دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىاسيا عبدالكريم جاسم145271

15دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىعلياء كاظم حسير 145419

16دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىسح  ماهر داود149263

17دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىهدى عبود هادي146125

ايمان غازي علي435379
18إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيى

 علي436588
19إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىرشا حسير 

20إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىحنير  محمد كاظم435844

1بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىهبة عادل احمد149472

2بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىديانا عادل معيدي436476

3بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىرواء محسن مهدي99219

4بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىفريدة ماهر مزهر514430

5بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىامنة شهاب خلف436558

6بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىرغد قاسم سلمان435767

وق سعد علي435492
7بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىرسر



 زهير محمود436861
8بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىتف 

9بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىزهراء عادل احمد149476

تهجد علي ذياب435470
10بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيى

تكتم علي ذياب498632
11بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيى

ي434719
12بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىروناك احمد شمح 

13بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىداليا صكبان رشيد149697

14بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىسهيلة عزيز عودة149459

15بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىضح سيف احمد499767

 رغد علي435603
16بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىمي 

17بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىزينب رزاق صغير436454

18بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىبراء حسير  خلفة436779

19بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىزينب فارس كاظم149831

20بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىرغد فرمان عبدالصاحب498664

نور سامي دلف146410
21بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيى

ياقوت علي حسير 498186
22بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيى

23بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىهجران نوري سلمان435618

24بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىنمارق عارف هالل514162

25بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىهديل محمد عزاوي149603

26بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىهيام هزبر محمد150058

27بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىزهراء طه عبود149903

28بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىبنير  محمد كاظم436745

29بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىنورس هاشم كريم514252

30بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىرغد حسن حمودي436653

31بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىسارة فارس كاظم149816

32بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىمها سلمان هجول499879

33بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىنور هادي يحير149640

34بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىرشا حسن حلفه436774

35بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىيقير  رزاق جميل498291

36بكالوريوس2الدجيل22451صالح الدينأنيىوسن ابراهيم شامل149258

37دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىصابرين حميد رشيد149910

38دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىنرسين محمود علوان435866

39دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىايات رعد رحيم435195

40دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىحليمة نشات هديب436574

41دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىاعياد محمود حسير 146886

مريم علي حسير 514228
42دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيى

43دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىزينب جاسم حسن146456

44دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىنيفير  عبدالمحسن مزاحم146475

45دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىرسى فرمان عبدالصاحب499750

46دبلوم2الدجيل22451صالح الدينأنيىدالل ظافر كاظم149592

رباب علي حسير 514236
47إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيى

48إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىموج محمد جسام436816

نور عزيز علي146068
49إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيى

50إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىرنا مطلك كامل498930

51إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىفاطمة محمد كاظم514422

52إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىجيهان فرحان خميس498312

53إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىالرة نعمة محمد434799

54إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىمروة نايف احمد498646

55إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىزهراء سيف احمد498693



56إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىمريم محمد كاظم514451

57إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىمريم نشات هديب436366

ديانا رعد علي499758
58إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيى

حوراء سعد علي499744
59إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيى

60إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىزينب رحاب مطلك435417

61إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىذرى ماهر داود436645

62إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىسح  ضامر مطلك498814

63إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىسكينة عماد رحيم145788

تبارك سامي دلف149846
64إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيى

65إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىواثق اسود جاسم436481

66إعدادية2الدجيل22451صالح الدينأنيىسكنة سهيل عليوي528967

1دكتوراه2الدور22452صالح الدينذكرزناد شالل لكطة440581

2بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرسعد مهدي صالح158972

3بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعلي ندة مطر440646

4بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرخليل ابراهيم صالح158916

5بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرسعدون حمود ضاجي516279

6بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكركمال مصطف  محمد158979

7بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرناظم جاسم محمود391280

8بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرراكان ربيع جدوع516179

9بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرشويش لفته مخلف159030

10بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكراحمد خليل ابراهيم158632

11بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرساري عبدهللا عكاب158877

ي جودت شاكر516284
12دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرعبد الغي 

13دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرظاهر احمد كاظم159146

14إعدادية2الدور22452صالح الدينذكررحيم حمود ضاجي159043

1ماجستير2الدور22452صالح الدينذكرفالح حسن مراح159132

2بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرمجيد حميد مريف400648

3بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكردحام حاجم فهد442568

4بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرنصيف جاسم محمد158828

5بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعبد رشيد حمادي158991

6بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرابراهيم ندة مطر440658

7بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرنزار ياسير  علوان159013

8بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرحسير  فاضل صبح159114

9بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكراحمد احسان خليل158948

10بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرمحمود صباح محمد158800

11بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرابراهيم حمد عماش158901

ي يونس158691 12بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعبدهللا ناج 

13بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرغسان كمال كاظم442350

14بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرمصعب خالد فواز442561

15بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرحسير  هادي غايب159106

16بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرحسن يوسف علوان159023

17بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكررباح ملوكي كاظم159119

18بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعلي خليل ابراهيم159095

19بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرخلف فالح مناور159057

20بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرانس نعمة جمعة516206

21بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرطامي عبدالرزاق شعالن516272

ي مطران عليوي440589
22بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرراض 

23بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعبار ثائر حميد159141



24بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرشاكر صديان ساجت440501

25بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرناظم عدنان عكاب440767

26بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعامر محمد بالش159110

27بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرجمال عواد طعمة440618

28بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرمحمد خليل ابراهيم159099

29بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكراحمد شهاب احمد516254

30بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكربشار فائق خطاب158830

31بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرسعود حامد محمد440622

32بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكريونس صالح جاسم159148

33بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرمحمد يوسف علوان159033

34بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرغانم عبدهللا عكاب158880

35بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكركمال احمود عبطان159124

36بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعقيد دومان محي 442381

37بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرذياب صبار عيادة440685

38بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعلي حسير  حميد159104

39بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرسمير عواد مرسهد159058

 علي497697
40بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرجبار حسير 

41بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكروليد خالد فواز442565

42بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرمروان نارص قدوري159060

43بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرفري    ح عامر كلير 159090

44بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكربنيان صالح حسير 158937

45بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرجمال احمود عبطان159121

46بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعلي محمد طلب158846

47بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعدنان علي ساجت159092

48بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكراحمد ثائر حميد158586

49بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكريوسف حمادي عداد158822

50بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرمصطف  خطاب شهاب440667

51بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرحارث زكي صالح158932

52بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكررشيد مجيد رجاء516247

53بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكراحمد ناظم محمد440728

54بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعمر صالح حمد159003

55بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرمحمد قحطان علي159008

56بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعادل مانع مناور159049

57بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكروضاح اسعد عكاب158882

58بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرعلي عواد طعمة440632

59دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرهيثم حامد محمد440639

60دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرمشعل مرسبت جادر440574

61دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرابوبكر علي صالح158955

62دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرعبدالعزيز عواد مرسهد158843

63دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرحمد محمد عبد440732

64دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرعالء عواد طعمه440614

65دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرجمال صالح سليمان158810

66دبلوم2الدور22452صالح الدينذكربندر محسن مجبل442585

67دبلوم2الدور22452صالح الدينذكرحميد جواد مساهر516185

68إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمحمود حسيب ذعذاع442415

69إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرعمر كامل صبح442411

70إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرابوبكر شاكر علي96659

71إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمحمد محسن عليوي159045



ي مشلح159053
72إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرفيصل ثاب 

ي442541
73إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمهند مزاحم غي 

74إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمساهر جواد مساهر158706

75إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرضاري طلب عباد440600

76إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرشجون سطوان محمود158981

 علي440780
77إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمحمد حسير 

78إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرفوزي محسن مجبل442324

ر حمد عماش158897 79إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمير 

80إعدادية2الدور22452صالح الدينذكراحمد مجيد خزعل159130

81إعدادية2الدور22452صالح الدينذكراحمد محمد علي516221

82إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرفهد سحاب مطر442537

83إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرعباس صالح جاسم440718

84إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرهشام عزيز شاكر442573

85إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمحمد داود سلمان440320

ي516242
ي محمد رديي 

86إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرهاب 

87إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرماهر نومان علي158833

88إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمروان رامي ازرق158909

89إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرضفاف خليل ابراهيم516188

90إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرغظنفر طه متعب158672

91إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرصعب مراد شالل442550

92إعدادية2الدور22452صالح الدينذكريونس مراد شالل440554

93إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرباسم مفلح جساب555896

94إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرشهاب احمد عايد516215

95إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرخالد شهاب احمد442408

96إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرعبدهللا جواد مساهر442434

97إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرخطاب شفك يونس158775

98إعدادية2الدور22452صالح الدينذكريوسف طالل ساكت516224

99إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرصالح حسيب ذعذاع442391

ي516228
100إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرخميس محمد رديي 

101إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرعلي دومان محي 442341

102إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمثي  مطران عليوي440593

103إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرطامي علي محيميد158850

104إعدادية2الدور22452صالح الدينذكراكرم هادي شاكر442578

105إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرهشام شكر محمود442570

106إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرطاهر نومان علي158839

107إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرادريس لهيب ضحوي158905

108إعدادية2الدور22452صالح الدينذكراحمد ليث محمد فرج158970

109إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمحمد احمد عايد440754

110إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرسيف فليح عشوي158891

111إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرعلي محمود خلف516262

112إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرعلي هادي غايب442425

113ماجستير2الدور22452صالح الدينذكرناظم عيدان جهاد159016

114بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرناظم محمد خلف440742

115بكالوريوس2الدور22452صالح الدينذكرابراهيم صلفيج عباد158805

116إعدادية2الدور22452صالح الدينذكربشير نايف عليوي159151

117إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرغانم عيدان جهاد158995

118إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرمراد شالل لكطة440535

119إعدادية2الدور22452صالح الدينذكرجواد شالل لكطة442373



1بكالوريوس2الدور22452صالح الدينأنيىانعام فؤاد جالل158796

2دبلوم2الدور22452صالح الدينأنيىفاتن طاهر محمد158960

شفاء سامي كامل513251
3دبلوم2الدور22452صالح الدينأنيى

1بكالوريوس2الدور22452صالح الدينأنيىنور ستار عبدالجبار91049

ثائر علي محيميد158855
2بكالوريوس2الدور22452صالح الدينأنيى

حوراء علي صالح158863
3بكالوريوس2الدور22452صالح الدينأنيى

4بكالوريوس2الدور22452صالح الدينأنيىاية رشيد عبدالحميد97259

رواء علي صالح158942
5بكالوريوس2الدور22452صالح الدينأنيى

6إعدادية2الدور22452صالح الدينأنيىهديل كامل شحاذة159128

7إعدادية2الدور22452صالح الدينأنيىانتخاب شفك يونس440706

8دبلوم2الدور22452صالح الدينأنيىشيماء محمد محمود400684

1دكتوراه2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد عصمت ابراهيم560369

2ماجستير2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسمير  جهاد حمد420533

3ماجستير2طوز االطراف22453صالح الدينذكررياض داود سلمان95492

4ماجستير2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد مجول شكور421845

5ماجستير2طوز االطراف22453صالح الدينذكريارس عبد هادي419440

6ماجستير2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن حيدر داود419153

ي احمد حسير 514068
7ماجستير2طوز االطراف22453صالح الدينذكرهاب 

8دبلوم عالي2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحاتم مجيد جاسم513981

ي شكور محمد418629
9بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعوب 

10بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرنجمالدين علي ابراهيم419115

11بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي مرشد طعمة96204

12بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرزاحم شكور سمير 93701

13بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد حمد زيدان419061

 قاسم ولي96570
14بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير 

ي حمد419481 15بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد ناج 

16بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعيدان خليل ابراهيم97007

ام514007 17بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحيدر محسن بير

18بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعزالدين عباس امير 93689

19بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرغازي حيدر حسير 93268

يف419361 20بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرجعفر كورس رسر

21بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرفيصل عباس مزعل514049

ي حكيم رضا514100
22بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرهاب 

23بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن علي عبد513764

24بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمهدي جمعة سمير 418647

25بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد سليم ابراهيم361531

26بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  عالوي ابراهيم97018

27بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد فاروق رشيد420010

28بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرقصي قاسم زينعابدين419014

29بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرفاروق احمد جواد95612

30بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسعد خلف حبيب422097

ي يونس ابراهيم419567
 
31بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرشوف

32بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد مهدي جاسم418427

33بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم قادر94972

ي حمد421939 34بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكريوسف ناج 

35بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد فالح حسن93416

36بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي ابراهيم احمد421767

37بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي محمد عبداالمير419103



38بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرصالح عبدالمهدي عباس93202

39بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسيف محمد علي95091

40بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس ابراهيم احمد421758

41بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرفالح سعدون علي419110

42بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسجاد صالح حسير 95894

43بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي حيدر حردان419264

44بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرغسان عبدالخالق مدحت419339

45بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعماد نوري حسير 98195

46بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكررعد محمد ابراهيم96059

47بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكررسول يونس ابراهيم419171

48بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدهللا نجم شكور96429

49بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن علي موس421641

 صباح حسير 93606
50بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطف 

51بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكررعد خلف حبيب96064

52بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد سطوان جاسم419291

53بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد هجران امير 419305

54بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن هجران امير 93426

55دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس حكيم رضا98213

56دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرطالب عباس سمير 348882

57دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد غيدان موس96403

58دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرزكي زيدان خلف422291

59دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرزينعابدين غيدان موس97147

60دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكررضا عبدهللا داود96745

61دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرثاير متعب رفعت95927

62دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد يونس صالح418568

63دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد احمد اكي 419279

64دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس حقوردي علي95304

65دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرنجمالدين اصفر علي95590

66دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن عباس جوكل96731

67دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن اصغر عباس95354

68دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد سلمان خض 422199

69دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن شكور عباس97876

70دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرجواد وادي عسكر93678

71دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد رشيد ولي419581

72دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمخلص زيدان خلف419683

73دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكروليد جمعة عبدهللا422022

74دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس بكر شكور420996

75دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمؤيد حسن عدوان419284

76دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرنضال خض  غيدان94798

77دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرماهر محمود خليل513378

78دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرجاسم زينعابدين خلف96124

ي حسير 96419 79دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي ناج 

80دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن سلمان سمير 96028

81دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي حكيم رضا93716

82دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرقاسم حسن نصيف93640

83دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكروسام ويس محمد422019

84دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي خض  حسن96518

85دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس محمد رشيد420763



86دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرقيس جواد علي96238

87دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكربرهان اكرم سحير 418484

88دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمختار عباس صابر93194

ام96147 89دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي حسير  بير

 مطلك513968
 
90دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرضيا الف

91دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرجبار وادي عسكر422136

92دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعصمت محمد عزيز514094

93دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرستار زينعابدين خلف96134

94دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكركاظم خض  غيدان95565

95دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكريحير محمدعلي ابراهيم95345

96دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعقيل كاظم سمير 97366

97دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسعدون شاكر غيدان93585

98دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكررفعت سلمان داود421089

99دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكربرهان جرجيس ابراهيم94561

ام رشيد422125 100دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي بير

101دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن بكر سمير 96580

102دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن مصطف  محمد421855

103دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرزياد قاسم كريم93400

104دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعمار فخرالدين رشيد93514

105دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسهيل نجم عزيز93600

106دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعصام رضا شكور93673

107دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرموفق محمد رشيد94555

108دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس حسن عبدهللا96149

109دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرزينعابدين محمد كاظم96046

110دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسعد يعقوب محمد421944

111دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرواثق محسن قادر419193

112دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس محمد كاظم95255

113دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسلمان سمير  عبدهللا96753

114دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن مجيد سمير 93549

115دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن جاسم محمد419161

116دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعدنان داود سلمان95496

117دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحمدي محمود زين العابدين419602

118دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد رضا عدوان421047

119دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطف  شاكر محمود421994

120دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس عدنان حسير 97412

121دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسيف حسن محمود513986

122دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسمير قاسم كريم93407

123دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي حسن عدوان93122

124دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد حبيب عيىس421654

125دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسجاد جمعة مصطف 96152

126دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكررضا عباس مهدي422166

127دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرنارص حسن علي96846

128دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي اكرم مهدي97545

129إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد جمعة عيىس421650

130إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكريوسف فالح حسن419130

131إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكراوس كمال محمد97477

132إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد حسير  سمير 98472

133إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  محمد شكور96836



134إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرنشات ولي حسير 422297

135إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعمر احمد يحير513990

هللا احمد سمير97289 136إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرخير

137إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسالم حميد سمير 419619

138إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن جمعة مهدي421675

139إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  قاسم جهاد419366

140إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعقيل جمعة مهدي422238

141إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسالم هادي امير 419596

ي حسير 513971 142إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرثاير ناج 

143إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكريارس خضير عباس418463

144إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرناظم شاكر محمد93146

ي تركي عرب419455
145إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرهاب 

146إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكربارق كريم عبدهللا560322

1ماجستير2طوز االطراف22453صالح الدينذكرلقمان صالح كريم420000

2ماجستير2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد فاروق حسير 560353

 علي514017
3بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي مصطف 

4بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد احمد سلمان419820

5بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس جمال عزيز94944

6بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  جهاد حمزة96105

ي حسير 97991
7بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكررامي لطف 

8بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  موالن قاسم362717

9بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكروسام عدنان رشيد95570

10بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي زكي زيدان419655

11بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرغسان حاتم مجيد513985

12بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن جمعة عيىس96156

13بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكررضا ياور علي513988

14بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس حسير  رشيد98371

15بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد عبدالمحسن مردان513557

16بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس نوري ولي420958

17بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرقحطان حسير  رضا513448

18بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد عبدهللا محمد513977

19بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراسماعيل صفر رضا93579

20بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسام محمود عبوش95412

21بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرانس احمد مصطف 420683

22بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد حسير  رشيد95335

23بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالسالم مظهر شالل421883

24بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحيدر زينعابدين حسير 514026

25بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن موفق محمد422409

26بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسيف علي هادي96159

27بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرانمار صالح جاسم560346

28بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمعد فائق غازي421864

29بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن نضت زيناعابدين422281

اد523028 30بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدهللا داود رسر

 نجمالدين علي97230
31بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطغ 

32بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس علي حسن98517

33بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعمر علي جاسم95130

34بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  صاحب جمعة421685

35بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسيف نوري انجة560320



36بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي اصغر عازم محمدعلي96017

37بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي شكور اسماعيل96216

ي419236
38بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالماجد محمد غي 

39بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد نضال خض 94664

40بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  اياد شكور422263

41بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرباسم ثاير متعب95917

42بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعمر صبحي نوري93374

43بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكريوسف زين العابدين جهاد95551

44بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد محمد عبداالمير97970

45بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد قحطان حسير 95377

46بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالودود احمد حسينعلي420940

47بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد ناظم جواد420808

48بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمسعود شالل حسير 419227

49بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمود عبد خماس96410

50بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالعزيز كهالن حمودي420619

51بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي رياض داود95523

52بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن ابراهيم حبش93357

53بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد عادل سمير 513969

54بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرفراس عيدان خليل96808

55بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي اسماعيل ابراهيم514080

56بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسعد ولي محمد360658

57بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي جمعة مزعل421700

58بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد احمد مصطف 420641

59بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد فاضل حسن97311

60بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكروعد خلف حبيب421713

61بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي عزالدين عباس93680

62بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكروسام قاسم شكور94719

63بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد عدوان جاسم96641

هللا زكي زيدان422269 64بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرخير

65بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسجاد رضا عدوان94603

66بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد مطلك خلف419492

67بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالرحمن محمود عزيز419688

68بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرجاسم محمد وادي419538

ي جرجيس95056 69بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد ناج 

70بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد ولي قاسم94575

71بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد ولي محمد362991

72بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالرحمن مطلك خلف421750

73بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد خليل اكي 96778

74بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرابراهيم اسماعيل جاسم522924

75بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرماهر حميد مصطف 97507

76بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس مهدي حسير 93633

77بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرايمن حاتم مجيد420513

78بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي نجم الدين شكور96230

79بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد فخرالدين محمود96078

80بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرهشام حسيب شكور421911

81بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعمار دلف عزيز421875

82بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكريارس خلف علي95264

83بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد ثاير متعب98236



84بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن جمال احمد419648

ي يونس419661
 
85بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  شوف

86بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرخالد صالحالدين داود95193

87بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرماهر جاسم محمد422353

88بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  ابراهيم حبش93325

89بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرولي خيدر بهجت95640

90بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرفالح حسن محسن96190

91بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي محمد ابراهيم95883

92بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمود خضير محمد97523

93بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحارث احمد مصطف 420674

94بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد رشيد خلف96966

95بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكررسمد ناهي زينعابدين422190

96بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد عباس هادي96101

97بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  موس عباس513566

98بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  اكي  زينعابدين422014

99بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن زينعابدين عبدهللا96196

ي ابراهيم418590
 
100بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد شوف

101بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمهند روكان رشيد419627

102بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرايوب محمود شهاب95097

ي98009 103بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  عامر ناج 

104بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد حسير  رشيد95325

105بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد عدنان رشيد95026

106بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي اسعد مصطف 94529

107بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  حمد رضوان419146

108بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن رعد زيدان513954

109بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي جمعة محمد513471

110بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرفاضل عباس حمد95474

111بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعقيل حسير  عباس513476

112بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكربالل طالل شكور421899

113بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسعيد محمد ابراهيم419257

114بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحاتم كهالن حمودي421886

 ثائر حسير 514011
115بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطف 

116بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد عصام مرشد93624

117بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  احمد محمد419922

118بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد رياض داود95505

119بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد حسن دلف421771

120بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس رضا علي418508

ي ابراهيم422027 121بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمهند ناج 

122بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطف  احمد مصطف 420723

123بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعمر علي دلف419519

124بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالكريم جمعة حسير 95941

125بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد فالح الدين زيدان513972

126بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي سمير  جهاد421934

127بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمراد عبدهللا محمد514050

128بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي حسير  قاسم96554

129بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالكريم محمود علوان94482

130بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمود مهدي محمود96392

131بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكررشيد عبدالحسير  جهاد95545



132بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس زينعابدين عزيز513385

133بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي قاسم سمير 422254

134بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكركاظم اكرام مصطف 513586

135بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي خزعل سمير 93662

136بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطف  عباس مهدي422120

137بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرانور داود سليمان419512

138بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمهدي عناد حمزة421669

139بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد غازي جمعة97951

140بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرفراس حسير  خماس96381

141بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس جعفر حمد419748

142بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعمر كريم حسون421850

143بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعثمان محمود علوان94499

ي شكور94690
144دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي عوب 

145دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد جاسم علي96327

146دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد كريم فارس96377

147دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكروسام كهالن حمودي420571

148دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكروائل حسن صالح94643

 علي موس421585
149دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير 

150دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن زكي مهدي419448

151دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرايوب عبدالعظيم داود96052

152دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعقيل علي سمير 95227

153دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  جالل محمد514072

غام عيدان خليل96825 154دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكررص 

155دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي حسن محمد96993

156دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرخالد عبد ابراهيم430084

157دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس قاسم سمير 422423

158دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  حمدي محمود419574

159دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرموالن طه خلف420602

160دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن عبدالمهدي عباس93212

161دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرريان عباس بكر514096

162دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكررياض اكرم زينعابدين94681

ي جرجيس514089 163دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد ناج 

164دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن سالم محمد514084

165دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكررائد عباس بكر94695

166دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمهدي حسن محمد96985

167دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد ناطق حسن419977

168دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكركرار حيدر فارس93667

 علي96538
169دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد عبدالحسير 

170دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرهادي عباس سليمان513667

171دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد يونس محمد97256

172دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرصالح حسن قادر96789

173دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرياسير  رفعت سلمان94734

174دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمرتص  قاسم مصطف 513442

175دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكراوس احمد مصطف 420663

176دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسعد احسان محمد513970

177دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرايهاب حاتم مجيد421778

178دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرجمال ابراهيم علي513976

179دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعالء خض  كريم514075



180إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس حسير  مصطف 513452

181إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعزيز حمزة مدحت419327

182إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد فاضل عادل513575

183إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي اكي  حسن هادي96868

184إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمرتص  كريم كورس422370

ف امير 513491 185إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكركاظم ارسر

186إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمرتص  محمد احمد422345

187إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطف  محمد وادي419473

ي دخيل علي513465
188إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرنف 

189إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسام صاحب شكور96123

190إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن عزيز رشيد95948

191إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد جاسم محمد420780

192إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد عباس حقوردي94960

193إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرباسل علي هادي419183

194إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي عباس صالح422425

195إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحمزة سطوان جاسم96599

196إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمهدي عباس عادل419210

197إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمهدي عباس احمد419701

198إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد علي ابراهيم422187

 علي513964
199إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي حسير 

200إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرامرلي عبد نوري418361

201إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد جعفر كورس422305

202إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكريونس احسان حسير 419246

203إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكراسماعيل صاحب جمعة421691

204إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي زين العابدين غيدان97492

205إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي كريم فارس419532

206إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكروسام عيدان خلف421896

207إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمؤيد روكان رشيد560372

208إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد عبدالسالم هزاع95245

209إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس احمد سمير 422415

210إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطف  عباس هادي93572

211إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمود عبدهللا محمود421954

212إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد طارق احمد98275

213إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد نعيم احمد419074

214إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد جعفر خضير95532

215إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن سمير  جهاد420734

 علي رشيد422001
216إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير 

217إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد ستار حميد522881

218إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرانور جمعة داود421984

219إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحارث محمد علي419396

220إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمنتظر زمان حمزة95067

ي اسماعيل96109
221إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد حف 

222إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعقيل حسير  حسن422178

223إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي قاسم جهاد93287

224إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكريوسف حسن محسن96184

225إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  محمد رشيد422008

226إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرقاسم محمد زيدان422336

227إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسن ناظم جواد421919



228إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكررعد صالح ابراهيم422207

229إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس حسير  قاسم95936

230إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمرتص  حيدر بهجت421661

231إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكريوسف فخري عبدهللا93363

232إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكربسام عاضي عبدالهادي419135

233إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد حسن سلمان419387

234إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرقيس حسير  خماس96021

235إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرامير  ناظم خلف153596

ي حسن513987
236إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعباس عوب 

237إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي كريم عبدهللا560327

ي يونس419674
 
238إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي شوف

239إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكركرار كاظم موس513516

240إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد علي عاضي419378

241إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسجاد كاظم ادهم419423

242إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمرتص  ادهم مدحت419315

243إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي ولي محمد95047

244إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي نجم عبد422274

245إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسجاد رياض عباس422041

246إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  عزيز عبدهللا96702

247إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكررضا انور سلمان94659

248إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطف  جمعة مهدي420981

249إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالسالم ناظم خلف93390

250إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي ميثم عباس513583

251إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد فهىمي محمد513962

252إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمرتص  رضا عبدهللا95540

253إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي اكرم صالح422326

254إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكريوسف نجدت جالل96481

255إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرفائق ابراهيم رشيد96164

256إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرايمن علي شكور96872

257إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكريوسف علي خلف429921

258إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرابراهيم طه ابراهيم93279

259إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي عبدهللا حمد422319

260إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمصطف  صاحب جمعة421118

261إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي محمد حمد418920

262إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرغسان جليل ابراهيم96458

263إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمزاحم عادل عبدهللا96129

264إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالكريم شدهان كريم514022

265إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعبدالستار نارص هادي96768

266إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد عزالدين عباس419613

267إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  عبدالمهدي عباس419963

268إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمود عزالدين حق ويردي94652

269إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرشاكر مهدي محمود419202

 علي419502
270إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعالء حسير 

271بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسعيد عبدالسالم هزاع95236

272بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحسير  هادي شكر421837

273بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمد خلف عبدهللا420583

274دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسهيل احمد هزاع151326

275دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرحميد عيىس علي513432



276دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكريارس خليل ابراهيم96818

277دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرسالم علي هندي93447

278دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرناظم خلف عبدهللا96083

279دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرشكور محمود حسير 93290

280دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينذكرنظام عبدالهادي حسير 97133

281إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكراحمد طامي مرعي419082

282إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرعلي احمد محمد96043

283إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينذكرمحمود علي عزيز96073

جلنك علي حسير 419068
1بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيى

2بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىفائزة حسام الدين خورشيد419414

3بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىمروة حسن خورشيد419404

4بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىنور عصمت ابراهيم97154

5بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىدنيا حسن حمد418384

6بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىعبير مهدي مصطف 418956

7دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىصون كل سلمان سمير 93618

8دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىاعتماد مرشد حسير 96066

9دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىكولرس موس علي96036

10دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىخديجة حميد سلمان419091

11دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىميناء عبدالرضا احمد96801

 مطلك513966
 
12دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىامنة الف

13دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىهيام حمد كاظم418905

14دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىسهام حمد كاظم419590

15دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىبسمة جاسم كريم514086

16دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىامال هادي حسير 96675

1ماجستير2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىميادة ابراهيم حبش93307

2بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىاسماء يلماز خليل422399

3بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىزينب حسن امير 514099

4بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىمريم محمد حمد418914

5بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىاالء حيدر جواد94985

6بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىمروة شكر محمود419272

7بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىخالدة محمد هزاع514092

8بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىفرح فاضل حميد95002

نجلة علي خلف421039
9بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيى

10بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىسناء حسير  محمد419548

11بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىجنان محمد عبدهللا77401

12بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىالهام ناظم خلف514031

13بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىذكرى محمد قادر94544

14بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىاخالص عبدهللا محمد514064

15بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىاصالة محمد مرشد93722

ان قادر اسماعيل96626 16بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىسير

17بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىرقية ادهم جهاد93342

18بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىايمان حسير  علو514029

19بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىابتسام صالح حمد421063

20بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىنور فاضل حسن97303

21بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىسارة حيدر جواد94997

22بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىزينب عصام مرشد93592

23بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىهدى شكر محمود96853

24بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىعباسية رفعت سلمان419710



شهلة قاسم محمدعلي513980
25بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيى

ي560317 26بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىخنساء نوري انح 

27بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىغفران صالح يوسف96396

28بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىامل فيصل غازي96094

زهراء حسن علي514076
29بكالوريوس2طوز االطراف22453صالح الدينأنيى

30دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىلمياء محي الدين حميد95175

31دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىاخالص حسير  عبدالغفور96175

32دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىايمان حسير  زيدان94633

33دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىازهار جاسم محمد97002

34دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىوفاء حسير  علو513481

35دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىايشان سليمان صمد95956

36دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىكوناي فخرالدين نوري421858

37دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىبديعة حسير  محمد419559

ي مظهر عاضي430062
38دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىاماب 

39دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىافراح عصمت ابراهيم97177

40دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىزهور جاسم محمد422034

41دبلوم2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىزهرة اكي  زينعابدين96141

42إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىهند عصام مرشد93616

ي شكور95961
43إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىنريمان عوب 

44إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىاخالص اياد خلف421927

45إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىاية حسن حمد418973

46إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىهاجر حسير  محمد419948

47إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىفاطمة موفق محمد421101

48إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىايمان عباس امير 419033

49إعدادية2طوز االطراف22453صالح الدينأنيىصفا عبدهللا محمد514033

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالمحسن محمود احمد453091 1دكتوراه2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عبدهللا454522 2دكتوراه2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصفاء حسير  محمد456933 3دكتوراه2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمروان عبدهللا صنم455676 4دكتوراه2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي احمد علي517211 5ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررمضان تركي جواد76301 6ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالح وسىمي مهاوش453075 7ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد محمود طعمة242162 8ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرماهر اعبيد احمد456878 9ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالح الدين شبل جاسم240236 10ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عبدهللا صنم455595 11ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمعي   لطيف كردي239602 12ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصباح احمد نايف457177 13ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن حسير  صالح454147 14ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدهللا ظاهر عبدهللا240450 15ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنشوان جازي محمد76852 16ماجستير2الرسر

 علي240821
قاط االيرس32454صالح الدينذكرصدام حسير  17دبلوم عالي2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد خلف علي454441 18بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي عواد عزار239663 19بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحمود حسن حمد454077 20بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد احمد عبود517213 21بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعيد اسماعيل هويدي77667 22بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرلطيف كردي احمد239320 23بكالوريوس2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن اسماعيل هويدي76946 24بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصدام اعبيد احمد452732 25بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحطاب حميد سليمان242388 26بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعامر محمد جاسم240231 27بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عطية صالح425514 28بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالح شبل عجيل77658 29بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراياد احمد عبيد452559 30بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرادهام ابراهيم محمد241945 31بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمود خلف طلب239645 32بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنعمان وسىمي سليمان240183 33بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخض  دخيل محمد76283 34بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبد خلف احمد454537 35بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  سلمان محمد78128 36بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرياسير  خض  فتاح78081 37بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمود مسعود حمود455977 38بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعطية عبدهللا محمد517106 39بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعماش محمد اسماعيل76554 40بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف محمد حسير 240946 41بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم جازى هزاع452853 42بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد اهالل عجاج239562 43بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عراك احمد76740 44بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخليفة حمد طعمة454326 45بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عيدان محمد77675 46بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربرزان موس فرحان517444 47بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمظفر حسير  عبدهللا452779 48بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرشاكر محمود سعيد453097 49بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالرزاق عبدهللا محمد76892 50بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد اهالل عجاج239541 51بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروسىمي عبد حاج76835 52بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمعة جاسم محمد242333 53بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد اسماعيل هويدي78101 54بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد علي حمد457308 55بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف عبدهللا حسن78133 56بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد نايف نجم76442 57بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحمد حسير  حمد453278 58بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عطية كعود242257 59بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعدي نجم علي77489 60بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكركفاح حبيب حسير 242057 61بكالوريوس2الرسر

هللا جازى هزاع241344 قاط االيرس32454صالح الدينذكرخير 62بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقيس حسن سعيد452607 63بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرميرس احمد حسن455578 64بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكركامل حمد حسير 240740 65بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبد رزوق فتحي239709 66بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسهيل نجم عبدهللا452613 67بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصفا محمد ذياب241866 68بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفهد علي محمد242500 69بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي عبدالرزاق محمد78113 70بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالقادر عبدهللا محمد517119 71بكالوريوس2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرماجد جازى هزاع456665 72بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسالم احمد كركز77542 73بكالوريوس2الرسر

هللا عطية علي456590 قاط االيرس32454صالح الدينذكرخير 74بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمنىسي عبدهللا محمد76830 75بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررافد فرات عطية455538 76بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد طلب فتحي456947 77بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عطية كعود240881 78بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرماجد عراك احمد517433 79بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسمير ذنون يونس239664 80بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد جهاد صالح76485 81بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعماد محمد مدهاس240128 82بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجازى محمد هايس77996 83بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصباح محمد خلف454425 84بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرضياء احمد عباس454081 85بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحميد خض  صالح452665 86بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقطران ذياب محمد454129 87بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربشار حمد خلف77613 88بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمال محمد حسير 456771 89بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالملك خض  محمد517122 90بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفراس حمد حسير 241327 91بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنسيم علي حسير 77482 92بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن مطلك صالح454190 93بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد علي فتحي454062 94بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم روضان صالح242029 95بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريارس محمد موس452424 96بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعامر علي محمد456280 97بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرياسير  عواد احمد517204 98بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروضاح احمد صالح239033 99بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكركردي صالح محمد456738 100بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنشوان عبدهللا محي242548 101بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد خض  صالح456100 102بكالوريوس2الرسر

ي241455
قاط االيرس32454صالح الدينذكرحاتم عبدالكريم ارديي  103بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد ذياب محمد454123 104بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسام اسماعيل خض 454444 105بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعد محسن رجب517203 106بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن صالح محمد456756 107بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسيف علي جاسم77023 108بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرظافر محمد موس242514 109بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد عطية كعود457319 110بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنوري حواس عزاوي241775 111بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروسام جاسم زناد239815 112بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالمنعم محمد محمود517191 113بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عيىس علي454572 114بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  جمعة مصطف 452802 115بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررائد يونس فتحي76377 116بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرماهر محمد احمد77592 117بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنوفل ابراهيم يوسف238772 118بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرزكريا يحير نجرس242536 119بكالوريوس2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرضياء خض  حسن517234 120بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمعة غضب جاسم242217 121بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراسكندر يحير نجرس242359 122بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالستار حمد خلف77687 123بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  محمد خلف454365 124بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمؤيد اعبيد احمد452430 125بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن خلف محمد239053 126بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد ياس سعيد76951 127بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسالم حسن عليان77722 128بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرذاكر علي حسير 76239 129بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي خلف احمد454260 130بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسيف احمد جمعة456229 131بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالل عبدالرحمن هزاع239652 132دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخض  حسير  صالح454320 133دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد ذياب عواد454499 134دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحمد اسماعيل صعصيع455350 135دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفاضل عطية صالح457383 136دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررجب احمد عطية427617 137دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرهادي عبدالستار شبل454563 138دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريونس محمود طعمة242160 139دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجاسم خديوي محمد240228 140دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالعزيز سالم علي454493 141دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدهللا ياسير  حبيب453085 142دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالح عبد حاج76353 143دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم حمد صالح453174 144دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفارس علي حمد240156 145دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرشاكر عبد صالح241903 146دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنومان اسماعيل نجم452957 147دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد رمضان حسير 452840 148دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمار جاسم علي78143 149دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي جازي هزاع240525 150دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  صالح عبدهللا454354 151دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعاشق مجيد سليم454550 152دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد اسماعيل محمد454205 153دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم صالح عبدهللا454142 154دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد خليل ضيف454255 155دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجالل عيىس علي77494 156دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرغانم محمد جارهللا453050 157دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي سلمان محمد242348 158دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعواد خض  فتاح77624 159دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصدام حسير  مصطف 240836 160دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالحليم محمد محمود517167 161دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالحكيم خلف احمد454224 162دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفاضل حسون علي77694 163دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن صالح صعصيع78100 164دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن حسير  خزعل452646 165دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عبدالواحد محمد456825 166دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمويد عبدالرحمن احمد517206 167دبلوم2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالمنعم كنعان احمد76276 168دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرليث عراك حسن452981 169دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمر محمد خلف454419 170دبلوم2الرسر

 علي78088
قاط االيرس32454صالح الدينذكررداد حسير  171دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد علي جميل452634 172دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمود محسن حليو452746 173دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريارس محمود جارهللا77609 174دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرضياء حسير  محمد457072 175دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنشوان نعمان احمد76856 176دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفتحي جاسم مصطاف454072 177دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربارق ناظم علي77630 178دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعيىس ذنون محمد517428 179دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف محمد خلف454416 180دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرلطيف عبدالفتاح حسن241394 181دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرايهاب اسماعيل عبدهللا517233 182دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عبد خلف78086 183دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن صالح علي239742 184دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرزياد خلف حميد452974 185دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف محمد حسير 241192 186دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررعد محمد جارهللا78096 187دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرغيث صالح علي239585 188دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدهللا عبدالرزاق حرجان457484 189دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنايف عبدالعزيز علي77909 190دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن عبدالفتاح حسن240664 191دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد ذياب محمد241987 192دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجهاد محمد جهاد456242 193دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عبدالرحمن ياسير 77459 194دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصهيب عبد عيىس452830 195دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعصام جاسم زناد239801 196دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرزياد خلف عواد457295 197دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفراس رعد ابراهيم454102 198دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمعة ربيع جاسم457357 199دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالواحد عبدهللا محمود454199 200دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرانمار ابراهيم حميد457612 201دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرطاهر سليمان احمد517229 202دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمر حمدان هايس239389 203دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عطاهللا عليان78155 204دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرباهر سليمان احمد517225 205دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي عبدالعزيز علي517163 206دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرغانم حازم سلمان239520 207دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرهيثم خلف حميد456894 208إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرماهر حمود سبع239842 209إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد عماش محمد76346 210إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمرعي حمود حسير 424902 211إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد رجب عواد452865 212إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالح كامل محمد452823 213إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفاضل علي محمد239724 214إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمهدي صالح محمد76429 215إعدادية2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد ياسير  طه241996 216إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرطالب حسن كردي453114 217إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمنير سالم عمر452682 218إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالح اسماعيل هويد239384 219إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجالل علي عزاوي78115 220إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريعرب خض  صالح454342 221إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن اعبيد احمد456519 222إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرناظم عارف نايف452670 223إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  اهالل عجاج517185 224إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف نايف نجم76842 225إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصايل محمد عواد452934 226إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبد فرحان جاد239570 227إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد علي نجرس242371 228إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد اسماعيل حسن78007 229إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد علي احمد457536 1ماجستير2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمشعان عبدهللا محي76368 2دبلوم عالي2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي حسير  احمد452435 3بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربسام جاسم زناد239711 4بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرشاكر عبدهللا محمود454268 5بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعالء جاسم محمد239699 6بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسليمان ابراهيم سليمان78108 7بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرواثق عبدهللا حسير 454266 8بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمود صباح حسير 239492 9بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفارس محمد خلف241021 10بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقيض محمود جادهللا239305 11بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمنار شعبان خلف77476 12بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسلمان وسىمي سليمان241291 13بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسلوان جاسم محمد77467 14بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرزيدون مؤيد اسماعيل77727 15بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنمير سالم عمر454555 16بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنشوان مجيد صباح240082 17بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالمنعم كردي عبدهللا76861 18بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفارس خض  فتاح77670 19بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعدنان علي خلف453257 20بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرظافر حسير  عبدهللا453125 21بكالوريوس2الرسر

هللا ياسير  دخيل76328 قاط االيرس32454صالح الدينذكرخير 22بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرارقم عبدهللا حسير 517268 23بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرايهاب ابراهيم حميد457552 24بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمروان صالح احمد77568 25بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربسام خلف خليفة456654 26بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسيف محمد خلف452541 27بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد ميرس احمد240406 28بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالستار صبار احمد452664 29بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد احمد اهالل517134 30بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد وعد احمد455903 31بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حسن حسير 76571 32بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عبدهللا77085 33بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمال عبدالهادي يونس453184 34بكالوريوس2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرخض  جاسم خض 240545 35بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمال محمد خلف241010 36بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد حسير  جاسم239862 37بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عماش محمد242078 38بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي احمد مديد517132 39بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرايمن عدنان احمد241085 40بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرضيف حسير  صالح455699 41بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن حسير  احمد452549 42بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرهيثم صباح احمد454360 43بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريونس محمد ذياب76683 44بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنمير حمد اسماعيل457190 45بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي حسير  عالوي241520 46بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسيف محمد حسن517138 47بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد اسماعيل احمد239496 48بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمر محمد مدهاس241605 49بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد محمود عبدهللا240508 50بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرليث صباح احمد76524 51بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالواحد احمد كركز455510 52بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالح احمد سعيد239549 53بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرليث خلف جاسم77037 54بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمود حسير  حميد240641 55بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسامي حمد زناد241357 56بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنجم علي حمد452627 57بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسيفالدين عزيز عبدهللا457057 58بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد صالح عبدهللا240758 59بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعصام صالحالدين ترف452640 60بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراركان عبداللطيف صبار239063 61بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقصي خلف جاسم77072 62بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعد عبدالحميد حسير 78076 63بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد صالح صعصيع517188 64بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسامي هاشم حسير 453266 65بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد سالم حسير 239270 66بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمزهر زكي حبيب242009 67بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمار محمد موس78123 68بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعدنان ادريس ابراهيم454485 69بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعد سليمان الوي    ح456984 70بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقيس مهدي محمد452698 71بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفراس صباح حسير 76291 72بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد حسن سالم452754 73بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررافت خلف حميد77572 74بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم عيىس240071 75بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربهاء محمد طه457455 76بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعد عبدهللا محمود76321 77بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد457495 78بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقيض جمال حسون78141 79بكالوريوس2الرسر

غام محمد حسير 240912 قاط االيرس32454صالح الدينذكررص  80بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسليمان حسن مصطف 76938 81بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد توفيق تركي517125 82بكالوريوس2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعد نعمان احمد76874 83بكالوريوس2الرسر

 علي حسير 453244
قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  84بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصقر علي خلف240698 85بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعماد حسير  سليمان239674 86بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حمد وسىمي78073 87بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمعة حسن معيوف241564 88بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراسماعيل حسن هويد241102 89بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرزياد خلف محمود76745 90بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالح تركي نايف240332 91بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنض هللا عزيز عبدهللا240869 92بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حمود عيىس76480 93بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصالح علي محمد517114 94بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعواد محمد عيىس76927 95بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرليث خلف علي455919 96بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحمود عبد حسن77506 97بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروليد خالد صالح77807 98بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد رزوق فتحي240118 99بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرماهر محمود موس240494 100بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعماد سالم مهيدي241966 101بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حسن شالش455557 102بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمر عبدهللا صنم239023 103بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالوهاب حازم سلمان239695 104بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراثير خلف علي239097 105بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  خلف محمد454513 106بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي اسماعيل سعيد241471 107بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقصي صباح احمد77633 108بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرانمار احمد حمش240098 109بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفرات ثائر عطية453282 110بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريونس خالد احمد456506 111بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمال سطام عزاوي455718 112بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد ابراهيم رمضان78136 113بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمروان احمد حميد453013 114بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمود حسن اسماعيل76957 115بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراثير جاسم خديوي240214 116بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالرحمن خض  عبدهللا457344 117بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد77616 118بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي جاسم خديوى240198 119بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلدون صالح عطية454453 120بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسام محمد حسير 240896 121بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد جمعة456546 122بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمار خلف محمد456575 123بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمر ابراهيم رمضان78138 124بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسامر نايف محمد456419 125بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحمد محمود حمد454112 126بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنبيل جاسم محمد77538 127بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفاضل ربيع جاسم240721 128بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرشالش عبود حمد452794 129بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرميرسة عبدهللا حسير 242580 130بكالوريوس2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرخليل ثامر خليل241899 131بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسالم حسن علي240618 132بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمهند محسن موس453250 133بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرضياء عبدالعزيز سالم456348 134بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمار سهيل حمد240805 135بكالوريوس2الرسر

 علي حسن76464
قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  136بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعامر محمد موس78118 137بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد محمد ابراهيم455944 138بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرليث احمد جاسم77900 139بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن جمعة مصطف 452797 140بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبد حمود عيىس76805 141بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسيف اسماعيل حسير 76972 142بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحاتم علي احمد414905 143بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمثي  اسماعيل مراد76213 144بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد اسماعيل حسن457089 145بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمران عيىس حمش456599 146بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد اسماعيل جاسم241877 147بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسالم محمد حسير 76635 148بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسيف الدين احمد موس456683 149بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمروان محمد رزوق239127 150بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرلؤي عارف حسن457417 151بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرغايب عطاهللا علي242414 152بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد صالح عبدهللا240744 153بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقتادة عبدهللا حسير 242568 154بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروسام محمد عبدهللا241912 155بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروليد عزالدين حسن241148 156بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنعمه عبدالهادي صالح517291 157بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد ابراهيم رمضان78134 158بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفاضل خلف دليىمي456917 159بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد اسماعيل صعصيع452790 160بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمهند كفاح حبيب454504 161بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربارق عبداللطيف صبار239076 162بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالرزاق هادي حويجة554354 163بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمار هادي دخيل240107 164بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرموس محمد موس76932 165بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقصي مهدي محمد456716 166بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرامير دخيل محمد77598 167بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حسير  طلب241958 168بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفالح حسن هويد240280 169بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمار سلمان خلف78130 170بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسمير محمد وسىمي76539 171بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررائد زكي حبيب242047 172بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمروان جاسم محمد77462 173بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالقادر عبدالرزاق محمد240785 174بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجالل رياض نايف452690 175بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعارف فاضل نايف453070 176بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمعاد احمد صالح76580 177بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربراء حسير  محمد456860 178بكالوريوس2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكراسماعيل خليل ضيف76388 179بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرزاهر سالم عمر453230 180بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعجيل علي عجيل453242 181بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحرجان عبدالرزاق حرجان240438 182بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرليفان عبدهللا محمد241279 183بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالهادي وسىمي سليمان76656 184بكالوريوس2الرسر

ي48273 قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عبد حح  185بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفخري ذياب محمد457596 186بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرساري عبدهللا محمود454585 187بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرزيدان رمضان حويجه454333 188بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرغازي احمد محمود77577 189بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمار عبيد دخيل242198 190بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريوسف مهدي نجم454350 191بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعود مناضل احمد76702 192بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسالم عبدالعزيز سالم456327 193بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصفوان عامر محمد242483 194بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجهاد محمد حسير 242589 195بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراسماعيل حمود عيىس76811 196بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف خض  عبدهللا240218 197بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرليث احمد حمش456974 198دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرليث ادريس مصطاف554346 199دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحوران جالل حسير 241336 200دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرميثاق عبدالستار صبار76454 201دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد خض  حسير 455990 202دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراركان محمد جاسم239450 203دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرياسير  ابراهيم طعمة240680 204دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريونس ابراهيم عبدهللا76514 205دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعهد حسن عليوي241177 206دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي خضير علي77553 207دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكركريم اسماعيل عبيد77985 208دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنوح خلف صالح242603 209دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحمد مشعان حسن452882 210دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمنىسي علي دخيل77564 211دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي سليمان علي77950 212دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنايف ناظم نايف76646 213دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد حازم محمد76475 214دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمصطف  ميرس احمد454568 215دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعيىس علي فهد454088 216دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرضياء صالح جمعة452653 217دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعامر عبدالسميع عطية77485 218دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن علي سعيد456803 219دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمال عبدالرحمن محمود241589 220دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي حسن احمد77452 221دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمر محمد ذياب76672 222دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقحطان سعود حسير 77545 223دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكردحام عزاوي خلف239009 224دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمود عبد حسن77512 225دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرهشام عايد سليمان239397 226دبلوم2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكروطبان احمد حميد453023 227دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرطه حسن حميد76232 228دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروعد اهالل عجاج241531 229دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد سالم علي240193 230دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنمر خلف صالح241577 231دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمصطف  اسماعيل جاسم76546 232دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرانور اسماعيل احمد241541 233دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراثير حمد اسماعيل457145 234دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم محمود حسن453271 235دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمعمر لطيف كردي239627 236دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعامر نارص سالم452992 237دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررسول حسن حميد452710 238دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم محمد عبدهللا454195 239دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسام سطام عزاوي453059 240دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  خليل ضيف76794 241دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي عيىس محمد517174 242دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعيد حسون علي454118 243دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف حمش محمد239824 244دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد سالم محمد77448 245دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عبدالقادر مطلك77531 246دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعامر محمد موس517317 247دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف حسن حميد77560 248دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالكريم اسماعيل نجم452967 249دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي محمد حسير 240791 250إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عارف حسن76760 251إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحسن حسن رجب78082 252إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعيد عزالدين حسن240937 253إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرلطيف حسن محمود242152 254إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد سليمان عبيد241623 255إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروطبان ادريس ابراهيم454519 256إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحيدر حسير  محمد456850 257إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحارث صالح علي77992 258إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي عواد محمد239216 259إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرماهر عبدهللا ابراهيم242021 260إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمر جاسم محمد76823 261إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد حمد خلف77636 262إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحميدي عبدهللا نجم78110 263إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمثي  حسير  جاسم239854 264إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد صباح هالل457563 265إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمؤمن محمد عبيد240765 266إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعيىس محمد موس456786 267إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخض  عبدالرحمن دخيل239654 268إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسامي صالح عبدهللا457014 269إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عبدالحميد حسير 517264 270إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن رافع اسماعيل517179 271إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالقادر عبدالواحد مطلك239633 272إعدادية2الرسر

ي نجم78124 قاط االيرس32454صالح الدينذكرباسم ناج  273إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسامي بخيت احمد76885 274إعدادية2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرعباس عبدالرحمن عطية77880 275إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد اسماعيل خلف240652 276إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حسير  محمد517146 277إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعدنان عبد احمد517237 278إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمعمر صالل عبدالرحمن452674 279إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدهللا علي مهيدي77470 280إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي احمد نايف76437 281إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد مدهاس محمد77715 282إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن علي حسير 76585 283إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي موس رمضان46206 284إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي نعمان وسىمي242424 285إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعطية ابراهيم عبدهللا76878 286إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحرجان عبدالرزاق محمد77015 287إعدادية2الرسر

 جالل علي77998
قاط االيرس32454صالح الدينذكرمعي   288إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجاسم عبد حسن457123 289إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريارس جمعة محمود457281 290إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد هايس239358 291إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرهشام اسماعيل خض 78014 292إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمنهل علي محمد457475 293إعدادية2الرسر

ي سالم77473 قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد ناج  294إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجزاع عبدهللا محمد239597 295إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمهند خلف حميد517217 296إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمزاحم يونس ذياب76687 297إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعد غضب عبيد77454 298إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروسام عبدهللا محمود76316 299إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد زيدان محمد239849 300إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد جاسم احمد241592 301إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم حسن اسماعيل454532 302إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررامي سالم عمر453234 303إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محي517259 304إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراثير محمد عيدان240599 305إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد77703 306إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  عواد محمد239188 307إعدادية2الرسر

 علي239515
قاط االيرس32454صالح الدينذكرليث حسير  308إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد خلف علي76798 309إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرذياب عبدالنور محمد239375 310إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفاضل مدهاس محمد77711 311إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد خض  حسير 454313 312إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم عباس مهدي240386 313إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حسن محمد452771 314إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن علي241827 315إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدهللا عبد احمد77888 316إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد يونس حمد456024 317إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعزالدين نعمه خلف454507 318إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمصطف  جاسم محمد76818 319إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحارث اسماعيل حسير 76985 320إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عواد احمد457197 321إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراياد سالم مهيدي241972 322إعدادية2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرمؤيد خلف حميد452953 323إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدهللا عبار عبدهللا517238 324إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالوهاب عليوي خليفة241165 325إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي عبد صالح517116 326إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد حسن كردي78019 327إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمال حمد خلف78012 328إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرموفق عدنان احمد240174 329إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف سلمان هليم240571 330إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرانمار نايف محمد452922 331إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجزاع محمد عبيد76692 332إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعد اسماعيل حسن241757 333إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالقادر عبدالحليم مطلك456088 334إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرباسم علي حسير 77620 335إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عبدالحميد حسير 455587 336إعدادية2الرسر

وان جاسم محمد77708 قاط االيرس32454صالح الدينذكرسير 337إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد صالح خض 517154 338إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدهللا علي خلف241232 339إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعامر عبدهللا حسن78092 340إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررضوان ادريس نايف452717 341إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعد علي محمد239485 342إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرهشام عبدهللا موس76940 343إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسهام عجيل شالش240359 344إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمر اسماعيل هايس241311 345إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي صالح عبدهللا456870 346إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد محمد عطية452808 347إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبد حمد دخيل76628 348إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمبارك صالح خلف241387 349إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن سلمان هيلم240589 350إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعوف عبدالرحمن عطية239681 351إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمهند مشعان احمد239437 352إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصدام خض  صالح76558 353إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرامير  محمد عبيد240735 354إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفتحي محمد حسير 77526 355إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرهيثم يونس فتحي241375 356إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدهللا علي طه76723 357إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكريارس عليوي خليفة76252 358إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسالم حميد محمد76668 359إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي احمد خض 241372 360إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراثير ابراهيم خليل517304 361إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد نومان عبد239295 362إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمروان محمد ذياب452903 363إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  تحسير  رجب78059 364إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنواف ابراهيم محمد456845 365إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرادريس محمد موس241250 366إعدادية2الرسر

 علي517222
قاط االيرس32454صالح الدينذكرفارس خض  367إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمعة محمد جمعة456560 368إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرامير غازي طلب241207 369إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم عبد حسن78066 370إعدادية2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرسعد احمد اهالل242528 371إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروليد خلف عيىس242180 372إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنزار ابراهيم سليمان78105 373إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعدنان خليل فهد455526 374إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفراس ابراهيم حسن239580 375إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالعزيز ابراهيم حسير 239683 376إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالكريم حسير  عبدهللا452594 377إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرليث حسير  خزعل76651 378إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد سمير يونس415060 379إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد صالح احمد454137 380إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرنكتل صالح عبدهللا239587 381إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي ابراهيم طعمة240720 382إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدهللا عبدالقادر عبدهللا454086 383إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحبيب درويش حبيب240977 384إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن محمد241810 385إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبد عزيز احمد457110 386إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسامر حميدي نجم241267 387إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرصفوان احمد حميد457051 388إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمود حسير  فارس517199 389إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعزيز حسير  فارس452761 390إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرناهر سليمان احمد517218 391إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي سعيد عبدالمجيد457133 392إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسامي اسماعيل حسن457102 393إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم78069 394إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي خض  حسير 454286 395إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررعد شاكر سليمان452888 396إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرواثق خالد عيىس241689 397إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرغالب كنعان عراك241816 398إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرباسم علي عواد452723 399إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالرحمن جاسم محمد554352 400إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعادل غانم نايف239529 401إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخلف وسىمي محمد452414 402إعدادية2الرسر

ي محي517159
قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد راض  403إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعايد صالح كامل77905 404إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد مهدي صالح453039 405إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد خليل ابراهيم455959 406إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعثمان عبدالرحمن عطية242106 407إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالواحد كنعان احمد76261 408إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرسالم مرعي هليم240710 409إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  فتحي خلف77604 410إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد عبدهللا حسير 454576 411إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكررياض خلف ابراهيم239691 412إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حسن احميد76566 413إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفالح حسن علي76642 414إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي عبد حسير 240690 415إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمعي   احمد خليف517149 416إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد محمد محمود517177 417إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعمار نعمان محمد241670 418إعدادية2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكراسماعيل طه خلف240541 419إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرالياس خض  حبيب76419 420إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرهايس عبد عيىس77885 421إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرامير حمد اسماعيل457170 422إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرخالد محمد عبيد240782 423إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربارق خالد عيىس241716 424إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرتحسير  محمد جاسم240141 425إعدادية2الرسر

هللا موفق عواد241032 قاط االيرس32454صالح الدينذكرخير 426إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجزاع احمد عبدهللا240269 427إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد عبدالحليم مطلك517110 428إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد صالح خض 76593 429إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمتعب طامي عزاوي77435 430إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد ابراهيم محمد240474 431إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد علي محمد517243 432إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالجبار خض  عبدهللا457331 433إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرساهر عبد عزيز455873 434إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرزياد احمد حمد242319 435إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكربارق صالح عبدهللا453003 436إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبد عزالدين خلف242468 437إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرجمال محمد ياسير 78145 438إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالقادر عبدالرحمن عطية77844 439إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراحمد حمد حسير 240732 440إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  حسن احمد517439 441إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحمودي طه خلف76423 442إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرقتيبة موفق عواد241045 443إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرانمار عطية حبيب240997 444إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد رمضان درويش454278 445إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حسن محمد239365 446إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  محمد جازي242192 447إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعدنان عبد سعيد238978 448إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرالمخلد لطيف كردي239641 449إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكراياد حسير  احمد452868 450إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسن جازى هزاع76980 451بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحميد احمد كركز455400 452بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  ظاهر حمود454456 453بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي محمد طه76663 454بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد هالل عجاج242888 455بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرابراهيم نايف احمد76412 456بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالحليم كنعان احمد239625 457بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحافظ احمد حمد242399 458بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحح  سالم علي239836 459دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرفالح حسن جميل76866 460دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعلي ابراهيم محمد240250 461دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرطامي عزاوي هزاع77328 462دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد سعيد عبدالمجيد453031 463دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمرعي حسن اهليم76447 464دبلوم2الرسر

ي كنعان احمد76259 قاط االيرس32454صالح الدينذكرصي  465دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرحسير  جازى هزاع240675 466دبلوم2الرسر



قاط االيرس32454صالح الدينذكرصايل جويد محمد78048 467دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبد سالم علي239104 468دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروسام عايد سليمان78139 469دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرطارق صالح حمد240965 470إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد حسير  حمد240925 471إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكركنعان عراك احمد241829 472إعدادية2الرسر

يف عيىس457638 قاط االيرس32454صالح الدينذكربشير رسر 473إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرمحمد سعيد محمد76338 474إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعارف حسن جاسم76786 475إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعبدالرزاق خلف مهندس456309 476إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعماد صالح حمد239471 477إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعباس هايس عبدهللا77639 478إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكروليد عطية علي238897 479إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينذكرعدنان احمد حمد76296 480إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىعبير ابراهيم عبدهللا77700 1دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىمحمد احمد عباس454085 2دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىمنال محمود جادهللا78052 3دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىوالء جاسم خديوي240419 4إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىتراث محمد صنم457375 5إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىجوان زيدان خلف517410 6إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىياسمير  حسير  محمود76751 1بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىمنال خلف جاسم77049 2بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىنور احمد جاسم240154 3بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىشذى خلف جاسم77053 4بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىعطية احمد كركز78055 5بكالوريوس2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىاجوانة شعبان ابراهيم77080 6دبلوم2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىنور عبدهللا صنم456263 7إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىري  هام غانم محمد452911 8إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىميعاد محمد صخم457223 9إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىوديان صالح شبل77647 10إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىنجالء عجيل شالش240349 11إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىنبأ حسير  عالوي241494 12إعدادية2الرسر

ي242092
قاط االيرس32454صالح الدينأنيىدالل عبدالكريم ارديي  13إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىمنار جمعه سالمه452875 14إعدادية2الرسر

قاط االيرس32454صالح الدينأنيىانتصار محمد خلف77691 15دبلوم2الرسر

1دكتوراه2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبد حسن عطاهللا77257

2دكتوراه2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرظافر محمد عبدهللا77113

3دكتوراه2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدهللا فاضل محمد356837

4دكتوراه2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر صالح حسن523117

5دكتوراه2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعدنان احمد حسن77405

6دكتوراه2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرصفاء علي صالح78621

7دكتوراه2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرقصي نوري ردام357388

8دكتوراه2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكركهالن حسن علي356850

9دكتوراه2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعدنان ضامن مهدي461834

10ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرغالب خلف حمد461779

11ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرصدام صالح حمد354387

12ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكركوان اسماعيل ابراهيم522984

13ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحميد خليل مهدي461867



14ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرفريد عبدهللا خليل77736

15ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمزاحم ابراهيم حميد78892

16ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسامر مجيد عبود79345

17ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمالك حايف محمود77858

18ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرزياد مشحن عبدهللا357333

ي حمادة461828  عبدالني 
19ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرياسير 

20ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرماهر حواس صالح79559

21ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحسام مبارك خلف78571

22ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراسامة ابراهيم خليل354357

23ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمعتمد صالح فياض77196

24ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرصابر محمود سلوم79335

25ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعثمان عبدالواحد ابراهيم357148

26ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرقتيبة ابراهيم حمادة461797

27ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمنيب علي حمد77008

28ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرانس خليل مهدي560531

29ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالرحمن سليمان خليل77755

30ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدهللا رشيد لطيف357950

31ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمظهر عليوي عيىس357025

32ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمهند عبد جسام348862

33ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدهللا ابراهيم علي79040

34ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحسان خليل صالح356739

35ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسامي علي سلمان357890

36ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف  جاسم محمد77222

37ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرثائر عبدهللا خليل77566

38ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكربهاء علوان خلف523187

39ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرماجد قائم مزعل77147

40ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد حمادة جاسم357871

41ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرذؤيب عبيد عيىس357838

42ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسامال حميد ابراهيم357796

43ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرغيث خالد ابراهيم77366

44بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخليل لفته محمد461388

45بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد صالح دوش358070

46بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخالد كامل حسير 78918

47بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد حمد حسير 357750

48بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر خليل علوان77587

49بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمؤيد حميد عبدهللا77177

50بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرابراهيم علي صالح77250

51بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحسير  حمد حسير 77514

52بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراسيل علي خلف78554

53بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكركاظم عيىس عبيد523149

54بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمطر خلف رجب77701

55بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكربرهان عبدان سلمان356966

56بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعدنان مشحن عبدهللا357318

57بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرابراهيم عيىس حسن461267

58بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكررضوان شالش مذري355263

59بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرقيس محمود دوش356846

60بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرطارق صالح اسود77683

61بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرنعيم حمد عياش78548



62بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعدي نهاد حسن78987

63بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمنير ابراهيم حميد77731

64بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعدي نوري ردام357397

65بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي محمد احمد77838

66بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراياد صالح ابراهيم77170

67بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرنعمان عبد جاسم357344

68بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالرزاق قائم مزعل77671

69بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمهند كريم ابراهيم78629

70بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكركوان جاسم حمادة357965

71بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد نايف محمد523229

72بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرنوري عيدان حمد77168

73بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمود ابراهيم صالح523201

74بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرجبار ستار صالح77676

75بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالخالق حسير  لطيف76952

76بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرابراهيم مهدي صالح79679

77بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكربراء حمد صالح355305

78بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكركهالن جاسم محمد79400

79بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرغثوان عبدهللا حميده78990

80بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرزياد خلف صي 78947

 علي مهدي77246
81بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحسير 

82بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرفراس طامي حمد77081

83بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدهللا خليل مهدي356841

84بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراسعد عبدالكريم حميد358016

85بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمثي  صالح حسن77427

86بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمهدي نعمه حمد461807

87بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرفريد خليل جاسم79316

88بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسيف سعد كريم357308

89بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد عبدالسالم عياش357042

90بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكروسام دهام شبيب461770

91بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحسان احمد محسن357808

92بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكربالل نجم عبدهللا77812

93بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرنزار سعدون خلف77259

94بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرماهر امير  جاسم77234

95بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكربشير عبدالواحد احمد523191

96بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعثمان فاهم ذياب79516

97بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرجمال محمد عبدهللا78550

98بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمروان سامي شمس77394

99بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر محمد علي358041

100بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخالد عبد علي357265

ي محمد78520 101بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعدي ناج 

102بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد معن سالم523161

103بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحارث خزعل رشيد354596

104بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعامر امير  جاسم79022

105بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد وهاب صالح79566

106بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخالد ظاهر ابراهيم358031

107بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمهند حسن حميد77638

108بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر عبدهللا علي77634

109بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعدي عيدان حمد77902



110بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد جبار حسن356785

111بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرغيث حسير  عليوي77831

112بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالرحمن مصطف  بلبل357944

113بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرهيثم عبدالكريم حمود77833

114بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي الطيف صالح357830

115بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكروسام نمير ابراهيم523133

116بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرطيف ابراهيم حمد356726

117بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرطيف نعمان حسن357819

118بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر نجم عبدهللا77851

119بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمار عبدالواحد عطية77808

120بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرامجد عبدالكريم حميد77136

121بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرصدام احمد حواس523238

122بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرقحطان عبد جاسم78547

123بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعدنان حسير  حسون354576

124بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكركهالن جاسم صالح79692

125بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسفيان سلمان صالح357907

126بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرجاسم علي جاسم77827

127بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكروليد غايب حمد78541

128بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي قيس علي77706

129بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد سامي شمىسي355523

130دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمود محمد موس77305

131دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي جاسم حمد523205

132دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالقادر صالح ابراهيم77155

133دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكركهالن جاسم محمد461865

134دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد عبدهللا عبد461803

135دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمهند سعود ابراهيم76997

136دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسامي شمس علي77389

137دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعماد جبار عطية77603

138دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسامح ناظم مياح356863

139دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرذاكر عبدالهادي لطيف356951

140دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرفرج محمود خلف357295

141دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرشهاب حمادي سلطان77487

142دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرناجح خلف خالد356884

143دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمساعد فرج خليل357783

144دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالحكيم نجم عبدهللا461818

145دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد ياسير  قائم78543

146دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمنذر عبد جسام353959

147إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعامر عكاب محمد78871

148إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرغسان قحطان سليمان357758

149إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد ضاجي عبدهللا357865

150إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد حمد خالد354510

151إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخالد منديل فارس354870

152إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرنورالدين عمار سليم356750

1ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد خلف حمدان77713

2ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخطاب محمود ابراهيم77239

3ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد هاشم ابراهيم461812

4ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمراد عبيد عيىس357711

5ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمهند دحام سالم357274



6ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحسير  مقداد حسير 78503

7ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكريوسف سليمان عبدهللا77894

8ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف  ابراهيم عبدهللا77385

9ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد ابراهيم احمد79069

10ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي حسير  محمد357998

11ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسفيان سامي شمىسي355506

12ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمناف مولود عواد357727

13ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد علي صالح357250

14ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر قحطان عبدهللا461768

15ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرنشوان ليث كامل78986

16بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد محمود سلوم353904

17بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف  محمد حميد356772

18بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسامر علي جاسم78584

19بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخلف محمود خلف461782

20بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف  احمد جاسم523114

21بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي عبدهللا حسن354949

22بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالرحمن عراك اسماعيل77012

23بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالرحمن كاظم خالد77381

24بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكريارس علي حسير 79393

 مظهر حسير 77187
25بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف 

26بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمناف علي نارص523107

27بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعادل عامر فياض356921

28بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرزياد خلف فحل77871

29بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي محمد حسن78667

30بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرقتبة احمد حسير 355900

31بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعاصم عامر حواس77528

32بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمثي  احمد جاسم523110

 علي مهدي77017
33بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف 

34بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالعزيز وهاب صالح79577

35بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحيدر ابراهيم اسماعيل357404

 علي صالح79172
36بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحسير 

37بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر عدنان علي77062

38بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد صالح حمادي78657

39بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالرحمن محمد خليل77067

40بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرميثم علي خلف77866

41بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرازهر ستار صالح357287

42بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسلوان ذياب سلوم78886

43بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكريارس ابراهيم عبدهللا356698

44بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي غايب حمد78502

45بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسلمان تركي حمادة77861

46بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد راشد نصيف78648

47بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي صالح عبدهللا461787

48بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخالد شاكر اسماعيل461790

49بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمود صابر محمود356831

50بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد خليف حميد78500

51بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد ضامن مهدي78517

52بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكروضاح فؤاد حسن77378

53بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرامجد متعب عواد356144



54بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالعزيز صالح مهدي78527

55بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمنير ظاهر علوان77747

56بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر حسير  فحل357062

57بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعتبة حكمت علي79611

58بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد علي لطيف77359

59بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكربهاء ابراهيم عياش522987

60بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبيد صباح عليوي77763

61بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرانس عارف علوان358023

62بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي رشيد عواد78496

63بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحذيفة حكمت علي79623

64بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرامجد عبدالسالم عياش357053

65بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدهللا علي خلف77308

66بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمعروف ابراهيم علي560533

67بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد حسير  خلف78634

68بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحيدر عبدهللا خلف523226

69بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد داخل حسن78530

70بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد فاضل محمد79311

71بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمنذر نعمان حسن354906

72بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر محمد صالح356996

73بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكريحير محمد حسن78665

74بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرالطيب ناظم عطية79029

75بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد منير هذال357031

ي علي78569 76بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرصفوان ناج 

77بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراثير مهند كريم78570

78بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكروليد علي خلف78622

79بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرموس نجم عبدهللا77543

80بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراسامة محمود حسير 523235

81بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمعاذ عامر عكاب78875

82بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرفرج علي حمد78866

83بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمعاذ صالح حسير 78983

84بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرليث حسير  محمد355239

85بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدهللا علي دليل77048

86بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمروان خالد فياض79011

87بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرايمن عبد جسام77440

88بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد توفيق حسن523220

اس رحيم عبدهللا78576 89بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرني 

90بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرثامر محسن عبدهللا358005

91بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرابراهيم فرج ابراهيم353870

92بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراسماعيل خليل حمد77181

93بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدهللا حمود صالح461794

94بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعماد جواد مطر78591

95بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرامير احمد علي77024

96بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكررافد بحر فياض523101

97بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي خلف عبدهللا77723

 علي حسير 357676
98بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحسير 

99بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرغيث جودت شهاب79240

100بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرايهاب نجيب حمد357669

101بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر نايف محمد78623



102بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد اياد لطيف461289

103بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكررواد رداد خيصي78597

104بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكركيالن سعد رميض78529

105بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحذيقة احمد حسير 355867

106بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعادل راشد نصيف78655

107بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمهلب حايف حمود78525

108بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد زياد لطيف356817

109بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكررضوان سامي شمس77397

110بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحيدر كريم عبدهللا77518

111بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمهند علي حسير 78593

112بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحذيفة ابراهيم خليل356683

113بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر حبيب حواس77034

114دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسعد عبدالرضا بليل354184

115دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكريوسف جاسم حسن77337

116دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرنمير ظاهر علوان77744

117دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكربسام عادل حمد356934

118دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخلدون عدنان علي77039

119دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد حسير  فحل77869

120دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمؤيد حسن حميد77641

121دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعالء اياد حسير 354426

122دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخالد نجيب علوان357621

 علي77740
123إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرفهد حسير 

124إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمناف مظهر خالد461371

125إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراييى حايف محمد354279

126إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي ابراهيم اسماعيل354610

127إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرياسير  محمد ساهي357366

128إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكريوسف غالب خلف354997

129إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرابراهيم ساجد ابراهيم79165

130إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحكم مهند كريم461338

131إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالرحمن خلف نجم78903

132إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف  خليل لفته523175

133إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي ابراهيم حسير 356795

134إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي محمد صالح357108

135إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي نوار عبدهللا79155

136إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد عبدهللا ابراهيم461844

137إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد شالش جاسم79653

138إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرالحمزة محمد عبدهللا461367

139إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد عزيز خلف357639

140إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد فرج محمد78498

141إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبيدة عامر يوسف77074

142إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمازن اركان شاكر354096

143إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرايمن عماد احمد77648

144إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد مصطف  جاسم79109

145إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعيىس عيال صالح354882

146إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرايمن مهدي محمد77846

147إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحمزة علي خلف79257

148إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحسير  طالل ابراهيم77214

149إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدهللا عبدالستار قائم79707



150إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد مولود محمد79595

151إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكردريد مؤيد حميد79274

152إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبد نارص حسير 356758

153إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمزهر ثامر خليل354809

154إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد محمد حسان77093

155إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد جاسم محمد461823

156إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسعد حردان حسون79671

157إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرهمام ابراهيم مهدي79175

158إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحمزة محمد خلف77770

ي357769  صالح غرب 
159إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف 

160إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرخالد وليد طلب354268

161إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرابراهيم كاظم ابراهيم77775

162إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي ابراهيم احمد78852

163إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرقدامة جاسم خلف523029

164إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكريارس جمعة عليوي79281

165إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمر ابراهيم علي355601

166إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحذيفة دحام حمد461408

167إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحمزة ابراهيم حواس79416

168إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرساهر علي محمد354295

169إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد حسن خلف461832

170إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرامير مؤيد دحام79148

171إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرارشد قحطان عبدون355381

172إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكركثير فريد طعمة77087

173إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمار عاصم زيدان461453

174إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالعزيز عامر حواس77343

175إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرلبيد قصي خالد354326

 علي محمد79422
176إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحسير 

177إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرشاهر جبار ستار77665

178إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد احمد حسن357231

179إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالخالق اياد مهدي79224

180إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالعزيز ابراهيم حسير 356806

181إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرذوالفقار محمد خلف77774

182إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالعزيز غالب خلف355207

183إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعامر عكاب صالح355476

184إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرساجد علي احمد357429

185إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد عايد محمد79043

186إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرابراهيم خالد ابراهيم79548

187إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد ابراهيم عبدهللا78997

ي523081 188إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد حميسد ناج 

189إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالمهيمن فؤاد حسن523243

190إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدالباسط ابراهيم خلف357654

191إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرسالم فيصل شالش357120

192إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرنجم عبدهللا حمدان77495

193إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرحمزة ابراهيم عبدهللا354536

194إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي طامي شحاذة77569

195إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرزياد خلف خالد355432

196إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكريونس يحير سالم79034

197إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمود علي محمود355539



198إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكربرهان علي دليل77051

199إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد حسن محمد523197

200إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرالحكم ابراهيم خليل461296

201إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي جواد مطر78587

202إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد محمد حميد355552

203إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرجاسم كامل جاسم522978

 علي عبدهللا461317
204إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف 

205إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرهيثم يوسف عبدهللا77760

206إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعدنان خلف احمد78626

 علي79065
207إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد حسير 

208إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعبدهللا كاظم خالد79378

209إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمصطف  عبد جسام461277

210إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمعاذ سلمان صالح355450

211إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعلي احمد علي357879

212إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرابراهيم وهاب صالح79606

ي عبدهللا حواس461379 213إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرناج 

214إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكربارق عبود مطر79531

215إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراياد جاسم حمادة523002

216ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرغسان مشحن عبدهللا78625

217بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرفارس غزاي مطلك77821

218بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكريارس عبدالواحد احمد78659

219بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرفرسان جاسم حمادة77825

ي طاهر عطاهللا77579
 
220بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرصاف

221بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعماد يوسف عبدهللا77201

222بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعواد حسير  خلف78586

223دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرعمار ستار صالح357296

224دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكراحمد علي صالح77029

225دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرابراهيم حسير  محمد77697

226إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرمحمد خلف حماش77768

227إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينذكرثامر خليل احمد354735

1ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىريام نمير ابراهيم78552

2ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىمروه حمود حميد79589

3بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرسواد مزبان عبدهللا354409

4بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىخلود فياض علي79369

5بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنرسين شياع حمود357957

6بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهبة ابراهيم احمد354820

7بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنورس عمار عبدهللا461774

راوية سلمان علي77299
8بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

هبة عامر علي77119
9بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

جنان حسن علي356861
10بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

هدى علي خلف369018
11بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

12بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنرسين حسن علي356854

13بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىقادسية نصيف جاسم355586

14بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىلطيفه عبدالكريم حميد356978

15بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىخالدة خلف علي77474

16بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىارساء جبار عطية357087

17بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىصبا خلف صبار78809

18بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىامتياز عبدهللا خليل79114



19بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسناء عباس محمد77574

20بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىشيماء حماده متعب77595

21بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىيرس عبدهللا حواس356875

22بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىشفاء عبدهللا عكيل357239

23بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىصابرين كامل حميد356847

24بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىماثر احمد حسير 358046

25بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاسماء احمد حبيب357188

26بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىصبا ابراهيم عبدهللا357204

27بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىغريبة احمود خالد357142

28بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنجاح خلف خالد356908

 غازي علي461849
29بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىمي 

30بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىمروه عبدالعزيز خضير523145

31بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىدعاء خليل حمد357850

32دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىخديجة محمود حمد77757

33دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسعاد زيدان خلف76963

34دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىكميلة شياع حمود354968

35دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىوجدان جاسم محمد356763

عبير سلمان علي77267
36دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

37دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسعاد ذياب عبدهللا77600

38دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاسماء محمد احمد523159

39دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرقية ابراهيم جاسم78523

40دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرجاء محمد احمد356988

41دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىغصون عبد مذري356941

42إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاالء جاسم حمد79093

43إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىايمان حسير  حميد77206

1ماجستير2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىعروبة بهجت شهاب356720

2بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىغفران محمود سلوم77611

3بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىعفاف حمد صالح354030

4بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىطيبة خلف فحل77887

5بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسحر فيصل شالش77436

6بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسهير اياد مهدي78538

7بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىغسق مهدي محمد77843

رب  علي سلمان357913
8بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

9بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىساهرة نجم عبدهللا77539

10بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاسماء خلف فحل77882

11بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاسمهان متعب عواد78661

نور علي عبدهللا357377
12بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

13بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنرسين بدوي حسير 79127

اسيل علي جلوب77108
14بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

15بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىمنال ساهي محمد357349

16بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهديل كامل خلف523185

17بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىجمانة يارس ابراهيم79491

ى ابراهيم عبدهللا78553 18بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىبرسر

19بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىغيداء نجم عبدهللا77554

20بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهنادي مطلك خلف77534

هديل عامر علي523165
21بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

انفال دارا علي523210
22بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

23بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهدى ابراهيم رميض523130



24بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىمها محمد عبدهللا77097

فردوس علي احمد77224
25بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

26بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىيرس علي حسير 77688

27بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىظمير ناظم رعيف78509

28بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىانور حمادة سالم354430

مريم محمد علي357279
29بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

ي357360  محيسن غرب 
30بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنرمير 

ي دهام خلف77623
31بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىتف 

32بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسح  علي سلمان522939

33بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاسيل محمد عبدهللا77318

34بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرشا عدي حاتم357415

35بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىانتصار عبد لطيف77521

36بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسارة سمير ابراهيم79291

37بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىريم صباح كاظم77509

سحر مجيد علي523126
38بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

39بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىفاطمة معن سالم357703

40بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهدى ابراهيم احمد77709

41بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىبلقيس محمد مهدي78533

اغنار علي سلمان357925
42بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

ي523049 43بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىميادة حميد ناج 

44بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرحمة حميد صبحي461777

وسن سامي عبدهللا79187
45بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

46بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاسيل خلف فحل77879

47بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىزمن احمد حميد77141

48بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىمروى عبدالكريم عبدهللا77101

ة صالح مهدي357441 49بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىامير

50بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىزينة خلف علي77403

51بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىايمان جاسم محمد78535

52بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهوازن احمود خالد357101

53بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىزبيدة حايف سالم523216

ايمان ابراهيم علي79736
54بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

55بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىخلود حمادة خلف358059

56بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهند عبدهللا محمد77499

57بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرسى فيصل شالش77387

58بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىصبا عبد حسير 77374

59بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرفيدة اجمد عبدهللا77718

60بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىالزهراء نجم عبدهللا77430

نورا مكي محمد523122
61بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

62بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرهان خلف محمود77002

63بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهدير محمد جلوب513191

64بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىفريال نجم عبدهللا77562

65بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىخالدة مجيد جسام77445

66بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىجيهان حمد صالح77818

67بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىايام محمود ابراهيم356895

68بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىميعاد صالح مهدي78993

69بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىبلسم كاظم خالد77161

70بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىخالدة جاسم حمادة523169

71بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسماهر جاسم محمد77041



72بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىماريا شعالن احمد78536

ي77800
73بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرفل قيس مطي 

رسل مكي محمد523120
74بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

75بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىذاريات احمد محمد354224

76بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنور منصور جاسم78581

هند علي دليل79218
77بكالوريوس2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

78دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىامل زيدان خلف366695

79دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنبا غزاي حسير 77209

منال داري علي77361
80دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

81دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنرسين حمادة سالم79143

82دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهالة توفيق حسن523154

83دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىابتسام سالم جاسم79364

84دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىفريال جاسم خلف77371

85دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىريم مهدي خلف77897

86دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرشا نجيب علوان354719

87دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىلمياء ابراهيم خليل77583

88دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسهام عبد جسام461840

89دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنور عبدهللا حسن354922

90إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىميالد صالح عبدهللا461376

91إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهند احمد حبيب354120

92إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهدى دهام خلف79718

93إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىيرس محمد صالح353996

94إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىبسعاد محمد عبدهللا354309

95إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىخديجة نجيب علوان354690

96إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاسماء محمد عبدهللا77591

97إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاسماء اياد محمد79298

98إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىروان كامل زيدان354843

99إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىليل نصيف جاسم79584

100إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاخالص محمد علي79483

101إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسح  علي صالح354237

ي كامل زيدان354851
102إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاماب 

هللا صالح522962 103إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىفريال خير

وق عدنان احمد523105 104إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرسر

105إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىعزيز حسير  خليل461445

هللا صالح522951 106إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىساجده خير

107إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهند احمد محمد354207

108إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىزينب شعالن احمد79100

ة صالح عبدهللا461383 109إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىامير

110إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىعبير عامر يوسف461399

شيماء علي جاسم355342
111إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

112إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىجهينة غزاي خليل518326

113إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسارة سعد ساهي461428

114إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىفاطمة ابراهيم احمد79081

115إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىسارة عبدالهادي لطيف356956

116إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىهدى صالح مهدي461311

117إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىاية عامر فياض356928

سحر علي دليل79435
118إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيى

119إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىزينب محمد حبيب354168



ي354460
120إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىكوثر قيس مطي 

121إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىمروج مقداد حسير 78968

122إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىمروة عبدالواحد صبار522972

123إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىميسون ابراهيم مهدي357074

124إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىلىم علي صالح354246

125إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىايناس عبدالسالم محمد354494

126إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىايمان عبدالمجيد شويش79538

127إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىلقاء ابراهيم حسير 357842

128دبلوم2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىنوال شلتاغ حسير 77228

129إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىرنا رافع علوان354832

130إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىخطر كاظم عليوي79750

131إعدادية2مركز الضلوعية22457صالح الدينأنيىتحرير جاسم محمد353803

1دكتوراه2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرياسير  خلف محمد226162

2ماجستير2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسير  جسام محمد226073

3ماجستير2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرازهر رحيم محمد365703

4ماجستير2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمهند جسام محمد366395

5ماجستير2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسن جسام محمد368588

 علي518370
6ماجستير2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعثمان حسير 

7بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعداي جبير عداي366276

8بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمازن سعيد شامل226480

9بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرصباح حميد جاسم226492

10بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكررياض توفيق جاسم225266

11بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكررعد علي لطيف224609

12بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمهدي صالح ضاهر226430

13بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرصدام خالد احمد226190

14بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد علي ابراهيم224157

15بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرزياد خليفة حسير 364311

16بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرماهر جاسم محمد368273

17بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرقيض سالم عبد224042

18بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمعي   جسام محمد368553

19بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرطارق جاسم محمد225163

20بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمدحت جارهللا صالح368325

21بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمشعان زويد ردعان363982

22بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمؤيد عداي طعمة225928

23بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراكرم فيصل محمد225943

24بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي عدنان جميل225134

25بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرسعد حامد حسن226444

26بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي مثكال نايف363772

27بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعالء عدنان عبدهللا225082

28بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحازم حسن سعدي518386

29بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرقصي حميد جميل518302

30بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرهشام حامد علي224024

31بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرقتيبة حسن علوان351284

32بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرجاسم مثكال نايف369076

33بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدهللا صبيح جاسم224902

34بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد حميد جاسم368494

35بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد حسن علي368515

ر366664 36بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراركان دمعان مير 



37بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكروالء حميد احمد517942

ر363683 38بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرايمن برع مير 

39بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرنبيل محمود طاهر224679

40بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرزياد جميل احمد364222

41بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسير  عدنان عبدهللا225916

42بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدالخالق ستار احمد365902

43بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكررعد عطا محمد363714

44بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحسان مشعان زويد517978

45بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي فرحان نعمة224227

46بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعمار مشعل حسن224404

47دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكريوسف احمد مضحي364098

48دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرثامر كريم احمد365594

49دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرايسم جارهللا صالح365148

50دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعدنان جميل حمد226453

51دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرطارق محمود احمد368696

52دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرسحاب عداي طعمة224137

53دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدالرزاق محمد حسن369116

54دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسير  عراك عبدهللا363832

55دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرثائر سالم عبد225879

56دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرصدام حسير  شامل226415

57دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرامير  توفيق جاسم225908

58دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرجمال مزهر علي369002

59دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد سحاب عداي224108

60دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكررسسم جارهللا صالح364478

61دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرتحسير  مشعان زويد518381

62إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد عساف اعويد518351

63إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكربدري ذياب كيطان518357

64إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمازن عامر علوان225888

غام ايوب عبد518299 65إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكررص 

66إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرقيض اسماعيل لطيف518361

67إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرثابت نعمة جاسم225972

1ماجستير2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي محسن عطاهللا226090

2ماجستير2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحارث خوام مهدي225859

3بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي سحاب عداي224093

4بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرصالح عبدهللا صالح369051

5بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرغانم عطا نصيف499560

6بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكروليد خالد علوان225891

7بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرخلدون فاضل نايف223347

8بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد سحاب عداي224101

9بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرخالد كريم عطاهللا226055

10بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعماد سعد سحاب368663

11بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرباسم حمد خزعل368355

12بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد علي عباس368838

 علي غازي224006
13بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسير 

14بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرضياء صباح احمد368875

15بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرفيصل غازي علي369137

16بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرجارهللا صبيح جاسم224931

17بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرفؤاد جميل احمد363858



18بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراركان سعيد سالم224982

 علي جميل369032
19بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسير 

20بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرنور مدحت جارهللا368336

21بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرخالد عبدالجبار عطية226237

22بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرزهير توفيق جارهللا224456

23بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمثي  باهض خليفة224888

24بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد حميد حسن518084

25بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرايهاب بهجت جارهللا226103

26بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرجالل خالد احمد226132

27بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرزيد رياض عراك226315

28بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرسعد صالح محمود226344

ي496440 29بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمشتاق ذياب صي 

30بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرقحطان احمد في 224214

31بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدهللا سمير كريم224426

32بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدالعزيز اسعد عباس223342

هللا صباح احمد368861 33بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرخير

34بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد اكريم احمد496423

35بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدهللا صباح احمد368905

36بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعماد جميل احمد369156

37بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد ياس فهد224999

38بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد224709

39بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرفالح غازي صالح224961

40بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحاتم كريم جاسم224374

41بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرثائر جاسم سلطان518293

42بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد صبيح جاسم224939

43بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد حسير  جسام226048

44بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعمر عارف جاسم226021

45بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد كاظم كريم368436

46بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد حمدان علوان365191

47بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمصعب علي مهدي368364

48بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعصام حامد علي225913

ي عذاب علي363797
 
49بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكروف

50بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد لطيف مهدي226488

51بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدالرحمن امير  كريم226459

52دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرلؤي حميد جاسم224173

53دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمبارك محمد جميل451601

54دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد رياض عراك226304

55دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرالمصطف  عدنان جميل496437

ز225897 56دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد برع مير

 علي225094
57دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد حسير 

58دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد مثي  هالل368234

59دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي حسير  جسام365077

60دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد علي لطيف224446

61دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد مثي  هالل368264

62دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد اسماعيل عطاهللا225963

63دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعدي محسن عطاهللا226026

64دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرنصيف جاسم حماد368648

65دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمود سحاب عداي224084



66دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسن سعد عباس225847

67إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراسامة مطرسر جارهللا224312

68إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرماجد حميد حسن224560

69إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد قاسم نارص226437

70إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرجاسم حاتم خضير224065

71إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمصطف  سحاب عداي224076

72إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد نهاد دروش226410

73إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي حسن علي365331

74إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراسامة جالل مثكال223355

75إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي عبدالحسير  محسن226336

76إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسير  لؤي حميد518254

77إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسير  نديم جاسم224490

78إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرفؤاد طارق احمد225045

79إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد احمد حسن368704

80إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرصابر عواد هزاع224478

81إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد خالد علوان368849

82إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمنذر جاسم محمد224752

83إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرغازي سامي محمد224634

84إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمصطف  مثكال نايف225865

85إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد مزعل جاسم226082

86إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدالرحمن جبير عداي368139

87إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد حسير  ابراهيم226421

88إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرنورس فيصل حامد226099

89إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرانس امير  كريم240019

90إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمحمد فيصل عبد496450

91إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرنزار سامي محمد224626

92إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمقداد عطا نصيف500369

93إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعمر ردام خالد226405

94إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعثمان خلف محمد226153

95إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمسلم احمد كاظم517952

96إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحمزه عطا نصيف499843

97إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي ماهر محمود224531

98إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرنشات جاسم محمد224746

99إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرامجد شمس عدنان224499

100إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدالقادر ستار احمد365790

101إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي شاكر حماد454816

102إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرصفاء سامي محمد224662

103إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرقيض عارف جاسم224056

اس مكيف كريم226013 104إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرني 

105إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبد الرحمن قاسم محمد224414

 علي365941
106إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرليث حسير 

107إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرزياد يوسف احمد368892

108إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبيدة صدام خالد226122

109إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد جمعة عشوي366734

110إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعلي مزعل جاسم226077

111إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعمر محمد علي224150

112إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمثي  حسير  ابراهيم225070

113إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكربارق صبيح جاسم224769



114إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرثائر احمد حسير 226148

 احمد علي224258
115إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمرتص 

116إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعمار مثي  هالل365120

117إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمالك شاكر محمود226143

118إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكراحمد عبدهللا صالح363746

119إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعبدهللا حافظ سحاب224925

ي فيصل محمد225197
 
120بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرصاف

121بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرمصطف  محمد عبد224298

122بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرعباس محمد جاسم226094

123دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرصدام حامد علي226116

124دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكركنعان احمد في 224220

125دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرنزهان احمد في 224181

126إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرجاسم محمد محسن224621

 غازي علي101934
127إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينذكرحسير 

1بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىاطياف بنيان اسماعيل225934

2بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىامال طالب محمدجواد226174

3بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىسعدية علوان ابراهيم226368

ورود علي عبد369068
4بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

سالي مهدي علي225924
5بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

6بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىارساء عداي جبير366226

جزائر صالح علي224948
7بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

8بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىرؤى قاسم محمد365554

ة توفيق عبد226319 9دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىسمير

10دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىلمياء عبدالهادي جواد225152

ي224466
 
11دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىماجدة صاحب عبدالباف

12دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىعبير شاكر محمود225988

13دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىعدوية احمد محمدامير 518092

14دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىميس ردام خالد226329

15دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىرشا شاكر محمود225996

1بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىختام محسن عطاهللا224968

االء علي سلمان368305
2بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

3بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىنورس حسير  غازي101952

4بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىياسمير  سالم عطاهللا224272

5بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىهديل ابراهيم اسماعيل368943

ين توفيق جارهللا223708 6بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىشير

اسيل محمد علي364851
7بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

رقية محمد علي364939
8بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

اس حسير  غازي101963 9بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىني 

10بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىاسيل بهجت جارهللا226112

11بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىديانة عدنان عبدهللا226296

تيسير محمد علي364881
12بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

13بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىايات سمير كريم224163

14بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىزينب توفيق صالح225055

رويدة حسن علي368504
15بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

16بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىفاطمة كريم عطاهللا226288

اسيل خالد علي364544
17بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

شيماء علي حسن496801
18بكالوريوس2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

19دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىشذى ابراهيم اسماعيل368981



20دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىوالء عدنان عبدهللا226044

وز حامد حسن226510 21دبلوم2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىفير

22إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىنور بدر محمد224875

23إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىشيماء صباح محمد368475

وق جاسم محمد224734 24إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىرسر

25إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىياسمير  لطيف مهدي224290

26إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىاسماء ابراهيم اسماعيل368971

27إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىنرسين عداي جبير366168

نغم مزحم علي364812
28إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

وديان محمد علي364904
29إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيى

30إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىمريم عداي جبير366311

31إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىزينب منير عبدالصاحب478626

32إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىغفران محسن عطاهللا226058

33إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىغصون محسن عطاهللا226065

34إعدادية2مركز بلد الثالث22459صالح الدينأنيىشيماء جبير عداي366079

1دكتوراه3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبد علوان حسير 388855

2دكتوراه3سامراء المركز13444صالح الدينذكررائد عبدهللا حسن518369

3دكتوراه3سامراء المركز13444صالح الدينذكرغازي فيصل مهدي390176

4دكتوراه3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمعي   فارس جبوري509078

5ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزيد كريم جاسم478059

6ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسام عبدالحميد حسير 498201

7ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكريحير فاروق كريم425221

8ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكراسامة محمد مهدي76970

9ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالحكيم عبدهللا محمد452719

10ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرلؤي صالح عبدهللا451668

11ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنزار عزيز عباس388708

12ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكراديب محفوظ فرج451602

13ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد احمد صالح516090

14ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكراكرم عدنان درويش395069

15ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرثائر حسن عبد هللا498748

16ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحاتم فائق مهدي388704

17ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمروان علي سلوم389643

18ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالحق اسماعيل عبد516008

19ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرلواء لؤي ابراهيم515966

20ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهمام عبدالرحمن احمد497547

21ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكررشاد نواف احمد388876

22ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزيد صالح ابراهيم497593

23ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكروليد خالد حسن42283

24ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  احمد عبدالمجيد452109

25ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرانسام عبدالحميد حسير 498182

26ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزيد عبدالكريم جاسم365341

27دبلوم عالي3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد معروف احمد496795

28دبلوم عالي3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد صالح ابراهيم389947

29بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربهاء عبدالرحمن حسير 452571

30بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرضياء مهدي صالح478046

31بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عيىس طعمة498805

32بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربدران علي محمود388422

33بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنعمه حبيب محمود497647



34بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرماهر رشيد حميد397705

35بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد ابراهيم محمد395250

36بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكركامل عباس صالح388501

37بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقاسم محمد فاضل516875

38بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعماد عطا احمد39238

39بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر خلف علي37590

40بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالمجيد علي درويش516026

41بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعادل سعيد جاسم37656

42بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعماد يوسف عبدهللا516032

43بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعثمان عبدالعزيز كاظم388762

44بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرغسان خليل ابراهيم392986

45بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالستار حبيب محمود37608

46بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسعد ماهر عبدالمول402815

47بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمار توفيق حسن497610

48بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصديق عدنان هادي365257

49بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزياد طارق حمود360501

50بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالوهاب خضير فراس392553

51بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد وسام شاكر388637

52بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمنذر محمد مهدي425142

53بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمازن رجا محمد359676

54بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر يارس جالل365459

55بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكروليد اسماعيل ابراهيم363644

56بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرامجد شهاب احمد367392

57بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمشحن احمد اسماعيل38670

58بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرشاكر عبداللطيف شاكر388759

59بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر حامد ياسير 396143

60بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسير  خلف كاظم389568

61بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكركاظم رحيم كاظم37562

62بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد محمود عبد516052

63بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر حميد ضاري395622

64بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر احمد كاظم41730

65بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فالح عبدالوهاب516004

66بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالخالق محمد عبد43006

67بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقتيبه عبود محمد425209

68بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبيدة طيوب صالح515639

69بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي هادي حمد365313

70بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمزهان عيىس علي42607

71بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر اسماعيل وهيب39381

72بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  اسماعيل احمد388573

73بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمامون فائز اسماعيل404448

74بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر ربيع مزهر516784

75بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد هاشم عبد497552

76بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرابراهيم صبيح هادي497624

77بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرجمال حميد خلف393140

78بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراسامه حامد حسن497553

79بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرابراهيم لؤي ابراهيم516070

80بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزياد طارق حسير 38272

81بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند جاسم محمود389721



82بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد لطيف جاسم388645

83بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالباسط حميد خضير395722

84بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعباس احمد جاسم497912

85بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرامير عباس حسن42584

86بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  عبدالصمد منشد349562

87بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند احمد صالح515958

88بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد محمود عواد389956

89بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالحميد عبدالكريم476128

90بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحذيفة ارحيم علوان393129

91بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنوري صباح حسير 42923

92بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكريارس احمد خضير389494

93بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرفالح حسن صالح37343

94بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرموس محمد خليل37969

95بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد مجيد محمد389395

96بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر رعد سعدي476319

97بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد محمود خليل389560

98بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنذير ابراهيم حسير 42972

99بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد حسن فليح393568

100بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد ابراهيم اسماعيل388478

101بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا مراد محمد394671

102بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكروسام فتاح فهد497577

103بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي عبدالكريم جاسم365288

104بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكريونس وفيق يونس388599

105بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد مازن لبيب37318

 علي388802
106بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي حسير 

107بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر عادل حسن513852

ي497564 108بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصفاء اياد عبدالني 

109بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  رشيد صالح516049

110بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمثي  محمود عبدالمجيد361500

111بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  اكرم محمود38057

112بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالحق اسماعيل516928

113بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعثمان جمال بدري358886

114بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعالء فاضل عباس396076

115بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخالد حمد جاسم390108

116بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فالح عزيز515981

117بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراركان مجيد فاضل36601

118بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسعد فليح حسن516040

119بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد صالح عبداللطيف43337

120بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالكريم حاتم ابراهيم497550

121بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالخالق محمود497567

122بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرفهد خالد عبدالعزيز388790

123بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصفاء ظافر شاكر404482

124بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكريارس محمد اسماعيل389485

125بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالنور قدوري مجيد363287

126بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالكريم علي حسير 404491

127بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرجمال رعد جمال513736

128بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر احمد عبدالمجيد394764

129بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعثمان فزع صالح497534



130بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرشيد حميد حسن404401

131بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزبير احمد عيىس452141

132بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر دحام خليل497927

133بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالوهاب عبدالواحد363566

134بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهاشم احمد صالح516893

135دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد قاسم صالح452589

ار شاكر497893 136دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرغانم رص 

137دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنايف لطيف خلف37223

138دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسعد علوان حمد43072

139دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعدي محمود حمد388475

ار فائق شكوري517511 140دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكررص 

141دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسمير رجب فاضل476252

142دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسون حسير  احمد388678

143دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد مهدي عبدالرحمن425218

144دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعزيز حسن احمد388867

145دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالستار جبار ياسير 476142

146دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنعمان يونس صالح451625

147دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنزار عدنان يونس509091

148دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكركنعان علي محمود515987

149دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحيدر كريم احمد498118

150دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعدنان حسون جمعة514410

151دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسان عبدالهادي يوسف349475

152دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهاشم محمد حسن425399

153دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكررامي جاسم ابراهيم38886

154دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكررافد ماجد لطيف498815

155دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراكريم جاسم علي388525

156دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرطه جاسم محمد402237

157دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند غانم صالح361767

158دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمار حبيب داود389415

159دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخالد وليد صالح388543

160دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبد الرزاق عبد النور توفيق389631

161دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعماد غانم غافل75076

162دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالصمد حميد عبد515969

 نظير393119
163دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصهيب مصطف 

164دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي شاكر محمود39571

165دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكروائل مض  عبدالمجيد388497

166دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكربهاء نعيم عباس498794

167دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد جمال بدري392741

168دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعدنان اسماعيل وهيب38631

ي41400
 
169دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنصير عبدالجبار عبدالباف

170دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالغفار خلف صالح362613

171دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالنارص مطلك حمود516944

172دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا عبدالكريم حمود388649

173دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالكريم عبدالوهاب عبدالكريم497545

174دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد ابراهيم نظير388723

175دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسلمان صالح عبدهللا395844

176دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبداللطيف عبدالكريم الطيف42138

177دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقتيبة عواد احمد388607



178دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد جمال حسن513768

179دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرطه علي عباس43173

180دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرفراس رحيم حمد476185

181دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراغالم صادق طه43147

182دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد بدور احمد43278

183دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر نوفل علي39122

184دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكروائل عبدالرحمن ياسير 516037

185دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي نوري محمد41508

186دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرتوبه عبدالملك عبود37891

ي شاكر42755 187دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرغزوان ناج 

188دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد ماجد شاكر497560

189دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنسيم احمد حسن516060

190دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد داود حسن395468

191دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقصي ياس خضير476190

192دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحناء محل ارحيل47813

193دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فتاح فهد390120

194دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسعد وليد جاسم451630

195دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعثمان اسماعيل وهيب42439

196دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فاضل حسير 393354

197دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرلقمان ثامر حسن359506

198دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحميد حسون جمعة392414

199دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهشام اياد كامل392624

 عدي علي517521
200دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

201دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحميد فارس جبوري363211

202دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا فيصل غازي394974

203دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنمير باسم عواد42628

204دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد رجب حسير 390124

205دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعامر عبدالرزاق جاسم518436

206دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزيد محمد علي514265

207دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمار حميد خلف42241

208دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرليث الطيف محمد362752

209دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالحكيم عبدالمقصود عبدالعزيز70774

210دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد اسعد مهدي359839

211دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرليث عبدالحكيم محمود513806

212دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرلؤي عبدالملك عبدالمجيد516796

213دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحمن صادق طه37295

214دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرابراهيم ذنون يونس497944

215دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالهادي عبداللطيف39054

216إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر عبدالودود يوسف509069

217إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراياد سعيد جيجان425886

218إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  شاكر محمود388613

219إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالواحد فارس جيجان39659

220إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد فاضل ياسير 517514

221إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر نوفل علي393702

222إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا محمود خلف497583

223إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالقادر كريم داود404342

224إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرابراهيم عبدهللا حسن396104

225إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربشير ليفان علوان515631



226إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكريارس ياس خلف452460

227إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصدام خلف مصلح42056

228إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسعد حسير  مهدي37999

229إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحي شحاذه نصيف395110

230إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزياد سعيد عزيز395571

231إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد حميد صالح425424

232إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالصمد احمد حمد388815

233إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنبيل عباس خلف359545

234إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  كامل حسباهلل514284

235إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند يوسف عقيل39452

236إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعدي عباس فاضل404356

 جبار ياسير 515635
237إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

238إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحارث عبدالوهاب محمد388782

239إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخالد ابراهيم جاسم497978

240إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهشام يوسف عقيل38043

241إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكررفيق يونس عقيل497532

ف محي مدلول392695 242إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمرسر

243إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرجاسم خلف كاظم497599

244إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرلطيف سعيد عزيز392524

245إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعباس فاضل زهدي498098

246إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايهاب خلف عباس395922

247إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرشاكر محمود شهاب498790

248إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند خالد احمد394520

249إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكروجيه حبيب احمد73920

250إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكروسام يوسف عقيل365233

251إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد جاسم محمد388701

252إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمار عبدالحميد عزت390183

253إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنمير هاشم عبد37959

254إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمود شاكر حمد517529

255إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحمن فيصل غازي37709

256إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراوس فليح حسن516046

257إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي عبدالرحمن خض 452115

258إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرشاكر احمد شاكر515950

259إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسامر احمد صالح516062

260إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقيس عبد الكريم جبار393659

261إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكررافت صابر عقيل425046

262إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرانور ثامر دحام476215

ي397424 263إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند صبيح صي 

264إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراركان وليد عبدالكريم389778

265إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد بهجت صعب498060

266إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرولهان عدنان احمد476132

267إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقصي ارحيم احمد395821

268إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرباسم امير  دحام476296

269إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمداالمير  بشير كريم388456

270إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد388910

271إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهادي مهدي حسن476291

1دكتوراه3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر ساجد مخلف560267

2ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكريونس وليد يونس517523



3ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقاسم عطيه محمد388441

4ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكربهاءالدين محمد شهاب477930

5ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد خليل جاسم388889

6ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد رشيد صالح388715

7ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمقداد فليح حسن39700

8ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكروليد خالد قدوري395958

9ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايمن صادق جعفر497600

10ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصائب زاحم عباس37282

11ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرانس حميد مجيد516096

12ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسن فيصل محمد497544

13بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر عبدالرحمن خلف476201

14بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد مصطف  سلمان38479

15بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحيدر عماد محمد497533

16بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرالحارث عصام فليح478075

17بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد لفته جاسم42370

18بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربهاءالدين صادق جعفر497563

19بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزياد معاذ محي الدين392437

20بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرابراهيم رعد جمال42507

21بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسعد اسماعيل ياسير 389327

22بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالمهيمن حافظ يوسف513739

23بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالمهيمن عبدالكريم جاسم498800

24بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرغزوان رعد محمد392677

25بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعثمان اسماعيل جاسم389755

26بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربالل صبحي ذياب516083

27بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسير  عبدالحميد نزية392923

28بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد مزاحم حمدون37839

29بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد اياد رشيد388588

30بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فائق الطيف516816

31بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر جمال بدري425440

32بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي شفيق حميد451614

33بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقائد خالد حامد402739

34بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد صالح خلف389362

35بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايمن كامل عزيز518394

36بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزكي حسن علي41449

37بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر عبدالقادر حسير 498779

38بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد جاسم حمدان37990

39بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكرالصديق احمد مجيد38035

40بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالقدوس عالء حسير 404364

41بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهمام مهدي صالح38029

42بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمقداد رشيد حميد388384

ي37949
 
43بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايوب محمد رزوف

44بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالخالق عبدالرحيم393814

45بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرتاج الدين يونس محمد516043

اس ثامر425392 46بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهيثم ني 

47بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فوزي ذياب389203

48بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصديق محمد محمود388785

49بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد محيسن حسير 389589

 اسماعيل علي498786
50بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 



51بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخضير عبدالحق خضير425040

52بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحفوظ احمد محمد74685

53بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالسالم ابراهيم حسير 37765

54بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسام خليل ابراهيم497529

55بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمار ابراهيم مهدي425159

56بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فاضل عليوي394930

57بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  انور جاسم363344

58بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد يوسف محمود393584

59بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنهاد رفعت جميل498736

60بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمثي  حارث اكريم43027

61بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  موفق مهدي388902

62بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا جاسم محمد43238

ي388862
 
63بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  عماد ارزوف

64بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراركان عناد حصوب46541

65بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراوس حامد حسن66204

ي شامل37775 66بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكروعد عريي 

67بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسنان خالد ابراهيم498760

68بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا هزبر عواد389471

69بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرشهاب احمد خليفة43253

70بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد وليد يونس517526

71بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربشير ابراهيم صالح394951

72بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد اكريم حسيير 41995

73بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمثي  احمد كردي498813

74بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد ادريس علي388773

75بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد وليد صالح404358

76بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد يوسف محمد498776

 كريم حسير 74958
77بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

78بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرفهد زيدان خلف37831

79بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد عبدالحكيم وهيب397539

80بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايهاب محمد مهدي41375

81بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرغسان كوان راشد477936

 اسماعيل علي388430
82بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

 طه حسير 38424
83بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

84بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند جاسم نصيف76636

85بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد حميد مجيد38884

86بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراسامة سامي يونس72044

87بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايهاب اكريم جاسم388694

88بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرانس فالح علي498074

89بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخالد وليد جاسم395807

90بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالعزيز حميد جاسم74896

91بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايوب احمد شوكت41603

92بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد مجيد حميد42108

93بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعزالدين جمعة عبدهللا41432

94بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  قدوري لفته389371

95بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكريوسف عبدالحليم عبدالمجيد388550

96بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمار ناجح محمود358824

97بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرالحمزة يوسف مصطف 404390

98بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر علوان عبدهللا36479



99بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحمن اياد سعيد404477

100بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكررأفت محمد مصطف 40571

101بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عباس حميد476208

102بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهمام حاتم نصيف393184

103بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكريحير حسن خلف38013

104بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربارق عبود صالح367307

105بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكروليد خالد خضير477979

ف جاسم476194 106بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد مرسر

107بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعماد صباح حميد71903

108بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي جاسم محمد497633

109بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر حميد محجوب498147

110بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمار محمود كاظم389183

111بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسعد جمال كامل497631

112بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي عبدالستار جبار389379

113بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالقادر رعد عبدهللا388885

114بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكررافد حميد حسون64101

115بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد صالح طلفاح37545

116بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكروقاص ثامر عبدالواحد37245

117بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراياد كامل عباس388622

118بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخضير عباس غزال36514

119بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحيدر علي صائب36115

120بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحيم علي حمادي513362

121بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكررويد ضاري حسير 362039

122بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحامد جبار محمدصالح37601

123بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخليل ابراهيم علي513662

124بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر خلف علي388533

125بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فاضل حمدي514214

126بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعزت محمود جواد42886

127بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي عبدالمجيد احمد363541

128بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرطارق رشيد محمود404341

129بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكريارس صكر عبد497645

130بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمود حبيب قادر37452

131بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسير  ربيع محل365047

132بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهيثم صالح محمد64349

133بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند بهاء شاكر394274

134بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسفيان جاسم صالح393750

135بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربالل هادي جعفر460960

136بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمقداد طارق برهان37878

137بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعادل مؤمون علي477966

138بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد جاسم مهدي498758

139بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرلؤي فليح حسن42718

140بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالجبار جاسم362153

141بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر عماد محمد498023

142بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحيدر اياد سعيد39670

143بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد زاحم طه388656

144بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا عامر خلف497618

145بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر علي شاكر66343

146بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكروسام عبدالحميد حسير 498174



147بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  كوان حميد359096

 سامي حميد497640
148بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

149بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد سعيد عزيز498128

150بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسفيان كمال عباس43103

151بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند علي طارق452861

152بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد علي حسير 363245

153بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكربهاء جاسم محمد451976

154بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد ظافر عدنان389764

ار شاكر395511 155بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرليث رص 

156بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد مدين فليح404514

157بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعماد شالل صالح404427

158بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكريوسف خليل حسير 358865

159بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقصي عدنان حسير 422245

160بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكروائل هيثم سامي40501

161بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد منذر محمد423146

162بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمروان راسم خليل425755

163بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرثائر علي طارق452748

164بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  غالب بدران389244

165بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد محمود محمد515626

166بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقاسم ابراهيم حمدان452069

167بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالقادر عبداللطيف عبدهللا404506

168بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عدنان محمد497575

ي389579 169بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسيف احمد ناج 

170بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرليث صالح محمد64353

171بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرالحارث حسير  محمد388839

172بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنور احمد سامي497551

173بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراركان صالح خلف389428

174بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمؤيد عبدالرحيم محمد425312

175بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرشاكر صميم شاكر37812

176بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرابراهيم ادهم ذياب38461

177بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  ناظم ناطق389351

178بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحارث حامد علي425229

179بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمود حسير  رشيد425124

180بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر نوري محمد497566

181بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالستار عامر بدري388805

182بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهارون رشيد لطيف389772

183بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهيثم جبار احمد66163

184بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا عباس حامد37413

185بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسام احمد عبدالوهاب349377

186بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزيد خليل ابراهيم395643

187بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحسان حسن علي41473

188بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايمن لؤي ايوب37209

189بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد محمود لطيف476240

190بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرطه صالح جمعة37483

191بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فالح علي498080

192بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  عبدالقادر غنام38492

193بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد عالءالدين عيىس477958

194بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد اسماعيل جاسم388844



195بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرفاروق عامر حميد38789

196بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمود يوسف محمود451689

197بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد صباح حسن37180

ار396050 غام ناظم رص  198بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكررص 

199بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد طه ياسير 497629

200بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهيثم حامد علي425236

201بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد شاكر محمود363632

202بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد قاسم محمد388894

203بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمعاذ احمد صالح38714

 علي محمود359309
204بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

205بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر ظافر عدنان389968

206بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعثمان عبدالجبار طه348863

ي389453
 
207بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكررائد عماد ارزوف

208بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  حاتم حسن41913

209بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهيثم كريم حسير 389462

210بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد خليل نوري497526

211بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد زياد خلف402640

212بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرشالل غانم شالل388593

213بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر عايد محمد389984

214بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكركامل اياد كامل393199

215بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد غازي صعب497581

216دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعثمان رعد سعدي476135

217دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرزاق محمد حسير 425465

218دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد طعمة خلف395743

219دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرلؤي حاتم هلول400411

220دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرابراهيم فيصل علي477984

221دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد سعد خزعل425844

222دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعدنان اسماعيل نوري452045

223دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرفؤاد رفعت جميل404372

224دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر واثق دحام43585

225دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالخالق شالل سعدون498768

ي476285
 
226دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد انور عبدالباف

227دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراركان محرف شالل516073

228دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد سعد عباس476323

229دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالهادي صفاء هادي46838

230دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرفؤاد محمود علي513630

231دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرغزوان اياد كامل43314

232دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعدنان حسير  موالن37331

233دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عيدان جاسم476273

234دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسمير نوري جمعه389434

235دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  كمال طه498771

236دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد حاتم ابراهيم497557

237دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  اسماعيل خلف476130

238دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايمن جسام حميد476146

239دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكربرجس محمد علي392959

ي علي498111  عريي 
240دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

241دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكربهاء حميد حسون41726

242دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر شامل احمد38525



243دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعباس احمد عباس395414

244دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراسامة جاسم محمد389711

245دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحيدر رمضان نصيف40980

246دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنارص صبيح عايد425301

247دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصالح عبدالمجيد حميد366315

248دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرالحمزة رياض صادق71645

249دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمود عدنان عياش37853

250دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزياد فيصل حسير 74349

251دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزياد كامل عباس477988

252دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر رعد سعدي388859

253دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  ابراهيم خلف497541

254دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالفتاح ستوري497606

255دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  جاسم صالح393823

256دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر رافع عبدالرزاق41843

هللا حمود452046 257إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد خير

258إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد فائق مهدي515975

259إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد ثابت اسماعيل388675

260إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكررسمد ضياء صيهود425202

261إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمشتاق جاسم محمد478035

262إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمعد عباس جاسم359273

263إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرموس ياسير  حميد459323

264إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرزاق نزار مهدي476122

265إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر فائق الطيف404369

266إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرفؤاد عدنان جاسم425430

267إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربالل اكرم علوان498766

268إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد رشيد خليفة393620

269إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرنوفل فارس محمد388836

270إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرابوبكر خالد يوسف41893

271إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد امير  علوان39286

272إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعدي نجم عبدهللا41859

273إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد مهدي صالح39500

274إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصبحي احمد صبحي74666

275إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالحميد عبدالباسط محمد390214

276إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد نوري محمد497574

277إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد علي عبداللطيف42791

278إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرطارق عبدالكريم مرعي66039

279إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخالد باسم محمد425779

280إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزيد ربيع جبوري393725

281إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد منير قوامالدين498100

282إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر ابراهيم خلف497540

283إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكروعدهللا صبحي ويس516077

284إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبد محمود476314

285إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصالح ابراهيم طعمة404497

286إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمثي  ابراهيم خلف497542

287إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  حازم صالح390157

288إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد نعمة كنو389386

289إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربشار دخيل علي37393

290إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  لطيف ابراهيم422708



اس ثامر518414 291إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرايوب ني 

292إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكروقاص زكي ابراهيم41312

293إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسير  محمود شامل388493

294إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرانور لطيف ياسير 65394

295إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمؤيد حردان جدوع404350

296إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا عبدالمجيد هادي425822

297إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرميثاق جاسم محمد478026

298إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد محمود احمد388827

299إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكررسمد عبدالرحمن فاضل74765

300إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد يونس394721

301إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخالد نعيم حميد349486

302إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا ابراهيم نظير388521

303إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  احمد عبدالكريم40824

304إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسيف محمد هاشم425258

305إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد شكر425056

306إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمداالمير  رعد خزعل516100

ي43207
 
307إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعثمان محمد عبدالباف

308إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا مولود ابراهيم46503

309إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدهللا غانم عبدالمجيد497620

310إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمنذر حسير  موالن425034

311إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد صكر عبد402593

312إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرابراهيم خالد طعمة41709

313إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد محمود نصيف497589

314إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحمن عبدالقادر طه497595

315إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي عيدان محمود425275

ي عطوان402708
316إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالمجيد ثاب 

317إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكررائد عزيز مصطف 390210

318إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكروقاص فالح محمود516099

319إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد احمد يونس395693

 علي عبدالعزيز395327
320إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

321إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزيد فايز حمد516904

322إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرواثق عدنان فليح452048

323إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخالد جمال عبد498229

324إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  اخميس علوان498048

325إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحي الدين يحير صالح388850

326إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكررائد نزار مهدي476218

327إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهدي محمود جواد42832

328إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربارق حسير  عبدالرزاق425969

 علي صالح388412
329إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسير 

330إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرطه ماجد وائل451799

331إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربكر توفيق حسير 516094

332إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكررعد سالم سعدون74718

333إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد ارميض حسون497571

334إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد فيصل علي498170

335إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمثي  فليح حسن38934

336إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحماده حميد مهدي38969

337إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالقادر احمد صالح362966

338إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد كريم ابراهيم477992



339إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد محمد حسير 38851

340إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  غازي صعب517504

 علي مهدي76373
341إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

342إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحمن رساب ثابت70533

ي علي451900 343إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرلؤي عريي 

344إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرارميض مجيد ارميض401077

345إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد سحاب دلي451910

346إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد اكرم علوان477949

347إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقاسم محمد محمود76145

348إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبيدة احمد نصيف497587

349إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكريحير عبدالفتاح محمد477884

350إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمقدام حاتم نصيف393159

351إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكروليد محمد مهدي35904

352إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي محي الدين مصطف 430316

353إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحارث بشير يونس497622

354إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربارق محمد فاضل497572

355إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخضير شاكر محمود37687

356إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي عدنان محمد497585

357إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسعد مجيد حسون42398

358إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمروان مالك خلف477997

359إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد حسن صالح517516

360إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند جاسم محمد388873

361إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرانس خالد عبدالواحد388720

362إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرتاج الدين مطر حسير 37382

363إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسعد هالل عباس389979

364إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد عبدالحميد عبدالكريم476151

365إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند فيصل حسير 425870

366إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  عبدالستار شهاب395399

367إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعلي محمد عودة362711

368إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  فريد نصيف498774

369إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكررعد جمال كامل498070

370إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحيدر ارحيم محمد42743

371إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراسامة فالح محمود359204

ار497984 372إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحمن غانم رص 

 علي حمد42862
373إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسير 

374إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعثمان حميد حبيب498788

375إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمود37273

376إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهند حسون حسير 497573

377إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرشاكر صالح مشكور39730

378إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعوف عبدالرحمن جبار515711

379إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمر شاكر محمود388451

380إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرفاضل مامون فاضل388820

381إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عزاوي عبد42161

382إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد اسماعيل ابراهيم388419

383إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعطية علي محمد457400

384إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد فالح497555

385إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكريونس جاسم حسير 515994

386إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالسالم عبدالرحمن احمد515997



387إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرانور عبدالعزيز عايد42199

ي جبار مجيد388897
388إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرهاب 

389إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكربارق عزيز كامل37429

390إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد خالد يونس40920

391إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد خالد عبدالرحمن389996

392إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد ماجد عطية425136

393إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد بهاء شاكر516086

394إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالكريم زياد خلف523525

395إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  محمد شهاب348770

396إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحسان عماد نارص518425

397إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحسن فليح حسن37672

398إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد طه حسير 477973

ي404344
 
399إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعماد انور عبدالباف

400إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراسحاق بدران علي390115

401إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  محمد ابراهيم390102

402إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  شامل نصيف497570

403إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالسالم هشام احمد425380

404إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد خضير عبدهللا388796

405إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزياد خلف علي42691

406إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكروائل خالد خضير478064

407إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقصي محجوب احمد395003

408إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرضياء ياس خلف402789

409إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف  عبدالقادر عبود477898

410إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد مصطف  صاحب393250

411إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكررسول اياد حاج رجب389551

412إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالصمد مجيد391091

413إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعبدالقادر خالد ياسير 514186

414إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد خليل صالح388768

415إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعمار عادل سعيد390130

416إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد عبدالسالم سحاب425415

417إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد ثابت محمد389650

418ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينذكرقيس محمود فياض497568

419بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد مصطف  عبدالرزاق389750

420بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعباس فاضل ابراهيم514278

421بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرغانم نصيف جاسم497528

422بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمطرسر مجيد حبيب516000

423بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينذكرحامد محمد حسير 425943

424دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرطه ياسير  صيهود515979

425دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرازهر محمد عبدالرحمن425269

426دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرلؤي جسام حميد476281

 طه علي389993
427دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمصطف 

428دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكروعد علي درويش74386

429دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد بدر حسير 38729

430دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرخليل ابراهيم جاسم392777

ي476140
 
431دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرميعاد انور عبدالباف

432دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرعدنان حميد منصور388660

433دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمهران احمد عبد73975

434دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرسفيان لطيف مرعي389959



435دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد يونس عقيل497995

436دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرزكي ابراهيم صالح41362

437دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكراحمد شاكر محمود426019

438دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينذكرشعيب صالح محمود36196

439إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرطه ابراهيم حسن394223

440إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد كريم الطيف389284

441إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرمحمد ابراهيم جاسم497966

442إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرشاكر محمود حسير 402622

443إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرصالح حسن خضير39615

444إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينذكرجالل ابراهيم حسن395147

1ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهية صباح الطيف390171

2بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمي  سعود صالح451830

ايمان حميد علي497603
3بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيى

4بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاقبال سعيد جاسم38597

5بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاوار عبود حسن498125

6بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسلوى عبدالعادل موس38989

7بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرضيه مهدي عبدالغفور389477

8بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىشذى سعدي كامل515947

سحر علي مرعي425250
9بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيى

10بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىوفاء حسير  احمد508902

ي ياسير 36676
11بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىصبا حساب 

12بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنرسين مطر محمود452737

ق زياد طارق39630 13بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاستي 

14بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنادية عبداللطيف ابراهيم516955

ابتسام علي محمد392885
15بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيى

16بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهديل صالح محمود393093

17بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىارساء طه عواد362073

18بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمروة عبدالحكيم مجيد70510

19بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىجمان عالء مجيد37464

20بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنغم يونس خلف498211

21بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىزينب اسماعيل صابر388642

22بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاماسي جمال حسن404458

23بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنور عبدهللا احمد390849

24بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمروة صالح حسن36256

25بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهبة حامد محمد37580

26دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرحاب عبدالواحد اسماعيل39754

27دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاالء ابراهيم فياض425370

28دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىعروبة مجيد خليل515564

29دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنجالء كامل صالح390228

30دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىامنة حسن محمد389168

31دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىوفاء حسير  احمد39551

ي سعيد451596
 
32دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسىه عبدالباف

33دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىبيداء ابراهيم صالح388506

34دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرنا بدر حسن476301

35دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرغد مولود جاسم39520

36دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىقبس ذياب احمد388467

37دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمروة حسير  حبيب476306

38دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىدعاء ثابت محمد71098



39دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنرسين ابراهيم فياض498778

40دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرنا سالم ابراهيم37626

41دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهند احمد عبد هللا404435

42دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىساره طارق قدوري425177

43دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىليل عبود عبدهللا425769

44دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىناديه مخلف ياسير 516053

45دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىلمياء دري ثابت425173

ة خالد حمدون38798 46دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىامير

47دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىعدوية محمد عبدالرحمن388882

48دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىعائشة صباح عبداللطيف39092

49دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسمية عبدهللا احمد498765

50دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرضاب عبدالجبار خلف362448

51دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسارة ثابت اسماعيل390223

ى بدر حسن452091 52إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىبرسر

53إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرجاء مجيد خليل515677

1ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىبدور خضير حمد460373

2ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمارب احمد شوكت37865

3ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهند حميد صالح425112

4ماجستير3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىشهد منير قوامالدين478087

5بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمىه رشيد مجيد390163

6بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىثريا حسير  حبيب404361

7بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاسيل فرحان محمد404442

8بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهدير محمد جاسم76356

9بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنور حسن مهدي517508

10بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىدنيا عبدالسالم سحاب425408

11بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىجيهان فارس حسن425191

12بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىحنير  اسماعيل فهد395552

13بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسعاد حميد ياسير 498088

14بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرسل حسن خلف390187

15بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرشا قاسم محمد394829

16بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىضفاف عبدالمجيد هادي425917

17بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىزينب عبدالسالم سحاب425166

18بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىفاطمة قاسم محمد394865

19بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمي  خليل ابراهيم498783

20بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىايات صالح نصيف42086

21بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىدموع طه ياسير 38004

22بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىديانا خضير صالح404471

 سامي يونس72032
23بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنرمير 

24بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرسى نجم عبدهللا37159

25بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاري    ج مصطف  مجيد497681

26بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرشا حميد محمد43046

27بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسح  يحير صالح390146

28بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىخديجة حميد حسون518439

29بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىوسام ياسير  صيهود515963

30بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىعال زياد ياسير 497948

31بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىارساء حميد محمد39339

32بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىغصون جاسم احمد74696

33بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنور محمد ابراهيم388487



34بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمها زاحم احمد349496

35بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهدى عناد فاضل497616

ف محمود389262 36بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهوزان ارسر

37بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرحاب احمد شوكت41561

38بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنور حسير  حبيب497638

39بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىساره اسماعيل خلف476328

40بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىحال عبدالرزاق احمد515990

41بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرشا جاسم صالح393786

42بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهند عبدالرحيم جاسم37900

43بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىضح عبدالفتاح ستوري425447

44بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىندى عبدالسالم مزعل421986

45بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرويدة حسون حسير 389174

46بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىميس فرحان محمد37469

47بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىشهد عبدالكريم فخري389341

اس حسن مهدي361976 48بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىني 

49بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىفاتن عبدالسالم مزعل391130

50بكالوريوس3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسجا محمد فاضل41766

51دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسح  يوسف مظهر41736

52دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىشذى رزاق امان41643

53دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىبسوس عارف هاشم497609

54دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىلبي  محجوب محمد425102

55دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىبيداء عبدالسالم مزعل421977

56دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمنتىه عبدالرزاق نوري389310

57دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنمارة خالد عبدهللا425129

58دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىنور عبدالخالق حسن498744

59دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىبيداء سعيد جاسم41938

60دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىوداد خلف عايد404462

61دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىبتول حازم عبود395272

62دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىايمان يونس سلمان389744

63دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرغد احمد عطية42475

64دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاالء حميد حسون75027

65إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىريم مزاحم حمدون477868

سبا طه سامي37529
66إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيى

67إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسح  عبدالفتاح ستوري349326

68إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىضح احمد حسير 516868

69إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىتبارك مجيد حسون42547

رنا طه سامي37540
70إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيى

71إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىارساء سامي بدر425186

72إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىهند سمير حميد41670

73إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىجمانه عالء حسير 425064

نهله علي مخلف388364
74إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيى

75إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاخالص سامي بدر425180

76إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسهام عباس عبدالرزاق363189

77إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسها سالم سعدون498770

78إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسح  ظافر عدنان388908

79إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىضح حمود غزال39185

80إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاية بصير حالوب516064

81إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىياسمير  سمير عبداللطيف362118



82إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرباب منذر توفيق513760

83إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىلينا حسير  شبيب388681

84إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىطيف سعد ياسير 349507

85إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىغفران زياد عطا39102

86إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىارساء علوان عبدهللا42345

87إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمروة سعد ياسير 362138

88إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىايمان عبدالرحيم احمد425901

89إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىمروة عبدالفتاح احمد392483

90إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاسيل جاسم صالح394259

91إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىوديان منذر محمد425148

 طه سامي37513
92إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىلبي 

93إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىاية ابراهيم فرج76247

94إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىسبا طارق حسير 38465

95إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىميس عبدالرحمن علي394370

96إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىرغد فوزي عليوي513330

97إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىزهراء رعد محمود425196

98دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىزينب فايق جاسم41959

اسماء فاضل علي70477
99دبلوم3سامراء المركز13444صالح الدينأنيى

100إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىذكرى كردي خليل513325

101إعدادية3سامراء المركز13444صالح الدينأنيىشيماء نعمان مهدي388688

1دكتوراه3سامراء االطراف13445صالح الدينذكروسام صباح ضاري37934

2ماجستير3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسامر حمدان كريم36407

3ماجستير3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحامد محمود حمدان42164

4بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرثابت خضير محمود39847

5بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد عودة حنادة366574

6بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرليث علي محمد367508

7بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد حسير  محسن75817

8بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر علي صالح361506

9بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرصائب جاسم محمد367379

10بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر ياس خضير364583

11بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراياد سعدي صالح365398

12بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكررشيد الطيف محمود513994

13بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعد الطيف محمود514063

14بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرايهاب علي حمادي365072

15بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكروليد خالد خضير459122

16بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمود احمد علوان40405

17بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكروسام دوي    ح محمد368525

18بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرنوفل سهيل نجم38463

19بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد مزهر صالح42183

20بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكررحيم صبحي جاسم367870

21بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرنجم عبيد حسن360838

22بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمهند صادق حميد366175

23بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعدنان احمد علوان40657

24بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرزياد صالح محمد390870

25بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعدي علي محمد367770

26بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعد يونس رمضان36690

27بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرهشام جاسم محمد368633

28بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحميد ياسير  محمود42109



29بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد حامد حمد37666

30بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد عواد علي368153

31بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعلي كرم احمد369055

32بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحارث علي خلف42129

33بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكركريم غازي كريم367655

34بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكركنعان سلمان خميس361358

35بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعد جاسم محمد368668

36بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسيف سعد حسير 364999

37بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرخطاب ياسير  لفته459455

38بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد حمد ابراهيم367831

39بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكررشيد حميد ماجد42386

40بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعامر زيد حسير 368441

41بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرضافر خضير معزب398101

42بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدهللا فارس شكر513996

ي محمود37193
43بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد راض 

44بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعزيز حسن خضير37992

45بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعلي كريم ياسير 44692

46بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرخالد جاسم محمد36661

47بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكررافد محمد مهدي518453

48بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرلؤي جاسم احمد41084

49بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرايهاب احمد خضير518485

50بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرلفته ياسير  لفته360879

51بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراركان عبدالستار عواد368700

52بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد احمد عودة366628

53بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعد صبحي هواس367126

54بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد عامر حمدي41491

55بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرابراهيم خليل ابراهيم361207

56بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد نصيف جاسم43304

57بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرهادي قيس عبدهللا361579

58بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعلي عيىس عبدهللا518449

59بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحسن عيىس عبدهللا518457

60بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحليم ظاهر عبد44684

61بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر خوام عباس365324

62بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد كريم خلف497839

63بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد نعىمي يوسف360940

64بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرغزاوان حميد ماجد365153

65بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكررواد عبدالستار رمضان41765

66دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفارس نعمة يوسف368547

67دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرضياء خليفه علي361515

68دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعامر عالن محمود38396

69دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكركريم ياسير  محمود41516

70دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر اسماعيل وهيب42780

71دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعماد احمد مهدي459583

72دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحسير  احمد علوان44660

73دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراسماعيل عبدالغفور مصلط366543

74دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعامر محمد حسير 39865

75دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرغزوان مزبان كاظم36845

76دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكركامل حميد حسن41890



77دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكركريم حمادي حمده367807

78دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحسير  ثابت سعدون361615

79دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرثائر اسماعيل خضير36558

80دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفراس لفته عباس367484

81دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمار ياس خضير360776

82دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر كريم كيطان421796

83دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرماهر رشيد توفيق364692

84دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمازن نزار بديع363480

85دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكركامل حامد خلف37904

86دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد اياد محمد65297

87إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرماجد هواس محمد497764

88إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرارميض محمود حناده366842

89إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمهدي صالح حمد513991

90إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرقائد احمد مهدي459155

91إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعطاهللا الطيف مرعي41552

92إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراكرم طه احمد39060

93إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرخليل عودة حنادة41844

94إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرهاشم عياش حمود361297

95إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرجمال محمد حسير 369072

96إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرماهر صالح مهدي41747

97إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرخضير لفته عباس368903

98إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسفيان عمر علي368583

99إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكركمال صالح مهدي39046

100إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالرحيم عواد كرم514111

101إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد ثابت خضير39824

102إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمروان احمد محسن368884

103إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرطه عبدالسالم طه367683

104إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكربشير عبدالستار عواد369102

105إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمروان خالد الطيف364723

1ماجستير3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرلؤي ابراهيم كيطان360746

2ماجستير3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفتحي طه ضاري36166

3ماجستير3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد جمعة محمود38065

4بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر محمد ابراهيم459420

5بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعد احمد مطر36918

6بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرصالح حسن فيصل39029

7بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرزياد عبدالعزيز زغير451889

8بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعلي عبيد كيطان38928

9بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكركريم قدوري جاسم38743

10بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرنزار سامي حمادي367094

11بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمصطف  كريم خلف368831

12بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحسير  خلف عباس363254

13بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرضياء محمود جاسم44636

14بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكروسام انور حامد37570

15بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرابراهيم ثاير حمود38132

16بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدهللا طالب حسن41441

17بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرماجد شالل زيدان41428

 علي366979
18بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر حسير 

19بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسامي انور حامد38841



20بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرجالل نزار علي365207

21بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد صدام جميل451354

22بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكروسام عيىس عارف361345

23بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعد شاكر جمعة39356

24بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالحليم جاسم حمادي40815

25بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر عامر عالن514041

26بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرغانم مزهر حامد38875

27بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرانس رميض مطر514074

28بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالنارص احمد مطر37743

29بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكربارق يونس حمد37215

30بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرخطاب احمد جاسم366264

31بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرهاشم اسماعيل خليل361467

32بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراسعد امير عارف361325

33بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفراس سمير عاشور44679

34بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرخالد جاسم محمد368238

35بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالمجيد شاكر مجيد40339

36بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكربكر ماجد ارحيل39000

37بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر فاروق اسعد38819

38بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراسماعيل خليل حمد459141

39بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد جاسم36455

40بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراسحاق احمد مطر38634

41بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمود مزهر محمود367746

42بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرايهاب احمد جاسم366202

43بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالحميد نبيل مجيد459148

44بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرقتيبة جاسم محمد368040

45بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكردلف حميد معزب39510

46بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد عبد محمود368973

47بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد خزعل حميد38902

48بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد عامر حمدي38772

49بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرلطيف نصيف جاسم40042

50بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد طالب حسن459471

51بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحاتم كرم احمد513998

52بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحالم عامر عالن44515

53بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرهشام انور حامد39475

54بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد عباس حسير 41874

55بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفارس ليث فارس366922

56بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد نعمان رميض425106

57بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرامير صباح محمود39267

58بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد ذياب صالح36442

59بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرقصي جمعة عائد360794

60بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعلي منير طه513999

61بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمنيف محمد علوان37965

62بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكربالل حامد ارحيل38720

63بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرزياد جمال محمد44590

64بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرشاكر محمود زيدان37592

65بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمازن خالد حمد36808

66بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعالء لفته عباس38680

67بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعالء محمود جاسم44629



68بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد حسن ياسير 42411

69بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعدنان امير  عارف367937

ي عائد361064
70بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالوهاب سبي 

71بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمازن رشيد توفيق38701

72بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفهد غانم سبع38144

73بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد ابراهيم خلف364948

74بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد موالن شجاع368126

75بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرنعيم خضير عباس366001

76بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعباس احمد ابراهيم514117

77بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالستار طه ياسير 369015

78بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراياد احمد خضير36577

79بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرزياد زين زيدان366461

80بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحاتم عبدالكريم احمد366227

81بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد سامر خلف360760

82بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحمزة منير طه514001

83بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمازن عبدالسالم طه37639

84بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكررسمد جاسم محمد365238

85بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمصطف  جدوع طالب39106

86بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبيدة محمد زيدان365353

87بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكريارس ستار محمد368179

88بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعيد صبحي هواس367164

89بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحسير  ابراهيم فرحان39892

90بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسهيل ظاهر عبد37066

91بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرلقمان عزاوي محمد44618

92بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد خليل ابراهيم44640

93بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكريارس عبد حميد391191

94بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفارس مزهر خلف367046

95بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد عزاوي محمد44654

96بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعد حاتم خلف38948

97بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعماد خلف ابراهيم459162

98بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد كامل كيطان38533

99بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرثامر شاكر حسن39373

100بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفهد محمد حسير 38281

101بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحسان علي حمادي36299

102بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسالم موس حسن367181

103دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرشهاب احمد ذياب518475

104دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحارث بالل عبدالجبار37977

105دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالكريم اسماعيل خليل36232

106دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعماد زين زيدان366107

107دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمود خلف ابراهيم44649

108دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرانور محمد مصطف 40354

109دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحيدر ياس خضير364918

110دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمازن جاسم نجم37870

111دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالسالم بدران سالم43229

112دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالكريم خضير محمد366290

113دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمار زين جمعه38433

114دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسيف جاسم محمد497738

115إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد حازم صالح459444



116إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرنبيل احمد مهدي71042

117إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد محمد احمد361265

118إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد طه حميد366078

119إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرانمار عطاهللا الطيف37624

120إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراسامة شالل سعدون41360

121إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمالك خضير عباس367011

122إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدهللا ضياء خليفة362095

123إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفياض احمد جاسم42249

124إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد علي مهدي37522

125إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكريارس ثائر عيدان365628

126إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالرحمن عباس خلف37470

127إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكروليد سعد محيميد459515

128إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكررسول عيىس علي39142

129إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمثي  حردان كريم40210

130إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعدنان قحطان عبدالستار39925

131إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعد خالد دوي    ح40295

132إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعدنان احمد خضير36627

133إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرنعيم يوسف رمضان38050

134إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالستار قاسم محمد364808

135إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر حمد ابراهيم36210

136إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكريوسف عدي حاتم365477

137إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبدالرحمن ستار محمد368215

138إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد ثامر عالن41407

139إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرنزار فاضل عباس42070

140إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد ياسير  علوان361309

141إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعلي عامر عالن514081

142إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد قاسم كريم40026

ي38589
143إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعواد ردام مناب 

144إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد قاسم طه37151

145إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرصهيب عماد حسير 368468

146إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحسن سعيد حسن40161

147إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرلؤي جمعة عائد361556

148إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر احمد الطيف365563

149إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد ماجد جاسم38189

150إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرقصي ابراهيم علي40101

151إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد فليح مهدي459571

152إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد خالد خليف40191

153إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعلوان فليح حسن38806

154إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرنزار علي مجبل459544

155إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكردحام ضياء دحام41339

156إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسعد هندي حميد38375

157إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحامد خضير حامد366504

158إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكربهاء علي ابراهيم36201

159إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحسن عماد حسير 361491

160إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكريارس كاطع فهد39297

161إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرايهاب احمد سهيل42021

162إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرانس علي حمادي44603

163إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعلي عمر حسير 38026



164إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد محمود عواد366331

165إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد ضياء دحام40261

166إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر طه ياسير 364880

167إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد هاشم محمد459403

168إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعمر كريم ياسير 39202

169إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد جمال محمد40322

170إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمنير نزار علي365514

171إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحسير  طه اسير 514209

172إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحاتم سعد محيميد459529

173إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد زاحم محمود367440

174إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرصالح مهدي احمد361480

175إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعالء صالح محمد76962

176إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكربهاء عزيز رشيد363105

177إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرانور محض  خضير39857

178إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرصديق فارس حمادي40384

179إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرسليمان عبيد كيطان38984

180إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراسحاق ادم خليل360729

181إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرصفاء فايز قدوري36773

182إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعلي زبن عباس459135

183إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكريوسف مصلح عجىمي514114

184إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرليث حسن حمود38158

185إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرعبيدة صباح ضاري459114

186إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحيدر هيثم ابراهيم459554

187إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد موس خليف40229

188إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد منصور ذياب365283

189إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرفالح علي حسن44599

190إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد رشيد احمد41983

191إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرحسام علي بريان36682

192إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد طه خضير36481

193إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرامير  اسماعيل محيميد360824

194إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرياس ارميض مجبل36570

195إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرصادق نعمان خلف41308

196إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحسان شعالن شالل41040

197بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرثابت احمد عفص37357

198بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرنزهان محمود كيطان39539

199بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد محمد جاسم514118

200دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرخوام جاسم محمد367907

201دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرخليل ابراهيم كيطان361369

202دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرقاسم حسن علوان360922

203دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينذكراحمد عباس شموس36785

204إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمحمد زيدان خلف459499

205إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرزاحم احمد جوفان514032

206إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرلؤي خلف حمد367359

207إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرقصي ابراهيم كيطان361376

208إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرمؤيد مخلف خضير36610

209إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينذكرباسم مصطف  جاسم364785

1بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىنرجس محمود داود365036

2بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىبسعاد خلف نجم459487



ي محمود42282 رباح اعريي 
3دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيى

4دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىسىه ابراهيم عطية363284

5دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىايناس رميض مطر39079

6دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىرفاة رميض مطر38122

7إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىوسام ابراهيم حميد368854

1ماجستير3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىمريم مظهر خلف391314

2بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىتغريد خالد ابراهيم361537

3بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىاية رائد عباس361590

4بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىهبة كريم حمادي44609

5بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىياسمير  نهاد جاسم367971

6بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىمروج ثابت خضير39787

7بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىتغريد فارس حمادي37402

8بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىاسيا ثامر عالن39241

9بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىدعاء ثابت خضير39617

10بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىعائدة احمد الطيف36508

11بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىنرسين نعمان رميض459433

12بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىرنا عامر عالن44706

13بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىحنير  نعمان رميض367575

14بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىهبة عامر عالن37691

ي514047 15بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىدعاء ابراهيم ناج 

16بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىمروى ثابت خضير39753

17بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىرسل فريد حسير 37762

18بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىعائشة احمد ابراهيم514095

19دبلوم3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىامال كريم خلف44712

20إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىصفية بديع حالوب514003

21إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىورود عارف هالل361219

ي361239
22إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىسمر ردام مناب 

23إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىحوراء ثابت خضير39807

24إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىايناس احمد جاسم518520

25إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىسارة بديع حالوب514000

26إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىمالين ارحيم عواد36592

27إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىهديل خالد عبيد44593

28إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىانس زين جمعة45446

29إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىوداد غازي عطية365106

30إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىاالء نصيف جاسم41173

31إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىفاطمة ياسير  خضير36426

32إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىجمانة حامد ارحيل42088

33إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىسارة ثامر عالن41712

34إعدادية3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىسح  احمد مخلف361603

ى هويدي علي368734
35بكالوريوس3سامراء االطراف13445صالح الدينأنيىبرسر

ي33446صالح الدينذكرمحمد عبد حرجان155885 1ماجستير3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراياد محمد حسير 156030 2ماجستير3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمؤيد حميد ندا156090 3ماجستير3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراياد شاطي ضايع360973 4ماجستير3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسعد صبار نصيف476228 5ماجستير3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمثي  حميد ندا516029 6ماجستير3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعماد محمد عوسج361314 7ماجستير3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسيف محمد اسماعيل351357 8ماجستير3مركز بيح 



ي33446صالح الدينذكرماهر حمود عجرش359051 9بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكررافع خليف عجرش360949 10بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسالم مسير خلف476248 11بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراسامة خليل ابراهيم476200 12بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد ميرس عبيد361041 13بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعامر حمود عفتان348684 14بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرقيض علي عبدهللا439381 15بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرصالح عبد حمادي476217 16بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد نديم فزع156082 17بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعالء معجل نايف390586 18بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعادل شاهر حميدان516023 19بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمنتض محمد ندا476236 20بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعماد ابراهيم عالوي156137 21بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد نديم فزع156076 22بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد عباس في 156558 23بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرنذير كريم عبد156499 24بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحميد طامي شيحان156027 25بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي طامي شيحان156098 26بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرجعفر صديق عبد156481 27بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعدنان جدوع عبدهللا476232 28بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرهيثم محسن علي554554 29بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرضياء حامد حمود361301 30بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدهللا محمود عبدالرزاق561211 31بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسالم كريم سبع156131 32بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرميرس حميد ندا561348 33بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرربيع علي محمد156660 34بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحاتم ماجد صبار476238 35بكالوريوس3مركز بيح 

يف156296 ي33446صالح الدينذكرحمزه اسامه رسر 36بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحمزة سامي غزال476304 37بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد محسن زين156060 38بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرفارس نوار مطر360891 39بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرالحكم طامي غزال476192 40بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمروان عماد احمد361035 41بكالوريوس3مركز بيح 

ي156732 ي33446صالح الدينذكربسام هادي صلي  42بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسعد محمد ندا476226 43بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرخلدون درج ضايع390410 44بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمثي  حسن اسود348815 45بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراركان نوار مطر156802 46بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرصالح حرجان جاسم516034 47بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرنشوان اسماعيل مناع156390 48بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمعي   نوار مطر361143 49بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد حسن عبود155928 50بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرصفوت جوهر برك156496 51بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكروطبان حمود مضحي156593 52بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي مطر عبود155941 53بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحكمت جوهر برك156487 54بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرقيس محي محمد476221 55دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرغانم محمد الحمزة361164 56دبلوم3مركز بيح 



ي33446صالح الدينذكرخلدون علي عبدهللا395767 57دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرنائب جاسم محمد156700 58دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحسير  حميد حسير 360721 59دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرنصير مزهر اسماعيل361172 60دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرصالح حسن بديع156523 61دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمود معجل نايف156208 62دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرغائب جياد فاضل361184 63دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحارث عمر طويسان360941 64دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرباسم علي عبود155344 65دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكررياض نصيف عبدهللا156432 66دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعصام محمد ندا476258 67دبلوم3مركز بيح 

ي حماد عبد156823
 
ي33446صالح الدينذكرعبدالشاف 68دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد عبدهللا عباس156095 69دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرابراهيم مخيف عبد361350 70دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكردحام عباس في 156541 71دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرغسان عواد محمد359319 72دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرتحرير فاضل لهمود156592 73دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد مطر عبود156173 74دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالمهيمن صباح عبد554545 75دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعدنان محمد اسماعيل156618 76دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرخالد مجيد حمد361130 77دبلوم3مركز بيح 

يف حمادي156384 ي33446صالح الدينذكراحمد رسر 78دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرهيثم صالح احمد156258 79دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرهمام احمد لهمود156484 80دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكربرهان حماد محمود358838 81دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحامد فزع عبدهللا561339 82إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراركان نديم فزع476269 83إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد عباس في 156547 84إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرليث علي عزيز430188 85إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحسير  احمد خلف156683 86إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمر عباس في 156521 87إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعماد جوير خلف155228 88إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسالم سعدون عزيز360471 89إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرربيع نوار مطر360572 90إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرانس سويدان ركاض360930 91إعدادية3مركز بيح 

يف554553 ي33446صالح الدينذكرعبدهللا ثائر رسر 92إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكررعد علي حماد156780 93إعدادية3مركز بيح 

ي كيتو155294 ي33446صالح الدينذكرعمر ناج  1ماجستير3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد شكر حمود358700 2بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد علي ابراهيم155982 3بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكررعد رحمان علي361274 4بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي ناظم ادهم155964 5بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرهارون رشيد حميد156307 6بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحسن علي محمد513349 7بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكردحام منيف دحام360904 8بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرادريس احمد ظاهر155946 9بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراكرم جبار ذياب361324 10بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد خليل ابراهيم361049 11بكالوريوس3مركز بيح 



ي33446صالح الدينذكرمحمد ابراهيم ادهم476280 12بكالوريوس3مركز بيح 

ان رسحان156459 ي33446صالح الدينذكرعمر عنير  13بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرغسان صبار بدوي156465 14بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرايرس محمد ذهب156329 15بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمثي  مزهر عبد156146 16بكالوريوس3مركز بيح 

 علي فزع156665
ي33446صالح الدينذكرحسير  17بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرامير  منيف دحام360532 18بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد صالح خلف156267 19بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحيدر رعد علي156741 20بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسيف قيس فزع156563 21بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرقتيبة حامد عجاج155960 22بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالرشيد عباس في 156506 23بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد محسن علي155998 24بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمر عادل عواد360415 25بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحسير  احمد خلف361362 26بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدهللا صالح محمد155893 27بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي هالل علي156417 28بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرايوب محمد علي155877 29بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد لطيف جاسم360882 30بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي عدنان حمود155287 31بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكربرهان جاسم زيدان156447 32بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرصالح مهدي صالح156054 33بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدهللا اياد مطر155181 34بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدهللا حميد حمد155979 35بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكروليد خليل ابراهيم360583 36بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرادهم ابراهيم ادهم476266 37بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرفراس محمد صالح156164 38بكالوريوس3مركز بيح 

 علي طامي476275
ي33446صالح الدينذكرحسير  39بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمود خليل عبدهللا360793 40بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرانمار عباس ابراهيم476297 41بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراثير هاشم شكر361234 42بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرزياد طارق شبيب476197 43بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي عباس في 156551 44بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد مزهر مونس156169 45بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراسماعيل جاسم عبد361381 46بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي ليث علي430184 47بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالسالم هاشم غنام156299 48بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعدنان فوزي حماد156345 49بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرجوهر سبهان جبار476300 50بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكركوكز عثمان ريحان361256 51بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكربارق محمود عبيد360551 52بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرزياد حامد حمود476284 53بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراسامة عدنان حسير 349720 54بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراثير كريم عبد476289 55بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكريوسف محمد علي360630 56بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرطاهر مدلول كردي359344 57بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكروليد ماهر عويد156125 58بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد خليل ابراهيم156046 59بكالوريوس3مركز بيح 



ي33446صالح الدينذكرغزوان محمد حسير 155269 60بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرنمير محمد زبار361246 61بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد اياد مطر155906 62بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمصطف  هادي غنام155362 63بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد عدنان حمود155586 64بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسهيل نجم تركي155260 65بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحمزة احمد محمد156736 66بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسيف سعد حميد156369 67بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد مزهر عبد155986 68بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعالء فوزي حماد155970 69بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمر سامي بدوي476244 70بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعماد سالم هوسي430023 71بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرقيض محمد ذهب156397 72بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرخطاب ناظم رحيم360913 73بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرميثم صالح علي516075 74بكالوريوس3مركز بيح 

غام علي حماد415702
ي33446صالح الدينذكررص  75بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدهللا احمد علي360768 76بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد شاهر حميدان156614 77بكالوريوس3مركز بيح 

ان رسحان155951 ي33446صالح الدينذكرايوب عنير  78بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدهللا ماجد محمد155385 79بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالرحمن حميد حمد156006 80بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمنهل احمد فزع156058 81بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبيدة حماد عبد360986 82بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرادهم حامد حسير 156221 83بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمر خليل عبيد155428 84بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرريحان جبار ذياب360700 85دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد سامي بدوي156236 86دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراسماعيل محمد عجاج156024 87دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرطارق عبود حسير 156611 88دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي عامر عبد360997 89دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرثامر فاضل خوجة360735 90دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرهشام ستار حمد156074 91دبلوم3مركز بيح 

هللا شهاب156051 ي33446صالح الدينذكرمحمد خير 92دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمهند جاسم محمد156283 93دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمر عدنان عزيز156216 94دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحاتم حمود حسير 156335 95دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي نواف عزيز156454 96دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرقيض ابراهيم عالوي349248 97دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرزايد رحمان علي360813 98دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمر فالح احمد156159 99دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمر حميد حسن361120 100دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرشجاع فالح احمد155238 101دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرغزوان عباس زين361105 102دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد صالح محمد155888 103دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرصهيب ماجد محمد155925 104دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد فياض احمد361058 105دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي حسن عبود155938 106دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسمير مهدي حماد155995 107دبلوم3مركز بيح 



ي دحام156189 ي33446صالح الدينذكرعثمان ناج  108دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرفالح حسن عبود155934 109دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسعد صالح حسير 156262 110دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد ابراهيم رسحان360965 111دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحميد ابراهيم كتاب156048 112دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد سعد احمد516019 113دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكريوسف عويد حسير 156729 114دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرقصي جاسم حميد155953 115دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرامير  طارق كاظم361289 116إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسيف شهاب احمد156037 117إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد عجاج156064 118إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكروليد صباح متعب156187 119إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسيف سعد احمد515964 120إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكربرهان صباح متعب156317 121إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالوهاب جايد بحر361205 122إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكربالل جاسم صالح156003 123إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسندباد رياض خلف515993 124إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد خلدون احمد361400 125إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرايمن ناظم ندا155473 126إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمار عبدهللا صعب156166 127إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرايمن اسعيد حماد156176 128إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد حامد حسير 156210 129إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرفهد نوفل ورد516027 130إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمر حامد ندة156018 131إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحسير  حميد بحر360657 132إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد فياض احمد361073 133إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرموس طريف رشيد156576 134إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمخلد جمال دحام516045 135إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد علي طامي476263 136إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد حمود مضحي156644 137إعدادية3مركز بيح 

ي156578 ي33446صالح الدينذكراحمد طالل ناج  138إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد هاشم محمد156440 139إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمروان مزهر دحام156497 140إعدادية3مركز بيح 

ي اسماعيل مناع156213
ي33446صالح الدينذكرحف  141إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد خالد جعفر476189 142إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكركرار ممدوح عالوي348835 143إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالعزيز عباس في 156572 144إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرحميد شويش حميد360851 145إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالمهيمن ماهر عويد157810 146إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد حسن شاهر156340 147إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمحمد عجيل في 360400 148إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرابراهيم ماهر عويد156104 149إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرفيصل عباس في 156543 150إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرمصطف  جميل صالح516082 151إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراحمد حامد علي156651 152إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرنشوان خالد كوان496803 153إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكروسام عواد حميد516041 154إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراسماعيل خميس اسود155646 155إعدادية3مركز بيح 



ي33446صالح الدينذكرعبدالرحمن علي فزع414638 156إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعمر عصام عبدهللا513119 157إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرسالم ستار حمد155957 158إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرايمن مزهر مونس360832 159إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدهللا سالم دحام516091 160إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكراكرم صادق جعفر516010 161إعدادية3مركز بيح 

ي155250 ي33446صالح الدينذكروسام هادي صلي  162إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرادهام عامر احمد360689 163إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرثائر عدنان احمد156379 164إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكررعد محمد عبدهللا516001 165إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي سامي بدوي476242 166إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرصدام طارق شبيب476260 167إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدهللا نديم فزع561333 168إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالرزاق محمد جاسم156227 169إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكروميض حميد حسير 156232 170بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعلي محمود عبدالكريم415221 171بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعبدالقادر عباس في 156515 172إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينذكرعدنان احمد محمد155569 173إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسلوى صفر بديوي359195 1بكالوريوس3مركز بيح 

ي155490
ي33446صالح الدينأنيىاشواق ماهر منف  2بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىدعاء سعد شبيب512927 3بكالوريوس3مركز بيح 

انتصار علي نجم513271
ي33446صالح الدينأنيى 4بكالوريوس3مركز بيح 

شهد علي عبدهللا395990
ي33446صالح الدينأنيى 5بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىشذى محمود حماد360750 6بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىنرسين فايق رمضان155172 7بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىنرسين خالد دحام155318 8بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىريام نزهان رمضان156675 9بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسناء احمد عبود155974 10دبلوم3مركز بيح 

رسمية حميد علي476255
ي33446صالح الدينأنيى 11دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىنضال محمد حمادي361373 12دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىشفاء جاسم حسير 476293 13دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىرغد محسن حمد476213 14دبلوم3مركز بيح 

فاطمة احمد علي352009
ي33446صالح الدينأنيى 15دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىهناء محمد هادي156630 16دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىامل رحيم كريم430162 17دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىفاتن اخليف عبود156426 18دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىنرسين فواز اسود156678 19دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسعدية احمد عبود156725 20دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسمر احمد عبود156710 21دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىساهرة عبدهللا محسن361391 22دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسحر احمد عبود156605 23دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىشيماء نجم عجاج360566 24دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسارة نزهان رمضان156721 25دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسماهر عادل محمد360645 26دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىميثاق فزع عبدهللا561344 27دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىعبير سعد اسماعيل476283 28دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىحنان امير زبن156152 29دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىهدى سليمان اسود561353 30دبلوم3مركز بيح 



ي33446صالح الدينأنيىريام فاضل اسماعيل361087 31إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىوئام حسيب احمد513245 32إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىايمان عواد محمد361021 1ماجستير3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىخنساء محسن زبن156438 2ماجستير3مركز بيح 

ي حمد358917 ي33446صالح الدينأنيىنرسين حح  3بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىايمان عادل محمد349487 4بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسح  سعد حميد360779 5بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىهبة سعد حميد156193 6بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسوالف حميد عبدهللا160696 7بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىايات عصام هيكل156423 8بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىنور سالم لهمود476205 9بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىزينب ابراهيم علوان430177 10بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىهيلير  عدنان كيبل476251 11بكالوريوس3مركز بيح 

ابتهال هالل علي516103
ي33446صالح الدينأنيى 12بكالوريوس3مركز بيح 

كفاية علي ابراهيم156289
ي33446صالح الدينأنيى 13بكالوريوس3مركز بيح 

نضال علي عبود361193
ي33446صالح الدينأنيى 14بكالوريوس3مركز بيح 

رواء حمادي علي360873
ي33446صالح الدينأنيى 15بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىانعام جاسم محمد360786 16بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىرحمة جميل صبار430029 17بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىرؤى عبد عباس361156 18بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىهدى احمد حسير 156021 19بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىمها ابراهيم كتاب358993 20بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسارة عطاهللا مونس156364 21بكالوريوس3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىرؤى محسن جياد156085 22دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىهند محمد فالح359158 23دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىهدى محمد حسير 361223 24دبلوم3مركز بيح 

عبير فزع علي359435
ي33446صالح الدينأنيى 25دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىهند جاسم محمد360956 26دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىعذراء محسن زبن156068 27دبلوم3مركز بيح 

ان رسحان156451 ي33446صالح الدينأنيىعبير عنير  28دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىوسام عجىمي عزيز156198 29إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىشفاء حسيب احمد513277 30إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىورود عجيل في 359119 31إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىفاطمة هادي جميل156140 32إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىبشائر احمد محمد522332 33إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىهند هادي اسماعيل360543 34إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىجيهان حامد حميد156828 35إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسارة ماجد محمد361264 36إعدادية3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىشفاء عبدهللا محسن360479 37دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىياسة نوري طلب361094 38دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىحنان محمد حسير 359498 39دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىيرسى صالح محمد358967 40دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىاحالم نوار مطر360865 41دبلوم3مركز بيح 

ة اسماعيل هويدي360453 ي33446صالح الدينأنيىامير 42دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىانتضار محمد حسير 359690 43دبلوم3مركز بيح 

ي33446صالح الدينأنيىسلوى عبدالجبار عبدالرحمن429423 44دبلوم3مركز بيح 

1دكتوراه3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمود ابراهيم فيصل149637

2ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينذكرنجم عبدهللا فيصل105993



3ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينذكرعصام عاضي علي442497

4ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالستار صالح عاضي148654

5دبلوم عالي3طوز المركز23447صالح الدينذكرفرياد امير  عبدهللا470848

6بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد طلب شكور106910

7بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرجمعة حسير  حماد149678

8بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد مجيد وادي149683

9بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكركرار علي طاهر106761

10بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرثامر امير  حسير 154075

11بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروسام فاخر حسير 150253

12بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرصاحب شكور محمود471468

13بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبد خلف محمد151292

14بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسن مجيد زاهر470855

ي442507
15بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرفكرت علي تف 

16بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرماهر عبدهللا زيدان470852

17بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرهجران عزيز خورشيد471377

18بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكريارس ناظم مهدي151257

19بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكركمال شكور علي150626

20بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد جمعه جاسم471452

21بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراياد سامي شكور442511

22بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرابراهيم فليح حسن523057

23بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحامد عبدالهادي رشيد470835

24بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرامير جاسم محمد471484

25بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرخماس رسحان شيحان107120

26بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  احمد جعفر471406

27بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند طه ابراهيم471401

28بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمشتاق طلب فاضل470498

29بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد غازي حسير 148882

30بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمود ابراهيم صالح106648

31بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمنتظر ابراهيم سمير 149182

32بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمرتص  قاسم عبدالخالق151985

 علي148311
33بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرصفاء حسير 

غام حسن ابراهيم470993 34بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكررص 

35بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي صالح عاضي150486

36بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد خالد وهاب439719

37بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد علي هزاع471528

38بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرستار رحيم جاسم148988

39بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرسالم صباح حسير 471546

40بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد حسن رشيد148687

41بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراياد طارق محمود149562

42بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي قاسم رضا148811

43بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحيدر هاشم كاظم151028

44بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعقبة نافع علي471479

45بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرثامر يوسف محمود107123

46بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحسان عارف عدنان523014

47بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد علي هزاع470015

48بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  نجم خليل150140

49بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمروان قاسم محمد149642

50بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد جالل محمدرشيد523087



51بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرفراس ناظم عبدالمحسن150993

52بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكريارس غازي علي523055

53بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروسام محمود عبدهللا471544

54بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند حسن رشيد471500

55بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرزياد ظاهر خلف470979

56بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدهللا محمود حميد65332

57بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعامر نجم عبدهللا107218

58بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد علي كريم471442

59بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمعاذ عيدان محمد150454

60بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرجمال سمير  رفعت149694

61بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد غضبان حمزة439733

62بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي نصيف جاسم148535

63بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرفاضل حسن اكي 347990

64بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد جمال محمد523106

65دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرطه كريم رستم148996

66دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعادل قاسم عثمان148114

 علي152000
67دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرثاير حسير 

68دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  حبيب جاسم470858

ي حسير 106678
ي عليتف  69دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرصي 

70دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرغائب مجيد رضا154198

71دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  عادل عزيز148041

72دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكررسول علي نامق471208

73دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمشتاق طالب سعيد152082

74دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد علي يوسف151459

75دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرنجاة يوسف عبود470097

76دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلمدار حلىمي شاكر471383

77دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسن علي سليمان151190

78دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبداالمير احمد حسن149444

79دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرزانا احمد علي150293

80دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد علي محمد471461

يف439894 81دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد حسير  رسر

82دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمؤيد فريق غضبان106977

83دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرسعدون عزيز حسن148787

84دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرولدان شكور جمعة523045

85دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس محمود احمد439998

86دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرجعفر عزالدين عباس149084

87دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالهادي جمال مهدي148798

88دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرذوالفقار ابراهيم خليل148983

89دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرشاكر محمود حسن470998

90دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  سمير  محمود440076

91دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي محمود محمد150575

92دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرنوزاد جاسم محمد471414

93دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالكريم هاشم موس149781

94دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد زينعابدين محمد151183

95دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسن علي ولي470117

96دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس زين العابدين موس470692

97دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحميد فاتح شكور470810

98دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد صالح محمد150196



99دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبداالمير حيدر عزت471164

100دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرسالم حمد محمد439796

101دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسن علي كريم148965

102دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرنهاد رضا كاظم154339

103دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمود ناظم مهدي470868

104دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي ابراهيم غفور147142

105دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرامجد حسن رشيد153410

106دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي اسماعيل شكور149716

107دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدهللا رشيد محمود151016

108دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرهاشم سلمان احمد150977

109دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس ثائر سلمان439811

110دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد مويد علي440098

111دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد سمير  جاسم153885

112دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرسيف نايف بكر470384

113دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرتحرير سعيد عبدهللا439993

ي حمد148433
114دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند راض 

115دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعصام رفعت جاسم470854

116دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرصاحب خزعل هالل148399

117دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرلقمان لطيف طعمة523059

118دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعمار صباح خزعل148722

119دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسام زياد طارق107006

120دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد صالح مهدي149917

121دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد خالد ابراهيم149934

122دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكركنعان مهدي صالح151486

123دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكركمال مصطف  خورشيد440083

124دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعالء عصمت ابراهيم470821

 علي150237
125دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد حسير 

126دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعدنان قني  شكور523053

127دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرشعيب محمدعلي يوسف151462

128دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكردانا رسمد صالح470980

129دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرفارس نورالدين جاسم150012

130دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي عادل عزيز106775

131إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد علي نامق470295

132إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرزيد هدايت صالح440040

133إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرارطان زينعابدين علي470815

134إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعادل عبدالكريم احمد523142

135إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد حسن مجيد106683

136إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي نامق خلف470313

137إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  شهاب احمد106706

138إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراياد علي كريم471538

ي نجم471368 139إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد ناج 

140إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد مراد عايد147241

1دكتوراه3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند عبد رحيم439847

2ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد قحطان عدنان151334

3ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينذكرجاسم محمد احمد440002

4ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينذكرنعيم عدنان جاسم149688

5ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدهللا صالح مهدي153605

6ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينذكررشيد احمد مجيد470860



7بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد صباح مدد523177

8بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرجمعة جرجيس امير 153912

9بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد جواد احمد470827

10بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكريوسف مؤيد خلف151202

 علي خلف151126
11بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير 

12بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرسعد عبدالكريم احمد471191

13بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكربرهان غضبان حمزة149574

14بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد كريم عبدالعزيز470817

15بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكررائد جليل رشيد96117

16بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد احمد رضا148701

17بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمعن حاتم عبد439756

18بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسام ستار نايف148717

19بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد طه حمادي151136

20بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرقيس سمير  رفعت148751

21بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرريبوار ابراهيم رشاد523113

22بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرجعفر رضا زينعابدين471392

23بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرهيثم عصمت ابراهيم149408

24بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسام سامي كاطع149658

25بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمردان احمد شكور470319

26بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد هاشم شكور470799

27بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد زهير خلف422047

28بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد عبدالرحمن محمدصالح147998

29بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند رحمان رشيد471497

30بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكريوسف حسير  محمود149839

31بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند ايوب محمود153284

32بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرشكور خالد وهاب560294

33بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس نياز هياس470977

34بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراسماعيل كريم حسير 147231

35بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرشاهير  قاسم رضا148739

36بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرسفيان علي عباس153340

37بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرصالح نورالدين قادر471218

38بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند محسن احمد151617

39بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالعظيم رشيد صالح523009

40بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروسام سامي كاطع471005

41بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد جالل عباس150554

42بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد جالل عباس153346

43بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد مويد علي153629

44بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمعد حسير  محمد149800

45بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمشهود عبدالهادي رشيد150773

46بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرصباح امير  حيدر523085

47بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرهارون رشيد مجيد523125

48بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمود طه حميد471477

49بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدهللا رشيد مجيد439767

50بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهيب عباس جاسم439743

51بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراكرم ستار نايف148711

52بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرفؤاد فاضل سليم149449

53بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرازهر يونس يوسف148001

54بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرهلكوت طه سعيد471438



55بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  احمد زينعابدين147391

56بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعقيل عدنان جاسم149105

57بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرسامر عبدهللا خلف151960

وان وحيد ولي440109 58بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرسير

59بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  محمود كريم151209

60بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكريحير طلب شكور149457

61بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرادريس جواد صالح106839

62بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد تركي حمد439726

63بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي قاسم محمد107137

ي153298
64بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  حسن تف 

65بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكردحام سلمان احمد153693

66بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمنذر طلب فاضل151809

67بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  احمد زين العابدين147421

 علي149468
68بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرليث حسير 

69بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسام عدنان رشيد95039

70بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعقيل مجيد نارص151013

71بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد مسعود عطية107075

اس ناظم عبدالمحسن148782 72بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرني 

73بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس محمود علي151214

74بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد سمير  محيالدين154124

75بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرأوات عثمان خورشيد150581

 علي149460
76بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعالء حسير 

77بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمعن سعد محيالدين470123

78بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرجاسم محمد فاضل440102

79بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمود جواد احمد470825

80بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكربرهان احمد شكور150037

81بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  حسامالدين هادي79260

82بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكركرميان نعمان خورشيد470996

83بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكررضا سمير  رفعت148756

84بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالغفور عبد نجم149494

85بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرخالد محمود حميد513242

86بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرطه حميد ابراهيم106569

87بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد مجيد زاهر151475

88بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرخالد جاسم رحمان152007

89بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد خالد وهاب560314

90بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرابراهيم جواد صالح106848

91بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرهاوري نوري صمد147305

92بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد وحيد ولي149086

93بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراركان رحيم فريق149324

94بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمروان صدام حمود148149

95بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراثير حكيم عباس470856

96بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرصادق حسير  عبدهللا151776

97بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي حسير  محمود106550

يف470877 98بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرغسان واحد رسر

99بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرميثاق محي الدين عواد471535

100بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد شالل علي106887

101بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد فاتح شكور148704

 علي151751
102بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد حسير 



103بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد زين العابدين موس471388

104بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد عادل دحام149738

ي حميد470804
105بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكركنعان وصف 

106بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرسعد حمود اسماعيل106950

107بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرابراهيم محمود سلطان471155

108بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرسعد احمد عباس149016

109بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرسيف قاسم رضا148746

ر ثامر148160 110بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرجبار مير 

111بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد عارف احمد148660

112بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعدي خلف خفيف147973

113بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس مويد علي147915

114بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكربهاء جاسم محمد471456

115بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرخليل سعدون سليم523071

116بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرابراهيم عبدهللا خلف148971

117بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس نجدت حسن470985

118بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراثير كريم عبدالعزيز470811

119بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحيدر عبدالحسير  محمد148818

120بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرماجد نصيف جاسم151036

121بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرايهاب كريم عبدالعزيز470818

122بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكريعقوب هاشم عيىس106898

123بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعمر جمعة جهاد149748

124بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرماهر حميد احمد149415

125بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهدي صالح احمد470070

126بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرارسالن سلمان محمد149371

ي150021
 
127بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  عادل ساف

128بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرقيس سلطان عبدهللا153927

129بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالمجيد رحمان رشيد513160

130بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرجمعة عيىس خض 470540

131بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرهشام قاسم حيدر151002

132بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد هياس عباس148664

133بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكريارس غضبان خورشيد149707

ي شكور149521 134بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكريونس وهي 

135بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد عائد عواد471531

136بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعماد صباح خليل470867

137بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعمر كركوش حسن149756

138بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند خليل ابراهيم153856

139بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكريوسف الياس خض 439777

140بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد خالد حسير 152078

141بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرصباح علي احمد75320

142بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  جبار جاسم149615

143بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  احمد رضا471365

144بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد اكي  حسن470875

145بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  نزار محمد149098

146بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسام شكور طعمة149155

147بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد خالد محمود149122

148بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرجميل حسير  محمد149583

149بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد عادل عزيز106282

150بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكررياض سهيل نجم149744



151بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي رائد حسير 149656

152بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرصباح مهدي زيدان153576

153بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرصالح سالم حنظل151162

154بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمرتص  صالح صادق153833

155بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعادل علي محمد153772

156بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرسعد عزيز مجيد151714

157بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد قاسم محمد523026

158بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرنبهان عبدالخالق حمد151114

159بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرصادق بدر نوري148276

160بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرجمال محمد قاسم106831

161بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد جاسم محمد439791

162بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدهللا صالح حسير 470601

163بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبداللطيف جالل زوب  ع148553

164دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرصباح محمود احمد106868

165دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي صالح مهدي439944

166دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرقصي هاشم شكور470797

167دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرسجاد زين العابدين محمد153330

168دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد رشيد محمود439786

 علي151339
169دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمود حسير 

170دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكررعد سمير  عباس153618

171دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرصفاءالدين صالح مهدي523095

172دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد عادل عزيز153872

173دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكركيالن سلمان احمد150897

174دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد محمود نجم439912

175دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدهللا سعد يوسف149504

176دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرموس طعمة خليل147192

177دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرفهد رشيد صالح94710

178دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرصالح اكي  حسن149530

179دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرهونر علي عباس471200

180دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرسالم نجم محمد470303

ي علي150028 181دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرسجاد صي 

182دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرابراهيم مياح محمد149159

 علي153392
183دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسام حسير 

184دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكررسحان حمدان حمد149130

185دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراسحاق جمعة فهد471371

186دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي محمد نعمان106634

187دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد حمد خماس439806

188دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالرحمن سعدون سليم523073

189دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد محمود علي523192

190دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي برهان زينعابدين78966

191دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرصعب محجم فارس471003

ي147986
192دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحمزة حسير  تف 

يف153802 193دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعدنان حبش رسر

194دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعماد علي كريم470563

195دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرخليل حسناوي عباس148624

196دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي صباحالدين حسير 150538

197دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرغازي ظاهر حمد150600

198دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد ناظم محمود153794



199دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد انور رشيد513941

200دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد محسن حسناوي149047

201دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد حيدر علي470987

202دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكريعقوب عبدالخالق خورشيد151243

203دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد نجاة عبدهللا150642

204دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند عباس ابراهيم153683

205دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحيدر عباس علي149946

206دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي قحطان محمد149394

207دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكريوسف عبد الكريم151194

 علي محمد523032
208دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف 

209دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهدي علي جمال419243

210دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد اكي  عباس148763

211دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكريونس ابراهيم حسير 150222

212دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد عيىس خض 106871

213دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعالء محمد خض 149597

214دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمزهر عاضي جاسم150467

215دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرطلب شكور محمود148266

216دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرهيمن كريم جوهر150134

217دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد قحطان عدنان106854

218دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمريوان نوري سعيد440091

219دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي جمعة حسير 470839

يف153807 220دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد واحد رسر

221دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعالء اكرم شويش150758

222دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكركرار علي خليل149909

223دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي محمد خليفة151343

224دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد جواد حيدر103874

225دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعقيل عمران داود152059

226دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالغفور جاسم سليم471173

227دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهند حسير  عباس151046

228دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالهادي طارق محمود149567

229دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكراسامة عائد علي471385

230دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعدالت ميعاد حسن148681

231دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد جمعة حسير 470843

232دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرسالم محي مجول153818

233دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكروزير سعيد عبدهللا149698

234دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد يونس يوسف148035

235دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرزياد خلف جاسم154140

236دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد ثروت سمير 149664

237دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد جمعة حماد470153

238دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرخليفة عدنان ابراهيم151947

239دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدهللا عبداالمير حمد471150

240دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكروسام علي محمد470849

241دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكررافع محمود محمد148204

242دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد عدنان محمدغيدان106857

243دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعمر اسعد محمد150110

244دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس محمد قاسم106535

245دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرفالح صاحب عباس151008

246دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمروان مدحت جمعة150208



247دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكررشيد رحمان رشيد65320

248دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكركمال مصطف  عزيز149101

249دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكررسول عادل عزيز151106

250دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكريارس علي جاسم151410

251دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكررسمد حسير  صادق151481

252دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد جاسم رحمان151993

253دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرثامر احمد سلطان150592

254دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهدي حسن خليل153903

255دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي اسعد غائب149577

256دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمدد علي مردان149161

257دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد نوري سعيد151470

258دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمروان مجيد زاهر513921

259دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرصفاء عصمت ابراهيم149402

260دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرشاهو صالح فرهود471194

261دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكروائل حسير  محمد151249

262إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  ثامر حيدر151429

263إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد مرشد رشيد471055

264إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد حسن مهدي150260

265إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحيدر برهان علي470514

266إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرانور حبيب جاسم439898

ي يوسف153953 267إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعمار راج 

268إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسن ناظم علي106687

269إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراري فاضل رفيق471519

270إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحسن ناظم عبدالمحسن73417

271إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرارام ازاد محمد439956

272إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالرحمن ابراهيم حمود106806

273إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد عباس جمال106627

274إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكررائد خلف خفيف148893

275إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد وسىمي حمود153314

276إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمزاحم عبدالكريم جاسم148578

277إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكركرار عباس رضا149013

278إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعاطف علي رفعت471374

279إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرايوب هاشم عيىس439434

280إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكركيالن ابراهيم جمال471204

281إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد سلمان فرج470027

282إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكريوسف علي فارس470042

283إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس فاضل فرحان151083

284إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد ناظم هادي151251

285إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرسنكر جليل محمد523247

286إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالقادر محمد صالح106597

287إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرجنكير  اردال احمد153743

288إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد ياسير  زيدان154320

289إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرفهد جالل عباس106777

290إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعامر ثاير حسير 106846

291إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرصباح احمد عبدهللا470144

292إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمشعان علي رسحان151269

293إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرطيف نوري حسير 107009

294إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكريعقوب محمد فائق106616



295إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكربالل عبدالخالق حمد151119

296إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمويد حسير  حميد149501

297إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرسمير علي كريم470065

298إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكربرهان اسعد عبدهللا419432

299إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  قاسم محمد151299

300إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالرحيم محمد دلف150500

301إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرليث محمد جمعه471060

302إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرانمار صالح حسن107024

303إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكربالل رشيد غفور523084

304إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرياس خليل ابراهيم151972

305إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكربرهان حسير  صادق150987

306إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد محمود ابراهيم523228

307إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي نوري سعيد106546

308إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرياسير  جاسم رحمان107032

309إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  رشيد محمود151792

310إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرايمن نعمان خلف89542

311إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكريوسف ثاير حسن107054

312إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي داود سلمان151824

313إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرنبيل هاشم كريم151226

314إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحيدر احمد حمد470527

315إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد كريم جمعة150215

316إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرميثاق يحير محمود149039

 علي149902
317إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي حسير 

318إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعماد علي حماد149380

319إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراسماعيل خليل محمد106104

320إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرابراهيم نايف ابراهيم149513

ي حمد94740
321إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد راض 

322إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكريوسف طلعت محمود470833

323إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرخالد وليد قاسم107041

324إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعقيل عبد شعبان153844

325إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمروان صالح حسن523211

326إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  صباح عواد106613

327إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحي سلطان عبدهللا153838

328إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد ازاد محمد439962

329إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدهللا حمد عبدهللا106821

330إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد مصطف  كريم150658

331إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد حسير  محمد151239

332إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد شكر محمد149429

333إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد كامل علي107128

334إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف  مهدي فريق470462

335إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدهللا ثابت عباس470808

336إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد عبدالهادي جمال106889

337إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرسيف محمد صالح106585

338إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعمار نايف ابراهيم106983

339إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراوس عماد ابراهيم151660

340إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد غازي جالوي151797

341إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد نزار محمد106799

342إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالكريم اركان محمد439762



343إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالصمد محمد شكور151609

344إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد يشار احمد151146

345إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرسلمان داود خلف151223

346إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرياسير  اسعد خلف471156

 علي رضا153848
347إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير 

348إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسن جمعة حسير 470550

349إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرجالل جبار لطيف150633

350إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرنافع ابراهيم علي149605

351إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمسند عبدالحسن محمد107166

352إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسام بهالدين عزيز151719

353إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  خلف حميد470487

ي فليح470490 354إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراسماعيل ناج 

355إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكروائل انور سلمان148120

356إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد سمير  رفعت106094

 علي خليل470286
357إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمصطف 

358إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  هادي مهدي107149

359إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرجاسم محمد حسير 151315

360إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرابراهيم عصمت ابراهيم106990

ي يوسف154023 361إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد راج 

362إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمعتصم عبدهللا حمد523033

363إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد نعمان خلف80076

364إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمسلم عبداالمير احمد106455

365إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسن بشار حسير 523146

366إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد ابراهيم سمير 150908

367إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس علي خليل149915

 علي149896
368إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعمر حسير 

369إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعمر صبار لطيف106987

370إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس عادل قاسم106741

371إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد وحيد ولي107090

372إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرذوالفقار بيات حسير 106978

373إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد نورالدين فهد470477

374إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد صادق كريم523063

375إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرفرينس اركان دحام151088

376إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسن عادل عزيز106328

377إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرهيوا نجاة كاكةويس461144

378إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرايمن جبار لطيف106827

379إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمهدي صالح مهدي150233

380إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكروسام جودت محمد151254

381إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس عبداالمير نايف151589

382إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرالطيب طاهر رضا153878

383إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعزاوي محمد عبدهللا470983

384إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراسعد اسماعيل محمد106201

385إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد ابراهيم رشاد470032

386إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرهردي نوري صمد440022

387إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعمر بدر رشاد470345

388إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرنايف ستار نايف106510

389إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرامجد جمعة حسير 470551

390إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد حسن علي150228



391إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمود صالح محمد149389

392إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحمد هاشم شكور439639

393إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكراحسان اسماعيل محمد106159

394إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرليث حسير  محسن523350

395إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  سمير  رفعت106069

396إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد مشعل علي470232

397إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرصباح محمد يوسف150563

398إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد داود سليمان153379

399إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالرحمن عبد نجم149674

400بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد علي عبدهللا439750

401بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينذكروليد كريم جمعة150150

402دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرعبدالحسير  احمد حسن148888

 علي106309
403دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرخالد حسير 

404دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكريونس طه حمادي148945

405دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمجبل شكور احمد470371

406دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  محمود حسير 148080

407دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد دحام حسن439989

408دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرطاهر شكور محمود471397

409دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمشعان كريم حسير 148973

410دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرمحمد شكور محمود471394

411دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرسمير حسير  محمد151360

412دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينذكرحسير  غفور خض 154109

413إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرنجم رسحان شيحان151261

414إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعلي حسير  ادهم470113

415إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرسلمان راشد حنظل106797

416إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينذكرعباس فاضل احمد151130

1ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمناهل عبدالخالق محمود149555

2ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمروج عبد رحيم439890

3بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىايشان حسير  محمد149624

4بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسهاد نورالدين قادر106940

حنان علي مطلب470706
5بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

ى علي خض 148224
6بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبرسر

7بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمي  قحطان عدنان470838

ي محمد151497 ايشان جلي 
8بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

9بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىصفية محمود حميد513311

اري    ج علي خليل150960
10بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

11دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىجوان عبدل رشيد471492

12دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىليل حيدر سمير 149330

13دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنضال عبدالرحمن مجيد75157

14دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىرائدة خورشيد رشيد149804

15دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسيوتب عبدالحسير  شهباز106476

ة محمد جعفر149845 16دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبصير

17دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىصونكل كريم سمير 523051

18دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىصيدة رشاد حسير 154059

 علي148793
19دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنهلة حسير 

نورسن علي خض 151169
20دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

21دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىشيماء فاضل جعفر151746

ي نجم470829 22دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسارة ناج 



معالي جاسم محمد154276
23دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

24دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىئاسوس كمال سمير 106783

25دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىخراسان عبيد مجيد150272

26دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهدى فاضل عباس470446

27دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزهراء ابراهيم احمد147210

28دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىايمان محمد زينعابدين151229

29دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىانتصار محمد يحير471233

30دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسهير مصطف  حمدخميس106791

31دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزين ناظم مهدي440128

ي ابراهيم احمد471473
32دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاماب 

33دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىفاطمة محسن رضا523042

34دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبيان عبيد مجيد150264

زهراء علي نامق471211
35إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

ي470806
36إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهيلير  رضا عوب 

37إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنور عصامالدين حميد150610

38إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسميعة عمر رشيد106717

39إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاسيل نوزاد كريم471524

ي106494
40إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنوراي نورالدين غي 

1ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمرال فاروق كريم151759

2ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاواز مهدي خورشيد461139

3ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنهاد عبدهللا محمود439852

4ماجستير3طوز المركز23447صالح الدينأنيىجيالن احمد شكور471187

5بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىايناس طارق محمود106664

6بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىردينة محمد لطيف149920

7بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبسعاد قاسم محمد439906

8بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىشهد جواد زيدان470975

ران149942 9بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزينب عطا خير 

10بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىابتسام اسماعيل حسير 151095

11بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنورهان عباس خليل153640

12بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىملك يونس خض 153863

13بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسدير مظفر سعدون471152

فاطمة محمد علي149795
14بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

15بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمها صالح محمد149648

دعاء علي مطلب470865
16بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

وليدة علي هزاع439804
17بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

18بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىارجوان جالل محمدرشيد523239

19بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىشهد عبدالكريم صالح471161

20بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسارة حاتم كاظم439802

نور علي خليل151818
21بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

22بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهاجر ابراهيم احمد153781

23بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىكواكب غازي جالوي151803

24بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىرؤويا صباح مدد523018

25بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىامال نعمان خلف103694

26بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىحنان عدنان احمد471138

27بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزبيدة شكر محمود151265

28بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزهراء عقيل مجيد149360

29بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاحالم هاشم عيىس106906

30بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىرية يونس يوسف148008



31بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىفاطمه ناظم مهدي440118

32بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىشهد عمران محمد150666

33بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىافير  نوزاد كريم470989

34بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنعمية محمد حسن148874

ر ثامر147994 35بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىوردة مير 

36بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمها صباح مدد439442

37بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىملك سلمان محمد106484

38بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهاجر عدنان عبد439713

39بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىتونس قاسم علي513943

40بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاثار حكيم عباس470866

41بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهاله حاتم كاظم149421

42بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزينة محمد عبدهللا151490

43بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىارساء احمد مرعي470871

 علي153405
44بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاالء حسير 

45بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىايمان عدنان خليل471167

46بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىري  هام كاظم محمود523203

47بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىعذراء بدر رشاد96690

48بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسارة اكي  حسن470872

49بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبدور عبداسالم قادر106768

50بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىباكزة احمد عزيز513315

51بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزينب فالح حسن151735

52دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىرنا عادي مرسبت106489

53دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهدى رضا صالح439938

54دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبروين محمود احمد149477

ة مجيد زاهر470622 55دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسمير

56دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىعبيد صباح عواد470790

57دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزهراء نجم عبدهللا154067

58دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمائدة عمر حسير 439982

59دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىرنا صباح امير 523038

60دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمروة حميد حسير 153363

61دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىلمياء حميد حسير 153399

62دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاالء حميد حسير 153354

ايمان علي محمود149550
63دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

64دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىشناي فهد قاسم153427

65دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىام البنير  نوزاد محمد149854

66دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنور عبدهللا ولي153675

67دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبراء يونس يوسف148012

68دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىيرسى ناظم مهدي470859

ي مرسبت107116 69دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىدينا ناج 

70دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنهلة محمد يحير471215

71دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىميسون عمر رشيد154240

ي148154
72دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهيفاء اكي  تف 

73دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهديل عادل جاسم151831

74دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىندى احسان محمد151466

75دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهالة خليل ابراهيم154172

76دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهيفاء حسير  محمد148130

77دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىايالف طلعت محمود470831

ي شكور150245 78دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىارساء وهي 



79دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىصونكول عبدالواحد قاسم148458

80دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنضال شكور محمود148249

81دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمنار انور رشيد149485

نورة عائد علي395998
82دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

83دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىحنان نجدت جاسم149620

84دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىايالف محمود احمد150251

85دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىايمان قاسم حسير 439737

86دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىانتصار عاضي رفعت95169

87إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىدنيا مصطف  محمد148323

88إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزينب صدام مصطف 523062

89إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىنغم صباح سليمان471503

90إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىدنيا بهجت جواد105883

91إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزهراء احمد محمود153272

92إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاخالص عبد رحيم422073

93إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسحر ارطان زينالعابدن470545

94إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىايمان فاضل عباس470422

95إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبنير  خورشيد رشيد470052

96إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىحذام شكور محمود148258

97إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاالء انور سلمان106893

ي يوسف153785 98إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىرواء راج 

99إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىحنان فاضل عباس471034

100إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىحنان نوري سمير 106254

101إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىوعد اركان محمد439760

102إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاسماء كنعان صديق148497

103إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىفاطمة نوري امير 151278

104إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمالك عدنان غيدان148697

105إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىزينب انور سلمان106602

106إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىرغدة حبيب جاسم471230

107إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىابابيل طاهر رضا470074

108إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاالء زياد طارق106971

109إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىسمية جاسم محمد107082

110إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبيداء عبدهللا ابراهيم106722

111إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىهاجر اكي  حسن470770

112إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمها مولود خورشيد106816

113إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىفاطمة جمال مهدي471229

114إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىليل فاضل احمد106840

115إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىشيماء خلف حماد148933

116إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىمريم مولود خورشيد106755

117بكالوريوس3طوز المركز23447صالح الدينأنيىاحالم عبد مصطف 150520

بروين رضوان علي106884
118دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيى

119دبلوم3طوز المركز23447صالح الدينأنيىبري  هان عريان عباس523109

120إعدادية3طوز المركز23447صالح الدينأنيىحمدية حميد مطر148960

1ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد عامر جميل422405

2ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرهارون طالب عبدالمنعم76832

3ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالهادي محمد نصيف390775

4ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرهشام حميد علي459201

5ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحارث اسماعيل لفته422096

6ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرابراهيم خالد عبدهللا76975



7بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرابراهيم فليح حسن515658

8بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكروليد حميد جاسم398626

9بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرسعد مهدي صالح363365

10بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرابراهيم عالءالدين عبدالستار391227

11بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر ابراهيم احمد423180

12بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد مطرسر احمد363465

13بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعلي عادل شاكر76926

14بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكربشار حميد خلف390892

15بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكروليد محمد اسماعيل362396

16بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعلي ابراهيم احمد422283

17بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر رياض هادي357478

18بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر محمد حسن422141

19بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرابراهيم محمد ابراهيم362241

20بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف  فاضل عليوي397143

21بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرنزهان خلف حسن422436

22بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد عبدالقادر حسير 498340

23بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكردريد مطرسر احمد362428

24بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمروان حامد مجيد76698

25بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكربالسم سعدي خلف362464

26بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالودود احمد حمد422084

27بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد كمال محمد361627

28بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعلي قيس ابراهيم362372

29بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمعي   محمود جاسم76294

30بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمهند رياض حالوب514008

31بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراثير رشيد حميد422422

32دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراوس خض  عباس452663

33دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعلي حمود حسن515643

34دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرزياد عبدالرزاق خلف421876

35دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالخالق خلف علي393507

36دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكركامل عبود مهدي390748

37دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبد الصمد عزيز محمد422288

38دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرسعد عبدالرزاق محمود422118

39دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكررسي مجيد ضاري76779

40دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرشفيق حميد سلمان422321

 سعدي حسير 76118
41دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف 

42دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعادل محمد علوان498356

43دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد عبدالكريم محمود76273

44دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكربهاءالدين فوزي حسير 76674

45دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرايهاب عبدالكريم شامل498358

46دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكربارق عبدالرزاق حبيب498309

47دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحارث رشيد حميد422130

48دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد حمود دهدي422111

49دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعلي درب حسن498348

50دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعالء رشيد حميد76716

51إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرهشام حامد صالح422108

52إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرهاشم جاسم محمد498345

53إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرسمير صبحي حسن515663

54إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرموس حبيب حسير 422275



55إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكركاظم حميد محمد452146

56إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمادالدين حمدي محمد363576

57إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرايمن مجيد حميد76172

58إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر طه عبدالرزاق76764

59إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعلي محمد اسماعيل422089

60إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراسامه ياسير  عباس354873

61إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرنوار طه عبدالرزاق76670

62إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحسام الدين ياسير  عباس355079

63إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرنعيم عواد صالح451660

64إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرنهاد عزيز محمد404021

65إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرجاسم حميد جاسم362590

66إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرفتاح عبد محمد422070

67إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف  فارس عبدالرحمن498331

1ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرايمن مظهر سالم397207

2ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد عادل عبدهللا497690

3بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد ماجد حسن76315

4بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكربكر محمود عبدهللا76309

5بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمثي  جبار مجيد422124

6بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكريونس مهدي صالح357376

7بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد ابراهيم احمد422163

8بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف  رياض مصطف 422135

9بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد كريم صالح422311

10بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر سمير خلف363411

11بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالخالق صالح فاضل459266

ي مجيد459230 12بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر عبدالني 

13بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد احمد محمد361254

14بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد طه احمد66389

15بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكربكر اسماعيل جاسم77095

16بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد عبدالرحمن علي77054

17بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكروسام الدين عبدالكريم حسير 390787

18بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرموس عبدالرزاق احمد498330

19بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالمنعم كمال محمود76911

20بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكربارق حمد محمد422066

21بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكررفل فوزي ابراهيم66360

22بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد مخلف يوسف76899

23بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكروليد ستار ابراهيم362453

24بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرخالد جميل توفيق77047

25بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد يوسف محمود71136

 علي حسن391185
26بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف 

ف اكريم خلف397528 27بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرارسر

28بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكربشار رشيد علي76336

29بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالباسط احمد محمد365073

30بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراركان عباس نعمان76743

31بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحامد زياد حامد76163

32بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحسام مناف عباس422237

33بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد اسماعيل خليل459285

34بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرقحطان هاشم حميد452085

35بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد عبدالرزاق احمد397374



36بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرابراهيم اسماعيل خليل459260

37بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرالهام محمد احمد422104

38بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد صالح جالل514020

39بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحارث عدنان عزاوي76266

40بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمالك صبار عبد76645

41بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكريوسف احمد طه429037

42بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد خضير ياسير 76565

43بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمهيمن عبدالرحيم علوان459279

44بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبد الرحمن عزيز محمد77071

45بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف  محمد عبدالمنعم514009

46بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكروليد عباس حسن497698

47بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالعليم مهدي صالح76319

48بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمار صالح محمد76943

49بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمود نشات محمود71117

50بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكريوسف عبدالوهاب محمد362293

ي اسماعيل76510
51بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمهند حف 

52بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد مطرسر احمد76138

53بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمثي  احمد محمد76552

54دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد خلف ذياب398013

55دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر خالد كاكة اوال514015

56دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعلي ابراهيم سعدون422217

57دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد عثمان احمد66220

58دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد فالح حسن514012

59دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكريونس عبدالحكيم وهيب497614

60دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرطه محمد طه76894

61دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف  حسن صائل76907

62دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد سليم علي390898

63دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرسامان مجيد فيض هللا422334

64دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحمزة غازي فيصل76657

65دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحسام مزهر طعمة515656

66دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرصفاء لفته جاسم422327

67دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالحميد ابراهيم سعدون422209

68دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكررائد عبدهللا عبد498332

69دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرليث شالل حبيب361640

70دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرلبيد شاكر محمود362383

71دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف  محمد اسماعيل76877

72إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراكرم عبدالمنعم محمود390819

73إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرابراهيم مجيد فيضاهلل390979

74إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرزيد امجد محمود497717

75إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرصالح عبدهللا صالح515649

76إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد مجيد علي518388

77إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدوهللا فريد احمد452621

78إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعلي منهل خضير76868

ي اسماعيل76762
79إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرناهد حف 

80إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف  محمد مصطف 66276

81إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد باسم خلف362443

ي اسماعيل76821
82إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد حف 

83إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر قاسم حامد76855



84إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالكريم محمد عبدالكريم452604

85إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرهشام خالد حميد422303

86إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد عبدالسالم حمادي362908

87إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرقتيبة نعمان جاسم76913

88إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرغزوان فائق اسماعيل76757

89إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكررائد خالد عبداالمير391196

90إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعماد احمد محمد365116

91إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحمزة جبار جاسم76503

92إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراسامه جعفر جاسم498320

93إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدالحميد هشام حامد498360

94إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمخلد عباس رزوق390773

95إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرصديق عبدالنارص خليل77000

96إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكررشيد مصطف  هاشم514281

97إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمهيمن محمد ابراهيم391079

98إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبدهللا جاسم احمد422149

99إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرنورالدين صباح سعدي422395

100إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرحسام باسم حمد398198

101إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمحمد زياد عبدالرزاق76523

102إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر عبدالخالق خلف76981

103إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكروليد فاضل محمود366791

104إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرابراهيم خالد امير 459255

105إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف  حامد دليان76937

106إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعمر درب حسن514270

107إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمجاهد امجد محمود390639

108إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكريارس مرعي حسن498341

109إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراركان ظافر فرمان517568

110إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرابراهيم سعد جاسم513317

111إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد طلعت حسن402937

112إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعبيدة حميد احمد76518

113إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعادل صالح محمد76774

114إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرطاهر رشيد حميد76397

115إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد عبدالملك حسن77066

116إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعدنان سعيد علي76881

117إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد رياض حسير 498305

118إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرابراهيم عبدالحكيم صالح391118

119إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرنزهان يونس صالح76902

120إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمعروف صالح الدين طه362275

121إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراكرم اكريم خلف451994

122بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرمصطف  فهىمي لطيف76525

123بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكربشار عبدالرزاق خلف76679

124بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينذكركريم عواد صالح76923

125دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرصدام صالح احمد76986

126دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينذكراحمد شامل فاضل76703

127إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكرعثمان حمدي نعمان76992

128إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينذكررشيد حميد احسير 498308

1بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىنور سعدي حسير 498382

2بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىرسبست علي حسير 421811

3دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىخوله سليم عبدالرحمن514005



4دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىارساء طارق فريد498314

5دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىمي  عبداللطيف حمد362479

6دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىشيماء سعدون مجيد390863

7دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىاخالص فاروق كريم498350

8دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىرفلة مصطف  حمود397345

9دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىفخرية عباس عبدالرزاق398420

10دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىارساء فاروق كريم422228

11دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىبيداء عبد الرحيم علوان514006

12إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىسعدى سعدون عبدالعزيز76495

13إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىابتسام جمعة عواد513711

1ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىشهد مناف عباس76652

2ماجستير4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىاسماء اسماعيل حسير 363413

3بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىنور محمد خلف359959

رسور صباح علي400662
4بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيى

5بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىهبة اياد ابراهيم498337

6بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىنضال انور خزعل66437

نبأ مكي وهيب422195
7بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيى

ايالف مكي وهيب422365
8بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيى

9بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىايمان عبدالكريم فاضل76827

10بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىختام حماد قدوري459290

ي خلف422077 11بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىحفصه صي 

يف49073 12بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىاالء محمد رسر

13بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىوقار قتيبة كمال الدين514018

14بكالوريوس4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىاسيل شاكر محمود362185

15دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىرنا صفاء صبوح76708

16دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىاالء فاروق كريم422222

ي خلف76918 17دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىرسى صي 

ميمونة سعد علي391025
18دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيى

19دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىتغريد جاسم احمد76895

20دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىحنان احمد علوان498354

21دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىسوالف عبدالكريم الطيف422063

22دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىفرقد محمد فاضل422373

23إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىضح مدين جسوم459296

24إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىفاطمة معاذ عبدالحق514013

25إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىزينب عبدالرزاق جاسم391053

26إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىزينب فوزي جاسم99795

27إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىسمية نصيف جاسم460893

28إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىوفاء قدوري لفته76809

29إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىهاجر مطيع عبدهللا76781

30إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىسارة غانم شالل65991

31إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىهدى مرسبت خضير362406

32إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىمها محمد عواد460552

33إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىهند غازي فيصل76665

34إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىغسق فوزي جاسم99810

35دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىسداد عزت صالح422317

ي498335 سؤدد حامد عبدالني 
36دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيى

37دبلوم4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىارساء حسن عباس362358

38إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىمنال محمود حلىمي422296



39إعدادية4سامراء االطراف14445صالح الدينأنيىسيناء رشيد سلمان76305

ي34446صالح الدينذكرحمد اسود خلف521986 1دكتوراه4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزياد خلف جاسم102826 2ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي خلف احمد106101 3ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا حسير  عبدهللا103085 4ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبد عبدهللا محمد353715 5ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر طه جوري105131 6ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزكي محمد عبدهللا105091 7ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم جاسم سلطان356188 8ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعماد خلف احمد521851 9ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخلف صالح شيخ105255 10ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالكريم جاسم محمد102828 11ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد سعد نامس521937 12ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد احمد علي521898 13ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمؤيد صبحي حسير 352965 14دبلوم عالي4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرنزار ابراهيم راوي356219 15دبلوم عالي4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعالء سلطان احمد102691 16بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخلف عبدهللا جمعة105792 17بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد ذياب محمد353293 18بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكربشار عبدهللا عواد352019 19بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخلف ابراهيم شالش521862 20بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم عطاهللا حسير 102756 21بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسلطان محمد حسير 521853 22بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررياض جميل علي104739 23بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد ابراهيم ثلج352313 24بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم محمد رجب102879 25بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرقتيبة رجب خلف353589 26بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمثي  جمعة عيىس352944 27بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمهند صبحي حسير 105488 28بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمالك خلف خطاب354962 29بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرموفق ابراهيم راوي521978 30بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررياض محمد عبدهللا105969 31بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررافع خلف خطاب354950 32بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمظهر طه شالش353666 33بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرنصيف جاسم محمد521933 34بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزهير ابراهيم ثلج105219 35بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد نوفان دخيل105019 36بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعطية خلف شالش521857 37بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمود احمد اسماعيل352807 38بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسالم خلف عواد351820 39بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهالل خلف عبدهللا105359 40بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهاشم خلف ثامر102831 41بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمخلد رجب زيدان105215 42بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم رجب خلف521929 43بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم احمد محمد104964 44بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالكريم سلطان احمد352028 45بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراسامة عواد فرحان353340 46بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد محمد ابراهيم102751 47بكالوريوس4مركز بيح 



ي34446صالح الدينذكرحميد ربيع عالوي103298 48بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكريوسف جاسم رجب102619 49بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالكريم صالح حمد354942 50بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد خلف احمد106083 51بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرميثم عبيد خلف103193 52بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراياد طارق عبدالقادر105169 53بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمؤيد طه حمود521955 54بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد علي اسماعيل104697 55بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي هالل احمد351774 56بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخالد صالح محمود521845 57بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسيف عويد رحيل103352 58بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد عبد احمد105716 59بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالستار محمد ثلج106015 60بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحاتم محمد موس105175 61بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعواد خلف محمد354000 62بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمار طه جوري105124 63بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرغازي خلف علي356128 64بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرشاكر جاسم محمد105839 65بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمعاوية ابراهيم احمد416280 66بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرارشد خليل احمد103109 67بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم علي صبحي352911 68بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهيثم عبيد خلف103235 69بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرنظير احمد نامس349005 70بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرغيث حسير  عبدهللا416102 71بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروئام حمد اسود522003 72بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروسام نصيف جاسم349025 73بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعزيز محمد احمد356449 74بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسالم جاسم محمد104757 75بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمثي  رجب خلف355935 76بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررياض حسن خلف415234 77بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد عني  احمد351535 78بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراياد جاسم محمد105665 79بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرطه صالح سعيد416269 80بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفاروق عبدهللا محمد105247 81بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرصباح حسن عبدهللا105202 82بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمجاهد عبدهللا روضان102850 83بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعصام محمود اسماعيل105605 84بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروسام سالم محمد354911 85بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرطه جاسم محمد356478 86بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكربراء جاسم حمد352986 87بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد ابراهيم احمد521983 88بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد سعود محمد352069 89بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد اسماعيل فرحان105482 90بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمجدالدين حميدي محمد354076 91بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعامر طه جوري105142 92بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمؤيد جاسم حسير 354898 93بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرباسم حمود محمد352924 94بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد صالح عواد521952 95بكالوريوس4مركز بيح 



ي34446صالح الدينذكرياس علي هالل104990 96دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسلطان مدهللا سلطان102767 97دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعماد محمد رجا521891 98دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخض  محمد حمد350114 99دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررمضان محمد ضاجي104841 100دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالهادي عبدالقادر بنيان104541 101دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرردام شاكر حمود104851 102دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد خليل احمد104843 103دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمولود ابراهيم صالح521938 104دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروليد ربيع عالوي360520 105دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمود رحيل دردوح104957 106دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا خلف ابراهيم521837 107دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد مصطف  طه105332 108دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمروان علي ثلج352218 109دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا عويد محمد521925 110دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسعد حمد سعيد354933 111دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراياد محمد احمد104705 112دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرغازي شهاب احمد105617 113دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرصالح عبدهللا خلف104569 114دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمنير صبحي حسير 521975 115دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرضياء محمد ضاجي349407 116دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرايوب حمود فياض105758 117دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروسام خلف عواد351785 118دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرناطق احمد نوفان103163 119دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراياد عبد احمد105941 120دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرغيث عبدهللا محمود103268 121دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكركريم خلف علي104882 122دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهارون امير  خض 521870 123دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عمران محمد522027 124دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد محمود احمد103121 125دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخلف زياد خلف102823 126دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسير  روضان اسماعيل105472 127دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمضحي محمد خلف102790 128دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر فخري حماد521781 129دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهشام ابراهيم حمد102777 130دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي نايف سلطان354684 131دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد خلف محمد105873 132دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمثي  عطاهللا جزاع349373 133إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد سلطان احمد521946 134إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد محسن محمد104751 135إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمروان عيىس عبيد102552 136إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرربيع محمد شالش416486 137إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمار ابراهيم راوي521847 138إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكركامل شهاب احمد521846 139إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخلف ابراهيم احمد522007 140إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد حسن علي521859 141إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررائد ابراهيم صالح521940 142إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفؤاد خلف خض 354018 143إعدادية4مركز بيح 



ي34446صالح الدينذكرمحمود حمد احمد102637 144إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم محمد راوي105955 145إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسلطان حمد احمد102627 146إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزياد خلف عبدهللا349044 147إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد ابراهيم احمد356414 148إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد صالح روضان105744 149إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجمال خلف محمد105513 150إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخميس ابراهيم محمد104860 151إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرياس صبحي محسن103171 152إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عبد محمد356243 153إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم احمد وحيش351729 154إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم رومي علي521836 155إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد اسماعيل ابراهيم521839 156إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسير  عيىس حسير 521894 157إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرذاكر حميدي محمد105399 158إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد محمد حسير 103185 159إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخلف دخيل علي356115 160إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر عبدهللا حسير 105959 161إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسن حمادة علي102727 1دكتوراه4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفاروق جياد حسير 104618 2دكتوراه4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكريارس احمد عبدهللا356380 3ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفرياد احمد نوفان105153 4ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد خلف محمد356279 5ماجستير4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرصهيب عبدهللا روضان102793 6بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد سالم احمد351445 7بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررعد مناور دلف349739 8بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر حسير  معجل105069 9بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد احمد محمود104802 10بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبدهللا356169 11بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرنبهان عدنان مصطف 352876 12بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمهند محمد ضاجي521786 13بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرليث احمد عفر349660 14بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخطاب علي ضاجي349418 15بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرباسم رايد مطر349196 16بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروعد ابراهيم خلف104721 17بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسن سالم حسن105381 18بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزينة عويد رحيل349638 19بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجمال محمد جاسم349674 20بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهادي مطر حمود349492 21بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرادريس عبد برجس352843 22بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد سلطان احمد102662 23بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا شاكر دحام349627 24بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمهند حميدي محمد353882 25بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجمال عبدالوهاب ذياب349772 26بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرانس احمد حسير 105141 27بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد حكيم جاسم349271 28بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرطيب عبدهللا طيب349037 29بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد احمد سعيد416574 30بكالوريوس4مركز بيح 



ي34446صالح الدينذكرمثير جياد حسير 104628 31بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد عبد محمد356288 32بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمخلف خلف محمد353701 33بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسعد محمد سلطان521942 34بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرطه خطاب خلف104997 35بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعثمان مزهر مصطف 354663 36بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمهند حسير  برجس352857 37بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالرحمن احمد خليف349786 38بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرصهيب جاسم محمد105347 39بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم محمد ابراهيم106073 40بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراكثم عبيد خلف103251 41بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراياد خالد عبدالقادر521908 42بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي مضحي علي105845 43بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر احمد ذياب105329 44بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفاروق جمعة عيىس356300 45بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرانور محمد اهلية521795 46بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمود علي عبد354031 47بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرغيث كريم خلف521834 48بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي حكيم جاسم349358 49بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعالء عبدهللا فارس349121 50بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي نعمة محمد105412 51بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهيثم يوسف حميد353805 52بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر محمد شالش105369 53بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسن جاسم محمد354890 54بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرقاسم نعمة محمد103102 55بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهالل خطاب احمد353644 56بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسعد عويد رحيل349179 57بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي عبدهللا جمعة349382 58بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد نايف اسود104887 59بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكربسام نصيف جاسم416409 60بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمراد يوسف خلف351492 61بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفؤاد سالم ذياب104865 62بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررضا محمود عبد105769 63بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابوبكر نايف سلطان105646 64بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد ابراهيم صالح521950 65بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد يوسف خلف351428 66بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرتحسير  صالح محمود352379 67بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسعد فرحان صالح351282 68بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عواد محمد351364 69بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعيدان محمد خلف353845 70بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد زكي ابراهيم102969 71بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر محمد احمد353634 72بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالعزيز مزهر نامس105557 73بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد طه جوري105087 74بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد احمد محمد105425 75بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرليث عبدهللا محمود103258 76بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم جاسم ابراهيم102707 77بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفاروق عدنان مصطف 105533 78بكالوريوس4مركز بيح 



ي34446صالح الدينذكرعمر احمد محمود105288 79بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر حمد نامس355671 80بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد شهاب احمد105275 81بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجهاد حميد احمد102780 82بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرضياء جميل علي106026 83بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعهد جاسم حمد353282 84بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرميرس حميد حمود349307 85بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروسام جاسم محمد352348 86بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرايرس احمد حمد522011 87بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرانمار محمد عبدهللا102673 88بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزياد خلف حماد521965 89بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر جياد حسير 104639 90بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحمادي صبار حمادي103321 91بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد خليل ياسير 354045 92بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزياد خلف دخيل105035 93بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد عزيز نامس105499 94بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروقاص سعود محمد102748 95بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عبدهللا محمد105816 96بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرضياء احمد حيمص356140 97بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد فارس حسير 349511 98بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرارشد ثائر خلف102786 99بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عبدهللا ذياب349546 100بكالوريوس4مركز بيح 

هللا شهاب احمد105011 ي34446صالح الدينذكرخير 101بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراركان علي عطية352058 102بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد حمد اسود521992 103بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرايمن سلطان محمد354921 104بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرنعمة اسود عبدهللا356397 105بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهيثم نايف اسود104905 106بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرلؤي عدنان مصطف 105521 107بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد ابراهيم عباس105890 108بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروعد عبدهللا عبدالرحمن104878 109بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفاروق محمود عبدهللا352331 110بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا محمد عبدهللا102742 111بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عبد محمد355968 112بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسام احمد جاسم102710 113بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد احمد ابراهيم349342 114بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكربهاء هادي حمود103309 115بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراسامة جاسم رجب102573 116بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عبدهللا خليل105832 117بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزيد عبدهللا احمد350232 118بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرقاسم محمد علي349331 119بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزياد خلف عبدهللا105806 120بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا محمد حمد350125 121بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروائل علي عواد349591 122بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرايوب ياسير  عبدهللا104787 123بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحارث صالح ابراهيم104614 124بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراوس شاكر دحام349686 125بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررياض جاسم محمد351742 126بكالوريوس4مركز بيح 



ي34446صالح الدينذكرعقيل علي عواد349561 127بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسيف حمد يوسف353402 128بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمؤيد جمعة عيىس356310 129بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكريونس محمد حمد350208 130بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعدي ابراهيم محمد102801 131دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحمد عزام مصطف 353828 132دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد حسير  احمد102871 133دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمنير احمد محمد105184 134دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرصفاء محمد ذياب105824 135دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعامر طه شالش352410 136دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرذاكر ثائر خلف105264 137دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرماهر خلف عطاهللا521957 138دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرصهيب حمود فياض351409 139دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرليث احمد جادهللا105933 140دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالرحمن عبدهللا محمد355643 141دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرذياب محمد ذياب103130 142دبلوم4مركز بيح 

هللا ابراهيم بشير104958 ي34446صالح الدينذكرخير 143دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي حميد ضاجي349212 144دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزكريا جاسم محمد105733 145دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحسان خلف عبدهللا105798 146إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعني  عبدهللا حسير 104532 147إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرايوب صبحي احمد105435 148إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعدنان راوى علي106130 149إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا محمود احمد352079 150إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكربهاء سلطان احمد102642 151إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرناهي احمد محمد349078 152إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالخالق خلف عبدهللا105783 153إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي احمد فياض521888 154إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرادريس طه احمد351590 155إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرياس خض  سلطان105918 156إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكربسام جاسم محمد414814 157إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالكريم احمد ثلج106166 158إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي سالم محمد356500 159إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعدي ابراهيم محمد105949 160إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد طه جوري105113 161إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا احمد خليف103279 162إعدادية4مركز بيح 

ي حسير 353787
ي34446صالح الدينذكرالحارث مصح  163إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد احمد ثلج106156 164إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفارس ابراهيم محمد522029 165إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجهاد عزام مصطف 353944 166إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرايمن نوري تركي521856 167إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر عبدالعزيز جاسم353897 168إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر طلب عبدهللا105982 169إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عبدالكريم سلطان350363 170إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد حسن محمد354766 171إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد شاكر دحام349140 172إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد حمد اسود521989 173إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسبهان خلف محمد351700 174إعدادية4مركز بيح 



ي34446صالح الدينذكرعطاهللا عواد محمد351335 175إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرميثم ردام شاكر102966 176إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسام محمد شالش102760 177إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرايهم احمد حميد355891 178إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررافع محمد احمد353730 179إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد محمد عبدهللا102738 180إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمضحي ضياء مضحي352100 181إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسير  جاسم عبدهللا349527 182إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمزهر مصطف  محمد355958 183إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجمعة عواد جمعة352399 184إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر حسير  جمعة104825 185إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد يوسف صالح102942 186إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد سالم محمد356434 187إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمؤيد ابراهيم راوي106117 188إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمعمر ابراهيم خلف521858 189إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد خلف محمد350329 190إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي طالب عبدهللا521922 191إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمروان اسماعيل خلف355726 192إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرطاهر احمد طاهر521861 193إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد شجاع عيىس353418 194إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزياد خلف احمد351680 195إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرلطيف عبدهللا فارس349444 196إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر نامس سعيد522018 197إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي عبدهللا خض 105306 198إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر علي خلف352284 199إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم354701 200إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرصكر محمد ابراهيم352299 201إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمود خض  سعيد415589 202إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرغزوان محمد ابراهيم352263 203إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرايوب جاسم ابراهيم102703 204إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر خض  محمد350146 205إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد سعيد شاهر521841 206إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد تركي عران104587 207إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمراد شفاء محمد350342 208إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد طه محمد102815 209إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر سالم محمد105694 210إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد خض  خطاب521967 211إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد خلف احمد348885 212إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسعد خض  حمد102861 213إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد نعمة محمد105407 214إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد خلف محمد105576 215إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكررائد جاسم عبدهللا354905 216إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسبهان خلف محمد105707 217إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد حمد ثلج354673 218إعدادية4مركز بيح 

ي عبدهللا351306
ي34446صالح الدينذكراحمد دوج  219إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر حمد ذياب104727 220إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد عدنان مصطف 444125 221إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخليفة احمد طاهر521869 222إعدادية4مركز بيح 



ي34446صالح الدينذكرصالح عبدهللا حسير 105203 223إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا رومي علي355622 224إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرموعود محمد برجس352822 225إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي ابراهيم راوي104973 226إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرخلدون عفات محمد102954 227إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزياد خلف ابراهيم105253 228إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عواد ابراهيم351523 229إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراجياد طالب عبدهللا521916 230إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعالء موفق ابراهيم351297 231إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرركاد مخلف محمد350272 232إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعمر فالح فارس103404 233إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزياد خلف ابراهيم356268 234إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهيثم خض  دخيل414839 235إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرشامل محمد جاسم351399 236إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمقداد مخلف محمد350253 237إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرغايب عبدهللا موس353019 238إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعدنان مصطف  محمد356227 239إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسداد محمد نوفان102771 240إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعدي عماد سالم512892 241إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجهاد مجيد حميد353869 242إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرياس محمد ياس105849 243إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرابراهيم خلف محمد352470 244إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عواد محمد102975 245إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرهمام مضحي حسير 521901 246إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجي  رجب خلف102814 247إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد طه محمد102818 248إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي هادي علي104969 249إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكردهام صباح خليل349106 250إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالرحمن حميد ربيع349231 251إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي عطية يوسف356362 252إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد سلطان احمد102653 253إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدهللا جاسم رجب102612 254إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد عواد فرحان354691 255إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي حمد خلف105656 256إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرطه هلية طه351356 257إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكربشار احمد موس105151 258إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجاسم يونس جاسم521964 259إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرصالح حسن عبدهللا105210 260إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرسيف ردام شاكر349259 261إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمزهاف عروة عيىس106001 262إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد جاسم حسير 354895 263إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد ناظم عبدالكريم105105 264إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعفيف نزال احمد415225 265إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمنذر نزار محمد102584 266إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد خلف محمد106052 267إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرفاروق محمد اسود521996 268إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسن جاسم محمد102983 269إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكريعقوب يوسف علي105183 270إعدادية4مركز بيح 



ي34446صالح الدينذكراحمد طلب محمد416307 271إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحارث عبدهللا محمد415606 272إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرزياد نايف اسود104951 273إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي صالح سعيد414728 274إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرطه اسماعيل ابراهيم354707 275إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد هالل خلف105549 276إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد ابراهيم خليل105988 277إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراثير احمد محمد349058 278إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمصعب احمد ذياب105336 279إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرحسير  عمران حسير 105456 280إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروسام جاسم محمد105726 281إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد خالد محمود105297 282إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعلي يونس جاسم521962 283إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرمحمد عبدالعزيز عبدهللا102960 284إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكروعد جادهللا سعد106109 285إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجاسم عبدهللا محمد104710 286بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراسامة عبدهللا خلف105589 287بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرجرجيس خليل ابراهيم103158 288دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرشهاب احمد علي349151 289دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرصالح عبدهللا محمد106063 290دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكربشير فخري ذياب104870 291دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرريكان حمدان عواد105050 292دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرلطيف مهدي عفر521833 293إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرعبدالحميد شاهر جاسم104732 294إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكرقصي صداع زين521790 295إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينذكراحمد خلف ابراهيم102796 296إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىخمائل محمد جاسم353969 1بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىجوانة محمد احمد353763 2بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىرسوة خلف محمد355979 3بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىزهرة نامس طالل102812 4دبلوم4مركز بيح 

ية محمد خلف106146 ي34446صالح الدينأنيىخير 5دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىاسيل محمد طيب104772 6إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىعقيلة احمد محمد105161 7إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىيمامة طلب محمد352999 8إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىشهد عماد محمد353354 9إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىهناء جمعة موس353623 10إعدادية4مركز بيح 

اروى نوري تركي521849
ي34446صالح الدينأنيى 1بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىسحر محمد اشالش348906 2بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىزينب حسن محمد105390 3بكالوريوس4مركز بيح 

ق خلف عطاهللا349019 ي34446صالح الدينأنيىاستي  4بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىسارة يحير حمود104979 5بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىعذراء عبدهللا جمعة105135 6بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىرواء عبدهللا عواد105764 7بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىسلوى محمد دخيل102843 8بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىشمائل محمد جاسم522015 9بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىندى فرحان خلف521873 10بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىعبير ابراهيم احمد351323 11بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىنىه خلف حسير 105128 12بكالوريوس4مركز بيح 



ي34446صالح الدينأنيىزينة جمعة ابراهيم351754 13بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىسارة نعمة حمد105063 14بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىدنيا عيىس حسير 106136 15بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىفرقد حمد احمد521935 16بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىنور ابراهيم احمد105165 17بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىتف  محمد طيب521879 18بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىنغم محمد عبدهللا105075 19بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىصفا محمد احمد356211 20بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىوسام عبدالوهاب صبار349316 21بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىمنار عواد درويش105430 22بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىفردوس نوري ابراهيم416112 23بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىزبيدة موس محمد104852 24بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىمناهل ابراهيم معجل102685 25بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىابتسام لقمان جاسم352789 26بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىسماح حسن عبدهللا105233 27بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىاسماء عواد اسماعيل105440 28بكالوريوس4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىنىه احمد موس105858 29دبلوم4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىرساب عبد محمد103146 30إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىمنار سهيل حسير 105880 31إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىمي  يوسف صالح349293 32إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىفيحاء حمد ابراهيم349282 33إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىرسل حمد نامس355695 34إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىسارة عبد محمد103181 35إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىميمونة غازي شهاب105635 36إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىرسور ابراهيم احمد102716 37إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىشيالن لطيف محمد104647 38إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىرواء سالم عبدهللا353519 39إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىاسماء احمد محسن106044 40إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىنىه ابراهيم خلف104601 41إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىريام حميدي محمد521913 42إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىايناس محمد احمد353742 43إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىمريم سلطان محمد104556 44إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىيقير  محمود حسير 354711 45إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىسح  غازي حمد105269 46إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىفاطمة محمد حسير 103001 47إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىداليا حمد خلف352244 48إعدادية4مركز بيح 

اس مشتاق ابراهيم105049 ي34446صالح الدينأنيىني  49إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىهبة حسن خلف348867 50إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىسمر حمد نامس355714 51إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىاية حمد احمد351998 52إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىنداء عواد محمد105094 53إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىزينب خلف احمد104690 54إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىثناء محمد عبدهللا102731 55إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىرسل اسماعيل صالح105317 56إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىمي  احمد موس105865 57إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىاسماء عبدهللا محمد105176 58إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىارساء محمد عبدهللا102736 59إعدادية4مركز بيح 

ي34446صالح الدينأنيىتقوى حمد احمد521885 60إعدادية4مركز بيح 



ي34446صالح الدينأنيىايناس محمد تركي354695 61إعدادية4مركز بيح 


