
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل

اسم مركز 

التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1دكتوراهالغدير11681كربالءذكرستار هويدي علي531120

2دكتوراهالغدير11681كربالءذكرعقيل فاضل نجم555751

3دكتوراهالغدير11681كربالءذكراركان عبدالحسن نصار292031

4ماجستيرالغدير11681كربالءذكرسعدون تركي عواد292029

ن254358 5ماجستيرالغدير11681كربالءذكرحيدر جابر حسير

6ماجستيرالغدير11681كربالءذكرهشام رزاق علي169348

ن254363 7دبلوم عاليالغدير11681كربالءذكرضباب جابر حسير

8بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرفالح عليوي حسن292306

9بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد كريش كاطع527562

10بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرجعفر محمد هاشم169418

11بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمعمر جاسم محمد345864

12بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعالء احمد جواد254361

13بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي غالي نغماش168590

14بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسن عبدالهادي عمران16868

15بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرجواد كاظم محمد254364

16بكالوريوسالغدير11681كربالءذكريارس جاسب جبار15857

ي345868
17بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعقيل يوسف راضن

ن جبار جاهل345841 18بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرتحسير

19بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرجميل ابوسويطة عبود254429

20بكالوريوسالغدير11681كربالءذكركامل كتاب ساسون15884

21بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد حمود يوسف532754

22بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد صبار خشيف168567

23بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرسعد نجم عبدهللا16814

24بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرسالم كاظم عناد292292

25بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد رحمن شاكر389557

26بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد جميل محمد292243

ي محمد345839 27بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد ناج 

28بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرهاشم محمد جاسم345871

29بكالوريوسالغدير11681كربالءذكررافد صبار خثيف168563

30بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد لفته خطار16559

31بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي محمدحسن اركان389587

32بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد ظاهر عبدالسادة254362

33بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرصفاء محسن تعيب16525

34بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراثير عادل خضير168564

35بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد جاسم رسحان168589

36بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد دوجي اسيود16829

37بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحيدر عبد برش254436

38بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسن عدنان مزعل492898

ي جاسم18286
39بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرطاهر وصفن

40بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرصالح حسن حنون527563

41بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرنصير راشد عبيد18784

42بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد جودة عبدالرضا16415

43بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي ابراهيم هاشم531114

44بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعمار نعمة عبدالحسن18026

ي15923
ن
45بكالوريوسالغدير11681كربالءذكريوسف نعمة ضاف

46بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعامر جي  حمزة16362

47بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمرتضن تاية شدهان345872



48بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمصطفن موس جعفر531121

49بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسن علي صي 18630

50بكالوريوسالغدير11681كربالءذكررسول صالل سلمان389619

51بكالوريوسالغدير11681كربالءذكركرار عباس عبدالكاظم345869

52بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرجالل جميل جاهل519194

ي527566 53بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحسان فاهم حرب 

54دبلومالغدير11681كربالءذكرعماد بندر جاري15942

ي527565
55دبلومالغدير11681كربالءذكرداخل حسن صخن

56دبلومالغدير11681كربالءذكرعادل كشيش عباس17785

57دبلومالغدير11681كربالءذكررحيم شهيد عبيد561823

58دبلومالغدير11681كربالءذكرمحمد عبداالمير كاظم169388

59دبلومالغدير11681كربالءذكراحمد صاحب شمران168608

60دبلومالغدير11681كربالءذكرحيدر فضل عباس168602

61دبلومالغدير11681كربالءذكركرار مسلم كريم16597

62دبلومالغدير11681كربالءذكرحيدر مردان مخيف15620

63دبلومالغدير11681كربالءذكرعمار يارس جاسم531351

64دبلومالغدير11681كربالءذكرحسن دايخ جي 18762

65دبلومالغدير11681كربالءذكركاظم عناد حسون17914

ن168607  سامي حسير
ن 66دبلومالغدير11681كربالءذكرحسير

67دبلومالغدير11681كربالءذكرعامر مطشر متعب254432

68دبلومالغدير11681كربالءذكرمنتظر محسن حسن169501

69دبلومالغدير11681كربالءذكرحسن يعرب مالك16334

70دبلومالغدير11681كربالءذكركرار ماجد عاشور532753

ي292275
71دبلومالغدير11681كربالءذكرامير جبار ماضن

 خضير عباس168617
72إعداديةالغدير11681كربالءذكرمصطفن

73إعداديةالغدير11681كربالءذكرحميد تكليف صاحب18728

74إعداديةالغدير11681كربالءذكرمهدي كريش كاطع531138

75إعداديةالغدير11681كربالءذكراحمد هادي حسن16396

76إعداديةالغدير11681كربالءذكروليد كاظم عبد17162

77إعداديةالغدير11681كربالءذكرصادق حسن نور292261

ي طرفان18686 78إعداديةالغدير11681كربالءذكرفاضل خير

ي محمد168568
ن ماضن 79إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسير

ن جي 24704 1بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد حسير

2بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرسالم عباس منسي554598

3بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد عادل خضير389767

4بكالوريوسالغدير11681كربالءذكروسام محمود شاكر43510

5بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراياد عماد عبدالوهاب250742

 علي جابر531106
ن 6بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسير

ي عبدالزهرة168584
7بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحامد راضن

 علي كريم20167
ن 8بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسير

9بكالوريوسالغدير11681كربالءذكركرار عبدهللا حزام529907

10بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد مسلم عبدالحسن34507

ن مجيد سلمان47689 11بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسير

12بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرصفاء كامل عبيد45770

13بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرذوالفقار علي صي 168574

ن جبار345847 14بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحيدر تحسير

15بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد غازي جوده254425

16بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي نعمة جميل552558

17بكالوريوسالغدير11681كربالءذكروحيد حسن اسود169783



18بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي رحيم عباس24921

19بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد مطير بليبص34393

20بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي مجيد سلمان292069

21بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمرتضن عدنان حمود345849

22بكالوريوسالغدير11681كربالءذكركرار قاسم محمد46212

23بكالوريوسالغدير11681كربالءذكركرار هيثم صالح43333

24بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرتوفيق هادي حديد531374

25بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرفاضل حالوي عيس25025

26بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسن محمد دهام552610

ن عباس292342 27بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمرتضن حسير

28بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد مهدي عناد24360

29بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحبيب جميل حبيب42566

ن24911 30بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمصطفن نارص حسير

31بكالوريوسالغدير11681كربالءذكريوسف جميل مطر47750

32بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي حمادي عبد292081

33بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد بندر جابر34418

34بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعباس محمد وادي33794

ي جاسم44713
35بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرجاسم وصفن

36بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحيدر احمد عبدعلي46250

37بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرماهر جميل حسن254380

38بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي كريم عبدالحسن25088

39بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرابراهيم صباح عجمي43461

40بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراثير فاضل مردان45673

41بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرصادق رضا عبدالزهرة345851

42بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمصطفن محمد داش25523

ي168573
ن كباسر 43بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد حسير

44بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد عظيم ديان292074

45بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد سمير سوادي46157

46بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرمحمد عدنان جاسم169828

47بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرايش جفات عبد292086

48بكالوريوسالغدير11681كربالءذكركاظم موس عراك254377

 تركي عطية43422
ن 49بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسير

ن25261 50بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرسجاد حيدر حسير

51بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرقاسم علي كاطع168583

ن34481  علي حسير
ن 52بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسنير

53بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد صالح كريش47476

54بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي فايز عبود529874

55بكالوريوسالغدير11681كربالءذكروالء نوماس محمد390073

56بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي جميل كاظم25046

57بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرضياء كامل عبيد46076

ن عواد عمران24653 58بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحسير

59بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحيدر عبداالمير ناهي47333

60بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي عبدهللا علوان552440

ي34426 61بكالوريوسالغدير11681كربالءذكراحمد عريان حرب 

62بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحيدر حاكم ابراهيم25487

63بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرامجد حسن عيدان34373

64بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرحيدر حنون شويل531095

ن علوان168576 65بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرغيث حسير

66بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرفالح عبدالحسن هادي44557



67بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرامير عبدهللا حزام529904

68بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرعلي يوسف علي34487

69بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرفريد جواد خشان168569

70دبلومالغدير11681كربالءذكرمصطفن نعمة عواد24404

شاب552459 71دبلومالغدير11681كربالءذكركرار باسم رسر

72دبلومالغدير11681كربالءذكرعلي حسون خضير292561

73دبلومالغدير11681كربالءذكراسعد عادل خضير390059

74دبلومالغدير11681كربالءذكرسليم طاهر صالح47454

ن34441 75دبلومالغدير11681كربالءذكرزهير جبار حسير

غام محمد لفته43568 76دبلومالغدير11681كربالءذكررصن

 غانم امير169775
77دبلومالغدير11681كربالءذكرمصطفن

ن عطية كامل254427 78إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسير

79إعداديةالغدير11681كربالءذكرمرتضن عبداالمير ناهي47144

ن عبد168624 80إعداديةالغدير11681كربالءذكرحيدر حسير

81إعداديةالغدير11681كربالءذكرجالل باسم جبار292546

82إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمد ستار عبيد552498

83إعداديةالغدير11681كربالءذكرمرتضن صباح عجمي390094

84إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي عبدالحسن عبدالزهرة367922

ن فايز عبود25009 85إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسير

86إعداديةالغدير11681كربالءذكراحمد عالوي حمزة24743

87إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي عدنان تيكان45543

ن جبار حمزة42436 88إعداديةالغدير11681كربالءذكرشاهير

89إعداديةالغدير11681كربالءذكرابراهيم حسن جواد552561

90إعداديةالغدير11681كربالءذكركرار فاهم نارص531076

91إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمد جاسم عباس169819

92إعداديةالغدير11681كربالءذكريوسف فريق عجمي168632

93إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسن كريم محمد254385

ن جبار عطية34493 94إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسير

95إعداديةالغدير11681كربالءذكرليث مؤيد فرحان44753

ي كاظم47435 96إعداديةالغدير11681كربالءذكرعباس راج 

97إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمد عدنان جواد531100

98إعداديةالغدير11681كربالءذكروسام حسون مطر46997

99إعداديةالغدير11681كربالءذكراحمد محمد فرحان46043

100إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي سلمان جواد45942

101إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي نعمة سوادي289772

102إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي نعمة عبدالحسن292077

103إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسام كاظم عناد25268

104إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمود عبداالمير كريمز552437

ف الدين علي حسن552553
105إعداديةالغدير11681كربالءذكررسر

106إعداديةالغدير11681كربالءذكرضياء محمد حديد552662

ي نومان552569 107إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي صي 

108إعداديةالغدير11681كربالءذكرحيدر فرحان جبير24760

109إعداديةالغدير11681كربالءذكراحمد حسن حمد169855

110إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي عبدهللا حسن43999

111إعداديةالغدير11681كربالءذكرنور محمد مالك44037

112إعداديةالغدير11681كربالءذكرليث المهدي عبدهللا عبدالرزاق554558

113إعداديةالغدير11681كربالءذكرسجاد عقيل عبدالهادي24812

114إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي مشكور صالح552623

115إعداديةالغدير11681كربالءذكرعبدهللا عبد سوير34407



116إعداديةالغدير11681كربالءذكرسيف محمد تكليف552506

117إعداديةالغدير11681كربالءذكرمنتظر دلول حنون169887

118إعداديةالغدير11681كربالءذكرضياء جعفر محمد43290

119إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي عبود كاظم25319

120إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي جبار حميدي24677

ن شهيد552599 121إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي عبدالحسير

122إعداديةالغدير11681كربالءذكرمصطفن جميل حسن47300

123إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمد جبار علي527596

124إعداديةالغدير11681كربالءذكراحمد منصور محسن43915

125إعداديةالغدير11681كربالءذكرجعفر موس جعفر529925

126إعداديةالغدير11681كربالءذكرمصطفن صالح عبدالرحمن552663

ن25073 127إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي نارص عبدالحسير

128إعداديةالغدير11681كربالءذكرصباح كريم عباس529882

129إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي سعد ابوشنة552659

ن وثيق جواد552617 130إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسير

 علي جواد25298
ن 131إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسير

132إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي نزار جبار24916

133إعداديةالغدير11681كربالءذكرعباس علي فليح45639

134إعداديةالغدير11681كربالءذكرسيف زهير رسول292378

ن41801 135إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمد مهدي حسير

136إعداديةالغدير11681كربالءذكرزين العابدين جبار حمزة168561

137إعداديةالغدير11681كربالءذكرفراس رحيم عبيس554588

 فرحان جبير24782
138إعداديةالغدير11681كربالءذكرمصطفن

139إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي محمد كحيط47263

140إعداديةالغدير11681كربالءذكرمهند عدنان غريب554561

141إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي عماد بندر26403

142إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمد عبدالكريم علي169757

143إعداديةالغدير11681كربالءذكرمجتب  عبداالمير محمد24792

144إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي صالح مهدي24283

145إعداديةالغدير11681كربالءذكرابراهيم رسول بردان169575

146إعداديةالغدير11681كربالءذكرعقيل عبد كاظم34431

147إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي ضايع عاشور552422

148إعداديةالغدير11681كربالءذكرايهاب احمد هادي531078

149إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي عبدالرضا عيدان292328

150إعداديةالغدير11681كربالءذكرمرتضن عبداالمير عبدالجليل168570

151إعداديةالغدير11681كربالءذكرمصطفن حسن عبد169789

ي سلمان جواد47526
152إعداديةالغدير11681كربالءذكرهابن

ي390009
153إعداديةالغدير11681كربالءذكرمرتضن جبار ماضن

154إعداديةالغدير11681كربالءذكرعبدالجبار علي صي 169904

155إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي فالح حسن34413

ن28690 156إعداديةالغدير11681كربالءذكرسجاد طالب حسير

157إعداديةالغدير11681كربالءذكرضياء عبدالعباس مانع24719

ن554614 158إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي جعفر مفي 

159إعداديةالغدير11681كربالءذكرسجاد سعدون تركي292389

ن552542 ن ساجد حسير 160إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسير

ن529899 161إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسن علي حسير

يف عبود552583 162إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي رسر

163إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمدالمهدي ثامر صاحب554635

164إعداديةالغدير11681كربالءذكرايمن نبيل عادل389502



165إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي كريم عيدان34365

166إعداديةالغدير11681كربالءذكرسيف رياض نيشان527558

167إعداديةالغدير11681كربالءذكرمصطفن حمزة مجهول169868

ن ذياب552529 168إعداديةالغدير11681كربالءذكرعباس حسير

169إعداديةالغدير11681كربالءذكرصادق محمد عبدزيد529895

ن24389 170إعداديةالغدير11681كربالءذكرمنتظر عبداالمير حسير

171إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي فالح حسن20223

172إعداديةالغدير11681كربالءذكرحيدر مسلم كريم34452

ان552534 ن عباس مير 173إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسير

ي يحبر عبدزيد552629
174إعداديةالغدير11681كربالءذكرتف 

175إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمد كاهل فائق552657

176إعداديةالغدير11681كربالءذكراحمد كاظم عناد25104

177إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمد عبيد محسن43682

178إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي كامل عريف24737

179إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي رسول أكريم168620

180إعداديةالغدير11681كربالءذكرسجاد علي سعد345853

181إعداديةالغدير11681كربالءذكرماهر راهي عفر44655

182إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي يوسف عبدالحسن532756

183إعداديةالغدير11681كربالءذكرمصطفن عدنان حمود345845

184إعداديةالغدير11681كربالءذكرمصطفن فريق عجمي292075

185إعداديةالغدير11681كربالءذكريارس شهيد جويد554591

186إعداديةالغدير11681كربالءذكرجواد عبدهللا كاظم25035

187إعداديةالغدير11681كربالءذكرعباس وثيق جواد552615

غام جي  كاظم552518 188إعداديةالغدير11681كربالءذكررصن

189إعداديةالغدير11681كربالءذكرامير سعيد حميد532755

ي556973 190إعداديةالغدير11681كربالءذكرعلي رسول ناج 

191إعداديةالغدير11681كربالءذكرمحمد تكليف صاحب24952

192إعداديةالغدير11681كربالءذكررسول زهير رسول43654

ن42467 193إعداديةالغدير11681كربالءذكروعد وهاب حسير

194بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرفريق عجمي جابر168575

195بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرخالد كاظم عبود26697

196بكالوريوسالغدير11681كربالءذكرخالد نعمة عبدالكاظم554396

197إعداديةالغدير11681كربالءذكرمسافر عبدزيد صالح389923

198إعداديةالغدير11681كربالءذكرعامر جواد مطيوي46952

199إعداديةالغدير11681كربالءذكرحسن عبدالزهرة كريدي44826

1بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىساجدة حميد شاكر527567

2بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىحنان عبدالستار عباس168596

3بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىحنان جميل محمد168597

4بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىرحاب رياس خضير168588

5بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىليل محسن خشان168606

6بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىانتصار كاظم عبد16939

7بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىدعاء عماد بندر168599

8بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىمنال رزاق طنيان345867

9بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىايناس عبداالمام عبدالصاحب16796

ية محمد حمزة16642 10بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىخير

حنان سامي بديوي16743
11بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبى

12بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىطيبة احمد هادي16350

13بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىايمان ناظم عباس292211

14بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىصفاء محمد شيمر16452



 علي غالي17845
ن 15بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىحنير

16بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىسارة مسلم هادي169370

17بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىرسور قيس حمود16471

18بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىسليمة شيال غاوي18871

ن292023 19دبلومالغدير11681كربالءأنبىسندس مهدي عبدالحسير

20دبلومالغدير11681كربالءأنبىهناء كاظم عبد18561

21دبلومالغدير11681كربالءأنبىاالء زهير طاهر168594

ي168565
22دبلومالغدير11681كربالءأنبىمبن كاظم شابن

ف سعد168605 23دبلومالغدير11681كربالءأنبىحال رسر

رجاء تركي عواد16502
24دبلومالغدير11681كربالءأنبى

25دبلومالغدير11681كربالءأنبىنريمان مسلم هادي16620

هاجر ظامي عبدالكريم168591
26دبلومالغدير11681كربالءأنبى

ن168600 27إعداديةالغدير11681كربالءأنبىعلياء يحبر حسير

نور سامي خيون531350
28إعداديةالغدير11681كربالءأنبى

1ماجستيرالغدير11681كربالءأنبىمريم مهدي عناد33840

ن كاطع34422 2بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىوفاء حسير

3بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىمبن عبدالزهرة عبدهللا552633

4بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىريام سمير كامل24599

5بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىخديجة كامل عبيد48443

6بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىمها كاظم عناد25155

دعاء علي حسن25305
7بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبى

8بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىرشا صالح كريش46097

9بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىزينب فاضل عزيز25310

10بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىبدور مطير بليبص34400

11بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىصفاء محمد تكليف24965

ن عبد24801 12بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىسخ  حسير

13بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىوالء كريم عيدان34525

14بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىحوراء يوسف اكريم34358

15بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىسارة داخل كاظم24291

ن عبد24805 16بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىاساور حسير

17بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىمريم راهي والي292575

18بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىاثمار كتاب ساسون47062

ن169534 19بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىشيماء عبدالكاظم حسير

هند علي صادق554627
20بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبى

ن169804 21بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىدعاء فاضل حسير

22بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىايمان صالح كريش47208

23بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىحنان عرين سعد24328

24بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىزينب حيدر عباس168578

25بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىزهراء عادل نارص25241

وان زهير رسول292090 26بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىسير

ن قاسم عبدالزهرة34522 27بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىهلير

28بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىنور عباس هوين73505

29بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىرسل جواد حمادي47915

30بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىارساء جاسم محمد254373

31بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىهالة رياض نيشان484646

نجوى تركي عواد47381
32بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبى

ن169796 33بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىزهراء فاضل حسير

ي44683
34بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىدعاء خضير راضن

35بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىزينب مطير بليبص34382



36بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىرشا جابر مهدي552622

37بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىغصون حمادي عبد44802

38بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىنادية عدنان محمود345855

نجالء تركي عواد47236
39بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبى

40بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىفاطمة جواد حمادي45725

41بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىعبير سعد عبدالسادة42177

ن292085 42بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىفاطمة ارحيم حسير

43بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىرانيه عبيس عباده24294

44بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىافراح مهدي كريش34387

45دبلومالغدير11681كربالءأنبىزهور عبدالخضن جواد552467

46دبلومالغدير11681كربالءأنبىورده عبدهللا عباس34499

47دبلومالغدير11681كربالءأنبىابتسام عبدالخضن حمزة168581

ن كامل عبادة43621 48دبلومالغدير11681كربالءأنبىبنير

49دبلومالغدير11681كربالءأنبىنورالهدى محمد لفته168580

50دبلومالغدير11681كربالءأنبىابتهال كريم عبد45965

ن مسلم هادي43953 51دبلومالغدير11681كربالءأنبىبنير

52دبلومالغدير11681كربالءأنبىدعاء كريم عبد45983

53إعداديةالغدير11681كربالءأنبىرقية باسم جبار170022

54إعداديةالغدير11681كربالءأنبىدالل فالح عليوي43782

55إعداديةالغدير11681كربالءأنبىحوراء رعد جبير34511

ن25557 56إعداديةالغدير11681كربالءأنبىسحر صالح مفي 

57إعداديةالغدير11681كربالءأنبىبتول عالوي مطشر25063

58إعداديةالغدير11681كربالءأنبىارساء ديوان مخيف150821

59إعداديةالغدير11681كربالءأنبىمروة محمد تكليف24980

60إعداديةالغدير11681كربالءأنبىصباح باسم جبار169923

61إعداديةالغدير11681كربالءأنبىفاطمة عبدالزهرة عبدهللا552636

62إعداديةالغدير11681كربالءأنبىغفران حسن عبود24363

63إعداديةالغدير11681كربالءأنبىابرار رحيم مهلهل552451

64إعداديةالغدير11681كربالءأنبىاية عظيم ديان292364

65إعداديةالغدير11681كربالءأنبىعذراء فاخر نارص60083

ن ماجد عاشور527560 66إعداديةالغدير11681كربالءأنبىبنير

67إعداديةالغدير11681كربالءأنبىحوراء ستار عبيد552482

68إعداديةالغدير11681كربالءأنبىزهراء عالوي مطشر25051

69إعداديةالغدير11681كربالءأنبىرقية هادي كريش552548

70إعداديةالغدير11681كربالءأنبىايات احسان عبداالمير24304

ن جميل فرحان47093 71إعداديةالغدير11681كربالءأنبىبنير

72إعداديةالغدير11681كربالءأنبىايمان سلمان جواد47619

73إعداديةالغدير11681كربالءأنبىنشين شهاب حمود45886

74إعداديةالغدير11681كربالءأنبىروى كاهل فائق552631

75إعداديةالغدير11681كربالءأنبىازهار ماذي صي 46018

ي557368 76إعداديةالغدير11681كربالءأنبىرشا رسول ناج 

77إعداديةالغدير11681كربالءأنبىرسل سمير كامل24607

78إعداديةالغدير11681كربالءأنبىاسماء يعقوب وساف169605

ي سلطان45693
79إعداديةالغدير11681كربالءأنبىهيام راضن

80إعداديةالغدير11681كربالءأنبىفاطمة عدنان جاسم169842

ن عبود حسن169730 81إعداديةالغدير11681كربالءأنبىبنير

 احمد عبدعلي45901
ن 82إعداديةالغدير11681كربالءأنبىبنير

83إعداديةالغدير11681كربالءأنبىسارة خالد حمود20313

84إعداديةالغدير11681كربالءأنبىنورالهدى عظيم ديان389953



85إعداديةالغدير11681كربالءأنبىزهراء صالح هويدي389844

ن292400 86إعداديةالغدير11681كربالءأنبىمريم فاضل حسير

87إعداديةالغدير11681كربالءأنبىشيماء رسحان بناي43804

ن25285 88إعداديةالغدير11681كربالءأنبىزهراء صالح مقي 

89إعداديةالغدير11681كربالءأنبىزينب محسن مهدي168622

90إعداديةالغدير11681كربالءأنبىعلية فاضل عزيز42298

ن42538 ن طالب حسير 91إعداديةالغدير11681كربالءأنبىبنير

92إعداديةالغدير11681كربالءأنبىرواء محمد شيمر48129

93إعداديةالغدير11681كربالءأنبىسارة جميل ابوسويطة254369

94إعداديةالغدير11681كربالءأنبىرقية عبدالزهرة عبدهللا552446

95إعداديةالغدير11681كربالءأنبىهبة حمزة شنان552476

96إعداديةالغدير11681كربالءأنبىنبا محسن جابر24932

97بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىليل ناظم عباس47034

98بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبىفضاء جالب مطر47884

جنان علي عباس292415
99بكالوريوسالغدير11681كربالءأنبى

100دبلومالغدير11681كربالءأنبىازهار شعل محسن552427

101إعداديةالغدير11681كربالءأنبىسلوى عبداالئمة عبود527561

ن168579 102إعداديةالغدير11681كربالءأنبىثناء ارحيم حسير

ن حسن493790 1دكتوراهسعد31682كربالءذكرسالم حسير

2دكتوراهسعد31682كربالءذكرمحسن مهدي محسن32242

3دكتوراهسعد31682كربالءذكرعقيل كريم زغير84028

4ماجستيرسعد31682كربالءذكرحيدر مهدي علي358560

5ماجستيرسعد31682كربالءذكرسالم اسود حاتم84125

6ماجستيرسعد31682كربالءذكرعبدالحكيم علي حكيم493650

7ماجستيرسعد31682كربالءذكراحمد مهدي عباس32276

8ماجستيرسعد31682كربالءذكرعلي رحمان وحيد493805

9ماجستيرسعد31682كربالءذكرعبدالنارص مطشر فشاخ83985

ن32528 10ماجستيرسعد31682كربالءذكرايهاب ليث حسير

11ماجستيرسعد31682كربالءذكرليث حسن كريدي493636

ن كاظم84848 12ماجستيرسعد31682كربالءذكرعلي حسير

ن حامد شاكر271481 13ماجستيرسعد31682كربالءذكرحسنير

14ماجستيرسعد31682كربالءذكراحسان ضحوي عباس84843

ن عودة493809 15ماجستيرسعد31682كربالءذكرضياء حسير

16بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمازن مهدي صاحب84083

ن عودة338483 17بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر حسير

18بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمسلم جخير الزم338267

19بكالوريوسسعد31682كربالءذكرجعفر عبداالمير طابور31650

20بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي طعمة طارش492872

21بكالوريوسسعد31682كربالءذكرخليل هادي عبد511473

22بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر رزاق حميد43460

23بكالوريوسسعد31682كربالءذكرنبيل جواد حواس553104

24بكالوريوسسعد31682كربالءذكرماجد حميد عبيد510958

25بكالوريوسسعد31682كربالءذكرقاسم علي كريم187734

26بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر هادي عيس553023

27بكالوريوسسعد31682كربالءذكرجاسم محمد فويد237357

28بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحاكم عاجل عبد84092

29بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمنتظر عبدنور جاسم31276

ي اسماعيل حسن187587
30بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحف 

31بكالوريوسسعد31682كربالءذكرنزار علي خشان493657



32بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد امار عبود271494

33بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد علي شاكر492974

34بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعامر قاسم عبدالعزيز84065

35بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحازم طارق عبود496006

36بكالوريوسسعد31682كربالءذكريوسف كريم سلطان84057

37بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد عبدهللا خشان493233

38بكالوريوسسعد31682كربالءذكررائد عقيل محمد510951

39بكالوريوسسعد31682كربالءذكروسام حمزة رومي167614

40بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسن رضيوي غانم84871

41بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعبدهللا هادي حمود338572

42بكالوريوسسعد31682كربالءذكردريد حمزة غالي553102

43بكالوريوسسعد31682كربالءذكرثامر معن عبيد84005

ي271487
44بكالوريوسسعد31682كربالءذكرخالد ماجد راضن

45بكالوريوسسعد31682كربالءذكرسعدي عزيز كاظم557918

46بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمهند كاظم حمادي84711

47بكالوريوسسعد31682كربالءذكراثير طالب رحمن337867

48بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر زيارة كاظم552850

49بكالوريوسسعد31682كربالءذكرطالب محمد مجيد358428

50بكالوريوسسعد31682كربالءذكرباقر صبار رفيش84747

51بكالوريوسسعد31682كربالءذكررافد حميد حسن510976

ن31305 52بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد ابراهيم حسير

53بكالوريوسسعد31682كربالءذكرفراس عثمان محمد289741

54بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد كاظم حنون84967

55بكالوريوسسعد31682كربالءذكرناطق رضا حسن270269

56بكالوريوسسعد31682كربالءذكرماهر رزاق خطار84150

57بكالوريوسسعد31682كربالءذكرقاسم جمعة شويش338585

58بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي شمسي جعفر84799

59بكالوريوسسعد31682كربالءذكرلؤي هشام محمد43478

ن85096  علي حسير
ن 60بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

61بكالوريوسسعد31682كربالءذكرامير نوري عبداالمير83942

ن قاسم معتوق555834 62بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

63بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد علوان حسن43386

ي271489
64بكالوريوسسعد31682كربالءذكرشايع ماجد راضن

ن فاهم نايف237358 65بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

ن حمود84850 66بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي حسير

67بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعباس جاسم حسن496009

68بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعبدالسالم عارف حسن270258

69بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد كامل مطلق84045

70بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد فاضل جي 83952

71بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر رزاق خطار85076

72بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمنتظر جبار عيس84040

73بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسام كامل مطلق84880

74بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد محسن علي83998

 علي493785
ن 75بكالوريوسسعد31682كربالءذكرانس حسير

ن كاظم84052 76بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد حسير

77بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن ناجح مهدي338353

78بكالوريوسسعد31682كربالءذكرخضير عباس هادي83957

79بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر كاظم علوان84424

80بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسام علي رصاخ552808



ي هلول83992
81بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد راضن

82بكالوريوسسعد31682كربالءذكرزيد جاسم محمد187595

ن358409 83بكالوريوسسعد31682كربالءذكرسيف علي حسير

84بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن مهدي كريم83932

85بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعقيل بالسم كاظم31227

86بكالوريوسسعد31682كربالءذكرامير اسماعيل جي 337957

 علي حمزة31588
ن 87بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

88بكالوريوسسعد31682كربالءذكررسمد حامد حسن84158

89بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر علي رصاخ254402

90بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد صادق جعفر42984

91بكالوريوسسعد31682كربالءذكرخالد عبدالرزاق كاظم493072

ن رشيد85049 92بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي حسير

ي علي510977 93بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد صي 

94بكالوريوسسعد31682كربالءذكرطارق وعد عبدعون493667

95بكالوريوسسعد31682كربالءذكرصادق صالح ضايع349590

96بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد عبدالرسول هادي31169

97بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي صبخ حسن492808

98بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمرتضن ضياء مراد271168

ن فرحان84893 99بكالوريوسسعد31682كربالءذكرسجاد عبدالحسير

100بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر حسن محمد84854

101بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمنتظر سمير محمد84751

ن عبيد84117 102بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي حسير

103بكالوريوسسعد31682كربالءذكرصالح سامي محمد511475

104بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن محمدحسن حسون84934

105بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد مجيد كرم359978

106بكالوريوسسعد31682كربالءذكرنصير جياد خليل493653

107بكالوريوسسعد31682كربالءذكرخليل عبد عيدان484648

108بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد جاسم محمد553113

109بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي جمعة كريم237350

110بكالوريوسسعد31682كربالءذكراسماعيل سعدون حمود338325

ي محمد رضا493812
111بكالوريوسسعد31682كربالءذكرصفن

112بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر رستم قاسم85060

113بكالوريوسسعد31682كربالءذكرسجاد سعدون بدن349597

114بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد عارف عبدعلي358598

115بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمنتظر ناجح حسن271463

116بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمنتظر كريم عبيس83976

117بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعباس مسلم عباس358490

118بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمرتضن هاشم حسن84755

119بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي تكليف جاسم31457

120بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن هشام محمد510978

121بكالوريوسسعد31682كربالءذكرارشد علي رصاخ358382

122بكالوريوسسعد31682كربالءذكرضياء كامل كاطع43205

ن134362 123بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسام علي محمدحسير

124بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعقيل عيس عبد510960

125دبلومسعد31682كربالءذكرحيدر عبدعون مجيد496456

ن493647 ن رزاق عبدالحسير 126دبلومسعد31682كربالءذكرعبدالحسير

127دبلومسعد31682كربالءذكرعماد هادي جي 394326

128دبلومسعد31682كربالءذكروحيد جاسم عبود553116

ي358332
 
129دبلومسعد31682كربالءذكرباسم سعدون عبدالباف



130دبلومسعد31682كربالءذكرفاضل مزهر علي496471

131دبلومسعد31682كربالءذكرفارس عباس مهدي510929

132دبلومسعد31682كربالءذكرمظفر عبدالسادة خدام187640

133دبلومسعد31682كربالءذكررياض رحمن رمضان493642

134دبلومسعد31682كربالءذكربالل صبخي حسن512222

135دبلومسعد31682كربالءذكرفيصل جالل كعيشيش84075

ن عودة زهراو84088 136دبلومسعد31682كربالءذكرعبدالحسير

137دبلومسعد31682كربالءذكرليث جبار هاشم83924

 عبدعلي حسن187581
ن 138دبلومسعد31682كربالءذكرحسير

139دبلومسعد31682كربالءذكرصفاء جعفر كاظم84282

ن356543 140دبلومسعد31682كربالءذكرمحمد طالب حسير

141دبلومسعد31682كربالءذكرحسن علي شايع85042

142دبلومسعد31682كربالءذكرعدي جواد رشيد84952

143دبلومسعد31682كربالءذكرسالم داود سلمان510954

ي جبار358581 144دبلومسعد31682كربالءذكرمهدي عبدالنب 

ن عالوي553061 145دبلومسعد31682كربالءذكرعلي حسير

146دبلومسعد31682كربالءذكرعلي جاسم موس338144

147دبلومسعد31682كربالءذكرنعمه عبيس لفته493034

ن عيس406379 148دبلومسعد31682كربالءذكرمنيب حسير

149دبلومسعد31682كربالءذكررائد عداي عبدهللا32280

ن عبس539676 150دبلومسعد31682كربالءذكرعالء حسير

151دبلومسعد31682كربالءذكرصادق سالم عبود84918

ي43032 152دبلومسعد31682كربالءذكراحمد جاسم عريب 

153دبلومسعد31682كربالءذكرفراس فاضل بهاء271492

ن عبدالعباس552812 154دبلومسعد31682كربالءذكراسامة ياسير

155دبلومسعد31682كربالءذكرعلي فاضل عبود43164

ن553108 156دبلومسعد31682كربالءذكرنعيم عزيز ياسير

157دبلومسعد31682كربالءذكرعباس هادي فرحان492936

158دبلومسعد31682كربالءذكررضا جباري دهام493020

159دبلومسعد31682كربالءذكرعبدالرزاق هاشم مهدي32259

ن84679 ن رضا حسير 160دبلومسعد31682كربالءذكرحسنير

ن553111 161دبلومسعد31682كربالءذكرحيدر عالء حسير

ن84024 ن عبداالمير حسير 162دبلومسعد31682كربالءذكرحسير

163دبلومسعد31682كربالءذكرجعفر عباس علي ويس32258

164دبلومسعد31682كربالءذكريارس ابراهيم مجيد552841

ن338591 165دبلومسعد31682كربالءذكرسامر محمود عبدالحسير

166دبلومسعد31682كربالءذكرسالم سوادي غانم84140

ن ضياء84103 167دبلومسعد31682كربالءذكرالحمزة محمدامير

168دبلومسعد31682كربالءذكرمسلم عزيز وناس552830

169دبلومسعد31682كربالءذكرعالء عباس حمزه493648

ي جبار553117 170دبلومسعد31682كربالءذكراحمد عبدالنب 

171دبلومسعد31682كربالءذكرعباس جاسم محمد32296

172دبلومسعد31682كربالءذكررضوان احمد مصطفن510961

173دبلومسعد31682كربالءذكرارشد مهدي رشيد338098

174إعداديةسعد31682كربالءذكراحمد مالك وناس43905

ن عبد كريم529105 175إعداديةسعد31682كربالءذكرحسير

ن85028 176إعداديةسعد31682كربالءذكرعالء رضا حسير

ن سلطان جعاز84764 177إعداديةسعد31682كربالءذكرامير

178إعداديةسعد31682كربالءذكرليث علوان عباس553072



179إعداديةسعد31682كربالءذكرعامر عبود عبد338199

1بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد صباح سلطان510971

ن86292 2بكالوريوسسعد31682كربالءذكررمضان طالل حسير

ن عباس عبد337716 3بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

4بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمرتضن غالب عساف33037

5بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسن رياض محسن42369

ي عبدالمجيد91953
 
6بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد شوف

7بكالوريوسسعد31682كربالءذكراكرم حسن علوان349464

8بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسن عادل علي510962

9بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد عبدالرضا شهيد42614

ن عباس علي ويس85938 10بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

11بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن حسن عبدالجبار92010

ن349605 12بكالوريوسسعد31682كربالءذكررسول كريم حسير

 علي حسن32169
ن 13بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

14بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي غسان لفته92152

15بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر عبدهللا محمد42346

ن مدلول شيحان493834 16بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

17بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطف جاسم جمعة553114

18بكالوريوسسعد31682كربالءذكرهمام علي حمزة86418

ن493838 19بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمرتضن سالم حسير

20بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعالء حسن جهادي31917

21بكالوريوسسعد31682كربالءذكرفيصل نواف ماجد510941

22بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد حسن هادي85816

23بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد عبدالرضا يوسف493826

24بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمياس كمال صالح492764

25بكالوريوسسعد31682كربالءذكرصادق حبيب شمران86081

ن جاسم محمد92798 26بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

ي43817 27بكالوريوسسعد31682كربالءذكروسام وليد صي 

28بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد عالء حسن271081

29بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمرتضن عيس عبد76467

30بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد عباس حمزة493843

31بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد عبدالرضا جواد90100

32بكالوريوسسعد31682كربالءذكرفراس مهدي طالب349615

 منير محمد359307
33بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن

34بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد شاكر محمدعلي86361

35بكالوريوسسعد31682كربالءذكروهب محمدعلي مهدي492711

36بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد جواد تكليف271284

37بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسن عباس جواد337832

38بكالوريوسسعد31682كربالءذكرسجاد احمد موس89658

39بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعباس مال هللا بناي85799

40بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر فائق هادي90969

41بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي حامد مهدي554425

42بكالوريوسسعد31682كربالءذكرايش عبدالرضا شلبه337875

43بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد عبداالله يحبر510936

44بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمنتظر طالب حمزة271255

45بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد سمير حسن91884

ي هادي89599
46بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد غبن

47بكالوريوسسعد31682كربالءذكريارس محمد خضير92550

48بكالوريوسسعد31682كربالءذكرصفاء باسم طالب510944



49بكالوريوسسعد31682كربالءذكرثائر فائق هادي91031

50بكالوريوسسعد31682كربالءذكرامير حمزة مهدي86149

51بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي صباح صوي    ح358725

52بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي اسعد عبداالله493833

ن فالح حسن86155 53بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

54بكالوريوسسعد31682كربالءذكركرار اكرم جبوري510872

ن32069 55بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي نارص حسير

56بكالوريوسسعد31682كربالءذكرليث احمد رحيم510952

ن92669 57بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي حسن عبدالحسير

58بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمحمد عمار عبدالهادي85838

59بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي احمد محمد510959

60بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمهتدى صالح هادي92397

61بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن عبدالكريم عبدالجبار511570

62بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن سلمان عبدالزهرة150086

ي عبدالمجيد32102
 
63بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن شوف

64بكالوريوسسعد31682كربالءذكرغزوان عمار ابراهيم92748

65بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمرتضن باسم محمد358690

66بكالوريوسسعد31682كربالءذكردريد كاظم خضير359207

67بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعباس عبدالحكيم عباس85994

68بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمرتضن عباس احمد85702

69بكالوريوسسعد31682كربالءذكركرار حيدر عبدعون271316

70بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي حسن علي85863

71بكالوريوسسعد31682كربالءذكركرم علي طعمة510940

72بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد باقر جواد32195

ن عبدهللا89748 73بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمرتضن حسير

74بكالوريوسسعد31682كربالءذكرنائل ملحان عبدالحسن42331

75بكالوريوسسعد31682كربالءذكرعلي عبد هللا خشان86385

76بكالوريوسسعد31682كربالءذكرمصطفن طالب مكمل89367

ن صباح حسن89628 77بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسنير

ن حسن جهادي89879 78بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسير

79دبلومسعد31682كربالءذكررحمن ماجد نفاش86275

80دبلومسعد31682كربالءذكروسام حسن لفته32199

81دبلومسعد31682كربالءذكرعلي عبداالمير كاظم86108

82دبلومسعد31682كربالءذكرابراهيم اسماعيل جي 42172

83دبلومسعد31682كربالءذكرمحمد عبدالرسول عبداالمير92492

ن صالح عبدالهادي358672 84دبلومسعد31682كربالءذكرحسير

85دبلومسعد31682كربالءذكرعلي حسن رشيد349916

86دبلومسعد31682كربالءذكرمصطفن عباس حمزة89714

87دبلومسعد31682كربالءذكرصفاء عبدالباسط عبدالجبار86335

88دبلومسعد31682كربالءذكرمحمد عايد حمود349696

89دبلومسعد31682كربالءذكرعلي جبار محمد271297

90دبلومسعد31682كربالءذكرمهند جاسم بري  ىه89680

91دبلومسعد31682كربالءذكرمصطفن نجاح عباس32158

92دبلومسعد31682كربالءذكرارساء حليم نارص510945

93دبلومسعد31682كربالءذكرمصطفن عامر عبدالمحسن86314

94دبلومسعد31682كربالءذكرعباس حسن قاسم86281

95دبلومسعد31682كربالءذكركرار محمد جاسم89581

ن عبدهللا محمدصالح90016 96إعداديةسعد31682كربالءذكرحسير

97إعداديةسعد31682كربالءذكراحمد عمار ابراهيم86190



98إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي قاسم محمد187338

99إعداديةسعد31682كربالءذكرعبدالكريم فاخر سالم337755

100إعداديةسعد31682كربالءذكرجمال عبدالنارص مطشر31825

101إعداديةسعد31682كربالءذكرحسن شاكر محمدعلي86436

102إعداديةسعد31682كربالءذكرمنتظر مؤيد عبيد92416

103إعداديةسعد31682كربالءذكرحسن محمد حمزة187859

ن187609 104إعداديةسعد31682كربالءذكربشار علي حسير

105إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي احمد عباس95672

ي510955
ن عاب  106إعداديةسعد31682كربالءذكرطاهر حسير

107إعداديةسعد31682كربالءذكرعالء قيس تكليف92634

108إعداديةسعد31682كربالءذكراحمد اياد نظمي188004

109إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي احمد حسن510950

 صباح علي42488
110إعداديةسعد31682كربالءذكرمصطفن

111إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي محمد خضير91800

ن محمد89223  حسير
112إعداديةسعد31682كربالءذكرمصطفن

ن اياد حمود77943 113إعداديةسعد31682كربالءذكرحسير

ن493840 114إعداديةسعد31682كربالءذكراحمد سالم حسير

115إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي عباس حسون553069

116إعداديةسعد31682كربالءذكرامير زهير سعد510870

117إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي عبداللطيف داهي86285

118إعداديةسعد31682كربالءذكرمنتظر عادل محمدنور42041

119إعداديةسعد31682كربالءذكرفالح عادل اسماعيل493850

120إعداديةسعد31682كربالءذكرمازن اسماعيل صالح492676

ن66267 ن حبيب حسير 121إعداديةسعد31682كربالءذكرحسير

ن91235 122إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد حامد حسير

123إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي احسان باقر92605

124إعداديةسعد31682كربالءذكرمصطفن ليث جبار90875

125إعداديةسعد31682كربالءذكرمصطفن فالح حسن32166

ن فالح عبدالحسن92456 126إعداديةسعد31682كربالءذكرمعي 

127إعداديةسعد31682كربالءذكرمؤمل محمد منصور469930

128إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد حبيب نزار حسن علي42252

129إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد عبدالكريم عبادي90186

130إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي احمد عبود93205

 علي عبد90160
131إعداديةسعد31682كربالءذكرمصطفن

132إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد جاسم محمد271225

133إعداديةسعد31682كربالءذكرعبدهللا قحطان وحيد86271

134إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد رضا حبيب33010

135إعداديةسعد31682كربالءذكرحسن صالح هادي510938

136إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد شهاب حمود86262

137إعداديةسعد31682كربالءذكرعبدهللا عبدالسادة كشاش42105

138إعداديةسعد31682كربالءذكرحيدر عبدالعالي عطية89322

139إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد كاظم حمود351663

140إعداديةسعد31682كربالءذكرذوالفقار حسن محسن32307

141إعداديةسعد31682كربالءذكريوسف عباس منصور271333

142إعداديةسعد31682كربالءذكرحيدر جميل جعفر93395

143إعداديةسعد31682كربالءذكرحسن محمد خضير86410

144إعداديةسعد31682كربالءذكركرار عادل اكحيط553066

ن منير محمد359620 145إعداديةسعد31682كربالءذكربنير

146إعداديةسعد31682كربالءذكرعهد محمد حسن77813



147إعداديةسعد31682كربالءذكرسيف محمد جاسم89195

148إعداديةسعد31682كربالءذكرايهاب شاكر محمدعلي93958

149إعداديةسعد31682كربالءذكرغيث موس خضير349652

150إعداديةسعد31682كربالءذكررسول والء كريم93266

151إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد عبدهللا عاشور86323

152إعداديةسعد31682كربالءذكركاظم نعمة رحمن91769

153إعداديةسعد31682كربالءذكرظاهر نارص جواد85981

154إعداديةسعد31682كربالءذكرحسن هاشم عبد43774

155إعداديةسعد31682كربالءذكرعبدالرحمن مهدي خضير349671

156إعداديةسعد31682كربالءذكربهاءالدين ضياء خليل33032

157إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد حيدر عبدالسادة337846

هللا85583 158إعداديةسعد31682كربالءذكرعمر عبيد خير

ن86027 159إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي رياض عبدالحسير

160إعداديةسعد31682كربالءذكرامير سالم خضير510963

ي جبار337901 161إعداديةسعد31682كربالءذكرعبدالهادي عبدالنب 

162إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي حاكم عاجل86253

163إعداديةسعد31682كربالءذكرمرتضن رغد جودي31959

ن493842 164إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي سالم حسير

165إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد جاسم محمدعلي90221

166إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد عباس محمدعلي86274

ن احسان صادق91389 167إعداديةسعد31682كربالءذكرحسير

168إعداديةسعد31682كربالءذكرسيف زمان ابراهيم510968

169إعداديةسعد31682كربالءذكرعبدهللا علي هادي31897

170إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمد علوان هاشم91331

171إعداديةسعد31682كربالءذكرمثبن رستم قاسم91267

172إعداديةسعد31682كربالءذكرمنتظر عادل عزيز553062

173إعداديةسعد31682كربالءذكرزين العابدين جواد عني 89278

174إعداديةسعد31682كربالءذكراحمد عبدالخالق زويد510935

175إعداديةسعد31682كربالءذكرمحمدصادق باقر صبار91132

176إعداديةسعد31682كربالءذكرابراهيم غريب محمد90757

177إعداديةسعد31682كربالءذكرسجاد جواد كاظم85911

ن عمار عبدالهادي358704 178إعداديةسعد31682كربالءذكرحسير

179إعداديةسعد31682كربالءذكرمنتظر علي نورالدين31886

180إعداديةسعد31682كربالءذكراحمد عبدالحمزة عبدالزهرة85489

181إعداديةسعد31682كربالءذكرعلي موس عليوي32201

ن حمود510975 182إعداديةسعد31682كربالءذكرعباس حسير

183إعداديةسعد31682كربالءذكرمرتضن حمزة سبهان42281

184إعداديةسعد31682كربالءذكراحمد قاسم مجيد349543

185بكالوريوسسعد31682كربالءذكراحمد بدر محمد90711

186بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر عبدالكاظم ارحيم493831

187بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحسن علي نارص92693

ن77121 188بكالوريوسسعد31682كربالءذكرحيدر محمد حسير

ن كيطان عبد50168 189دبلومسعد31682كربالءذكرتحسير

190دبلومسعد31682كربالءذكرعمار عطية جابر271097

191دبلومسعد31682كربالءذكرعلي جليل جهاد90543

192دبلومسعد31682كربالءذكرعلي عطية جابراحمد271218

193دبلومسعد31682كربالءذكراحمد فضالة عبدعلي427309

194دبلومسعد31682كربالءذكرغالب صبيح محمود33036

195دبلومسعد31682كربالءذكراحسان عبداالله مهدي511565



196إعداديةسعد31682كربالءذكرعيس عبيس نجم559803

197إعداديةسعد31682كربالءذكرصباح عبيد عمران89457

1ماجستيرسعد31682كربالءأنبىضخ قاسم عليوي84020

2ماجستيرسعد31682كربالءأنبىوسن حسون عتوي138137

3ماجستيرسعد31682كربالءأنبىغنيمة جبار خشاخ493776

4ماجستيرسعد31682كربالءأنبىزينب مسلم عباس349577

5ماجستيرسعد31682كربالءأنبىاسيل عبدالرضا شلبه338038

6دبلوم عاليسعد31682كربالءأنبىوسن ناظم عبدالهادي43317

ن مهدي84979 7دبلوم عاليسعد31682كربالءأنبىفاطمة عبدالحسير

ة محمد كريم493639 8بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىسمير

9بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىرقية حسام عليوي510937

10بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىوسن مالك حمود360122

11بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىفردوس جابر محمدجواد271485

ي هادي553118
12بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنغم غبن

13بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىقبس مالك وناس271117

14بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىرغد متعب مطرود358518

15بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىايناس خليل سويلم83913

16بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىسيناء عبداالمير متعب43419

17بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىعذراء خضير عباس553106

18بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىرؤى محمد دهري493666

19بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنجاة عباس جودة32286

ن عبدالكاظم83966 20بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىمنال حسير

21بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنهاد يحبر عبدالحسن510953

22بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزينب هادي رسحان553057

23بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزينب سوادي غانم338580

وق جواد مطلك84098 24بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىرسر

25بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىسارة وليد خماس338013

ن كاظم84863 ن حسير 26بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىحنير

ن مهدي552801 27بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىاخالص عبدالحسير

28بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىمريم ابراهيم مرزة357207

29بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىفاطمة ابراهيم عبدالعباس84912

30بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنور سمير احمد43490

31بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىغسق مجيد كرم510979

32بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىميعاد قحطان موس84704

33بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىجنان عبدالحمزة ابراهيم512228

34بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىخنساء طالب نارص237359

35بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىرنا رزاق محسن552809

هبة عبدالكاظم علي43395
36بكالوريوسسعد31682كربالءأنبى

37بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىغفران حيدر مهدي359896

38بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىسليمة عبدالرضا جي 553054

39بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزينب سلطان علي خان31481

40بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىمها نعمة عبيس510923

41بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنىه مجيد كرم492951

42بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىايمان عباس ناهي72660

43بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزمن كاظم حمود527661

44بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىمسار محمدجعفر راشد552810

45دبلومسعد31682كربالءأنبىسعاد حاتم عداي43872

46دبلومسعد31682كربالءأنبىلقاء محمد كاظم265501

47دبلومسعد31682كربالءأنبىزينب اسماعيل عبدهللا84011



ة عبدالكاظم حمود84698 48دبلومسعد31682كربالءأنبىامير

ن مهدي142373 49دبلومسعد31682كربالءأنبىانتصار عبدالحسير

ن148837 50دبلومسعد31682كربالءأنبىحميدة عبيد حسير

51دبلومسعد31682كربالءأنبىهالة عبدالرحيم فضل85033

52دبلومسعد31682كربالءأنبىعهود عبدالرزاق محمد84903

ن حوير493801 53دبلومسعد31682كربالءأنبىاسيل عبدالحسير

54دبلومسعد31682كربالءأنبىرشا رضا كاظم42953

55دبلومسعد31682كربالءأنبىابتسام هادي لفته527642

56دبلومسعد31682كربالءأنبىايناس حسن مهدي527641

57دبلومسعد31682كربالءأنبىحنان فليح حسن337924

58دبلومسعد31682كربالءأنبىاوراس عبدالرضا شلبة493799

59دبلومسعد31682كربالءأنبىحوراء نجاح عباس358262

60دبلومسعد31682كربالءأنبىساره عماد هادي84689

61دبلومسعد31682كربالءأنبىاكرام داود سلمان510930

62دبلومسعد31682كربالءأنبىزهراء محمد حمزة187576

حوراء علي محمد77914
63دبلومسعد31682كربالءأنبى

64دبلومسعد31682كربالءأنبىحوراء محمدحسن حسون492877

65دبلومسعد31682كربالءأنبىبدور قضي جابر337985

66دبلومسعد31682كربالءأنبىزينب علي محمد85072

67دبلومسعد31682كربالءأنبىارساء كامل محمد493643

68دبلومسعد31682كربالءأنبىانوار سعد محمد510932

ن552804 69إعداديةسعد31682كربالءأنبىكريمة كاظم حسير

70إعداديةسعد31682كربالءأنبىنادية محسن ساهي552789

71إعداديةسعد31682كربالءأنبىسندس صالح مهدي237349

ة علي شاكر493646 سمير
72إعداديةسعد31682كربالءأنبى

73إعداديةسعد31682كربالءأنبىارساء يونس محسن358461

ن حيدر شاكر31434 74إعداديةسعد31682كربالءأنبىميامير

1ماجستيرسعد31682كربالءأنبىزينب محمد حمزة187351

2دبلوم عاليسعد31682كربالءأنبىزينب رضا حميد42424

3بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىضخ نجاح عباس32145

4بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىايمان محمد عبيس90050

5بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىساره كريم عبد93898

6بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىسهام نارص جواد91833

اس صالح عبدعون557054 7بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىني 

8بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىليل جبار فشاخ92380

9بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىفاطمة صفاء حسن86210

10بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىفاطمة جبار فشاخ86228

11بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىداليا حسن هادي356177

12بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىارساء جواد عبدهللا187570

13بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىغفران ناجح محمد271107

14بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىهدى طالب خضير42399

15بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىهدى نزار بالسم510948

16بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىعذراء محسن صالح91862

17بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىديار عبدالحكيم عباس86401

18بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىعال وحيد جاسم90786

19بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىاديان صدام مصلح348467

ن مهدي86042 20بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزينب عبدالحسير

21بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىايات كاظم جواد520571

22بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىجمبذ رزاق محمد271211



23بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنهاد حميد عبد510927

24بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىثريا مهدي عبد32173

25بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىمها وليد جهادي90582

26بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىسارة سعد كرم352612

27بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنور كريم عبيس85896

28بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزينب جبار هاشم85729

29بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىعذراء رشيد داخل32203

ن89972 صفاء علي حسير
30بكالوريوسسعد31682كربالءأنبى

31بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزمن عباس مطرود42442

32بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىسارة عبدهللا فري    ح32044

33بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىاقبال سالم حمزة510931

34بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىباسمة كاظم حمود187752

35بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنبا عباس مطرود42472

36بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىرقية عادل محمد32229

37بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىمنةهللا جميل رسحان337769

ايات مهدي علي510942
38بكالوريوسسعد31682كربالءأنبى

39بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىصفاء هاشم سماوي32126

ي42590 40بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىهديل صكر ناج 

ن مهدي32194 41بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزينب عبدالحسير

42بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىسارة طالب جاسم511488

43بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنور جبار هاشم86180

44بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىهبة رشيد غازي92127

45بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىمها مصطفن شحاته86283

ي جبار359425 اسيا عبدالنب 
46بكالوريوسسعد31682كربالءأنبى

47بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزهراء ليث جبار90839

48بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىتمارا ريسان هادي92516

ن عبدالرحمن86013 49بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزهراء حسير

ن90812 50بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىمبن خضير حسير

51بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنور حيدر محمد32029

52بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىسارة زهير سعيد511568

53بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزينب نور مدفون89518

54بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزهراء رزاق محمد271155

طيبة مكي جبار92771
55بكالوريوسسعد31682كربالءأنبى

56بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىفاطمة جاسم محمد271235

57بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىدعاء عبدنور عبدالزهرة90948

58بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىعذراء فيصل رخيص271261

ن492754 59بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىنورالهدى فتخي حسير

60بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىشهالء عادل اكحيط92346

ازهار حسن علي469995
61بكالوريوسسعد31682كربالءأنبى

مريم جمعه محمدعلي92882
62بكالوريوسسعد31682كربالءأنبى

63بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىبراء ليث جبار85786

64بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىزينب حسن نعمة271479

65بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىهالة جاسم جمعة90923

 علي493853
ن 66بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىرسوة حسير

67بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىايات عباس منصور92072

68بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىتبارك مجيد كرم349682

69دبلومسعد31682كربالءأنبىزهراء هادي فرهود42572

70دبلومسعد31682كربالءأنبىنجوى عبدالرسول عبداالمير91193

71دبلومسعد31682كربالءأنبىسحر مالك وناس358764



72دبلومسعد31682كربالءأنبىعبير ابراهيم عبدالعباس32190

73دبلومسعد31682كربالءأنبىلطيفة هادي حمود90484

74دبلومسعد31682كربالءأنبىسوزان ماجد نفاش86278

75دبلومسعد31682كربالءأنبىمروة عمار عالوي86475

76دبلومسعد31682كربالءأنبىزينة صباح جبار558052

 علي مهدي510970
ن 77دبلومسعد31682كربالءأنبىياسمير

78دبلومسعد31682كربالءأنبىارساء عبدالرزاق سلطان86466

79دبلومسعد31682كربالءأنبىلمياء حليم اعليوي32211

80دبلومسعد31682كربالءأنبىارساء فالح حسن510924

81دبلومسعد31682كربالءأنبىزينب فليح ثامر187247

82دبلومسعد31682كربالءأنبىاخالص مهدي علي86165

83دبلومسعد31682كربالءأنبىهبة رستم قاسم86305

ق زيارة كاظم77102 84دبلومسعد31682كربالءأنبىاستي 

85إعداديةسعد31682كربالءأنبىرسل مهدي نارص337705

86إعداديةسعد31682كربالءأنبىارساء علي جليل85540

87إعداديةسعد31682كربالءأنبىرسل عدي حميد93356

88إعداديةسعد31682كربالءأنبىمريم اكرم جبوري510928

ن89840 89إعداديةسعد31682كربالءأنبىسارة فالح عبدالحسير

90إعداديةسعد31682كربالءأنبىزينب رزاق محمد349517

91إعداديةسعد31682كربالءأنبىزهراء حيدر عبدالكريم91918

92إعداديةسعد31682كربالءأنبىورود عادل اكحيط92229

93إعداديةسعد31682كربالءأنبىميس احسان باقر86266

94إعداديةسعد31682كربالءأنبىجنات ازهر سوادي86140

95إعداديةسعد31682كربالءأنبىعال موفق رزاق271198

96إعداديةسعد31682كربالءأنبىايات احمد فضالة433988

97إعداديةسعد31682كربالءأنبىرقية مصطفن هاشم510943

98إعداديةسعد31682كربالءأنبىنور حسن هادي32197

99إعداديةسعد31682كربالءأنبىايات يوسف هادي187357

100إعداديةسعد31682كربالءأنبىتف  رضا حميد43727

101إعداديةسعد31682كربالءأنبىسخ  كريم عبد92962

ن سلمان عبدالزهرة150009 102إعداديةسعد31682كربالءأنبىبنير

 علي حميد559751
ن 103إعداديةسعد31682كربالءأنبىحنير

104إعداديةسعد31682كربالءأنبىابرار صباح جبار349435

105إعداديةسعد31682كربالءأنبىرسل حاتم عبدالعباس32112

106إعداديةسعد31682كربالءأنبىزهراء زمان ابراهيم510966

107إعداديةسعد31682كربالءأنبىنورالهدى احمد اسماعيل90439

108إعداديةسعد31682كربالءأنبىزهراء كاظم عبيد553063

109إعداديةسعد31682كربالءأنبىمنتىه قاسم هادي511484

ن552823 110إعداديةسعد31682كربالءأنبىزينب عالء عبدالحسير

111إعداديةسعد31682كربالءأنبىتبارك عبداالمير عبدالصاحب349321

112إعداديةسعد31682كربالءأنبىكوثر مؤيد عبيد510957

113إعداديةسعد31682كربالءأنبىنورالهدى حسن نادر86273

ي32231
114إعداديةسعد31682كربالءأنبىاية احمد راضن

فاطمة علي موس92045
115إعداديةسعد31682كربالءأنبى

ن270870 116إعداديةسعد31682كربالءأنبىضخ علي حسير

117إعداديةسعد31682كربالءأنبىزينب قاسم هادي511481

118إعداديةسعد31682كربالءأنبىحوراء منير محمد187249

119إعداديةسعد31682كربالءأنبىرسل جاسم صنكور510949

120إعداديةسعد31682كربالءأنبىزهراء سمير محمد510956



121إعداديةسعد31682كربالءأنبىنبا عبداالمير صاحب349283

122إعداديةسعد31682كربالءأنبىمها ليث مهدي92176

123إعداديةسعد31682كربالءأنبىرنا احمد دخل91978

124إعداديةسعد31682كربالءأنبىهدى محمد جاسم89436

ن552815 125إعداديةسعد31682كربالءأنبىرفل عالء عبدالحسير

126إعداديةسعد31682كربالءأنبىمريم حسن رشيد89939

127إعداديةسعد31682كربالءأنبىانوار فراس رضا92575

128إعداديةسعد31682كربالءأنبىنور عادل محمدنور271192

129إعداديةسعد31682كربالءأنبىفدك كريم عبيس91084

130إعداديةسعد31682كربالءأنبىسخ  صادق حسن33023

فاطمة علي محمد351522
131إعداديةسعد31682كربالءأنبى

132إعداديةسعد31682كربالءأنبىنورالزهراء عامر كريم559746

133إعداديةسعد31682كربالءأنبىاالء داخل عبدالرضا91439

ق عبدالخالق زويد510934 134إعداديةسعد31682كربالءأنبىاستي 

ن نعمة رحمن42308 135إعداديةسعد31682كربالءأنبىحنير

136بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىوسن حسن جواد271496

137بكالوريوسسعد31682كربالءأنبىاسيل جبار هاشم85924

138دبلومسعد31682كربالءأنبىانتصار عبدعون مجيد90079

انتصار عبدعلي شاكر90561
139دبلومسعد31682كربالءأنبى

ي جاسم559810 140دبلومسعد31682كربالءأنبىزينب مير

141دبلومسعد31682كربالءأنبىوسن شاكر جدوع337733

لمياء عبدالعالي عبدالعباس511571
142دبلومسعد31682كربالءأنبى

143إعداديةسعد31682كربالءأنبىسحر عباس مهدي510874

144إعداديةسعد31682كربالءأنبىحميدة لفته سلطان90000

ن555786 لقاء علي حسير
145إعداديةسعد31682كربالءأنبى

ن جواد298843 1دكتوراهالحسينيه21683كربالءذكرمنتض حسير

2ماجستيرالحسينيه21683كربالءذكررائد سعد حسون532243

3ماجستيرالحسينيه21683كربالءذكرستار طارش حسن256629

4ماجستيرالحسينيه21683كربالءذكراياد ثومان كاظم318457

5بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكررياض صبار متعب298714

6بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرهاشم جاسم كاظم298968

7بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحافظ عليوي علي هللا532426

8بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرشفيق حمزه طاهر532214

9بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرجواد كاظم مهدي463421

10بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرضياء وهاب كاظم298896

11بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحيدر لطيف عبدعون532374

12بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرفاضل بريس عباس272714

ي300547
ن راضن 13بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي عبدالحسير

 علي عبداالمير258907
14بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمبن

15بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرشهاب عبدعلي حميدي256585

16بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعقيل رحيم جي 260865

17بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرصباح انور عبدالواحد260989

18بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرصالح مزهر ابراهيم258944

19بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرقاسم عبداالمير حميدي298879

20بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراسعد طالب نعمة256373

21بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي يارس عبدعلي463414

22بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد علي علوان256412

ن258935 23بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد مهدي حسير

24بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعالء غسان زيدان256397



25بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعادل سعود حسون532397

ن نارص303758 26بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي حسير

27بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحامد عباس حبيب532245

28بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد عبيد نارص256477

29بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعقيل جبار عبود532109

30بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكررسول صاحب محسن532152

31بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحسام مجيد حمزة258924

32بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرسالم عبدالجليل محمدجواد298930

33بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد غالب كاظم303697

34بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرامير هادي خضير298865

ن532309 35بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعدنان عبدالصاحب حسير

ن303895 36بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرفاضل حسن حسير

37بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراوس انور صباح256667

ن298687 ن معير 38بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرخالد حسير

39بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحامد محمد جي 258801

40بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرسالم صالح هادي258863

41بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي سعد حسون304022

42بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرغزوان عبدالزهرة نارص298984

43بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرقضي تموين عجيل256659

44بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعادل كزار نايف256800

45بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد مهدي ابراهيم298755

46بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكررائد ابراهيم طراد258881

47بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعقيل عبداالمير حميدي256789

48بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي كاظم خضير303784

49بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكركرار حسن كاظم258512

ي تهلوك258696 50بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعمار عبدالنب 

51بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرناظم سعود حسون532145

52بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرصالح مهدي صالح258729

53بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحيدر عبدالزهرة نارص532207

54بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمروان هادي خضير300420

55بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي عبدالكريم سعود532266

56بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرجمال عبيد نارص258768

ن نارص532196 57بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراحمد حسير

ن جواد258893 58بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراحمد حسير

ي532186
59بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرجعفر عبد حسابن

 علي كاظم300499
ن 60بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحسير

61بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحيدر محسن علي300472

62بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي شفيق حمزة556418

63بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكركرار عبدالزهرة نارص303713

64بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرليث احمد نايف298764

65بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد عادل ربيع258713

66بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمالك محمد مزيد303679

67بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراحمد عبد زبالة532343

ن298801 68بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي جبار حسير

ن532415 69بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد حمد حسير

70بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراركان صالح مهدي256810

71بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد يارس عبد  علي256652

72بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكركرار قضي مكي261365

73بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد مهدي صالح256568



74بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمخيف مهدي صالح299071

75بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحمزه عبيد نارص303998

76بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي كامل مشكور556127

77دبلومالحسينيه21683كربالءذكرصباح حسن سهيل532178

78دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعادل محمد عبدالعزيز256596

79دبلومالحسينيه21683كربالءذكرصالح هادي عبدعلي256689

80دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعصام كامل عبدالكاظم299000

81دبلومالحسينيه21683كربالءذكرماجد رشيد ساجت256449

82دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعماد فرهود نارص256777

ي532352 83دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحازم حميدي حرب 

84دبلومالحسينيه21683كربالءذكرسهيلة ريس كاظم300610

85دبلومالحسينيه21683كربالءذكرزمن صاحب عليوي256430

86دبلومالحسينيه21683كربالءذكرمهدي صالح هادي298668

87دبلومالحسينيه21683كربالءذكررياض هادي رهيمي303884

88دبلومالحسينيه21683كربالءذكرزياد سعد عليوي256520

89دبلومالحسينيه21683كربالءذكراحمد رشيد ساجت258752

90دبلومالحسينيه21683كربالءذكرفراس جاسم محمد532367

91دبلومالحسينيه21683كربالءذكراحمد يارس عبدعلي256699

92دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي موس نايف532297

93دبلومالحسينيه21683كربالءذكرصباح عيس عباس532461

94دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي حميد صاحب317362

95دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعباس سعد حسن258855

96دبلومالحسينيه21683كربالءذكرمحمد رحيم طاهر258785

97دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحيدر جابر جعفر532216

98دبلومالحسينيه21683كربالءذكرطارق كريم هاشم258673

99دبلومالحسينيه21683كربالءذكرزيد سعد عبدالخضن532321

100دبلومالحسينيه21683كربالءذكراحمد جودة كمر303957

101دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحيدر محمد مطلك303805

 علي كاظم532156
ن 102دبلومالحسينيه21683كربالءذكرتحسير

103دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحيدر خضير عباس135691

104دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحيدر عبداالمير عذاب261400

ن532163 ن عطوان ياسير 105دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحسير

106دبلومالحسينيه21683كربالءذكربراء فاضل طراد256712

107دبلومالحسينيه21683كربالءذكربهاء هادي محمد258475

ن جواد احمد261087 108دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحسير

109دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي سعد عبدالخضن299009

110دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي هادي محمد258814

111دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحسن كامل عزال532286

112دبلومالحسينيه21683كربالءذكرمحمد قسام جبار258388

113إعداديةالحسينيه21683كربالءذكراسامة عدنان علي532455

114إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرسيف ناهي كريم532202

115إعداديةالحسينيه21683كربالءذكروسام كريم عباس532168

116إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي ضمد عكلة298855

1ماجستيرالحسينيه21683كربالءذكرعقيل حيدر عطاهللا274974

2ماجستيرالحسينيه21683كربالءذكرمحمد عباس مهدي232076

ن318052 3دبلوم عاليالحسينيه21683كربالءذكراركان عالوي حسير

4بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرانمار رشيد ساجت250994

5بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكردريد كامل نوري243681

6بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرامير عبدالحسن دهالوي532003



7بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعالء احمد فارس243738

8بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرصادق كاظم سعود532059

9بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن حسن محمد243145

10بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكررائد مخي جميل532018

11بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعباس عماد محمد532069

12بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرتوفيق محمد جي 242594

 علي274913
ن  حسير

13بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن

14بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرسيف ميثم عبدالخي532017

15بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكركرار امير عبد532012

ن جريان محمد234769 16بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحسير

17بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكربهاء جواد كاظم242936

18بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرثامر عبيد كاظم242581

19بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرايمن جواد غالي243694

20بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرجواد كاظم سعود317642

21بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي سعدي عبود243645

22بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرقاسم طارش حسن243136

23بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحسن فاضل عبداالمير242964

24بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرسجاد احمد عبدالكاظم242884

25بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد علي عباس243707

ي531995 26بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكريوسف حكيم صلب 

27بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن عماد كاظم234783

ن259555 ن محمد حسير 28بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحسير

29بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي عبد زبالة532009

30بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكريارس عبدالزهرة نارص317631

31بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن عدنان عبدالصاحب532029

32بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحسام محمد عبيد318100

33بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي صالح هادي242745

34بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي محمد حبيب317954

35بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكركرار زهير محل242620

36بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد عادل محمد243101

37بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد غالي عراك242588

ي نايف243131
ن
38بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي صاف

39بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحيدر اياد طالب317656

40بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي عبدالحمزة علي532025

41بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد عامر حميد242723

42بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراحمد عدنان عليوي532052

43بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراحمد عباس مهدي242866

 علي532020
ن 44بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي حسير

45بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرامير قاسم حميد243168

46بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد عادل حمد234708

47بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرقاسم عيدان هاشم243727

48بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي احمد منديل532064

49بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكريارس جريان محمد234674

50بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرسجاد محمود كاظم243128

51بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعالء محمد طعمة317667

52بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرفرحان حسن فرحان317922

53بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرفراس عبدالجبار فرحان234774

54بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمسلم جاسم داخل242611

ن داخل عاضي317841 55بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحسير



ن232509 56بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراحمد عبدون حسير

57بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراحمد جبار عبود317944

58بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي احمد يوسف275158

59بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد محسن كليب532043

60بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمود عبدالعباس جاسم318041

61بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكركرار سلمان جابر318140

62بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد عودة كمر243002

63بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي عبداللطيف صبار274593

 علي هادي168731
ن 64بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرتحسير

65بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرسجاد حيدر عطاهللا243077

66بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكراحمد سعدي عبود243750

67بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمشتاق طالب عبداالمير242762

68بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرامير شاكر محمود243108

ن274470 69بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي محمد حسير

70بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحيدر عبيد نارص317490

71بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحيدر جواد احمد532096

72بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن محمد عبد532048

ن243633 73بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرسامر عبدالهادي حسير

ن جواد274173 74بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي حسير

75بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمرتضن حسن عبداالمير243081

76بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعماد نافع عبدالخي274398

ن532046 77بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرمحمد عبدون حسير

78بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحسن فالح كاظم242808

79بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرعلي عادل محمد234803

80بكالوريوسالحسينيه21683كربالءذكرحسن علي جي 272936

81دبلومالحسينيه21683كربالءذكرمحمد فاضل عباس273515

82دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحيدر سعود كاظم274505

ن حامد عبيد273561 83دبلومالحسينيه21683كربالءذكرامير

84دبلومالحسينيه21683كربالءذكربهاء مهدي عبدالرضا243115

85دبلومالحسينيه21683كربالءذكرمحمد سعد طالب317798

86دبلومالحسينيه21683كربالءذكرانور محمد كريم317620

87دبلومالحسينيه21683كربالءذكررسمد علي علوان274567

88دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي سلمان هالل556989

89دبلومالحسينيه21683كربالءذكراحمد عبدالكريم جي 234743

90دبلومالحسينيه21683كربالءذكرخالد رحمن عبدنور243732

91دبلومالحسينيه21683كربالءذكرليث حيدر عبداالمير233680

92دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي حميد خضير242952

93دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي عباس حسن532054

94دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي سعد علي243149

95دبلومالحسينيه21683كربالءذكركريم حسن كريم243718

 علي275078
ن 96دبلومالحسينيه21683كربالءذكرمحمد حسير

97دبلومالحسينيه21683كربالءذكراياد صالح عباس234629

ن غالب243159 98دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعالء حسير

ن حميد هاشم532060 99دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحسير

ن عالوي240213 100دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعامر حسير

101دبلومالحسينيه21683كربالءذكرامير طارق علي234623

102دبلومالحسينيه21683كربالءذكرصالح ياس خضير242876

103دبلومالحسينيه21683كربالءذكرغيث نجم عبد273495

ف طالب عبدعون242930 104دبلومالحسينيه21683كربالءذكرارسر



105دبلومالحسينيه21683كربالءذكراحمد عبداالمير جاسم532013

106دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي سالم حسن232459

107دبلومالحسينيه21683كربالءذكرمحمد صالح عبد532055

108دبلومالحسينيه21683كربالءذكرميثم جواد كاظم242774

109دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي عباس مدلل274075

110دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحيدر خضير عبيس275016

111دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي عبدالكريم حسن274122

112دبلومالحسينيه21683كربالءذكراسحاق غالب عليوي532006

113دبلومالحسينيه21683كربالءذكرمحمد نعيم دخيل532053

ن عوض531993 114دبلومالحسينيه21683كربالءذكرمهند عبدالحسير

115دبلومالحسينيه21683كربالءذكرحيدر سعدون خليف234762

116دبلومالحسينيه21683كربالءذكراحمد صالح ذياب242790

117إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي محمود عبدعون232791

ن عقيل رحيم260016 118إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

119إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمرتضن رياض عبدهللا250747

120إعداديةالحسينيه21683كربالءذكركرار خضير عباس262137

ن260090 121إعداديةالحسينيه21683كربالءذكررسول علي حسير

122إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمرتضن مؤيد حميد161215

123إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعبدهللا نارص حكيم532620

124إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرقاسم احمد عبدالكاظم262176

125إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعبداالمير علي عباس532011

126إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمحمد صباح حسن272664

127إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسن ثامر عبدعلي232902

128إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمرتضن محسن كليب532625

129إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرظاهر كاظم مزهر233292

130إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمثبن ضياء وهاب318230

131إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمرتضن فائق طعمة317740

 سامي عباس233079
ن 132إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

 علي نعمة532501
ن 133إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

134إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي خالد محمد317879

135إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمحمود عبدالكريم جي 259962

136إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسن مبارك محسن259243

137إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمرتضن نزار كاظم532630

138إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن عباس جي 250762

139إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعبدالكريم قاسم سعود274222

140إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرامير حيدر فاضل532628

141إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرهارون جريان محمد556756

142إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن سعد طالب250778

ي مرزة273640
ن هابن 143إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

144إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمجتب  سالم تومان532540

145إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي ثامر خضير261804

146إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي فائز علي318246

147إعداديةالحسينيه21683كربالءذكركرار حسن جويعد232428

148إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعيس جريان محمد556695

149إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمحمد صالح شاكر232755

150إعداديةالحسينيه21683كربالءذكررعد جبار سعد250807

151إعداديةالحسينيه21683كربالءذكراحمد محمد مرزة532623

ي272826  عمار عبدالنب 
152إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن

153إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمحمد حيدر تومان242958



154إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعباس سلمان شعالن532601

155إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن حيدر حسن259297

 علي232985
ن 156إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي حسير

 فائز علي272657
157إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن

158إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمحمد كريم كاظم260335

159إعداديةالحسينيه21683كربالءذكروسام كاظم جاسم233018

160إعداديةالحسينيه21683كربالءذكركرار عيدان هاشم273833

ن261590 ن طالب حسير 161إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

162إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي اسعد كامل250812

163إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمنتظر حسن موس317723

164إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي شهاب احمد243153

165إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحاتم مالك علي232732

166إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمنتظر جواد كاظم272691

167إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرموس جريان محمد240009

168إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعباس عبداالمير عطية275058

ن وادي خشان318295 169إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

170إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرسجاد عبداالمير مدب532580

171إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمرتضن سعدون هوير232874

ن532617 172إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي قاسم حسير

173إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحيدر حسن محمد318325

ن قاسم حميد261474 174إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

175إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمؤمن مهدي صالح243065

176إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرسارة هاشم جاسم318258

177إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمحمد رضا هادي532517

ن هاشم جاسم317776 178إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

179إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن حازم سعود275113

180إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي حيدر عطاهللا259497

181إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمشتاق طالب نعمة260405

182إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسن طالب عبدزيد272770

183إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرسجاد صالح هادي317445

184إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمرتضن احمد نارص259610

185إعداديةالحسينيه21683كربالءذكركرار جواد غالي259358

 سامي نعمة317409
ن 186إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

187إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلوان سلمان عبدعون243670

188إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرامير غالب داود318206

ن مزهر عبيد232811 189إعداديةالحسينيه21683كربالءذكربنير

ن فيصل غازي318009 190إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرحسير

191إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمنتظر حامد رشيد259417

192إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعباس محمود محسن532496

193إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعلي باسم شاكر261925

194إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن محمد لطيف532624

ن260513  ابراهيم حسير
195إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرمصطفن

196إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرهيثم حازم حميدي232936

ن232655 197دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعباس كاظم حسير

198دبلومالحسينيه21683كربالءذكرفالح مزهر ابراهيم274880

199دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعدي مزهر جدوع242904

200دبلومالحسينيه21683كربالءذكرميثاق عادل محسن274429

201دبلومالحسينيه21683كربالءذكرعلي حميد جواد532050

202دبلومالحسينيه21683كربالءذكراكرم عواد كمر243655



203إعداديةالحسينيه21683كربالءذكرعدي سلمان صبح243121

1بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىرسمية عبداالمير حميدي261043

ن290086 ن معير 2بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىساهرة حسير

3بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىفاطمة محمد جاسم542435

ن جاسم298703 4بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىامال حسير

5بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىفرقان فائق كاظم532173

ي حسون532338
6بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىاالء راضن

7بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىنور احمد عبدالكاظم532332

8بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىانتظار لطيف عبدعون303734

9بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىاالء صالح شاكر256543

10بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىوفاء عباس مهدي265679

11بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىسحر عادل طالب258490

ن256827 12دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىسعدية محسن حسير

13دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىسحر ابراهيم طعمة532407

14دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىسعدية رزي    ج مهدي299207

15دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىسعاد بندر ساجت303922

سهاد جاسم علي256550
16دبلومالحسينيه21683كربالءأنبى

ن حمادي532442 17دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىلهيب حسير

نع317378 18دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىحنان سعدون مكين

19دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىفاطمة فاضل طراد256817

20دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىنوال كاظم جزاع256505

21إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىكفاح لفته كاظم304051

ي532388
ن شمخن 22إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىندى حسير

1ماجستيرالحسينيه21683كربالءأنبىامجاد حميد عبد532074

2ماجستيرالحسينيه21683كربالءأنبىبان عباس مهدي242860

3دبلوم عاليالحسينيه21683كربالءأنبىنوره عبيد نارص532026

غفران جواد غالي232260
4بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبى

5بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىشذى ابراهيم شخير172301

6بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىمبن ابراهيم شخير178154

7بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىنىه يارس عبد علي242662

8بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىاشجان فائق كاظم532014

9بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىسماح مهدي صالح243030

10بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىنبا كاظم نارص234738

ن كاظم242601 11بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىنورس حسير

ن317586 12بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىزهراء جبار حسير

13بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىهميم سعد عبدالخضن532019

رؤى علي عبدعون240232
14بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبى

15بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىسماح انور عبدالواحد234788

16بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىعال حسن ابراهيم234618

17بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىوسن محمد حمادي243093

ي مرزة243046
18بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىكوثر هابن

غفران سامي سويدي242912
19بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبى

ن عالء جاسم532024 20بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىحنير

21بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىسيناء غازي حمزة318065

22بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىسما قاسم حميد242922

23بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىوجدان محمد زبالة532056

24بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىامال طارش حسن242986

25بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىايات رياض صبار273749

26بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىرغدة محمد جاسم388059



27بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىورود عبداللطيف صبار274841

28بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىنورهان محسن كليب532038

29بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىرقية صالح شاكر317550

30بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىنور قاسم عبدزيد250965

31بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىوفاء انور عبدالواحد234800

32بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىايناس احمد عبدالكاظم273962

ن اياد جليل526046 33بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىبنير

34بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىصبا عباس هاشم175680

ن317894 35بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىميسون احمد حسير

36بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىاثار صالح هادي273463

37بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىفرح صالح ذياب242976

38بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىوالء صالح شاكر234819

39بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىلببن عبد كامل273927

40بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىوسن عباس نارص317608

خولة علي عبدالمهدي273887
41بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبى

42بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىشذى احمد حيدر532057

43بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىدعاء طارش حسن243623

44بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىفاطمة محسن كليب532040

45بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىوالء محمد كريم234632

حنان زكي نجم243117
46بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبى

47بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىهاجر عباس سهيل250757

48بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىهدى حامد محسن532015

49بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىارساء غازي حمزة318083

50بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىفرح محمد مرزة317860

ي532058 نور حكيم صليب 
51بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبى

ن317752 52بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىزينب جبار حسير

ن جاسم234646 53بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىابتهال حسير

زينة علي كاظم532023
54بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبى

55بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىفاطمة نجم عبدالهادي243097

56بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىشاه زنان حيدر عبداالمير318366

عال علي كاظم243071
57بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبى

مروة دخل علي محمد242970
58دبلومالحسينيه21683كربالءأنبى

59دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىانوار فاضل عبود274011

60دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىسارة غالب داود317818

61دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىهبة جابر محسن317710

62دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىاسماء عبدالحسن دهالوي531999

رشا زكي نجم243090
63دبلومالحسينيه21683كربالءأنبى

64دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىفاطمه عبيد نارص532242

65دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىسارة رحيم طاهر234686

66دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىسمية جواد كاظم242945

67دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىمنتىه صالح شاكر234809

دنيا علي كاظم232835
68إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبى

69إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىنىه احمد يوسف232710

70إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىوفاء فاضل طراد250798

71إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىميس فري    ح برغوث272707

72إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىرسل عبد حسن262071

ن عالء جاسم532550 73إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىبنير

74إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىسمية هادي كريم250737

ن259647 75إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىهدى عباس حسير



76إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىزينب مزهر عبد243615

77إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىشهد حسن ابراهيم234753

78إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىعال نجاح عبيد532639

79إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىبراء رياض حمد532524

80إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىسماح رائد عباس272756

81إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىفاطمة فائز محمد532614

82إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىايناس نبيل عقيل272784

ن هادي كريم260562 83إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىياسمير

84إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىرسل عبدالزهرة عباس250793

85إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىطيبة ستار عبدهللا262007

86إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىدنيا عماد داود317516

87إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىايات رائد عباس272743

فاطمة نجاح عبدعلي232921
88إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبى

89إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىزهراء عدنان عليوي260146

90إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىنور ضياء وهاب272809

91إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىزهراء احمد يوسف260220

92إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىنورالهدى صباح حسن272678

93إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىفاطمة صالح مهدي261689

94إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىخنساء مرتضن هادي318191

95إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىصابرين حميد عبدالكاظم272700

96إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىنور سالم ثجيل272898

هيام علي عباس272646
97إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبى

98إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىمريم حازم حميدي233345

99إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىهاجر موحان جميل318025

تبارك علي رضا532512
100إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبى

101إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىهدى قيس عدنان532626

ن كاظم232133 102إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبىزهراء عبدالحسير

103بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىسمر نعمة عبداالمير243141

104بكالوريوسالحسينيه21683كربالءأنبىانعام حردان عباس234790

105دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىحنان ثامر عاجل242984

106دبلومالحسينيه21683كربالءأنبىوسيمة نايف محمد532033

زينة دخل علي محمد274261
107إعداديةالحسينيه21683كربالءأنبى

1دكتوراهالعباسيه31684كربالءذكرعبدالرحيم عبادي كشيش40960

2ماجستيرالعباسيه31684كربالءذكرعباس سالم كاظم40747

3ماجستيرالعباسيه31684كربالءذكرمحمد شعالن طاهر370780

4ماجستيرالعباسيه31684كربالءذكرعلي حيدر عبدالكريم386933

5ماجستيرالعباسيه31684كربالءذكرمحمد حسن يوسف433717

6بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسن حبيب عبعوب470336

7بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكررسول مكي حميد370884

8بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعدي صاحب صالح40706

9بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي حبيب عبعوب354543

10بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعقيل صادق احمد41636

11بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحامد جواد كاظم185602

12بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحيدر رضا عبد40921

13بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسن عبدالسادة دالي42712

 عبدالقادر علي553493
ن 14بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسير

15بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراياد خضير ثنوان41945

ن40882 16بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرطه حميد حسير

17بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرضياء محمد عبدعلي185649



ن470372  علي حسير
ن 18بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسير

19بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعباس حنون محسن451152

 رومي جاسم185688
ن 20بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسير

21بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرربيع غالب حداوي387182

22بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمهند كاظم احمد185816

23بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعدنان سالم كاظم387252

ن عبد الوهاب433881 24بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعبدالوهاب محمد حسير

25بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحيدر عبود اوداعة168245

26بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراسعد علي كاظم553509

27بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعامر محمد فواز388196

28بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعباس سعد محمد168275

29بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي قاسم عباس493483

30بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعادل محسن حسن560036

يف41792 31بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعالء عبداالمير رسر

32بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرفؤاد سباح محسن40944

33بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي شاكر رشيد561629

34بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعبدالفتاح جواد احمد148699

35بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمرتضن جواد كاظم484650

36بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسن محمود كريم185774

ن عبدالوهاب370824 37بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراحمد محمد حسير

38بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكربهاء باسم محمدرضا545721

39بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرابراهيم حيدر جاسم370641

يف شلبة168332 40دبلومالعباسيه31684كربالءذكرعلي رسر

ن وجر40795 41دبلومالعباسيه31684كربالءذكرعلي حسير

42دبلومالعباسيه31684كربالءذكركاظم كريم داود500868

ن حسن168287 43دبلومالعباسيه31684كربالءذكرمحمد عبدالحسير

44دبلومالعباسيه31684كربالءذكرعلي عبدالزهره حسن500838

45دبلومالعباسيه31684كربالءذكرنافع نعمة علوان270326

46دبلومالعباسيه31684كربالءذكرعلي احمد محمدجواد185586

47دبلومالعباسيه31684كربالءذكرمحمود جبار رضا433878

48دبلومالعباسيه31684كربالءذكررافع اسماعيل ابراهيم168334

يف طاهر370863 49دبلومالعباسيه31684كربالءذكراحمد رسر

50إعداديةالعباسيه31684كربالءذكراحمد غالب حداوي387416

1ماجستيرالعباسيه31684كربالءذكرحسام كامل سلطان470302

2بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي مخي علوان39828

ي مهدي553707
3بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراحمد حسوبن

4بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمحمد مصطفن فاخر433875

5بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي كريم سلمان38951

6بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعادل فاضل جواد39860

7بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمصطفن احمد عاشور38658

8بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمهيمن جاسم محمد370952

9بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحيدر صادق محمود386871

10بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمرتضن عالء مشذوب185820

ن39637 11بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرسجاد ماجد امير

ن كاظم38903 12بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمنير حسير

13بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكركرار ابراهيم يارس39655

14بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمصطفن محمد عباس433494

15بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي ضياء محمد288992

16بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسن نارص نايف553547



ن محمد جي 387118 17بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسير

18بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمنذر حسن جاسم553759

19بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراحمد محمود مدلول45096

ن39288 20بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكررواد عبدالكريم حسير

21بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمنتظر محمد صالح370802

ن محمد جبار38837 22بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمحمدحسير

23بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمحمد مؤيد صالح39624

24بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكروحيد محسن نايف553711

25بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراحمد سالم جواد553694

ن جواد185798 26بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعبدهللا حسير

27بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرامير فؤاد عبدنور46015

28بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمهند رزاق مشذوب433877

29بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرانمار نصيف محمد289048

30بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحيدر كريم جواد39058

31بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحيدر قاسم محمد371351

32بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعباس فاضل عبدالزهرة38687

33بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحيدر جاسم عباس39710

34بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرسيف علي خضير38669

35بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرذوالفقار عبداالله علي289077

36بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمحمد ناجح حبيب500761

37بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكررسمد اسماعيل ابراهيم39868

38بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعباس صالح مهدي545465

ي553749
39بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرميثم محمد لطفن

40بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي محمد جاسم38985

41بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرابراهيم جميل ابراهيم546775

ن عدنان عبيد553731 42بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسير

43بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكركرار رياض عبدهللا545512

44بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرباقر محمد عباس39462

ن حسن سوادي553722 45بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسير

46بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكركرار محمد جواد39722

47بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمصطفن عباس حسن391689

48بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي مكي حمزة39006

49بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي فاهم فاضل370978

50بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمنتظر محمد فواز39676

51بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراحمد محسن نايف561627

ن500853 52بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراحمد علي حسير

ن عبداالمير39445 53بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحيدر حسير

 علي حيدر388073
ن 54بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرحسير

55بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراحمد عبداالمير نعمة433879

ن جواد185684 56بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرعلي حسير

57بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمصطفن فالح محمدحسن370713

 صادق علي39226
58بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرمرتضن

غام موس عبداليمة39401 59بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكررصن

60بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرسيف الدين مؤيد صالح553539

ي553718
61دبلومالعباسيه31684كربالءذكراحمد هادي راضن

62دبلومالعباسيه31684كربالءذكرمحمد نارص نايف40320

63دبلومالعباسيه31684كربالءذكرعلي عبدعلي موس371331

ن علوان185764 64دبلومالعباسيه31684كربالءذكرليث حسير

65دبلومالعباسيه31684كربالءذكرمحمد فؤاد حسون418244



66دبلومالعباسيه31684كربالءذكرغسان توفيق علي313306

ن46516 ن عبدالكريم مفي  67إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسير

68إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسن نبيل فاضل38921

69إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرامير عبداالمير نعمة370683

ن مصطفن حسن44307 70إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسير

ن صاحب45866 71إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمرتضن حسير

72إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحيدر علي حسن39880

73إعداديةالعباسيه31684كربالءذكريارس عمار عبدالوهاب44912

74إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمحمود عادل كاظم500863

75إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرعلي نبيل فاضل38882

76إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرسيف حيدر هادي91475

77إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرغانم حسن صبيح39589

78إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرعلي حسن حبيب470257

79إعداديةالعباسيه31684كربالءذكراحمد شاكر رشيد371309

80إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرعلي محمد جي 500885

ن منعم185788 81إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمحمد حسير

82إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمحمدجواد احمد محمد39603

ن احمد عبدالصاحب39045 83إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرامير

84إعداديةالعباسيه31684كربالءذكراحمد نعمة كاظم553736

85إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرغيث محمدحسن نوري545664

86إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرامجد علي يوسف47874

ن371410 87إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسن علي عبدالحسير

 علي39323
ن 88إعداديةالعباسيه31684كربالءذكركاظم حسير

89إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمرتضن حسن عباس388154

90إعداديةالعباسيه31684كربالءذكربراق غانم مشذوب545756

91إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحذيفة حامد هادي44489

 علي حمزة38646
ن 92إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسير

93إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحيدر جواد كاظم185367

ن هادي جليل545689 94إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسنير

95إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرعباس ضياء مخي553703

96إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرعلي رياض علي500754

97إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمحمد ضياء محمد46340

98إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرامجد عالء عبدالرضا44974

99إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرامير ابراهيم ارحيم387289

100إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرعلي هاشم محمد545649

ن عبدالوهاب433567 ن محمدحسير 101إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسنير

102إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمنتظر حسن نعمة185712

103إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرعبدهللا علي حسن44178

ن فؤاد عبد نور39503 104إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسير

105إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرعالء فاضل جواد39774

106إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرابوالحسن علي مجيد46726

107إعداديةالعباسيه31684كربالءذكراباذر فاضل كاظم436356

108إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرايهم غسان عزيز46951

 صادق مكي39765
109إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمرتضن

110إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمحمد مخي علوان386993

111إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمحمد عادل محسن289042

ن371265 112إعداديةالعباسيه31684كربالءذكراحمد جبار عبدالحسير

113إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرعصام كامل سلطان386825

114إعداديةالعباسيه31684كربالءذكراحمد قاسم محمد185735



ن نبيل فاضل39355 115إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسير

 علي مهدي353756
ن 116إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسير

117إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمرتضن حسن عبد39802

118إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرحسن نعمة عبيد433795

119إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرغيث علي عبد147611

120إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرقاسم محمد نور358377

121إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمرتضن حسن حبيب470226

122إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمحمد خضن زينل185805

123إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرامير احمد عبدالصاحب553726

124إعداديةالعباسيه31684كربالءذكركرار رفيق حمزة39669

125بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرفالح عبدالحسن وطبان39786

126بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكرضياء فاضل حميد47206

127بكالوريوسالعباسيه31684كربالءذكراحالم اياد عبيد39511

128دبلومالعباسيه31684كربالءذكرعلي سعد مجيد44848

129إعداديةالعباسيه31684كربالءذكرمؤيد صالح مهدي40440

ن يوسف545619 1ماجستيرالعباسيه31684كربالءأنبىزكية عبدالحسير

2بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىسناء علكم سلطان559999

ن185347 3بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىاالء حميد حسير

4بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىزينب مشذوب عبود371383

5بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىامال محمد طاهر434773

6بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىحنان قاسم محمد289035

7بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىتيسير حازم عبدالمطلب40859

8دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىصباح ابراهيم محمد532764

9دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىشميم عبدالرضا سعيد443070

10دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىرواء عبدالرحيم وهيب40835

ي40816
11دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىامل فليح حسابن

12دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىرندة عباس عذاب433882

ن470399 خديجة علي حسير
13دبلومالعباسيه31684كربالءأنبى

14دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىمريم حسن عبدالصاحب433880

ن عيدان40904 15دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىافنان حسير

ن470165 زهرة علي حسير
16إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبى

17إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىصبا عجمي محمد387979

1بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىزينب جابر نعمة38552

2بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىمروة حيدر عبدالكريم313309

ن حسن350190 3بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىدعاء تحسير

ن370621 4بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىضخ محمد عبدالحسير

5بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىاالء حبيب موس38608

رسل علي جواد39562
6بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبى

7بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىهبة تاية عبد386907

8بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىزينب شهاب احمد39540

ة عباس شاكر433876 9بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىامير

10بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىدعاء محمد ابراهيم46135

11بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىهاجر جواد عزيز31205

12بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىسكينه قاسم محمد38572

13بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىرغد ساجت عالوي45045

ن جليل ابراهيم40377 14بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىحنير

ن محمد ابراهيم46263 15بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىبنير

16بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىمها كاظم احمد289126

17بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىعبير قاسم نارص313312



ن عباس فاضل39528 18بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىحنير

19بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىهدى سعد هاشم39690

20بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىزهراء صباح شالش39548

21بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىسخ  جبار رضا388112

22بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىحوراء جبار فشاخ31786

23بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىنور هاشم محمد39886

24بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىفاطمة سالم شهاب47799

25بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىزينب سالم شهاب39793

26بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىثف  عبدالكاظم عبادي39472

27بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىدالل قاسم نارص185694

ن عيدان39575 28بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىجنان حسير

ن370763 فاطمة علي عبدالحسير
29بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبى

االء علي عيس39337
30بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبى

31بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىزهراء ماجد جواد313304

32بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىزينب قائد مذكور185742

33بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىدعاء جبار رضا470438

34بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىحوراء عبداالمير حسن40418

35بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىهبة عبدالرزاق جواد39841

ن منعم38932 36بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىزينب حسير

37بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىمنال موس عبداليمة545406

38بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىوجدان قاسم محمد38964

39بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىهدى نصيف محمد433841

40بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىزهراء ناجح مهدي185801

41بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىفاطمة محمد جاسم44225

42بكالوريوسالعباسيه31684كربالءأنبىبيداء ضياء جابر40359

ن محمد عبدالشهيد185578 43دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىحنير

44دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىرساب عبدالرضا جواد43997

ي545744
45دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىهبة سالم كحيبن

46دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىضخ هاشم محمد553714

47دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىابتسام عبد المهدي حرينه45936

48دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىغفران شاكر مرزوق44604

49إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىزينب رزاق عبيس44279

50إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىفاطمة جمعة سلمان387371

51إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىزهراء فؤاد عبد نور39486

ن صباح شالش44681 52إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىبنير

53إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىرقية محمد عبدالشهيد185618

54إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىرؤى عدنان جاسم74227

ن32075 نبأ علي عبدالحسير
55إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبى

56إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىزينب حميد حسن185334

57إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىسخ  حسن عبدالسادة46167

58إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىدعاء رضا صاحب45154

59إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىسمانة حامد هادي44518

ن محمد ابراهيم39033 60إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىحنير

61إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىضخ ضياء محمدعلي44380

62إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىسحر احمد دخل39817

63إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىمريم حامد خضير185638

64إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىنور كامل رسول46409

ن هوي39019 65إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىضخ حسير

66إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىشيماء حبيب موس38619



67إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىليل فاضل حميد45187

68إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىرسل نجم عبدهللا470184

نورا علي جندي48004
69إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبى

70إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىهدير عماد عبد نور40341

71إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىزهراء سمير عبدالحكيم44549

72إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىنور راهي محمد39849

73إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىاسيل عبدالكريم عبدالرسول185353

74إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىانعام عبدالرضا جواد39751

ي جاسم107333 75دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىعقيلة مير

زهرة علي محمد553517
76دبلومالعباسيه31684كربالءأنبى

77دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىامل سعد مجيد38585

ة عبود عباس313305 78دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىامير

ن39733 79دبلومالعباسيه31684كربالءأنبىعروبة عذاب حسير

شذى علي عبد185772
80إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبى

81إعداديةالعباسيه31684كربالءأنبىايمان مطشر فالح387351

ن التمر11685كربالءذكرعبدالحليم عبدعلي موس116211 1ماجستيرعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي مناضل جاسم116297 2ماجستيرعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد جابر سلمان279986 3بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكريارس رحمن كاظم107651 4بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكركريم جاسم هاشم280845 5بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرهاشم فاضل عطيه280782 6بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمهند عادل كريم116442 7بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرامير ابراهيم امير279958 8بكالوريوسعير

ن107580 ن التمر11685كربالءذكررافد علي عبدالحسير 9بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد مرزة حمزة116280 10بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرصالح حسن عطية434000 11بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعادل جاسم محمد107780 12بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكروسام حيدر عبد116605 13بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي محمدرضا نجم280813 14بكالوريوسعير

 علي279916
ن ن التمر11685كربالءذكرنهاد حسير 15بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكركرار رشيد حميد116313 16بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرايمن عبيد عطية116601 17بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمود جابر حسن116642 18بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرصباح حسن عبيد116265 19بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي عدنان عبدالشهيد116372 20بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد خليل كاظم116257 21بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرغسان عايد برجس116639 22بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعبداالمير جابر عباس493493 23بكالوريوسعير

ي كاظم جلوب280050 ن التمر11685كربالءذكرصي  24بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرفراس محمد حسن116056 25بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدهللا كاظم عبدهللا116591 26بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمود جواد كاظم116254 27بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرصالح مهدي حمود280803 28بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرامجد عباس عبد163641 29بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرزهير جاسم هاشم116345 30بكالوريوسعير

 علي116317
ن ن التمر11685كربالءذكريارس حسير 31بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمهند شاكر عباس280835 32بكالوريوسعير

ي كاظم116189
ن التمر11685كربالءذكرمحمود عبدهابن 33بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكررسحان محمد جابر107473 34بكالوريوسعير



ن التمر11685كربالءذكراحمد عباس عبد116051 35بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد سالم عباس107437 36بكالوريوسعير

 عبدالهاشم علي163634
ن التمر11685كربالءذكرمرتضن 37بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرجواد كاظم جلوب116369 38بكالوريوسعير

يف116618 ن التمر11685كربالءذكراحمد عبدالرحمن رسر 39بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي فاضل عبدهللا557232 40بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي عبيد عطية116047 41بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي مهدي فاضل115950 42بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرباقر رحيم مصطفن116374 43بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمهند رحمن لطيف107642 44بكالوريوسعير

ن عالوي280848 ن التمر11685كربالءذكراحمد عبدالحسير 45بكالوريوسعير

ن سعيد مهدي280769 ن التمر11685كربالءذكرحسير 46بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي احسان جاسم107541 47بكالوريوسعير

ي107809
ن التمر11685كربالءذكررسول خليل تف  48بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراركان صي  محمد116088 49بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكروليد سعد جواد116038 50بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكريحبر احمد هاشم433998 51بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرنوار جعفر عطية434003 52بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعالء احمد هاشم107446 53بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرغيث انور برجس116500 54بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعالء عزيران فاضل116227 55بكالوريوسعير

ن116033 ن التمر11685كربالءذكرمحمد علي حسير 56بكالوريوسعير

ن116348 ن التمر11685كربالءذكرعباس محمد حسير 57بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرباسل جهاد فياض116100 58بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرخضير عباس فاضل434050 59بكالوريوسعير

ن116633 ن محمد حسير ن التمر11685كربالءذكرحسير 60بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكررسول عبيد عطية116066 61بكالوريوسعير

يف رضا116269 ن التمر11685كربالءذكروهاب رسر 62بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن محمود حسون107698 63بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرنض صاحب عباس107479 64بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرفاضل عباس علي107760 65بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرزين العابدين محمد عارف280056 66بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراسعد عباس عبد116577 67بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعبد داوود حمد107561 68دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد حسن علي558268 69دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكررياض عايد برجس116241 70دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكررزاق عباس حسن116400 71دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرفاضل بهاء محمد107796 72دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكركمال عبدالرزاق عباس493490 73دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرعباس عبدالشهيد رديف116306 74دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد عليوي عباس116475 75دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي عطية حمود116188 76دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرسالم محمد مصطفن115996 77دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكراكرم علي فاضل434056 78دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرنواس كاظم جلوب116095 79دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرصادق جعفر رضا116301 80دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرصالح مهدي عبداالمير116310 81دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكركاظم عارف كريم280789 82دبلومعير

ن107524 ن التمر11685كربالءذكرمحمد عبداالمير حسير 83دبلومعير



ن التمر11685كربالءذكرعطا حسن عطية107629 84دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرعالء عبدعون محمد116408 85دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد سعد حامد280797 86دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد عزيران فاضل557176 87دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرطاهر عيدان مشعل116019 88دبلومعير

ب سالم محمد433997 ن التمر11685كربالءذكرييى 89دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرلؤي عزيران فاضل279215 90دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدالحسن فليح حسن434040 91دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرحسام اسماعيل صالح116511 92دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرفوزي نعمه حمود116244 93دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد فاضل لهيمد116383 94دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي احمد عبدهللا434055 95دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي خليل مجدي434054 96دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدهللا ميثاق عبداالله280744 97دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرماجد حميد هاشم434043 98إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمازن محمد عباس434017 99إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرخالد كريم عبد116273 100إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكررضا غازي عبدهللا116276 101إعداديةعير

 علي برغش116070
ن ن التمر11685كربالءذكرحسير 102إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكركاظم عليوي عيدان116193 103إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرصالح عباس حسن434015 104إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرضياء انور حماد116008 105إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرسمير فرحان حسن280776 106إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحازم جليل كريم116292 107إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرفائق مجدي علي163420 108إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراحسان عبدالرزاق رسول116235 109إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن علوان عباس116076 110إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرفراس نعمة حمود280025 111إعداديةعير

ن جاسم280821 ن التمر11685كربالءذكرزياد حسير 112إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد منعم حميد433891 1بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرخالد عايد عبود433982 2بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكررسول هاشم كاظم159355 3بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي محسن علي163341 4بكالوريوسعير

ن عالوي433887 ن التمر11685كربالءذكربهاء عبدالحسير 5بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد عدنان عبدالشهيد131639 6بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمصطفن خليل مجدي131188 7بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد طالب عودة162960 8بكالوريوسعير

يف رضا130782 ن التمر11685كربالءذكرعلي رسر 9بكالوريوسعير

ن163126 ن التمر11685كربالءذكرساهر رضا عبدالحسير 10بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن حيدر عبيس279746 11بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي هادي صادق492494 12بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرفؤاد سعيد حسن131267 13بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن لقمان موس433939 14بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرسجاد هاشم فاضل545083 15بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمود هديب فليح433975 16بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي سامي برغش131227 17بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرازهر رحمن عبيد162950 18بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراكرم حيدر صادق163216 19بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدالرحمن انور برجس163337 20بكالوريوسعير



ي عقيل هادي493487
ن التمر11685كربالءذكرهابن 21بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرخالد حبيب جواد163333 22بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكربشار رحمان رضا279156 23بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي خليل ابراهيم159315 24بكالوريوسعير

غام محمود شاكر158477 ن التمر11685كربالءذكررصن 25بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمرتخ  حيدر علوان125209 26بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمروان جهاد فياض159032 27بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد نعيم مجبل163576 28بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعيس جاسم محمد159623 29بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراثير كاظم علي163200 30بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي طالب عبيد158858 31بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد شمران حسن163570 32بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمهدي علي مهدي163356 33بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد حميد حنشل158453 34بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد بشير عباس433920 35بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد مرار جاسم433884 36بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرغيث عباس محمد123868 37بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد كاظم عليوي124327 38بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي عبدهللا هاشم130802 39بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرسامر حسن هادي157899 40بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرسجاد جليل كاظم162752 41بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد جواد كاظم279229 42بكالوريوسعير

ي كاظم159608
ن عبدهابن ن التمر11685كربالءذكرحسير 43بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد رضا محمود492539 44بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرماهر انور شاكر158322 45بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمخلد مهدي جاسم159273 46بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعمر طالب محمد279236 47بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمصطفن محمد كاظم130537 48بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكريوسف محمود هاشم129064 49بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد سليم جاسم162722 50بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرليث سالم عباس162733 51بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرقاسم طالب عودة124791 52بكالوريوسعير

ن عالوي163403 ن التمر11685كربالءذكرمجتب  عبدالحسير 53بكالوريوسعير

يف130513 ن التمر11685كربالءذكرمنتظر محمد رسر 54بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد احسان جاسم163572 55بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي كريم جراد163187 56بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرامجد نؤاس كاظم158940 57بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد خضير صادق279149 58بكالوريوسعير

 علي مهدي279667
ن ن التمر11685كربالءذكرحسير 59بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد صباح عبيد130365 60بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرصادق قاسم صادق279803 61بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمجتب  عبدالهاشم علي163243 62بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي خليل كاظم158277 63بكالوريوسعير

ن عالوي433888 ن التمر11685كربالءذكراسامة عبدالحسير 64بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرقاسم عيدان هاشم130295 65بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرصفاء سعد جواد162964 66بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد صالح بليبل163172 67بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرحيدر علي عباس163429 68بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكركاظم بالل كاظم124447 69بكالوريوسعير



ن التمر11685كربالءذكرخالد وليد محسن128751 70بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعذاب حسن عبود123593 71بكالوريوسعير

ي مظلوم130421 ن التمر11685كربالءذكرمحمد خير 72بكالوريوسعير

ن130394 ن التمر11685كربالءذكرعلي عامر حسير 73بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد يوسف عاشق131111 74بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد عبداالمير عباس279252 75بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرضياء جاسم هاشم163219 76بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرموس فليح حسن163326 77بكالوريوسعير

يف رضا162980 ن رسر ن التمر11685كربالءذكرحسير 78بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكروليد ناظم حماد159214 79بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرحيدر محمد عبيد157775 80بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرخضن هاشم عباس130206 81بكالوريوسعير

ن جليل كاظم162975 ن التمر11685كربالءذكرحسير 82بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرغسان جابر جليل157965 83بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمود فتيخان حواش163453 84بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرابراهيم رزاق وهاب433992 85بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد جاسم محمد433885 86بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرغيث حسن رسهيد158639 87بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي داود محمد162693 88بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد خضير عبدالشهيد162745 89بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمهند سالم عباس128702 90بكالوريوسعير

ن163305 ن سهيل امير ن التمر11685كربالءذكرحسير 91بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرصالح مهدي علي123602 92بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكربشير شاكر عباس433892 93بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرنارص جمال نارص279134 94بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمود عبدالسالم طالب279186 95بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمصطفن محمد صالح124283 96بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي عادل عبيد162956 97بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرجابر محمد جابر159581 98بكالوريوسعير

ن خضير عباس125135 ن التمر11685كربالءذكرحسير 99بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي عبدالخالق نوري163510 100بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد صبيح حليوت433893 101بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي اسماعيل عبيد279077 102بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد رائد عبدالواحد279083 103بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرحيدر حسن حمادي157791 104بكالوريوسعير

ي بديوي159142 ن التمر11685كربالءذكرامير صي  105بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرفاضل قاسم صادق279208 106بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرحيدر ابراهيم عليوي279140 107بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكركرار عزيز حميد162700 108بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد مراد راهي162788 109بكالوريوسعير

ن433911 ن حسير ن التمر11685كربالءذكرمحمد امير 110بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمصطفن عباس فاضل124338 111بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي يعقوب يوسف163475 112بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد علي عبيد162982 113بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكريارس انور شاكر130675 114بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرمنير كاظم علي163458 115بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد علي فاضل433996 116بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد حامد عبدهللا163299 117بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي ثائر فاضل158968 118بكالوريوسعير



ن يوسف433943 ن التمر11685كربالءذكرعلي حسير 119بكالوريوسعير

ن محمد124745 ن التمر11685كربالءذكرمحمد حسير 120دبلومعير

ي162774
ن التمر11685كربالءذكراحمد خليل تف  121دبلومعير

ي كامل433941
ن
ن التمر11685كربالءذكراحمد وف 122دبلومعير

 علي محمد162685
ن ن التمر11685كربالءذكرحسير 123دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد سمير جابر130145 124دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرجاسم محمد زيد162904 125دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد يوسف طالب130192 126دبلومعير

ن163464 ن التمر11685كربالءذكرحسن محمد حسير 127دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكردواس محمد فاضل162890 128دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي صادق عباس129859 129دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد عدنان جابر159301 130دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد سعيد احمد163505 131دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد ماجد حميد123576 132دبلومعير

ن خضير433922 ن التمر11685كربالءذكرعالء حسير 133دبلومعير

ي129716
ن التمر11685كربالءذكرخضن محمد سبب  134دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد كاظم حميد130445 135دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكروليد حافظ فليح124990 136دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكركرار احمد هاشم493480 137دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد هاشم فاضل279759 138دبلومعير

 علي عباس159248
ن ن التمر11685كربالءذكرحسير 139دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرمصطفن ابراهيم يوسف163179 140دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد ابراهيم يوسف163467 141دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرقاسم محمد حميد159539 142دبلومعير

ن رجب159019 ن التمر11685كربالءذكرعبدالحسن حسير 143دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكربركات علي مهدي130831 144إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن خليل ابراهيم159260 145إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرنمير علي محمد158827 146إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعمار سامي فليح159418 147إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي رياض عايد163234 148إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمهدي عامر حمود129104 149إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي عبدالصاحب حبيب124194 150إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعباس مازن محمد158797 151إعداديةعير

ن123807 ن التمر11685كربالءذكرحيدر علي حسير 152إعداديةعير

ي صالح بليبل123658
ن التمر11685كربالءذكرعوبن 153إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرموس كاظم حميد124643 154إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد عبد داود125350 155إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدالكاظم علي عبدالكاظم163211 156إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمرتخ  يحبر عبود158112 157إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكروضاح نعمة حمود159127 158إعداديةعير

 بدري علي130857
ن التمر11685كربالءذكرمرتضن 159إعداديةعير

ن مهدي123703 ن التمر11685كربالءذكرامجد امير 160إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد مهدي صالح125104 161إعداديةعير

ن يوسف433906 ن التمر11685كربالءذكراحسان حسير 162إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكريارس خضير عبدالشهيد124430 163إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرامير نعمة عبدهللا123923 164إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراكرم منذر علي124894 165إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرفاضل عباس فضال129085 166إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد احمد حمود158920 167إعداديةعير



ن محمود128914 ن التمر11685كربالءذكرايوب حسير 168إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد كمال نارص158241 169إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد علي سامح433987 170إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحيدر محمد عباس128866 171إعداديةعير

ن عطية162898 ن التمر11685كربالءذكرمحمد حسير 172إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمسلم عباس فاضل545257 173إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعباس يحبر جواد279352 174إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي سعد عباس279738 175إعداديةعير

ن زغير163513 ن التمر11685كربالءذكرعبدالنارص حسير 176إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد نبيل زهير158296 177إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي محمد مجيد279383 178إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي سليم طعمه162677 179إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرامير عمار محمد128799 180إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد حيدر علوان159051 181إعداديةعير

ي عبداالمير130654 ن التمر11685كربالءذكرعمار خير 182إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرميمون عطا حسن159595 183إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرسجاد علي محمد124522 184إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد منذر نعمة279061 185إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرصادق ابراهيم خليل162880 186إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراكرم رسول مطشر433984 187إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد عبدهللا حمد493512 188إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرسجاد عدنان عبدالشهيد124402 189إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد مازن محمد433933 190إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد علي حبيب159513 191إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعمار حيدر جابر125254 192إعداديةعير

ي163425
ن
ن التمر11685كربالءذكرعلي محمد وف 193إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرسامر بشير علي163251 194إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدهللا محمد علي433993 195إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرهاشم حمزة فاضل547442 196إعداديةعير

ن خضير129464 ن التمر11685كربالءذكرحيدر ياسير 197إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد فيصل محمد279817 198إعداديةعير

ن129526 ن التمر11685كربالءذكركرار عامر حسير 199إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن طالب عودة158777 200إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرهاشم هادي جاسم163353 201إعداديةعير

غام احمد هاشم492567 ن التمر11685كربالءذكررصن 202إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد منعم احمد163412 203إعداديةعير

 علي عبيد163581
ن التمر11685كربالءذكرمرتضن 204إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد حسن جابر158045 205إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرامجد جاسم محمد545289 206إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد علي عباس433963 207إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد خليل فخري433983 208إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرخليل اسماعيل ابراهيم163315 209إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدهللا سليم عباس125035 210إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكركاظم جواد كاظم157753 211إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن داخل عبدعلي163301 212إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن حامد هاشم129047 213إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراحمد رزاق عباس159339 214إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمرتضن محمود عبدالحميد125544 215إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد بالل كاظم158729 216إعداديةعير



ن التمر11685كربالءذكرمنتظر علي تيمور128774 217إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكريارس فخري حمود129179 218إعداديةعير

ن احمد هاشم545771 ن التمر11685كربالءذكرياسير 219إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدالوهاب محمد كاظم123831 220إعداديةعير

ن خليل ابراهيم159288 ن التمر11685كربالءذكرحسير 221إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرسجاد كردي محمد162821 222إعداديةعير

ن عودة163559 ن التمر11685كربالءذكرعالء حسير 223إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي ياس بشر130277 224إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدهللا سعيد هاشم130019 225إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكريوسف عبداالمير كاظم279811 226إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي عدنان شهيد124557 227إعداديةعير

ن محمد كاظم123850 ن التمر11685كربالءذكرعبدالحسير 228إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكركاظم محمد جراد123749 229إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد رزاق عباس123667 230إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي مازن محمد159412 231إعداديةعير

ي493477
ن
ن التمر11685كربالءذكراحمد محمد وف 232إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد سالم عبدهللا129923 233إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمرتضن مجيد عباس129577 234إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرزمن عبدعلي محسن163563 235إعداديةعير

 علي محسن130622
ن ن التمر11685كربالءذكرعبدالحسير 236إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحيدر محمد جاسم162717 237إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكركاظم كريم خضير279202 238إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرامير ابراهيم محمود159452 239إعداديةعير

ي162916
ن التمر11685كربالءذكرعلي محمد تف  240إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمرتضن محمود جمعة158749 241إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي حسن علوان128658 242إعداديةعير

ن حبيب جواد433994 ن التمر11685كربالءذكرحسير 243إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي حسن محمد123650 244إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدالعظيم علي عبدالعظيم433883 245إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرفيض ياس خضير157835 246إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعباس سعد عبدالشهيد163204 247إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكراثير عدنان حردان433898 248إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي سعيد احمد124165 249إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي قاسم محمد279604 250إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمهند فائز حافظ163397 251إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعباس خليل ابراهيم433990 252إعداديةعير

ن محمد عبيس124939 ن التمر11685كربالءذكرحسير 253إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن جواد كاظم123797 254إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمصطفن حسن هادي158373 255إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرحسن علي جاسم159406 256إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعلي احمد حمود129315 257إعداديةعير

ن163488 ن التمر11685كربالءذكرليث حميد عبدالحسير 258إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعباس جواد عباس129780 259إعداديةعير

ن158662 ن التمر11685كربالءذكرجاسم محمد حسير 260إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرمحمد رائد عبدالواحد433991 261إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرعبدالرحمن جاسم عاشق124486 262إعداديةعير

ن التمر11685كربالءذكرباسم محمد عبود123756 263دبلومعير

ن التمر11685كربالءذكرمسلم خضير عباس163311 264دبلومعير

ن عباس116541 ن التمر11685كربالءأنبىسهيله حسير 1بكالوريوسعير



ن التمر11685كربالءأنبىرقية حسن حمود280830 2بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىشيماء صالح بليبل493507 3بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىفكرت محمد صادق116083 4بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىنور عبدالكريم محمد544946 5بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىحنان جمال فائق107594 6بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىبيداء خضير عباس493550 7بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىاثار خضير عباس386745 8بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىدعاء حسون سلوم116359 9بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىسارة مناضل جاسم116552 10بكالوريوسعير

ن116196 ن التمر11685كربالءأنبىانفال رضا حسير 11بكالوريوسعير

اس حميد عطيه116361 ن التمر11685كربالءأنبىني  12بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىحميدة جياد عافص116190 13دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىراقية محمد ابراهيم116251 14دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىوفاء عارف كريم116424 15دبلومعير

ن موس116248 ن التمر11685كربالءأنبىسليمة حسير 16دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة خلف هاشم116352 17دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىارساء محمد ابراهيم434010 18دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىسيناء يعقوب يوسف497166 19دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىورود حسن مهدي107657 20دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىورود فاضل محسن116562 21دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىانوار حسان جواد116060 22دبلومعير

ين كريم عبد116365 ن التمر11685كربالءأنبىشير 23دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىايمان احمد حمود115981 24دبلومعير

اكيه خليل ابراهيم116303 ن التمر11685كربالءأنبىاشي  25دبلومعير

عدوية علي هاشم116058
ن التمر11685كربالءأنبى 26إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىارساء علي مهدي280823 27إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىنجالء حميد فرهود280818 28إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىمنال يونس جاسم116288 29إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىضخ عبدالسالم عبيد123976 1بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىمروى جليل كريم163344 2بكالوريوسعير

سارة علي كريم129975
ن التمر11685كربالءأنبى 3بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىنغم عبدالسالم حمزة159574 4بكالوريوسعير

ي433985
ن التمر11685كربالءأنبىصبا محمد سبب  5بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىسخ  محمد هادي158427 6بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىمروة فاضل عبدهللا163135 7بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة عيدان هاشم163349 8بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىثرى حسن عباس433915 9بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىورود فاضل عبدهللا163129 10بكالوريوسعير

زهراء سعيد علي279796
ن التمر11685كربالءأنبى 11بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىامتنان احمد حمود128568 12بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىضخ محمود جابر162713 13بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىوطفاء محمد حسن129505 14بكالوريوسعير

ن162703 ن التمر11685كربالءأنبىحوراء نارص حسير 15بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىميعاد محمد بدري158030 16بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىارساء حسن هادي130480 17بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء مطشر فاضل158408 18بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء عبدون عبيد130335 19بكالوريوسعير

ي بلم163218
 
ن التمر11685كربالءأنبىزهراء باف 20بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء صادق جعفر158571 21بكالوريوسعير



ن التمر11685كربالءأنبىسخ  سعد عبدالشهيد130563 22بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىبراء ناجح جواد158137 23بكالوريوسعير

ساره علي مهدي163195
ن التمر11685كربالءأنبى 24بكالوريوسعير

ن نعمة خفيف125433 ن التمر11685كربالءأنبىحنير 25بكالوريوسعير

ن128832 ن التمر11685كربالءأنبىرجاء حسن حسير 26بكالوريوسعير

 سعيد علي279226
ن ن التمر11685كربالءأنبىحنير 27بكالوريوسعير

ي عبداالمير130637 ن التمر11685كربالءأنبىسحر خير 28بكالوريوسعير

غدير عبدالحليم عبدعلي159490
ن التمر11685كربالءأنبى 29بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىحنان فندي راهي157922 30بكالوريوسعير

ايمان علي كريم433989
ن التمر11685كربالءأنبى 31بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىايمان محمد جابر163566 32بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىسخ  سعيد هاشم159111 33بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىنور مراد راهي129289 34بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىرجاء خليل كاظم130716 35بكالوريوسعير

ي163257
ن التمر11685كربالءأنبىدعاء عبدالكريم سبب  36بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىزينب ميثاق عبداالله130226 37بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىخزرج خضير عباس125163 38بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىسارة صباح رضا129607 39بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىنورس حسن رسهيد158611 40بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىمروج فاضل عبدهللا163434 41بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىرواء عزيران فاضل163520 42بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىزينة قاسم احمد159074 43بكالوريوسعير

ن جاسم163230 ن التمر11685كربالءأنبىهبة حسير 44بكالوريوسعير

يف163321 ن التمر11685كربالءأنبىارساء احسان رسر 45بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىازهار محمد حسن157949 46بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىرباب فضال بندر157881 47بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىدعاء خليل كاظم131172 48بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء زهير حمود157988 49بكالوريوسعير

ق عالوي ماجد159372 ن التمر11685كربالءأنبىاستي  50بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىندى رضا مخيلف129555 51بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىعلياء كريم خليل158161 52بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىضخ سعد عبدالشهيد159165 53بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىبتول عباس فاضل159501 54بكالوريوسعير

ن جاسم163443 ن التمر11685كربالءأنبىعبير حسير 55بكالوريوسعير

ن279117 ن التمر11685كربالءأنبىامينة حسن حسير 56بكالوريوسعير

ميادة مكي حمود130108
ن التمر11685كربالءأنبى 57بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىوفاء فائق مجدي129418 58بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىسناء مجيد ابراهيم162969 59بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىمبن سعد جواد129020 60بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىنشين ماجد حمزة124712 61بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىمروة ياس بشر130258 62دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىوفاء عقيل مطر124372 63دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىنور سمير جابر162765 64دبلومعير

ن عبداالمير163184 ن التمر11685كربالءأنبىدعاء حسير 65دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىمروة حميد جواد129152 66دبلومعير

ن163263 ن التمر11685كربالءأنبىدعاء نارص حسير 67دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة زهير حمود162727 68دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىاالء محمد رشيد131022 69دبلومعير

حنان قاسم علي129256
ن التمر11685كربالءأنبى 70دبلومعير



ن التمر11685كربالءأنبىدعاء كردي محمد162855 71دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىبتول خليل كاظم159445 72دبلومعير

ن سعد عباس159382 ن التمر11685كربالءأنبىبنير 73دبلومعير

ن طعمة159009 ن التمر11685كربالءأنبىنرجس حسير 74إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىرسل ستار مهدي124310 75إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىتبارك نؤاس كاظم158083 76إعداديةعير

نور علي خليل130126
ن التمر11685كربالءأنبى 77إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىنرجس مسلم خضير130944 78إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء كريم خليل159190 79إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىانوار فارس كريم279698 80إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزينب عمران هاشم123689 81إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىايمان زهير محسن158007 82إعداديةعير

ن عالوي163248 ن التمر11685كربالءأنبىعال حسير 83إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىتبارك رضا جاسم124571 84إعداديةعير

ي كاظم279103
ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة عبدهابن 85إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىغفران حميد ايوب129125 86إعداديةعير

ن125381 ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة نايف ياسير 87إعداديةعير

ن159393 ن التمر11685كربالءأنبىايمان مازن حسير 88إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة وليد علوان279128 89إعداديةعير

ن عباس159434 ن حسير ن التمر11685كربالءأنبىبنير 90إعداديةعير

ي163294
ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة محمد سبب  91إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىنور احمد حسن279092 92إعداديةعير

ن163527 ن التمر11685كربالءأنبىهديل اديب حسير 93إعداديةعير

جنات علي عبيد123719
ن التمر11685كربالءأنبى 94إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىايناس طاهر حسن159236 95إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىكوثر صالح عبيد433986 96إعداديةعير

ن عالوي159552 ن التمر11685كربالءأنبىرسل حسير 97إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء نضالدين رمضان163359 98إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىسارة سعيد هاشم163584 99إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىختام حسن هاشم129642 100إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىمنار حيدر صادق433889 101إعداديةعير

ن عليوي158343 اس حسير ن التمر11685كربالءأنبىني  102إعداديةعير

ي علي عباس129677
ن التمر11685كربالءأنبىتهابن 103إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىرسى فوزي عبيد130079 104إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء نعمة جابر123897 105إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىبراء حامد جابر124225 106إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزينب حسن موس163279 107إعداديةعير

ن نعمة خفيف125465 ن التمر11685كربالءأنبىبنير 108إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة بشير عباس279239 109إعداديةعير

ن130002 ن التمر11685كربالءأنبىدعاء اديب حسير 110إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىايمان حيدر جعفر163282 111إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىصبا عباس هادي279066 112إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة حسن هادي157818 113إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىذكرى فائق مجدي158704 114إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىهدى عبد هادي433995 115إعداديةعير

ن157728 ن التمر11685كربالءأنبىنور صباح حسير 116إعداديةعير

ي عبداالمير130697 ن التمر11685كربالءأنبىشهد خير 117إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىسخ  عبدالسالم عبيد163479 118إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىسخ  احمد محمد279163 119إعداديةعير



ن التمر11685كربالءأنبىحوراء صالح مهدي124532 120إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىنور محمد بليبل124588 121إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء ناظم خزعل493468 122إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىهدى محمد جواد158682 123إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىغصون عمار جابر433886 124إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة احمد جاسم163240 125إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىرقية سليم جواد159472 126إعداديةعير

ي عبداالمير130752 ن التمر11685كربالءأنبىرؤى خير 127إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء جواد كاظم158188 128إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىرنا خالد كريم128606 129إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزينب عبداالمير حبيب129379 130إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهراء طاهر حسن159202 131إعداديةعير

سالي ستار مهدي124262
ن التمر11685كربالءأنبى 132إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة هاشم عباس493517 133إعداديةعير

ن158542 ن التمر11685كربالءأنبىمكارم خالد محمدامير 134إعداديةعير

رانيا محمد تركي315109
ن التمر11685كربالءأنبى 135إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىرسل حسن حمود162802 136إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىاسياد رشيد حميد123773 137إعداديةعير

ايات محمد علي131145
ن التمر11685كربالءأنبى 138إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىنورالهدى مسلم خضير279786 139إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىبتول سعد عباس279733 140إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىنرجس شاكر محمود125189 141إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىفاطمة ماجد عاشق123740 142إعداديةعير

ن حسن نجم492506 ن التمر11685كربالءأنبىرنير 143إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىمالك هشام محمد129897 144إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزينب حيدر مضن433890 145إعداديةعير

ن سالم عباس162759 ن التمر11685كربالءأنبىبنير 146إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىشهد محمود جابر130045 147إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزينب فهد فاضل158209 148إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىمبن بدر عاشق162930 149إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىرسل عبدالحليم عبد125494 150إعداديةعير

ن صالح279777 ن التمر11685كربالءأنبىزينب حسير 151إعداديةعير

ن130174 ن التمر11685كربالءأنبىسناء حسن حسير 152إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىهاجر سليم طعمه162922 153إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىحوراء احمد خليل124507 154إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىنرجس يحبر عبود158064 155إعداديةعير

رسل علي حميد493467
ن التمر11685كربالءأنبى 156إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىاسيل هاشم عباس159329 157إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىغدير حسن حمود492522 158إعداديةعير

حوراء قاسم علي123636
ن التمر11685كربالءأنبى 159إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىضخ عدنان عبدالكاظم128968 160إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىنىه عبدالكريم علي125082 161إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىافتخار شاكر محمود124464 162إعداديةعير

 علي162708
ن ن التمر11685كربالءأنبىحليمة عبدالحسير 163بكالوريوسعير

ن التمر11685كربالءأنبىوفاء محمد هاشم163555 164دبلومعير

ن التمر11685كربالءأنبىمنال كاظم نارص163471 165إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىحسنة نعمة عبود163226 166إعداديةعير

ن التمر11685كربالءأنبىزهرة محسن مجباس159526 167إعداديةعير

ي40099 1دكتوراهالهنديه21686كربالءذكرحيدر جبار كرج 



ي291701 2ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرعالء محمد ناج 

3ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرعالء محمد حسن160535

4ماجستيرالهنديه21686كربالءذكراحمد صاحب حمادي557989

5ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرميثم عباس جواد557978

6ماجستيرالهنديه21686كربالءذكراحمد مهدي حسن39599

7ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرايهاب سلمان جواد40192

8ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرحيدر حسن جاسم160520

9ماجستيرالهنديه21686كربالءذكركرار هادي كريم557962

10ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرباقر عبدالفتاح مخي554906

11ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرعباس فاضل سلمان42583

12بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكريحبر عبدزيد محمد558001

ي558031  عريب 
ن 13بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرقاسم عبدالحسير

14بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد عباس حمد42463

ن413661 15بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرصفاء حامد هنير

ي413674 16بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرياس خضير مير

17بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعدنان رضا حمدان41851

ن41933 18بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرطارق محمدرضا حسير

19بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعباس طالب كاظم557779

 يحبر رسول557974
20بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمضن

21بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد شاكر جبار41528

22بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعبدالشهيد كاظم خلخال39420

23بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرسالم وحيد عجيل42271

24بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي وناس عباس41658

25بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي نجم عبد41424

26بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحمزة عبداليمة كاظم291628

27بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرجاسم جواد موس291663

28بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكررشيد سعيد عبد42537

29بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد عبدالواحد محيسن41703

30بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعقيل حمزة جابر42640

31بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحيدر حميد صالح161019

32بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرماجد عبدالزهره عاكول413604

33بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرسعدون جبار رحيم39944

34بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمشتاق جبار عسل291652

35بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحميد سعيد محمود558051

36بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرامير مهدي يوسف41902

37بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكررياض عبداليمة كاظم291571

ي محمد555898 38بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرغافل عبدالنب 

ي حسن موس413616
39بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحف 

40بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرنجاح علي هادي413670

41بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرفالح حسن مجهول41337

ن413598 42بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسن علي حسير

43بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعقيل سجاد محمد حسن291439

ي558014 44بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكررائد جبار كرج 

45بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعقيل سلمان جاسم291468

46بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراسامة نزار عبدالصمد160569

47بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرفضل جواد كاظم41438

48بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد صباح اسود413633

ي503356
49بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرضياء عبدزيد ماضن

50بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد عودة محمد42631



51بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكربهاء علي شنور40024

ن حنتوش رشيد160564 52بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

53بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرفائز حمود هادي41834

54بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرجالل طالب غركان39769

55بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرصادق محمدحسن خدام42512

56بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرنصير كاظم ضيف هللا37251

 علي39218
ن 57بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرسجاد عبدالحسير

58بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرايهاب عبدالرزاق مزعل291526

59بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي جواد كاظم39898

60بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرسمير علي مزعل56413

61بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرلواء سامي جواد291554

62بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكروليد جليل كاظم558073

63بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحيدر ظاهر كاظم41395

64بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرهاشم عباس كزار413611

65بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن رعد عبدالرزاق41582

66بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمدعلي كاظم عجيل41769

ن جليل39726 67بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي حسير

68بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد سالم نعمة40648

69بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد فاضل عمار413607

70بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرفالح حسن سجاد413609

71بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكريحبر اياد يحبر40258

72بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي عبدالجبار سلمان291485

73بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسام عبدالزهره عاكول41608

74بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد خالد عبدعلي558044

75بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد عالوي كاظم558079

76بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكربشار فاضل عنون42053

ي558026 77بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرقاسم فاهم ناج 

ن40222 78بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعباس علي عبدالحسير

79بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي طعمه مطرود557987

80بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحيدر عباس هاشم38826

ي291677 81بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرضياء محمد ناج 

ن413663 82بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد حامد هنير

83بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد جودي كاظم413672

84بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن حسن شالل41513

85بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمهيمن محمد هادي291714

86بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي حسن عبدالكاظم558047

87بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمهدي صالح عجس558063

88بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي ظاهر عبداليمة557964

ن41790 89بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسام رضا حسير

90بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد باسم قربوز557960

91دبلومالهنديه21686كربالءذكرحيدر عبدالزهره اسد42594

ن558070 92دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي عبداالمير عبدالحسير

93دبلومالهنديه21686كربالءذكرمحمد لطيف علي41977

94دبلومالهنديه21686كربالءذكرعادل عزيز جسام291596

ن413594 95دبلومالهنديه21686كربالءذكركفاح رسول حسير

ي41557  عريب 
ن 96دبلومالهنديه21686كربالءذكرعباس عبدالحسير

97دبلومالهنديه21686كربالءذكرخالد جواد عبيد387006

98دبلومالهنديه21686كربالءذكراحمد جاسم محمدعلي557969

99دبلومالهنديه21686كربالءذكرصالح مهدي حسن41366



100دبلومالهنديه21686كربالءذكرمحمد حمزة فليح42005

101دبلومالهنديه21686كربالءذكرصفاء عبدالحمزة مخيف558076

 علي ابراهيم558082
ن 102دبلومالهنديه21686كربالءذكرحسير

103دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي سلمان جواد40152

104دبلومالهنديه21686كربالءذكرجواد عباس جواد42447

 علي542392
ن 105دبلومالهنديه21686كربالءذكرعالء حسير

106دبلومالهنديه21686كربالءذكرعقيل عبدالزهرة كاظم291412

107دبلومالهنديه21686كربالءذكراحمد حسن علي42410

ن يارس160550 108دبلومالهنديه21686كربالءذكرمحمد حسير

109دبلومالهنديه21686كربالءذكرلؤي نجم عبد41350

110دبلومالهنديه21686كربالءذكرعالء عامر محمد42229

111دبلومالهنديه21686كربالءذكرمسلم عبداالمير محمود558072

112دبلومالهنديه21686كربالءذكربهاء محيسن كاظم41691

113دبلومالهنديه21686كربالءذكرزيد حسن مهدي456568

114دبلومالهنديه21686كربالءذكرعادل صالح بصيله41821

ن557984 115دبلومالهنديه21686كربالءذكرعمار غازي حسير

116دبلومالهنديه21686كربالءذكرحسن كاظم علي160580

117دبلومالهنديه21686كربالءذكرحسن عبدالكاظم محمد39989

118دبلومالهنديه21686كربالءذكرلؤي صالح محسن41813

119دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي جليل دخل40120

120دبلومالهنديه21686كربالءذكركرار فالح حسن37240

121دبلومالهنديه21686كربالءذكرعباس سعد يوسف42561

 عبيد عبدعلي41750
ن 122دبلومالهنديه21686كربالءذكرحسير

123دبلومالهنديه21686كربالءذكرحيدر سالم عبيد488383

124دبلومالهنديه21686كربالءذكرحيدر عبدجواد كاظم291491

125دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي جبار حميد41323

126دبلومالهنديه21686كربالءذكرامجد عبدالرسول شوكان456749

127دبلومالهنديه21686كربالءذكرحيدر عامر مزهر160467

128دبلومالهنديه21686كربالءذكرمحمد المصطفن عدنان حبيب557971

129دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي احمد حسن413666

130دبلومالهنديه21686كربالءذكرحازم محمد اسود558042

131دبلومالهنديه21686كربالءذكرمسلم محمود كاظم558053

132دبلومالهنديه21686كربالءذكرعقيل علي مزهر41991

ن386285 133إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحامد عبدالزهرة حسير

134إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمصطفن محمد كريم39178

135إعداديةالهنديه21686كربالءذكرسعد عباس عبدالكاظم291753

136إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحارث علي اسماعيل160557

ن503315 137إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحيدر جبار ياسير

ن عباس جواد39806 138إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير

139إعداديةالهنديه21686كربالءذكرامير جاسم محمد291620

1دكتوراهالهنديه21686كربالءذكرحيدر عيدان كريم69964

2ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرجمال كاظم عبيد413548

3ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرمهند كريم كاظم66314

4ماجستيرالهنديه21686كربالءذكرجهاد فيصل جهاد160590

 علي عبيد71197
5بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمرتضن

6بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعمار جاسم موجي299912

7بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحيدر اياد خضير37917

8بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمرتضن طالب غازي56496

9بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي هادي جاسم557469



10بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرفاضل نعيم جابر56598

 مكي عبدالحسن68654
ن 11بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

ي37417
12بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكركاظم جاسم راضن

13بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرزينب هاشم عبدالزهرة56392

14بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن حاتم صالح557472

ن موحان161274 15بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمدعلي عبدالحسير

16بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرخضن حمدي وهاب56395

17بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرامجد حيدر كاظم73086

ن صالح حنون557810 18بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

19بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد علي نعمة34547

20بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمرتضن عباس هجوج37928

ي66211
ن
21بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرطاهر عامر صاف

22بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد رزاق محمد56666

23بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعباس جاسم شاكر557600

24بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرغيث غانم وحيد413577

25بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعبدهللا مهدي غركان160646

ي صبار56397 26بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحسن مير

27بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكركرار احمد رحيم38571

28بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكركرار حيدر عليوي160677

29بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرقاسم هادي مري    ح56425

30بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد سلمان عبيد60283

31بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن محمد مظلوم413537

ن عبود حمزة413541 32بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

ن محسن56527 ن تحسير 33بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

34بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكركرار نعمة نور168603

ن عبدالزهرة557548 35بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد عبدالحسير

36بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرامجد صاحب سلمان293105

37بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد نجاح عبدالمحسن37826

38بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرسعد عادل عيس37355

39بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرماهر حاتم صالح557479

ن عبدالكاظم56643 40بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد حسير

41بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي ثابت وحيد56616

42بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمهند حسن هادي557452

43بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكريوسف حسن جاسم56584

 راجح عبدعلي37339
ن 44بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

45بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرميثم احمد هادي65931

ن70132 46بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي عبود ياسير

ن موحان160640 47بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمرتضن عبدالحسير

 حميد جي 64332
48بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن

49بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعباس جواد كاظم38538

50بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمجتب  حسن هادي62199

51بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد عبدالحليم هادي66764

52بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد فائز عبدالحمزة56388

53بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرابراهيم جودي كاظم65804

54بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرفراس سامي فرحان160691

55بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرزيد كريم مانع66430

 علي56469
ن 56بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرغيث حسير

ي داود66154 57بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكررضا مير

58بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرسيف صالح حنون68366



59بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد حسن هادي557642

ن66622 60بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد محمد حسير

61بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراكرم حاتم عطية56428

ن557726 62بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراكرم حيدر حسير

63بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرسيف مكي عالوي557561

64بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد خضير موشنة413572

65بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكركرار رضا صالح61460

66بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن عدنان نارص59724

67بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد هاشم عبدالزهرة58768

68بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحيدر حميد محمد555927

ن بلكت66237 69بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد حسير

70بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمرتضن حاتم عطية66654

71بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد سالم عباس557521

72بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمرتضن كريم عبدالكاظم557581

73بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد حميد طالب557893

74بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكركرار راقم رحيم37370

75بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي جاسم شاكر557892

76بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرسالم باسم قربوز66470

77بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي احمد رحيم56636

ن557595 ي عبدالحسير
78بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد تف 

79بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكريارس كريم رحيم65944

80بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد صاحب نعمة557559

81بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمرتضن محمد مظلوم413535

ي557578
ي كامل راضن

82بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرراضن

83بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد جبار عسل557627

ن عبدالكاظم56648 84بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراحمد حسير

ن صباح نوري56423 85بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

86بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن ماجد هادي413579

ن ظاهر عبداليمة56520 87بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

88بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسن حيدر عبدالكريم38551

89بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي حسن هادي37451

90بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرامير محمود عبد61940

91بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرزهير ثامر عباس66580

92بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكربراء كاظم مجيد68473

93بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن رزاق جابر413552

94بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد علي عبد413561

95بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسام حمدي وهاب413556

96بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرامير حيدر حسن37805

97بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكراركان عامر محمد38072

 محمدعلي56656
ن 98بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمحمد حسير

ن سعد عزيز72361 99بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

 علي عجة66691
ن 100بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

101بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرفالح حسن هادي557644

102بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن عادل رحمن413585

103بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعلي جواد كاظم66097

ي557569
104بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرامير سالم شمخن

105بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكركرار حيدر جبار37315

106بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرامير ضياء هادي56691

107بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرامير لؤي نجم161285



108بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعباس فاضل لفته56550

109بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكركرار محسن جعفر65993

110بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعباس علي عبيد38258

111بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكريوسف نجم ابراهيم150777

112بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرباسم محمد يوسف56489

113بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكررسمد ازهر عباس65920

 احمد خضير413569
114بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرمصطفن

ن رعد عبدالرزاق66710 115بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرحسير

116دبلومالهنديه21686كربالءذكركرار صبار مطلك66081

ن جاسم292707 117دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي عبدالحسير

118دبلومالهنديه21686كربالءذكرمنتظر احمد غنام557611

119دبلومالهنديه21686كربالءذكراحمد صبار جخيم56513

120دبلومالهنديه21686كربالءذكرمحمد عبدالزهرة عبيد63006

ي71039
121دبلومالهنديه21686كربالءذكرغازي مجيد شابن

122دبلومالهنديه21686كربالءذكرمحمد جاسم هجوج557572

123دبلومالهنديه21686كربالءذكراحمد محمد لطيف37270

124دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي ناظم وحيد64443

ن عليوي63660 125دبلومالهنديه21686كربالءذكرزينالعابدن حسير

126دبلومالهنديه21686كربالءذكرفؤاد اياد صالح72731

127دبلومالهنديه21686كربالءذكريوسف عبدعلي عبدالمحسن66193

ي مجهول66259
ن
128دبلومالهنديه21686كربالءذكراحمد صاف

129دبلومالهنديه21686كربالءذكرحسام احمد حميد292559

130دبلومالهنديه21686كربالءذكراحمد عبدالحليم هادي66739

ن جاسم محمد66487 131دبلومالهنديه21686كربالءذكرحسير

132دبلومالهنديه21686كربالءذكرمحمد كنطار عبد292757

133دبلومالهنديه21686كربالءذكرمصطفن نوري غركان278865

134دبلومالهنديه21686كربالءذكررقيب عالوي جي 273293

135دبلومالهنديه21686كربالءذكرزيد فاضل عباس413575

136دبلومالهنديه21686كربالءذكرمحمد كاظم نعمة71758

يف هنيدي56670 137دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي رسر

138دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي نجم عبود292749

ن557575 139دبلومالهنديه21686كربالءذكرعلي عدنان حسير

ن كاظم مجيد63531 140دبلومالهنديه21686كربالءذكرحسير

141إعداديةالهنديه21686كربالءذكرسجاد حسن جاسم557723

142إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعبدالعباس ستار مجيد57769

143إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد رسول مطر67661

144إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمجتب  جابر حميد38145

145إعداديةالهنديه21686كربالءذكرغيث عباس عجيل457053

146إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي عبدالمحسن مزهر37683

 علي عمران57096
147إعداديةالهنديه21686كربالءذكرخضن

غام علي داخل37705
148إعداديةالهنديه21686كربالءذكررصن

149إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمصطفن حاتم عطية56432

150إعداديةالهنديه21686كربالءذكربشار كريم كاظم168598

151إعداديةالهنديه21686كربالءذكركرار ازهر عباس65898

152إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسن ثامر عبيد67152

153إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد حسن جاسم37392

ن احمد عباس37961 154إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير

155إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي كاظم كسوب69463

ن جواد كاظم70887 156إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير



157إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعالء مجيد رحيم57305

ن عباس292581 158إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي حسير

159إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمدرضا كاظم عجيل67770

160إعداديةالهنديه21686كربالءذكرسجاد كاظم جاسم57152

161إعداديةالهنديه21686كربالءذكرامير ثامر عباس557848

162إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمرتضن فرات عبدالمحسن557806

163إعداديةالهنديه21686كربالءذكرسيف مهدي حسن67264

164إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد قاسم محمدرضا413565

165إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمدرضا خضن عباس557857

166إعداديةالهنديه21686كربالءذكراركان سلوم حسن557616

167إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعبدهللا شهاب حمد58134

ن موحان413528 غام عبدالحسير 168إعداديةالهنديه21686كربالءذكررصن

169إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي مخي عبدعلي456863

170إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد ستار جمر56450

171إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي مكي جاسم161175

ن مهدي حسن65870 172إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير

ن هادي62276 173إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمدباقر حسير

ن62430 174إعداديةالهنديه21686كربالءذكرسجاد عبداالله عبدالحسير

175إعداديةالهنديه21686كربالءذكرسيف محمد جهاد413571

176إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد زهير هادي413559

177إعداديةالهنديه21686كربالءذكرهيثم عمران محسن37787

178إعداديةالهنديه21686كربالءذكراحمد ميثم عبدالهادي63338

ن محمد عبادة57647 179إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير

ي157907
180إعداديةالهنديه21686كربالءذكرغيث علي راضن

181إعداديةالهنديه21686كربالءذكرجعفر وهاب رزاق73275

182إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد علي نجم73170

183إعداديةالهنديه21686كربالءذكررسول احمد هادي38692

184إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد ستار جبار557841

 رائد عبدعلي64404
ن 185إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير

186إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد عبدالمحسن مزهر56543

 علي57117
ن 187إعداديةالهنديه21686كربالءذكرسيف حسير

188إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي محمد جليب293050

ن شاكر58249 189إعداديةالهنديه21686كربالءذكراحمد حسير

190إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمنتظر عدنان حاتم61555

191إعداديةالهنديه21686كربالءذكرخالد سعد مجيد457202

192إعداديةالهنديه21686كربالءذكرصادق غسان محسن61302

ن زهير هادي457088 193إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير

ن زمان عوده67515 194إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير

195إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسن فالح حسن66173

196إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد عبدالرضا صاحب57187

197إعداديةالهنديه21686كربالءذكرالحكم حميد محمد556936

198إعداديةالهنديه21686كربالءذكركرار لؤي نجم65845

199إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد صالح حسن161293

200إعداديةالهنديه21686كربالءذكريوسف ضياء هادي60011

201إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد خضير موشنة456938

202إعداديةالهنديه21686كربالءذكراحمد ثامر مخي58368

203إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعبدالمجيد ربيع حسن56385

204إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي سالم بكوع58009

205إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمصطفن عباس هجوج293596



206إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي ميثم محسن57341

207إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمدعلي عبدالجبار كيلون66610

208إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحاتم ميثم عبدهللا56508

209إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد عبدالكريم كاظم59757

210إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي محمد عزيز68219

211إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمصطفن حيدر صاحب38672

212إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمؤيد محمد نارص34535

213إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي قاسم فارس557631

214إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمجتب  حسن فرحان70518

215إعداديةالهنديه21686كربالءذكركميل شاكر عبدالعزيز292664

ن69860 216إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمصطفن نارص حسير

217إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي محمد يوسف72161

ن سلمان72457 218إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي عبدالحسير

ن صبار جخيم56517 219إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير

220إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمؤمل حيدر عبدزيد71532

221إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد قاسم فارس557901

ن صالح حسن557895 222إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمعي 

223إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد رزاق جواد65787

224إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمسلم عبد حافظ60122

225إعداديةالهنديه21686كربالءذكراحمد فالح رسول68820

226إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي شاكر عبود557897

ي68575
ن
227إعداديةالهنديه21686كربالءذكرطارق عامر صاف

228إعداديةالهنديه21686كربالءذكرامير عزيز عبدالكاظم37943

229إعداديةالهنديه21686كربالءذكرامير حسن علي56405

230إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمصطفن جميل نوري160634

231إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعباس عبيد كاظم61819

232إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسن عباس هجوج292846

233إعداديةالهنديه21686كربالءذكربهاء سالم وحيد37770

234إعداديةالهنديه21686كربالءذكرفضل يحبر داخل557903

ن56453 235إعداديةالهنديه21686كربالءذكررسول رضا حسير

236إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد رضا عباس413563

237إعداديةالهنديه21686كربالءذكراحمد كاظم كسوب69666

238إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسن هادي جاسم557885

239إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي ماجد عبداالمير57385

ن61271 240إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسن عدنان حسير

241إعداديةالهنديه21686كربالءذكركرار احمد حسن413549

242إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمحمد عبدالهادي جابر557602

243إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعقيل صالح مهدي56539

اد66278 244إعداديةالهنديه21686كربالءذكركرار احمد رسر

245إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمسلم كاظم حمزة71443

246إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمنتظر زيد صادق292733

247إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعبدهللا احمد هاشم38124

248إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمصطفن فرات عبدالمحسن38587

249إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمهدي عادل صالح64978

250إعداديةالهنديه21686كربالءذكرايمن حيدر كاظم72935

251إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحيدر سليم كريم58191

252إعداديةالهنديه21686كربالءذكرسمير حسن فرحان71874

253إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحيدر فالح حسن56523

254إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعبدهللا جواد كاظم63911



255إعداديةالهنديه21686كربالءذكرمنتظر عبود حمزة413546

256بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكركاظم وناس كاظم292225

257بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرعباس زكري رشيد161244

258بكالوريوسالهنديه21686كربالءذكرنارص غازي علي557634

259إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعباس فاضل فرمان161226

260إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسن مانع موس56417

ن محسن فهد557523 261إعداديةالهنديه21686كربالءذكرحسير

262إعداديةالهنديه21686كربالءذكرعلي نوري عباس57589

263إعداديةالهنديه21686كربالءذكروسام كاظم حمزة60350

ى رحيم صادق291752 1بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىبشر

2بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىصبا غانم جاسم41881

3بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب رزاق حمودي42608

4بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىبلسار عبدالرزاق مزعل291508

5بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىبيادر صالح بصيلة160574

اس عبداالمير عيس160479 6بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىني 

7بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب محمود كاظم160543

8بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىسحر عزيز جاسم413600

زمن عبدعلي كاظم42616
9بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبى

10بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىاحالم عباس نارص272390

11بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىندى مهدي عجة558039

12بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىشكرية محمود كاظم39282

13بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنهاد حسن كاظم557997

14بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىسهام حسن عبد558024

15بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىرحمة صالح جواد557958

16بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىصابرين عزيز كريم442523

17بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىساجدة محمد عبدالسادة558020

18بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينه ماجد عبداالمير42328

19بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىمنال كريم عليوي413613

20بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزهراء زهير رضا39870

ن فليح جري    ح161007 21بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىحنير

ي محمد41377
22بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىهديل وصفن

23بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىفاطمة محمد مهدي40310

24بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىرحاب قحطان عدنان40372

ي41647 25بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزيناه جبار ناج 

26بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىمبن احمد هاشم456603

27بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزهراء عبدالجبار كيلون41737

28دبلومالهنديه21686كربالءأنبىنجاة رزاق حمود557980

29دبلومالهنديه21686كربالءأنبىبسام محمد كريم42350

30دبلومالهنديه21686كربالءأنبىحنان عبدالرزاق عبداالمير42569

31دبلومالهنديه21686كربالءأنبىنجاة سلمان محسن413602

32دبلومالهنديه21686كربالءأنبىفردوس حبانه جودة41409

33دبلومالهنديه21686كربالءأنبىساجدة حبيب هادي38968

34دبلومالهنديه21686كربالءأنبىانتصار رزاق هاشم41593

ي محمد39093
35دبلومالهنديه21686كربالءأنبىرغد وصفن

ن40412 فاطمة محمدعلي عبدالحسير
36دبلومالهنديه21686كربالءأنبى

37دبلومالهنديه21686كربالءأنبىهدى عيدان كريم41453

38دبلومالهنديه21686كربالءأنبىمبن محمد سلمان39451

ن41624 39دبلومالهنديه21686كربالءأنبىغفران حامد حسير

40دبلومالهنديه21686كربالءأنبىارساء جواد نعمة413603



41دبلومالهنديه21686كربالءأنبىزهراء مهدي جعوال42544

42دبلومالهنديه21686كربالءأنبىاحالم سلمان طاهر40064

43دبلومالهنديه21686كربالءأنبىابتسام رزاق جواد557966

44دبلومالهنديه21686كربالءأنبىزينب حسن علي160506

45دبلومالهنديه21686كربالءأنبىصبا كريم جهاد39523

46دبلومالهنديه21686كربالءأنبىدعاء عيدان كريم40611

47إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىاثير فاضل وداعة39665

48إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىسعدية بكوع صكر413627

49إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب علي عزيز557995

ن66371 1ماجستيرالهنديه21686كربالءأنبىزينة جودة حسير

2ماجستيرالهنديه21686كربالءأنبىزينب راغب يحبر69345

 علي56661
ن 3ماجستيرالهنديه21686كربالءأنبىوفاء حسير

4بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىاشواق هادي عباس56447

5بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزهراء عقيل حمزة56651

6بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىسارة صباح نوري72681

7بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىوحيدة حاكم جواد56441

8بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزهراء ماجد عبداالمير62317

9بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىاحالم فاضل كاظم413557

10بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىحنان عباس جي 65830

11بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىارساء مكي جاسم160615

12بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب احمد هاشم66297

ن292447  علي حسير
ن 13بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىحنير

14بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىغيداء عبداالمير كاظم37883

15بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىريا رياض محسن56485

16بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىميسلون حميد صالح63793

17بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب سامي عزيز160670

18بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنادية محمدحسن خدام66031

19بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىايات زجر حسن56444

20بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنشين نعمة عبداالمير56411

21بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىهند عبدالحليم هادي56377

اسماء علي كريم56381
22بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبى

23بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىاسماء نزار عبدالواحد37300

ن حسن كاظم59929 24بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىبنير

25بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىرقية سالم حسن413578

26بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىحوراء صبيح حميد38080

27بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنشين خليل سعيد57914

28بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب صادق كاظم160654

29بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىدنيا عباس جاسم292346

ي413554 30بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىدعاء خالد ناج 

ن عدنان عبدالسجاد66596 31بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىحنير

32بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب علي جدوع56608

33بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىرسى يوسف مهدي292614

34بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىصفا ميثم سلمان295695

35بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىدعاء فاضل عباس56460

36بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىسمية يحبر عبدزيد292606

37بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىفرح محمد حسن457185

ن عبدالزهرة557553 38بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىحوراء عبدالحسير

39بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىاسيل عباس فاضل161059

40بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىايمان عصام عبدالمحسن456335



41بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىشهد صالح عباس71970

سارة فاضل علي59813
42بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبى

43بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنبا هالل مجدي160621

44بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزهراء منعم نارص555913

45بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىحليمة جاسم هاشم292979

46بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىالتفات محمد موس557867

47بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىغيداء كريم مانع292442

48بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىسارة محمد فدعوس62030

49بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىرهام كاظم عنون56384

ن عبدالزهرة عبد63179 50بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىحنير

51بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىفاطمه محمد جعفر457030

52بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىاروى صفاء هادي38501

53بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنور عبدهللا مزهر65775

54بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىايمان حمزة بدر292428

ورود علي مجيد67065
55بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبى

56بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزهراء مهدي كاظم56869

ن557727 57بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزهراء حيدر حسير

58بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىعلياء نارص لفته56457

59بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىسخ  محمدعلي نجم292508

60بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنور يحبر عبدزيد292596

61بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىغفران حميد شاكر56610

62بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىعال حيدر محمد557490

63بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىميس عقيل جواد484647

64بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىبيداء عبيد نهير161271

65بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنبا غانم وحيد292574

66بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىايمان سالم عباس161095

67بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىاية امير جاسم503345

68بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىهدى عباس نواف38627

69بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب خبط هادي66566

ن جاسم292694 70بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىمودة عبدالحسير

71بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنور قاسم مرزوك160598

72بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب مهدي جعوال38060

73بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىالره كاظم عبيد161259

74بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىوالء نارص محمد161185

75بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب قاسم مجيد56932

76بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىدعاء ستار فاضل37661

77بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب محمدرضا خضير59478

78بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىغسق صباح حسن38327

79بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىسخ  عبدالستار محمود56492

80بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىسارة محمد عباس56437

81بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىدنيا عبداالمير عليوي555915

82بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزمن سعيد محسن56641

83بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىنور جليل عباس557621

84بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب فليح حسن557878

85بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىوفاء عيدان كريم65955

86بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىعال عباس نواف38610

87بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىوفاء حسن هادي557639

88بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىزينب يحبر عبدزيد292901

89بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىمروة حمزة عبدالصاحب56605



ن66399 90بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىليل جودة حسير

91بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىارساء فهد غانم557613

92بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىازهار عبداالمير عليوي555919

93بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىايات هادي حسن56418

ن60080 94بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىاكرام محمدرضا حسير

95بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىدعاء حامد كشاش557591

96بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىهبة سعد مجيد56631

ن279949 97بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىرونق جبار جعير

98بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىفاطمة حميد صالح160662

99بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىهبة حسن جاسم34561

100بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىفاطمة غازي مانع66018

101بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىحوراء مهدي صالح557498

102دبلومالهنديه21686كربالءأنبىصابرين حميد كاظم66554

103دبلومالهنديه21686كربالءأنبىنور عيدان كريم65857

104دبلومالهنديه21686كربالءأنبىعلياء سعيد جي 557588

105دبلومالهنديه21686كربالءأنبىابتهال محمد كاظم488384

106دبلومالهنديه21686كربالءأنبىزهراء مهدي كاظم57692

107دبلومالهنديه21686كربالءأنبىرونق محمد فدعوس38092

108دبلومالهنديه21686كربالءأنبىرغد عباس هجوج160701

109دبلومالهنديه21686كربالءأنبىقاهرة عزيز كريم56409

110دبلومالهنديه21686كربالءأنبىايمان حميد كاظم69745

111دبلومالهنديه21686كربالءأنبىانتصار داخل حمداوي58979

حوراء ماجد عبدعلي56762
112دبلومالهنديه21686كربالءأنبى

113دبلومالهنديه21686كربالءأنبىامنة سالم عبد72265

سالي عبدهللا عبد37855
114دبلومالهنديه21686كربالءأنبى

115دبلومالهنديه21686كربالءأنبىحوراء حميد كاظم66530

116دبلومالهنديه21686كربالءأنبىارساء علي فيصل56735

117دبلومالهنديه21686كربالءأنبىانعام محمد عبدالواحد56472

118دبلومالهنديه21686كربالءأنبىسها عبدهللا عبد292476

119دبلومالهنديه21686كربالءأنبىانوار عبدالكاظم محمد59618

زهراء حسن علي160683
120دبلومالهنديه21686كربالءأنبى

121دبلومالهنديه21686كربالءأنبىابتسام حسن جواد57498

122دبلومالهنديه21686كربالءأنبىسخ  صباح اسود66133

123دبلومالهنديه21686كربالءأنبىفاطمة عاشور عبيد37993

ن56464 124دبلومالهنديه21686كربالءأنبىزهراء رياض حسير

اق كاظم عجيل56501 125دبلومالهنديه21686كربالءأنبىالي 

126إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىفاطمة حسن عبدزيد57857

اساور علي كاظم57980
127إعداديةالهنديه21686كربالءأنبى

128إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىرسل محمد حسن457165

129إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىفاطمة صالح مهدي64543

فاطمة ثائر سامي61768
130إعداديةالهنديه21686كربالءأنبى

131إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىنور صاحب جابر65885

ن ثائر عليوي38119 132إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىام البنير

مروة محمدعلي حسن413583
133إعداديةالهنديه21686كربالءأنبى

134إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىختام جليل علكم68285

135إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىفاطمه بشير عبدالكاظم193421

ن37436 136إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىمريم هادي حسير

هدى هادي عبدعلي413573
137إعداديةالهنديه21686كربالءأنبى

138إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب ضياء حسن61350



139إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىحوراء كمال اموري59060

140إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىابتهال قحطان عدنان72602

 عبدعلي557882
ن 141إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب حسير

142إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىتبارك محمود كاظم557938

143إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىمريم عقيل حمزة64838

144إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزهرة ميثم هادي56478

145إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزهراء احمد كاظم65967

ن رحمان38202 ن حسير 146إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىام البنير

ي56389 147إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىسماء محمد ناج 

148إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىمريم نعمة عبداالمير161114

ن59850 نورالهدى علي عبدالحسير
149إعداديةالهنديه21686كربالءأنبى

150إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىحوراء رعد مهدي557894

151إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىبسمة حامد قربوز71336

152إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىمريم محمود نبات66420

153إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىارساء مهدي كاظم56804

154إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىرقية عقيل حمزة34555

155إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزهراء عدنان نارص37283

156إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىرسل كفاح مهدي37908

157إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزبيدة ستار جبار299902

158إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىفضة ثائر عليوي64240

ي حمدي وهاب456820
159إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىتف 

ن احمد هاشم69196 160إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىبنير

161إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىمروة عزيز عبدالكاظم37952

ن فجر57465 162إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىرسل حسير

163إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزهراء صالح حسن557813

164إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىشهد كريم محمد66545

165إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزهراء احمد عبود161194

166إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىاثمار محمد فدعوس62116

167إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب سهيل صالح275155

فاطمة سمير علي70333
168إعداديةالهنديه21686كربالءأنبى

169إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب عبدالكريم رحيم58301

170إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب ثاثر سامي168592

171إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىفضاء صبيح حميد345995

172إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىنبا حسن هاشم557801

ن56566 173إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىريام محمد حسير

174إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىحوراء جواد كاظم557732

175إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزهراء حسن عبدزيد557606

176إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب ثابت وحيد56624

177إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب حيدر علي70264

178إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىسلوى موس عبدعلي57369

179إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىامنة عبدالحليم هادي70970

180إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىرواء مهدي كاظم56847

نور رائد عبدعلي161143
181إعداديةالهنديه21686كربالءأنبى

182إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىسخ  فالح حسن61658

183إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب علي شاكر57430

184إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىدعاء ميثاق سعدي67197

رسل ماجد عبدعلي72062
185إعداديةالهنديه21686كربالءأنبى

186إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىطيبة مهدي جعوال38085

187إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىموج صالح مهدي64668



188إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىهدى حميد عبيد413531

189إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىمروة كتاب سلمان557565

190إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىتبارك فالح حسن160606

191إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىبشائر خالد جعفر557624

192إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىزينب حيدر محمد557825

ن نعمة56776 193بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىهند حسير

194بكالوريوسالهنديه21686كربالءأنبىفاطمة عذاب عبدالواحد38227

195دبلومالهنديه21686كربالءأنبىهناء كاظم ضيف هللا56579

196إعداديةالهنديه21686كربالءأنبىهيفاء كريم شياع413567

ي21687كربالءذكرحامد جبار شلواح179712 1ماجستيرالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكررياض عبدزيد كاظم260052 2ماجستيرالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراباذر ماجد عبدعون260140 3ماجستيرالجدول الغرب 

ن عباس321980 ي21687كربالءذكريوسف حسير 4بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد فاضل عباس159624 5بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرليث محمدعلي حسن262829 6بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسن نجم عبود179998 7بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر محمد كاظم260100 8بكالوريوسالجدول الغرب 

هان حاجم262814 ي21687كربالءذكرنعمه رسر 9بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصالح عبدالهادي جابر547007 10بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعباس خضن مخيف159649 11بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعبدالكريم عبدالهادي جابر547005 12بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعامر حسن جاسم159629 13بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد عادل موس179863 14بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحامد عبادي عبدعلي260131 15بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركامل غائب عطشان159645 16بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكررياض محمد سلمان180678 17بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي هادي موس180111 18بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرثائر صباح علي468802 19بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرطه نور محمد546941 20بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكريارس هادي موس179692 21بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسن دجيل عبد325471 22بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكروهاب رزاق عبد180098 23بكالوريوسالجدول الغرب 

ي325502
ي21687كربالءذكركرار انور شمخن 24بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي عباس حسن468813 25بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصالح مهدي عبد180605 26بكالوريوسالجدول الغرب 

ن179809 ي21687كربالءذكرقاسم علي حسير 27بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرهاشم معيوف عبد180244 28بكالوريوسالجدول الغرب 

ار نعمة علي321381
ي21687كربالءذكررصن 29بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرزهير نجم عبود180115 30بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسام جبار جودة322607 31بكالوريوسالجدول الغرب 

ن عزيز جبار179849 ي21687كربالءذكرحسير 32بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكررسمد احمد عبدالعباس260042 33بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرزيد يحبر محمد321498 34بكالوريوسالجدول الغرب 

ن468814 ي21687كربالءذكراكرم صباح حسير 35بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعالء عطشان عطية180070 36بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد عباس وحيد260058 37بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد ثابت راشد468791 38بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي محمد حجيل468797 39بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرميثم صالح عبدالرضا159617 40بكالوريوسالجدول الغرب 



ي21687كربالءذكرظافر فاضل عبود322724 41بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي حسن رحيم179719 42بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر عبدعلي جعفر260076 43بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرامجد احمد عبدالعباس179970 44بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركرار فاضل كاظم180686 45بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرابراهيم فائز محمدعلي547032 46بكالوريوسالجدول الغرب 

ي325476
ي21687كربالءذكرانور علي راضن 47بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرفاضل عباس محمد179764 48بكالوريوسالجدول الغرب 

ن180624  علي معير
ن ي21687كربالءذكرحسير 49بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر نعيم ذياب547008 50بكالوريوسالجدول الغرب 

ن179751 ي21687كربالءذكرصالح حامد حسير 51بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعادل حسن جاسم543920 52بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمهند رضا عبيد468793 53بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرفائز معز جاسم468808 54بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد كريم عبدالكاظم321437 55بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسام عامر عبيد547006 56بكالوريوسالجدول الغرب 

ن325494 ي21687كربالءذكرسمير مرزوك حسير 57بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراركان سالم هاشم320456 58بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرنصير مغير عبدعون325444 59بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد هادي عباس260093 60بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسالم كشاش عبدالعباس180662 61بكالوريوسالجدول الغرب 

 عبدعلي جودة260034
ن ي21687كربالءذكرحسير 62بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكررياض عبدالسجاد محمد468788 63بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرغيث علي هاشم468787 64بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرامير سمير مطرود260085 65بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركوكب محمد عبدالزهرة325310 66بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسن يونس علي260108 67بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي عباس طالب322758 68بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد عبدالكاظم محمد468806 69دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرماجد فخري احمد159642 70دبلومالجدول الغرب 

 علي179704
ن ي21687كربالءذكرعلي حسير 71دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمظفر طالب جياد180655 72دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد اسماعيل حمود547012 73دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسون اسماعيل حمود180035 74دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسعيد حميد رسول180011 75دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكررسول نعمة محسن325523 76دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد جودة جاسم180020 77دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصادق عزيز حمود159610 78دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد علي محمد543894 79دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسن هادي حسن468800 80دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرفؤاد معطي عبدالمنعم180058 81دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرخضير عبيس حمادي291282 82دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكربشير عبدالكاظم خضير179730 83دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمود صاحب جواد179935 84دبلومالجدول الغرب 

ي260239
ي21687كربالءذكرحيدر انور شمخن 85دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسمير مطرود نارص325486 86دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراكرم رضا عبيد547011 87دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكروهب عاصم عبداالمير321078 88دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصالح هاشم حسن179742 89دبلومالجدول الغرب 



ي21687كربالءذكروسام احسان مردان179841 90دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرميثاق علي كاظم260147 91دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكررائد رياض جريو320267 92دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراكرم خليل شاكر260120 93دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي عبداالمير جاسم546921 94دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكررعد حامد رزاق325186 95دبلومالجدول الغرب 

ن179825 ي21687كربالءذكرحيدر رياض حسير 96دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي مهدي جودة262844 97دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسن علي موس547014 98دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرميثم عواد محيسن180637 99دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحبيب طارق طيغان547024 100دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي طالب عبيد547025 101دبلومالجدول الغرب 

 علي557294
ن ي21687كربالءذكركاظم حسير 102إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي احمد جودة262795 103إعداديةالجدول الغرب 

ي322792
 علي راضن

ن ي21687كربالءذكرحسير 104إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرفراس حيدر مردان320400 105إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرميثم عقيل حسن546961 106إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي هادي طراد260169 107إعداديةالجدول الغرب 

ن جي 159655 ي21687كربالءذكرنارص حسير 108إعداديةالجدول الغرب 

ن180652 ي21687كربالءذكرمحمد موس حسير 109إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمود ناظم فرحان144244 1ماجستيرالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسجاد نارص هادي156116 2بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي داخل عبد144218 3بكالوريوسالجدول الغرب 

 عبدعلي وحيد144220
ي21687كربالءذكرمصطفن 4بكالوريوسالجدول الغرب 

ن152308 ي21687كربالءذكرحسن علي حسير 5بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد ماجد عباس144913 6بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد عباس محمد144824 7بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكررحمن احمد مخي547018 8بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمرتضن عبدالزهرة عباس147067 9بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرباسم عاصم عبداالمير468762 10بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركرار عداي عطشان263157 11بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرغيث جالل رضا144242 12بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصادق جعفر عبداليمة325103 13بكالوريوسالجدول الغرب 

ن عبدالرزاق خضير146099 ي21687كربالءذكرحسير 14بكالوريوسالجدول الغرب 

ن حسن262932 ي21687كربالءذكرعلي عبدالحسير 15بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكروسام صادق حسن468837 16بكالوريوسالجدول الغرب 

ن مردان144465 ي21687كربالءذكرعبدالحميد حسير 17بكالوريوسالجدول الغرب 

ن حسن547035 ي21687كربالءذكراكرم حسير 18بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمنتظر حسن هادي546917 19بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر حسن هادي546982 20بكالوريوسالجدول الغرب 

 عبداالمير علي144421
ن ي21687كربالءذكرحسير 21بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرجعفر صادق حسن468864 22بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد طه صاحب144250 23بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد حيدر رسول546998 24بكالوريوسالجدول الغرب 

 علي262991
ن ي21687كربالءذكرعالء حسير 25بكالوريوسالجدول الغرب 

ن ثامر هادي144980 ي21687كربالءذكرحسير 26بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمصطفن تكليف عبدالرضا148744 27بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد رزاق علي547022 28بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد سمير جبار320120 29بكالوريوسالجدول الغرب 



ي21687كربالءذكرمحمد حسون زيدان146214 30بكالوريوسالجدول الغرب 

ن عباس345999 ي21687كربالءذكرحيدر حسير 31بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرذوالفقار فاضل محسن144848 32بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسامر سمير مهدي144629 33بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر مهدي جودة146975 34بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد زبالة عبدالعباس144486 35بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعقيل عباس علي546971 36بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرجعفر صادق علي144255 37بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرايهاب كريم عبدالكاظم321883 38بكالوريوسالجدول الغرب 

ن مردان144481 ي21687كربالءذكرمحمد حسير 39بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعبدهللا ساجد عبدعلي145972 40بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرامجد عاشور جاعد260000 41بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد علي عبدالكريم146202 42بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد جاسم محمد543895 43بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصادق علي محمد468733 44بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحمد عليوي نايف152517 45بكالوريوسالجدول الغرب 

ن147122 ي21687كربالءذكرحيدر علي حسير 46بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرفاضل عباس عبد468727 47بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمسلم حميد مجيد155467 48بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرجاسم ساجد جاسم151598 49بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي فاضل عباس262977 50بكالوريوسالجدول الغرب 

ن144246 ي21687كربالءذكراحمد سليم عبدالحسير 51بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرالمؤمن نوري فاضل468715 52بكالوريوسالجدول الغرب 

ن صيوان546988 ي21687كربالءذكرحازم حسير 53بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسالم خالد حسون146135 54بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر عبدالحسن علي144472 55بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسن سالم عبدزيد325431 56بكالوريوسالجدول الغرب 

ي259946 ي21687كربالءذكرايوب حسن ناج  57بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمالك عباس جاسم319670 58بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسن راجح عبدالكريم263318 59بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي يونس علي262923 60بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرماهر سمير مهدي144365 61بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعقيل علي حبيب146372 62بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصالح مهدي حميد144228 63بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكررسول عبدهللا عبدالكاظم148772 64بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعباس رشيد حميد146818 65بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمصطفن خليل كاظم546994 66بكالوريوسالجدول الغرب 

ن144235 ي21687كربالءذكرامير صباح حسير 67بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعبدالرحمن جعفر ابراهيم144927 68بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي محمد حكمت259992 69بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي عبدهللا محيل144375 70بكالوريوسالجدول الغرب 

ن عبداالئمة155643 ي21687كربالءذكرضياء عبدالحسير 71بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراثير عبداالمير يوسف144245 72بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسالم منعم حمود263238 73بكالوريوسالجدول الغرب 

 علي عظيم259970
ن ي21687كربالءذكرحسير 74بكالوريوسالجدول الغرب 

غام احمد عبدعلي150462
ي21687كربالءذكررصن 75بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرقاسم فليح حسن546990 76بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصالح جعفر عبدالمهدي146001 77بكالوريوسالجدول الغرب 

ن جاسم546922 ي21687كربالءذكرجبار حسير 78بكالوريوسالجدول الغرب 



ي21687كربالءذكركرار عباس عبدالكاظم144361 79بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكروالء عبود جاسم146567 80بكالوريوسالجدول الغرب 

ن156391 ن سالم حسير ي21687كربالءذكرحسير 81بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصالح مهدي جودة146939 82بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركرار رسول فرهود144237 83بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرزمن حسن فيصل144222 84بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرخالد ماجد عباس144216 85دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرفالح حسن عبيد144215 86دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكربشير سمير مطرود144390 87دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركاظم جواد كاظم152018 88دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمثبن كاظم عودة144474 89دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعالوي سجاد شهيد144225 90دبلومالجدول الغرب 

ن عظيم144488  حسير
ي21687كربالءذكرمصطفن 91دبلومالجدول الغرب 

 علي144382
ن ي21687كربالءذكراحمد حسير 92دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركرار طعيمة عبد319110 93دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر كريم كاظم144368 94دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي طالب جبار156029 95دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر نعمة علي319888 96دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر مهدي حميد144230 97دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكريارس فاضل عبدالكاظم321575 98دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرامير رعد حسون144240 99دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمنتظر علي محمد468776 100دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر عبداالمير جاسم144227 101دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرامير طالب حسن144470 102دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرداود سلمان غضيب262940 103دبلومالجدول الغرب 

غام عباس عبدالكاظم152202 ي21687كربالءذكررصن 104دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرطاهر توفيق جاسم144378 105دبلومالجدول الغرب 

ن144423 ي21687كربالءذكرحسن عبدهللا عبدالحسير 106دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرهيثم صالح عبدالرضا144232 107دبلومالجدول الغرب 

ن متعب319156 ي21687كربالءذكرعبدالرزاق عبدالحسير 108دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي صالح عبدالرضا151865 109دبلومالجدول الغرب 

ي152360
ي21687كربالءذكرمحمد باسل غبن 110إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسجاد سمير مهدي156000 111إعداديةالجدول الغرب 

ن صباح كاظم144238 ي21687كربالءذكرحسير 112إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد عبيد فرحان263331 113إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد قاسم رزاق144446 114إعداديةالجدول الغرب 

ن547016 ي21687كربالءذكرزيد علي حسير 115إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمجتب  فاضل كاظم144258 116إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرجاسم محمد عبداالئمة152571 117إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركرار رياض جريو152105 118إعداديةالجدول الغرب 

ن154099 ي21687كربالءذكرانور عدنان حسير 119إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرذوالفقار حيدر عزيز155889 120إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركاظم علي كاظم263202 121إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي عباس عبد468862 122إعداديةالجدول الغرب 

ن262898  علي حسير
ي21687كربالءذكرمرتضن 123إعداديةالجدول الغرب 

ن151441 ن عبدالحسير ي21687كربالءذكركرار حسير 124إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد ميثم حمدي156288 125إعداديةالجدول الغرب 

ن155616 ي21687كربالءذكرعبدهللا ناظم عبدالحسير 126إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمصطفن حامد عبد144919 127إعداديةالجدول الغرب 



ي21687كربالءذكرامير فاضل كاظم151545 128إعداديةالجدول الغرب 

ن152448 ي21687كربالءذكرعمار ميثم حسير 129إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي فائق علوان144387 130إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركرار نارص كاظم547027 131إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمنيب حيدر رسول546978 132إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكروارث نعمه حمزه144416 133إعداديةالجدول الغرب 

 علي150396
ن ي21687كربالءذكرسجاد حسير 134إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرليث محمد فاضل144388 135إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد عباس محمدرضا144224 136إعداديةالجدول الغرب 

ن احمد جودة150536 ي21687كربالءذكرحسير 137إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمصطفن محسن موس263291 138إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر شاكر كريم468708 139إعداديةالجدول الغرب 

ن144419  علي حسير
ن ي21687كربالءذكرحسير 140إعداديةالجدول الغرب 

ن151922 ي21687كربالءذكرعلي ناظم عبدالحسير 141إعداديةالجدول الغرب 

ن طالب جخيم144491 ي21687كربالءذكرحسير 142إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد جبار عليوي144372 143إعداديةالجدول الغرب 

ن حسون151655 ي21687كربالءذكرعلي حسير 144إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد باقر حسن321706 145إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمود رسحان مهدي144251 146إعداديةالجدول الغرب 

ن155580 ي21687كربالءذكرمحمد ناظم عبدالحسير 147إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي خالد رحيم263191 148إعداديةالجدول الغرب 

ن144241 ي21687كربالءذكرمنتظر كريم عبدالحسير 149إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد نعمة صالح259964 150إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركرار رسول نارص468741 151إعداديةالجدول الغرب 

ن259959 ي21687كربالءذكرعلي حامد حسير 152إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي رشيد حميد39377 153إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسن عواد حسن468746 154إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسعد ستار كريم155916 155إعداديةالجدول الغرب 

 خضير عبدعلي155540
ي21687كربالءذكرمصطفن 156إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراركان مهدي علي144467 157إعداديةالجدول الغرب 

ي319216
ي21687كربالءذكرمحمد علي راضن 158إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعبدهللا زياد طارق547009 159إعداديةالجدول الغرب 

ي151560
ن صباح سبب  ي21687كربالءذكرحسير 160إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمؤمل توفيق جاسم144381 161إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكركرار سمير مهدي155684 162إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكراحمد ماهر نعمة262880 163إعداديةالجدول الغرب 

ن عواد كاظم152427 ي21687كربالءذكرحسير 164إعداديةالجدول الغرب 

ن فاضل144226 ي21687كربالءذكركرار تحسير 165إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي سجاد عواد151524 166إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسيف عامر محيل155447 167إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرقاسم حسن عودة156072 168إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي مهدي حميد144229 169إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي رسول نايف151966 170إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد فاضل عباس151375 171إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي سلمان جواد259936 172إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي حيدر رسول547026 173إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمسلم ستار عبداالمير468758 174إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعمار عبدزيد مطلب263174 175إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرزيد عبداالله عباس151576 176إعداديةالجدول الغرب 



ي21687كربالءذكرقاسم حيدر مردان263005 177إعداديةالجدول الغرب 

ن151890 ي21687كربالءذكرغيث نزار معير 178إعداديةالجدول الغرب 

ن فاضل غائب259977 ي21687كربالءذكرحسير 179إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكربالل عباس عبود151686 180إعداديةالجدول الغرب 

ن كريم مطرود319028 ي21687كربالءذكرحسنير 181إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي فيصل جابر546970 182إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر رسول فرهود144236 183إعداديةالجدول الغرب 

ن باقر عبدالرضا144449 ي21687كربالءذكرحسير 184إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمهيمن باسم محمدعلي468753 185إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي حيدر عبدالحسن155963 186إعداديةالجدول الغرب 

ن155424 ن عدنان حسير ي21687كربالءذكرحسير 187إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمجتب  علي محمد468737 188إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسن مجيد حميد155388 189إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمجتب  حامد جبار155358 190إعداديةالجدول الغرب 

 علي468725
ن ي21687كربالءذكرابراهيم حسير 191إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد مهدي هادي238737 192إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحيدر صالح عبدالرضا259987 193إعداديةالجدول الغرب 

ن145184 ي21687كربالءذكرنورالدين علي معير 194إعداديةالجدول الغرب 

ن غالب جلوب151995 ي21687كربالءذكرحسير 195إعداديةالجدول الغرب 

ن144239 ي21687كربالءذكرقحطان عدنان حسير 196إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرامير علي محمد468703 197إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرصادق يونس عباس151773 198إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي صادق مثقال262959 199إعداديةالجدول الغرب 

ن عبداالمير155496 ي21687كربالءذكرعبدهللا محمدحسير 200إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسيف علي موس263308 201إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرسيف حسن علي151418 202إعداديةالجدول الغرب 

ن جريو155730 ي21687كربالءذكرمحمدالباقر حسير 203إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعلي عباس جاسم319816 204إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمؤمل حيدر رسول547028 205إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمنتظر دجيل عبد262876 206إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرعباس داخل عبد155874 207إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد علي جعفر468743 208إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرجعفر ساجد عبدعلي123323 209إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرمحمد فائق علوان152403 210إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكرحسام عبدالجبار خضير144436 211إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءذكربرير حسن رحيم144233 212إعداديةالجدول الغرب 

ن546901 ي21687كربالءذكرعبدالسميع كاظم حسير 213إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىايمان حسن رحيم468812 1بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىختام فاخر خضن546948 2بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىهناء جبار كريم299918 3دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىفاطمة جواد كاظم468807 4دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىحميده عبد حسن159559 5دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىوسن دجيل عبد179775 6دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزهراء كاظم محمد260160 7دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىعقيلة يحبر محمد179784 8دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىنداء جواد كاظم468810 9دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىراوية ناذر فرمان180259 10دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىرنا نعمة خضير179950 11دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىشيماء عمران موس180582 12دبلومالجدول الغرب 



ي21687كربالءأنبىسهاد ناجح هادي260153 13دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزهراء بخيت عزيز179888 14دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىهبة كاظم نعمة180669 15دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىذكرى كاظم اسماعيل159634 16إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىنور عبدالرزاق جبار259953 1بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىنور صباح حسن468778 2بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزهراء محمد عبدالحمزة262915 3بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىدعاء عادل موس155410 4بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزهراء عباس وحيد259903 5بكالوريوسالجدول الغرب 

ن144428 ايات علي عبدالحسير
ي21687كربالءأنبى 6بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىحوراء محمد عبداالمير144493 7بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىجنان كريم ودان155560 8بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىرغد صباح حسن263013 9بكالوريوسالجدول الغرب 

ن144478 ي21687كربالءأنبىنرجس كفاح حسير 10بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىصابرين حسن نجم146324 11بكالوريوسالجدول الغرب 

ميالد احمد عبدعلي146049
ي21687كربالءأنبى 12بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزهراء معطي عبدالمنعم148666 13بكالوريوسالجدول الغرب 

ن146239 ي21687كربالءأنبىرسور كاظم حسير 14بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىعذراء حمزة جاري144953 15بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزينب نوري فاضل468718 16بكالوريوسالجدول الغرب 

ن151336 ي21687كربالءأنبىميعاد عواد محسير 17بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزينب فاضل غائب144243 18بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىالهام عيدان عليوي152135 19بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىصابرين زبالة عبدالعباس146271 20بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزينب يحبر محمد144231 21بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىدالل عبدهللا عبدالكاظم151717 22بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىفرقان كشاش عبدالعباس152170 23بكالوريوسالجدول الغرب 

ن155601 ي21687كربالءأنبىمريم ناظم عبدالحسير 24بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىنادية عبدالمنعم جابر146870 25بكالوريوسالجدول الغرب 

ن حسن نجم144219 ي21687كربالءأنبىحنير 26بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىندى غانم مهدي263138 27بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىصابرين جعفر عبدالزهرة124737 28بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىنشين احمد علوان148814 29بكالوريوسالجدول الغرب 

ن156250 ي21687كربالءأنبىغفران عبدالحسن حسير 30بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىازهار رسحان طراد144402 31بكالوريوسالجدول الغرب 

ي جي 144214
ي21687كربالءأنبىانعام حسوبن 32بكالوريوسالجدول الغرب 

ي صاحب144429
ن
ي21687كربالءأنبىرجاء صاف 33بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىنورالهدى عدنان غائب155630 34بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزهراء عامر عبيد147037 35بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزهراء فاضل رحيم144253 36بكالوريوسالجدول الغرب 

ي صاحب144430
ن
ي21687كربالءأنبىورود صاف 37بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىفاطمة راتب يارس144426 38بكالوريوسالجدول الغرب 

ي جي 144213
ي21687كربالءأنبىاسماء حسوبن 39بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىعلياء يحبر محمد148629 40بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىوفاء كريم مهدي259908 41بكالوريوسالجدول الغرب 

ن كريم144410 ي21687كربالءأنبىايمان عبدالحسير 42بكالوريوسالجدول الغرب 

ن144234 ي21687كربالءأنبىنورس صباح حسير 43بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىحميدة كاظم عزيز263221 44بكالوريوسالجدول الغرب 

ن حسن144958 ي21687كربالءأنبىابتهال حسير 45بكالوريوسالجدول الغرب 



ي21687كربالءأنبىزينب فاضل رحيم155306 46بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىتيسير سالم هادي146177 47بكالوريوسالجدول الغرب 

ة رزاق حميد145251 ي21687كربالءأنبىامير 48بكالوريوسالجدول الغرب 

ن عبيد325359 ي21687كربالءأنبىهيفاء محمدحسير 49بكالوريوسالجدول الغرب 

االء علي لفتة144941
ي21687كربالءأنبى 50بكالوريوسالجدول الغرب 

حوراء نعمة علي319949
ي21687كربالءأنبى 51بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىماري عزيز جبار144469 52دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىغفران رسحان مهدي144256 53دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىسىه عبداالمير كريم155834 54دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىفاطمة قاسم رزاق144432 55دبلومالجدول الغرب 

ن259940 هبة علي حسير
ي21687كربالءأنبى 56دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىفاطمة جواد كاظم144406 57دبلومالجدول الغرب 

ن عبيد155322 ي21687كربالءأنبىفيحاء محمدحسير 58دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىتبارك يعقوب يوسف144221 59دبلومالجدول الغرب 

ن319286 ي21687كربالءأنبىحوراء كاظم حسير 60دبلومالجدول الغرب 

ن حميد كاظم468750 ي21687كربالءأنبىبنير 61دبلومالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىحوراء فاضل عباس144217 62دبلومالجدول الغرب 

ي144247 وق ميثم صي  ي21687كربالءأنبىرسر 63إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىحنان عدنان جبار144494 64إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىنور صباح كاظم468713 65إعداديةالجدول الغرب 

ن حمزة جي 546992 ي21687كربالءأنبىحنير 66إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىغسق عادل طالب325157 67إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىرسل عبدالرزاق جبار144254 68إعداديةالجدول الغرب 

ن42737 ي21687كربالءأنبىزينب ترم حسير 69إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىشذى صادق حسن542424 70إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىقطرالندى عبد محمد546985 71إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىايناس ضياء عبدهللا155507 72إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىتبارك مهدي عباس144252 73إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىغدير فاضل محمد151744 74إعداديةالجدول الغرب 

ن طالب جاسم527655 ي21687كربالءأنبىحنير 75إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىرقية حيدر مردان318956 76إعداديةالجدول الغرب 

فاطمة احمد عبدعلي150365
ي21687كربالءأنبى 77إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىاخالص جواد كاظم156091 78إعداديةالجدول الغرب 

ق صباح حسن319573 ي21687كربالءأنبىاستي  79إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىرحاب طالب حسن155714 80إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىارساء عامر عبيد153625 81إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىفاطمة صادق حسن321923 82إعداديةالجدول الغرب 

ن155590 ي21687كربالءأنبىفاطمة ناظم عبدالحسير 83إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزهراء عبدالرزاق جبار144257 84إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىايات هادي عبيد155477 85إعداديةالجدول الغرب 

 عبدعلي152063
ن ي21687كربالءأنبىزينب حسير 86إعداديةالجدول الغرب 

ي144248 ي21687كربالءأنبىشهالء ميثم صي  87إعداديةالجدول الغرب 

ن315104 ي21687كربالءأنبىزهراء جاسم محمدحسير 88إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىبيداء مهدي هادي199358 89إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىمريم رسول نعمة321790 90إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىزهراء يونس عباس148721 91إعداديةالجدول الغرب 

ن546964 ي21687كربالءأنبىضماء رزاق حسير 92إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىمريم صباح كاظم468863 93إعداديةالجدول الغرب 

همسة علي جاسب144249
ي21687كربالءأنبى 94إعداديةالجدول الغرب 



ي21687كربالءأنبىزهراء اياد عباس262964 95إعداديةالجدول الغرب 

ن151456 ن سالم حسير ي21687كربالءأنبىبنير 96إعداديةالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىهناء عبدالكريم مهدي152273 97بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىهبة صباح حسن468784 98بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىنشين محمد عبدالسادة542380 99بكالوريوسالجدول الغرب 

ي21687كربالءأنبىسندس عبد جمعه144223 100إعداديةالجدول الغرب 

1ماجستيرالحر11688كربالءذكرعمار حسن عبدالهادي561245

2ماجستيرالحر11688كربالءذكرسجاد جاسم عبدالحر112740

ن112764 3ماجستيرالحر11688كربالءذكرمهند عباس حسير

 علي عبدهللا112767
ن 4ماجستيرالحر11688كربالءذكرحسير

5ماجستيرالحر11688كربالءذكرليث باقر جاسم112734

6ماجستيرالحر11688كربالءذكراباء مهدي مظلوم112797

ن112739 7ماجستيرالحر11688كربالءذكراسياد عبدالخضن حسير

8ماجستيرالحر11688كربالءذكرامير فالح واجد112795

9بكالوريوسالحر11688كربالءذكرنعمة فليح حسن136003

10بكالوريوسالحر11688كربالءذكرفاضل عنون صاحب522877

ن جديع112118 11بكالوريوسالحر11688كربالءذكرنارص حسير

12بكالوريوسالحر11688كربالءذكركاظم مصطفن سلوم112766

ن عالوي322746 13بكالوريوسالحر11688كربالءذكريوسف حسير

14بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسن علي كويطع112745

15بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمهند شاكر حنيش322636

ن عزيز محمد112775 16بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

17بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعمران جاسم محمد112723

18بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمهيمن سعد ابوكطيفه254164

19بكالوريوسالحر11688كربالءذكرايهاب يحبر مكلف112008

20بكالوريوسالحر11688كربالءذكرثائر محسن كريم112722

21بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسن كاظم فتنان322380

22بكالوريوسالحر11688كربالءذكرنبيل ابراهيم محمد112046

23بكالوريوسالحر11688كربالءذكرهشام محمدعلي جواد112040

24بكالوريوسالحر11688كربالءذكرنزار ماجد هاشم112730

25بكالوريوسالحر11688كربالءذكرخالد ساسون حميدي112753

26بكالوريوسالحر11688كربالءذكريوسف خليل سعد112762

27بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمثبن عبداالمير جاسم543901

28بكالوريوسالحر11688كربالءذكرصفاء احمد محسن521270

29بكالوريوسالحر11688كربالءذكرجواد علي كاظم289813

30بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعبدالحسن شالل صادق112731

31بكالوريوسالحر11688كربالءذكرهادي صالح عبود521277

 عبدالعالي556408
32بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمد مضن

33بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعصام الدين نعمة عزيز322695

34بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد جبار هادي112057

35بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمشتاق طالب عبادي85106

ن112749 36بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمود جودة حسير

37بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعباس فاضل عبود112791

38بكالوريوسالحر11688كربالءذكرامير علي كاظم322799

 عبدعلي بدر112777
ن 39بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

ن محسن جاسم112769 40بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسنير

41بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحيدر عزيز عبدالصمد469173

42بكالوريوسالحر11688كربالءذكرسيف نوري رسم315132

43بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد عبدعلي عبود112756



44بكالوريوسالحر11688كربالءذكرقيس عبدالكريم كاظم322431

ي عبود112778
ن
45بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد صاف

46بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعلي ثجيل نايف315117

47بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمد محسن كريم112784

ن علوان522528 48بكالوريوسالحر11688كربالءذكرضياء حسير

49بكالوريوسالحر11688كربالءذكرامير غزاي صباح112741

50بكالوريوسالحر11688كربالءذكرزيد نعمه عباس112773

51بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعالء مالك وعد112765

52بكالوريوسالحر11688كربالءذكراسالم بهاءالدين زهير322589

53بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعلي احمد ابراهيم112759

54بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعقيل جاسم محمد112755

55بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمد يحبر مكلف521867

ن عبدهللا حنون523777 56بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

ن برير جابر560761 57بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

58بكالوريوسالحر11688كربالءذكررائد عبداالمام هاشم112748

 علي دايخ112794
ن 59بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

60بكالوريوسالحر11688كربالءذكرفارس كاظم صباح112747

61بكالوريوسالحر11688كربالءذكركرار محمد محسن112779

62بكالوريوسالحر11688كربالءذكرفالح عبدالمهدي حسن322536

63بكالوريوسالحر11688كربالءذكرسامي مهول هادي322415

64بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحيدر جياد حليان112728

65بكالوريوسالحر11688كربالءذكرطالب محمد جاسم112738

66بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعادل هاشم جاسم289323

67دبلومالحر11688كربالءذكروعد جودة جبار112071

68دبلومالحر11688كربالءذكرعلي محمدحسن جواد523417

ن محمد112736 69دبلومالحر11688كربالءذكرقاسم حسير

70دبلومالحر11688كربالءذكرجعفر موس جعفر112758

71دبلومالحر11688كربالءذكرليث جبار مسلم112742

72دبلومالحر11688كربالءذكرمحمد علي كليكل112770

73دبلومالحر11688كربالءذكرضياء فتاح وزير112732

74دبلومالحر11688كربالءذكرمحمد حاتم صيهود112737

75دبلومالحر11688كربالءذكررائد احمد ابراهيم112771

76دبلومالحر11688كربالءذكرمشتاق طالب عبدالوهاب322840

ن هادي كاظم112772 77دبلومالحر11688كربالءذكرحسير

78دبلومالحر11688كربالءذكرعلي لطيف جواد289936

79دبلومالحر11688كربالءذكرعقيل عيس شوجة523522

80دبلومالحر11688كربالءذكراحمد علي كاظم112032

81دبلومالحر11688كربالءذكرسليمان صالح يوسف556306

ن112721 82دبلومالحر11688كربالءذكرزين العابدين علي عبدالحسير

83دبلومالحر11688كربالءذكرعلي رزاق علي554479

ن322467 84دبلومالحر11688كربالءذكرحمزة حمود حسير

ن322674 ن عادل حسير 85دبلومالحر11688كربالءذكرحسير

86دبلومالحر11688كربالءذكرحمزة زغير حسيب524144

ن حميد فزع523093 87دبلومالحر11688كربالءذكرحسير

ن جفات322406 88دبلومالحر11688كربالءذكرمحمد حسير

89دبلومالحر11688كربالءذكرمصطفن كاطع هالل112761

90دبلومالحر11688كربالءذكرهادي علي حسون521268

91دبلومالحر11688كربالءذكركرار عباس عبدالزهرة289803

92دبلومالحر11688كربالءذكرحيدر باقر جاسم322487



93دبلومالحر11688كربالءذكرحامد جعفر خميس112743

94دبلومالحر11688كربالءذكروسام يحبر حسون556396

95دبلومالحر11688كربالءذكرحيدر فاضل عبود112746

96دبلومالحر11688كربالءذكركمال علي كليكل522716

97دبلومالحر11688كربالءذكركرار قيس عطية112799

ن323017 98دبلومالحر11688كربالءذكرضياء المنتظر عالء حسير

99دبلومالحر11688كربالءذكربسام كريم كاظم112780

100دبلومالحر11688كربالءذكراياد عباس علي102312

101دبلومالحر11688كربالءذكرمنتظر احمد ابراهيم469162

102دبلومالحر11688كربالءذكرمحمد كاظم خلف523312

103دبلومالحر11688كربالءذكرعلي محمد كاظم112752

104دبلومالحر11688كربالءذكرعباس فاضل حسن112023

105إعداديةالحر11688كربالءذكرزيد جميل كاظم322732

106إعداديةالحر11688كربالءذكرباسم عزيز كاظم112029

107إعداديةالحر11688كربالءذكرهيثم كريم عبدهللا112781

108إعداديةالحر11688كربالءذكررياض سعيد مهدي521777

109إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد غازي فرحان112801

110إعداديةالحر11688كربالءذكرعبدالرزاق موس عالوي112782

111إعداديةالحر11688كربالءذكرحيدر محمد ابراهيم112768

ي ظاهر112726 112إعداديةالحر11688كربالءذكراحمد صي 

113إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي هادي رعد112776

ن560754 114إعداديةالحر11688كربالءذكربرير جابر عبدالحسير

115إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي عدنان صاحب322566

116إعداديةالحر11688كربالءذكرعباس فهد عزيز322763

ن322825 117إعداديةالحر11688كربالءذكرصفاء عباس عبدالحسير

1ماجستيرالحر11688كربالءذكرحسن علي كاظم119601

2ماجستيرالحر11688كربالءذكرامجد هاشم محمد113010

 قاسم عبدعلي112915
ن 3بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

4بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسن هادي خشان118436

5بكالوريوسالحر11688كربالءذكركرار موس عبدالزهرة118589

6بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد هادي خشان118451

ن117588 ن عباس حسير 7بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

ن113203 8بكالوريوسالحر11688كربالءذكريارس جعفر حسير

 محمدعلي جواد118230
ن 9بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

ن عبوددخل556951 10بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعلي حسير

11بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعقيل غزاي صياح117562

12بكالوريوسالحر11688كربالءذكرغسان احمد كاظم118743

13بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمد كريم كاظم119825

14بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمد ضياء جبار521829

ن325084 15بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد ليلو حسير

16بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعمار عدنان عبد119925

17بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعلي يحبر مكلف522398

18بكالوريوسالحر11688كربالءذكريوسف صالح يوسف523510

19بكالوريوسالحر11688كربالءذكراسامة ماجد رسن315130

ن حامد نعمة521258 20بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

21بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمنتظر ناظم عبدالقادر118578

ن غانم118545 22بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعالء عبدالحسير

23بكالوريوسالحر11688كربالءذكررياض احمد طعمة522070

ن117491 ن عبدالخضن حسير 24بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير



25بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحيدر خليفة خضير117593

26بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمد حميد جابر112884

27بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعباس عزيز محمد117317

28بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسن علي اوسط جعفر118871

29بكالوريوسالحر11688كربالءذكرثامر عدنان فليح289820

30بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمهند توفيق مالك119793

 علي كاظم112952
ن 31بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

ن عالء هاتف323762 32بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

33بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد حكيم مزهر112969

34بكالوريوسالحر11688كربالءذكرضياء لطيف كشاش117477

35بكالوريوسالحر11688كربالءذكرايمن سعدون جبار289831

ن حميد جابر112880 36بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

37بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسن قاسم عبدعلي113114

38بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد طالب هاشم521799

 علي شاهي522102
ن 39بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

40بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعلي صبار جاسم118856

41بكالوريوسالحر11688كربالءذكرجعفر احمد ابراهيم117820

42بكالوريوسالحر11688كربالءذكريارس ناظم محمد554489

43بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمد حمزة علي112924

44بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعباس عماد علي323641

45بكالوريوسالحر11688كربالءذكرزهير رزاق جواد119631

ن112725 46بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعصام عباس حسير

ي118618  سعدون لعيب 
47بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمصطفن

48بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد عباس فاضل554483

49بكالوريوسالحر11688كربالءذكرهشام طالب هاشم119798

50بكالوريوسالحر11688كربالءذكرزهير برير جابر560760

51بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعلي احمد محمد112911

52بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمد احمد كاظم556842

ن117392 53بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد فالح دخير

54بكالوريوسالحر11688كربالءذكرسجاد نارص مهجر113019

ن323425 55بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحمزه عبداالمير حسير

 عبدعلي عبود119916
ن 56بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

ن جديع118360 57بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعدنان حسير

ن117555 58بكالوريوسالحر11688كربالءذكركاظم صالح حسير

59بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسن علي محمد117544

60بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد كاظم خلف522495

61بكالوريوسالحر11688كربالءذكرفؤاد يوسف حسون112987

 علي113137
ن 62بكالوريوسالحر11688كربالءذكراحمد حسير

ن117776 63بكالوريوسالحر11688كربالءذكراركان احمد حسير

64بكالوريوسالحر11688كربالءذكراديان اياد عبدهللا117828

ن117325 65بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعالء نارص حسير

66بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعلي عامر جميل118718

67بكالوريوسالحر11688كربالءذكريسار احمد عبدعلي117574

ن اسماعيل521250 68بكالوريوسالحر11688كربالءذكرصاحب حسير

69بكالوريوسالحر11688كربالءذكررضا رحيم شلكام289844

ن522376 70بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحيدر عالوي حسير

ن نعمان عجيل523290 71بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحسير

ن اسماعيل117618 72بكالوريوسالحر11688كربالءذكرمحمد حسير

73بكالوريوسالحر11688كربالءذكرسلطان طالب هاشم118940



74بكالوريوسالحر11688كربالءذكرحامد جاسم علوان522146

75دبلومالحر11688كربالءذكرعودة شيحان منصور522024

ن524216 76دبلومالحر11688كربالءذكرمحمود كامل ياسير

77دبلومالحر11688كربالءذكرحيدر صباح عبيد118500

ن محمد حبيب119783 78دبلومالحر11688كربالءذكرحسير

79دبلومالحر11688كربالءذكرنورالدين عذاب محمد323599

ن عبدزيد289261 80دبلومالحر11688كربالءذكرقاسم حسير

81دبلومالحر11688كربالءذكرنور منعم عبدهللا117335

82دبلومالحر11688كربالءذكرعلي حسن محمد113065

83دبلومالحر11688كربالءذكرسالم عادل مالك289267

84دبلومالحر11688كربالءذكرنذير موس عبدالزهرة113040

85دبلومالحر11688كربالءذكراحمد محمد عبيد117379

86دبلومالحر11688كربالءذكراحمد ثامر لطيف112873

87دبلومالحر11688كربالءذكرغسان احمد محمد118770

88دبلومالحر11688كربالءذكرسيف خالد ساسون118475

89دبلومالحر11688كربالءذكرعلي سالم حسن119933

ن حسن حمادي118243 90دبلومالحر11688كربالءذكرحسير

91دبلومالحر11688كربالءذكرحيدر عباس عبدالزهرة118533

ن119522 ن قاسم حسير 92إعداديةالحر11688كربالءذكرحسير

ي119498
93إعداديةالحر11688كربالءذكرانور جبار سبب 

94إعداديةالحر11688كربالءذكرمصطفن جميل خنجر119642

95إعداديةالحر11688كربالءذكرطه رسول رزاق112851

96إعداديةالحر11688كربالءذكرمهدي علي اوسط جعفر119332

97إعداديةالحر11688كربالءذكرصالح احمد حسن118676

98إعداديةالحر11688كربالءذكرامير محمد خضير119311

ن119495 99إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي عبدالخضن حسير

100إعداديةالحر11688كربالءذكراحمد خليل ابراهيم523178

101إعداديةالحر11688كربالءذكررسمد ستار جبار524177

102إعداديةالحر11688كربالءذكرمنتظر مزعل فندي119540

103إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد طالب فليح522923

104إعداديةالحر11688كربالءذكرايمن كاظم غازي119705

105إعداديةالحر11688كربالءذكرحسن هاشم محمد523389

ن قاسم325140 106إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد حسير

107إعداديةالحر11688كربالءذكرحيدر قضي عبداالمام116894

108إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد فائز صاحب119390

 علي119832
ن  حسير

109إعداديةالحر11688كربالءذكرمصطفن

110إعداديةالحر11688كربالءذكرحسن محمد ابراهيم119442

ن احمد عبد119474 111إعداديةالحر11688كربالءذكرحسير

112إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد حيدر علي324229

ن117209 113إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي سعدون حسير

114إعداديةالحر11688كربالءذكراحمد ماجد حميد524282

115إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد مصطفن عبدالكاظم119480

116إعداديةالحر11688كربالءذكرحمزة علي عصفور119143

117إعداديةالحر11688كربالءذكرحسن فاضل عباس289318

118إعداديةالحر11688كربالءذكراحمد رياض خضير112838

ن323790 119إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي زهير حسير

120إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي عباس محمد119746

121إعداديةالحر11688كربالءذكرسعد حاكم محمد523795

ن محمد جابر322906 122إعداديةالحر11688كربالءذكرحسير



123إعداديةالحر11688كربالءذكرمصطفن وليد كاظم523137

124إعداديةالحر11688كربالءذكرحيدر حاكم عباس119514

125إعداديةالحر11688كربالءذكرحيدر برير جابر560709

126إعداديةالحر11688كربالءذكرغيث عبدالزهرة جواد523064

ن عباس فاضل119562 127إعداديةالحر11688كربالءذكرحسير

ن ستار كاظم117227 128إعداديةالحر11688كربالءذكرحسير

129إعداديةالحر11688كربالءذكرعبدالكاظم حمزة ظاهر323409

ن289346 130إعداديةالحر11688كربالءذكرسجاد زهير حسير

131إعداديةالحر11688كربالءذكراحمد فاضل صالح523368

132إعداديةالحر11688كربالءذكرامير يحبر حسون119090

133إعداديةالحر11688كربالءذكرحمزة موحان محمد116905

134إعداديةالحر11688كربالءذكرصالح مهدي جاسم119453

135إعداديةالحر11688كربالءذكرمهدي حسن مهدي522080

136إعداديةالحر11688كربالءذكرسيف علي كاطع119177

137إعداديةالحر11688كربالءذكرمصطفن محمد جابر322883

138إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي جميل طاهر112847

ن324183 139إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد محمود عبدالحسير

140إعداديةالحر11688كربالءذكركاظم باسم عزيز119057

141إعداديةالحر11688كربالءذكراحمد حمزة ظاهر323653

142إعداديةالحر11688كربالءذكرمصطفن محمد عبدالباري119516

143إعداديةالحر11688كربالءذكرعقيل علي اوسط جعفر117068

ن كاظم لفته523435 144إعداديةالحر11688كربالءذكرحسنير

145إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد خضير رسحان119210

146إعداديةالحر11688كربالءذكركرار حاكم كامل134379

147إعداديةالحر11688كربالءذكرسالم عذاب عسكر522583

148إعداديةالحر11688كربالءذكرمثبن كريم جاسم117124

149إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي احمد عبد112818

150إعداديةالحر11688كربالءذكرميثم شاكر مرواح119486

151إعداديةالحر11688كربالءذكررسول علي عبدهللا119370

152إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمدعلي خالد عبد117102

153إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد جعفر موس119290

154إعداديةالحر11688كربالءذكرعالء عبداالمام هاشم119405

155إعداديةالحر11688كربالءذكرصادق يوسف شاكر119252

156إعداديةالحر11688كربالءذكرسجاد محسن جبار119519

157إعداديةالحر11688كربالءذكرمجتب  رياض سعيد521923

 حيدر علي119506
ن 158إعداديةالحر11688كربالءذكرحسير

159إعداديةالحر11688كربالءذكرحيدر علي ملوح119817

160إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي محمد جاسم119227

161إعداديةالحر11688كربالءذكرمنتظر طالب عبادي323544

162إعداديةالحر11688كربالءذكرعباس محمد عبدالرحيم119071

163إعداديةالحر11688كربالءذكرحيدر رزاق جواد323491

164إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد مالك وعد117155

ن116892 165إعداديةالحر11688كربالءذكرنورالهادي عالء حسير

166إعداديةالحر11688كربالءذكركرار علي ملوح119116

ي عدنان فليح113179
167إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمدتف 

168إعداديةالحر11688كربالءذكراحمد عبداالمير محسن323396

169إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي هاشم طعمة522060

ن119242 170إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد عبد حسير

171إعداديةالحر11688كربالءذكرزهير صادق عبدالجبار323680



172إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمدالحبيب جاسم علك119380

173إعداديةالحر11688كربالءذكرابراهيم خليل ابراهيم119427

 علي رزاق289863
ن 174إعداديةالحر11688كربالءذكرحسير

175إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي محمد نارص116945

ن عبداالمير289278 176إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي عبدالحسير

177إعداديةالحر11688كربالءذكرمقتدى ماجد حميد524256

178إعداديةالحر11688كربالءذكرزيد قاسم مشكل523906

ن119353 ن نارص حسير 179إعداديةالحر11688كربالءذكرحسير

ن جلوب119132 180إعداديةالحر11688كربالءذكرسجاد حسير

181إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي جواد كاظم527694

182إعداديةالحر11688كربالءذكرمنتظر محمد كاظم523394

183إعداديةالحر11688كربالءذكرامير علي نارص112862

184إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد فائز عباس116899

185إعداديةالحر11688كربالءذكرعلي حسن مهدي522124

186إعداديةالحر11688كربالءذكرزيد باسم محمدعلي112827

ن119278 187إعداديةالحر11688كربالءذكرعبدهللا جاسم حسير

188إعداديةالحر11688كربالءذكراحمد قحطان ملوح119420

189إعداديةالحر11688كربالءذكرمحمد قاسم عزيز523280

ن شهد556364 190إعداديةالحر11688كربالءذكرعبدهللا معير

191ماجستيرالحر11688كربالءذكرعلي عبداالمير خضير119664

192بكالوريوسالحر11688كربالءذكرعباس جاسم نجم119650

193دبلومالحر11688كربالءذكرمحمد كاظم فتنان521886

194دبلومالحر11688كربالءذكرعدي حفظ مهدي112945

195دبلومالحر11688كربالءذكرجواد كاظم عبدالرضا118251

196إعداديةالحر11688كربالءذكرجبار عيس شوجة521253

197إعداديةالحر11688كربالءذكرمصطفن غازي محمد289296

ن112837 1ماجستيرالحر11688كربالءأنبىختام لطيف حسير

2دبلوم عاليالحر11688كربالءأنبىاالء ثامر صالح521814

قسمة عبدعلي روؤف112729
3بكالوريوسالحر11688كربالءأنبى

4بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىندى لطيف طارش112754

5بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىانتصار رضا محمد112085

ن جعفر523008 6بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىعلياء محمدامير

ن علوان112774 7بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىرسور حسير

8بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىصدوق محمد فهد112134

9بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىصفاء محمدغازي ابراهيم289340

ن سهر521257 10بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىميعاد حسير

11بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىغفران عبدالرضا عبدالمهدي112757

12بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىسحر عبد سعدون522847

ي112763
 زكي راضن

ن 13بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىياسمير

14بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىارساء حنظل فارس112783

 عبدعلي112760
ن 15بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىمريم حسير

ن عالء احمد112735 16بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىحنير

17بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىسخ  احمد عبدالعباس322618

18بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىرؤى حسام الدين عبداالمير322451

19بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىحليمة كردي عبدهللا112751

20دبلومالحر11688كربالءأنبىزينب عبداالمير جاسم112064

21دبلومالحر11688كربالءأنبىزينب علي كليكل112744

22دبلومالحر11688كربالءأنبىمبن حسن رشيد112727

23دبلومالحر11688كربالءأنبىشيماء رحيم ديوان322715



24دبلومالحر11688كربالءأنبىهبه محمد كاظم556342

ي عبدالزهرة112750
25دبلومالحر11688كربالءأنبىهدى هابن

26دبلومالحر11688كربالءأنبىنضال شهيد عبد521246

27دبلومالحر11688كربالءأنبىفرقد عماد هادي112733

28دبلومالحر11688كربالءأنبىحوراء رمضان عسكر112724

29إعداديةالحر11688كربالءأنبىفاطمة حسن صاحب522897

1بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىرسل طالب فليح522914

2بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىايمان طالب فليح522953

3بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىفاطمة صالح هادي556880

4بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىدعاء عبداالمير فارس118566

5بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىندى خالد ساسون118459

ي522359
وق حسن صخن 6بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىرسر

ن118931 ايالف سامي ياسير
7بكالوريوسالحر11688كربالءأنبى

8بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىزينب عبدالعزيز عبدالجبار118306

9بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىمها محمد كاظم523400

10بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىسارة مالك وعد112957

ق قحطان ملوح118786 11بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىاستي 

12بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىنجوان عبداالمير عبد117531

13بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىفاطمة عبداالمير نور323510

نور علي ملوح119690
14بكالوريوسالحر11688كربالءأنبى

15بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىايمان صباح جواد119891

16بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىشهد حميد مجهول522041

17بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىنور عدنان عبدالكاظم122089

ن524011 18بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىايات ميثم عبدالحسير

ن523307 19بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىمبن عالوي حسير

اكرام حميد علي289856
20بكالوريوسالحر11688كربالءأنبى

21بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىامل صباح جواد113025

ن118906 هدى سامي ياسير
22بكالوريوسالحر11688كربالءأنبى

زينه علي مزيد323627
23بكالوريوسالحر11688كربالءأنبى

ي112936
24بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىزينب حسن صخن

ي119725
25بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىهند عقيل هابن

ن119672 ي محمد حسير
26بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىضن

27بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىافكار عبد االمير عبد521262

28بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىزهراء محمد نارص325122

29بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىسارة حاكم كامل134392

30بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىابرار عبداالمام هاشم116886

31بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىزينب اياد عبدهللا118190

32بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىفاتن ماجد حميد522259

ن107260 ن محمد حسير 33بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىميامير

34بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىصفا عباس محمد119764

35بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىازهار خليل ابراهيم522771

36بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىمريم عبدالزهرة زبالة112975

37بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىزمن عبداالمير حمزة118863

38بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىنورا كاظم جبار117480

39بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىنور جواد كاظم117295

40بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىهدى عبداالمام هاشم118658

41بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىزهراء محمد غازي113211

42بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىجنان عبدالكريم جواد113148

43بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىسىه عبداالمام هاشم119907



44بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىزهراء طالب عبادي187242

ن112892 نور علي حسير
45بكالوريوسالحر11688كربالءأنبى

ى عودة صالح522008 46بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىبشر

47دبلومالحر11688كربالءأنبىزينب ذياب حسن289809

48دبلومالحر11688كربالءأنبىليليان عبداالمير عبد117511

49دبلومالحر11688كربالءأنبىمروة عبدالمهدي عبدالصاحب554491

50دبلومالحر11688كربالءأنبىرقية عدنان عبد112963

51دبلومالحر11688كربالءأنبىعبير عيس كاظم119930

االء علي موس112904
52دبلومالحر11688كربالءأنبى

53دبلومالحر11688كربالءأنبىوسناء يوسف حسون118217

54إعداديةالحر11688كربالءأنبىدالل فاضل عباس524090

55إعداديةالحر11688كربالءأنبىزهراء ريسان حاتم117238

56إعداديةالحر11688كربالءأنبىحنان عبيد حسن118951

57إعداديةالحر11688كربالءأنبىنجاة محسن كريم113132

58إعداديةالحر11688كربالءأنبىزهراء احمد طعمة322925

59إعداديةالحر11688كربالءأنبىنور ضياء جبار523827

60إعداديةالحر11688كربالءأنبىحوراء منير فالح523878

اءة عادل حمودي523345 61إعداديةالحر11688كربالءأنبىالي 

62إعداديةالحر11688كربالءأنبىارساء عبداالمير نور325102

63إعداديةالحر11688كربالءأنبىزهراء حيدر مهدي523853

64إعداديةالحر11688كربالءأنبىدعاء رحيم ديوان119811

65إعداديةالحر11688كربالءأنبىهمسة نعمة فليح158582

66إعداديةالحر11688كربالءأنبىشهد كاظم غازي119531

ي حبيب524305
67إعداديةالحر11688كربالءأنبىاسامة غبن

68إعداديةالحر11688كربالءأنبىحوراء حسن عبدالسادة554524

69إعداديةالحر11688كربالءأنبىزينب ضياء جبار521844

70إعداديةالحر11688كربالءأنبىامل غالب صاحب397259

نور علي جاسم112822
71إعداديةالحر11688كربالءأنبى

72إعداديةالحر11688كربالءأنبىسخ  محمد كاظم524131

73إعداديةالحر11688كربالءأنبىنرجس علي جاسم112824

74إعداديةالحر11688كربالءأنبىكوثر قاسم مطر522653

75إعداديةالحر11688كربالءأنبىايات براق رمضان118340

اديان علي جاسم524339
76إعداديةالحر11688كربالءأنبى

مها سامي محمد289310
77إعداديةالحر11688كربالءأنبى

سارة محمد علي119153
78إعداديةالحر11688كربالءأنبى

79إعداديةالحر11688كربالءأنبىعلياء احمد طعمة119387

80إعداديةالحر11688كربالءأنبىزينب احمد عبداالمير119344

81إعداديةالحر11688كربالءأنبىانفال عبد الحسن نجم118700

82إعداديةالحر11688كربالءأنبىرسل حيدر ابراهيم522418

83إعداديةالحر11688كربالءأنبىغدير نبيل ابراهيم78206

84إعداديةالحر11688كربالءأنبىمريم حسن عبدالسادة556317

85إعداديةالحر11688كربالءأنبىسخ  جواد كاظم119195

رفل علي جاسم524374
86إعداديةالحر11688كربالءأنبى

87إعداديةالحر11688كربالءأنبىرقية فاضل عبدهللا119097

ن عبدالعزيز119879 88بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىمبن حسير

89بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىاخالص حاكم موجد118482

90بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىحنان عبداالمير محسن289868

91بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىازهار محسن كريم113032

ن112997 92بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىساجدة احمد حسير



93بكالوريوسالحر11688كربالءأنبىميعاد عيس كاظم119940

ي112888
94دبلومالحر11688كربالءأنبىمنتىه حسن صخن

95دبلومالحر11688كربالءأنبىعروبة رضا فلخي118515

96إعداديةالحر11688كربالءأنبىمثال جعفر كاظم113057

97إعداديةالحر11688كربالءأنبىورس سلمان موس117790

1دكتوراهالعامل11689كربالءذكرحاكم ترتيب كاظم125093

2ماجستيرالعامل11689كربالءذكرعلي نوري حميد321707

ن ماهر سعد124615 3ماجستيرالعامل11689كربالءذكرحسير

4ماجستيرالعامل11689كربالءذكرصهيب مازن مغامس134771

5ماجستيرالعامل11689كربالءذكرهشام احمد مهدي321604

6ماجستيرالعامل11689كربالءذكرزكريا يحبر جواد487057

7بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعادل طامي محسن176951

8بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمالك صدام جاسم297463

9بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرابراهيم جاسم جزار554473

10بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرموس جعفر احمد176825

ن عبود321506 11بكالوريوسالعامل11689كربالءذكررضوان عبدالحسير

12بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرنبيل عالج حسن176850

13بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرجعفر موس جعفر177193

14بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرقاسم صالح مهدي257965

15بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحيدر عبدالكاظم بري    ج125149

16بكالوريوسالعامل11689كربالءذكررائد عباس عبد487042

17بكالوريوسالعامل11689كربالءذكردريد خضير كاظم321986

18بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرناجح خضير كاظم176523

19بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرباسم محمد عبود321515

20بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمرتضن محسن قاسم134495

21بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعبود صالح عبود123912

22بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسام هاشم رحيم402420

23بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي محمد علي402504

24بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرسعد يوسف كاظم257997

25بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرثامر فاهم عبيد527693

26بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي محمد حسن402433

27بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرصالح عليوي نارص134305

28بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرنزار صالح عبد321894

29بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحليم حنون مطر177011

30بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرغسان عبداللطيف مسلم321369

31بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرفارس سعدون عمران176963

32بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرباسل محمدحسن علي134302

ن134794 33بكالوريوسالعامل11689كربالءذكربسمان طالب حسير

34بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسيب محمدحسن حمود486983

35بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمهند عبدالسالم جواد257939

36بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرصفاء عبداالمير حسن134430

37بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرميثاق جاسم محمد176807

38بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرانور مسير ضاجي125125

39بكالوريوسالعامل11689كربالءذكريوسف عباس كاطع390476

40بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد فاضل عباس321376

41بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرلميس طاهر محمد124168

42بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد محمدعلي هادي134492

ي134801
43بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرانيس طاهر محمدتف 

ي487067 ن حمود ناج  44بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسير



45بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد محمد علي134325

46بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد سمير محمدعلي487018

ن سجاد جاسم176888 47بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسير

ي مجيد125255 48بكالوريوسالعامل11689كربالءذكروسام ناج 

49بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحيدر فاضل عبد487164

50بكالوريوسالعامل11689كربالءذكربدر صالح عبود134386

51بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحازم محمد فوير177319

52بكالوريوسالعامل11689كربالءذكركاظم جواد كاظم176513

53بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي جاسم محمد297380

54بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرغسان محمد هادي555800

55بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرامان محمد صالح321425

56بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد عبدالواحد خلف555795

57بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعماد طالب علي402482

58بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرابراهيم علي كرم134482

59بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعمار جاسم عاضي134442

60بكالوريوسالعامل11689كربالءذكررزاق تركي دليمي555687

61بكالوريوسالعامل11689كربالءذكركرار خضير عبدعون123969

62بكالوريوسالعامل11689كربالءذكررائد خضير كاظم176876

63بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد عبدالحمزة لفته133945

64بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحيدر عبيد حمزة555680

65بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد ابراهيم خضير177050

66بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد صادق اسماعيل257869

67بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد صاحب عبد503539

68بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمصطفن صادق ابراهيم321818

69بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرلؤي قضي حسن321563

ي321455
70بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمصطفن محمد تف 

71بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرزهير كريم محسن177038

72بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد عباس علي258428

ي عبدالمطلب529958
73بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرامجد شمخن

ن عطية125342 74بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي حسير

75بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرزين العابدين جبار فرهود532431

76بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرزيد سوادي مكي258409

ن سلمان موس257980 77دبلومالعامل11689كربالءذكرحسير

ن134789 78دبلومالعامل11689كربالءذكرمشتاق طالب حسير

79دبلومالعامل11689كربالءذكرمحسن جبار كاظم321337

80دبلومالعامل11689كربالءذكركامل عباس جاسم402542

81دبلومالعامل11689كربالءذكرحيدر زيد محمد321854

82دبلومالعامل11689كربالءذكرغسان جاسم عاضي511562

83دبلومالعامل11689كربالءذكرمحمد فاضل منذور125081

84دبلومالعامل11689كربالءذكرعبدالرسول مهدي عطية434072

85دبلومالعامل11689كربالءذكرعمار صادق فتاح125160

ن555798 86دبلومالعامل11689كربالءذكرباسم نوري حسير

87دبلومالعامل11689كربالءذكرزينب محمد عبدالخالق176554

88دبلومالعامل11689كربالءذكرعلي ساجت هليل321577

89دبلومالعامل11689كربالءذكرنعيم صبيح سعيد134778

 علي جعفر134295
90دبلومالعامل11689كربالءذكرمرتضن

91دبلومالعامل11689كربالءذكرعقيل جميل مزهر532438

92دبلومالعامل11689كربالءذكرحيدر محمد عبدالمهدي257875

93دبلومالعامل11689كربالءذكرمازن هادي عبدالرضا177246



ن عمران402316 94دبلومالعامل11689كربالءذكرعلي حسير

95دبلومالعامل11689كربالءذكرصادق جعفر اعطية134380

96دبلومالعامل11689كربالءذكرعباس عبداالمير احمد347823

97دبلومالعامل11689كربالءذكرحمزة عباس عاشور555678

98دبلومالعامل11689كربالءذكراياد مهدي صاحب177289

99دبلومالعامل11689كربالءذكرفاضل غالب عبود134400

100دبلومالعامل11689كربالءذكرحيدر ماهر سعد124232

ن كتاب محسن402459 101دبلومالعامل11689كربالءذكرحسنير

ن سعود حسن321539 102دبلومالعامل11689كربالءذكرحسير

103دبلومالعامل11689كربالءذكرغدير محمدالباقر صادق134318

104دبلومالعامل11689كربالءذكرزين العابدين مجيد حميد176999

105دبلومالعامل11689كربالءذكراحمد فليح جواد176562

106دبلومالعامل11689كربالءذكرعماد مزهر عبدهللا486935

107دبلومالعامل11689كربالءذكرضياء حياد هادي125199

108دبلومالعامل11689كربالءذكرعباس رشيد خضير124516

109دبلومالعامل11689كربالءذكروسام حاتم زغير177029

ن322214 110دبلومالعامل11689كربالءذكرمازن مهدي حسير

ن محسن موس532435 111دبلومالعامل11689كربالءذكرحسير

112دبلومالعامل11689كربالءذكرامجد صاحب هاشم133994

113دبلومالعامل11689كربالءذكركرار يوسف كاظم321488

114إعداديةالعامل11689كربالءذكرباسم ترتيب كاظم321612

115إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسام محمدعلي كاظم258014

116إعداديةالعامل11689كربالءذكرضياء جميل مزهر402150

117إعداديةالعامل11689كربالءذكرعالء عبدالزهرة عباس486997

1بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد عبداالمير احمد128993

2بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد قاسم صالح132908

3بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعمار كاظم جاسم127394

4بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرغياث عبدالجبار مصطفن132872

5بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد علي عيدان133970

6بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحيدر خضير عباس319491

7بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي مالك صدام400387

ن محمد حسن125733 8بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسير

ي عذيب321198 9بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعبدالرحمن صي 

10بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرصفاء حمزة احمد221887

11بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرسيف طالب عبدالواحد321207

12بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي سلمان صالح131772

13بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمرتضن احمد عباس129721

14بكالوريوسالعامل11689كربالءذكركرار عليوي ضامد126803

15بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرامير مشتاق طالب133577

16بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرجاسم رعد عيس532322

ي133603 17بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرسالم حسام ناج 

18بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد نوفل مهدي130984

19بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرامير صاحب هاشم126049

20بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد علي وذاح130098

ن عدنان جبار130744 21بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسير

22بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد عبدالحسن نور128522

23بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد جميل صبيح129041

24بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعامر رحيم عامر125705

ي532401
 
25بكالوريوسالعامل11689كربالءذكركرار خزعل برف



26بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد عبداالمير نجم532344

27بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعباس محمد حسن125880

28بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرليث جبار عطية126936

29بكالوريوسالعامل11689كربالءذكروسام عدنان عبد129970

30بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي احمد عبدالحمزة126430

31بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد سامي عبدالعباس555788

ن133704 32بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمهدي مسلم ياسير

33بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد ابوذر سوادي131327

34بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمدرضا احمد عبدالرزاق125417

35بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي دايخ دحام126230

36بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمخلد شاكر عبد129135

ن لقمان عبد126202 37بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسير

38بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد فاضل ضامد532341

39بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمصطفن فاضل صكبان320701

ن دايخ دحام132959 40بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسنير

41بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرسالم هاتف هادي532385

42بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمصطفن مصدق رزاق131217

43بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد دايخ دحام132982

44بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد رسول دحام177457

45بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرثابت هاشم جودة127359

46بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمنتظر غالب عبود126120

47بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد كاظم كريم488099

48بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي فاضل مطشر133609

49بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرامير سليم عنيد488089

50بكالوريوسالعامل11689كربالءذكركاظم جبار حاكم125609

ي133673 51بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراثير وسام ناج 

ن125946 52بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعبدهللا مسلم ياسير

53بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرامير خضير عباس320726

54بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعمار باسم عبدالمحسن126323

ن127026 55بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي ضياءالدين حسير

56بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد رضا شاكر128926

57بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرفالح لزوم محمد400351

58بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد محسن حيدر400274

ن درويش ابراهيم321181 59بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسير

60بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي عباس علي258342

ن محمد محسن132800 61بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحسير

62بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرسيف دايخ عبدعلي31861

63بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرصفاء كريم عامر258332

64بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحيدر علي ابراهيم129816

65بكالوريوسالعامل11689كربالءذكررسول صاحب طالب400358

66بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرايهاب محمد علوان131753

67بكالوريوسالعامل11689كربالءذكراحمد فالح حسن319071

ن127074 68بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرجعفر يوسف حسير

ن130482 69بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمحمد عالء حسير

70بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعباس فاضل ملبس560691

71بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرحيدر فاضل مطشر127314

72بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعباس منير صاحب321251

73بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرنور شهيد ساجت319458

74بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرغيث ناجح خضير133762



75بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرجاسم محمد محسن133919

ن وحيد126965 76بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرهشام حسير

77بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمصطفن عباس احمد130575

ي321218 78بكالوريوسالعامل11689كربالءذكركرار قاسم ناج 

79بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرفضل عباس سعيد319319

80بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرمهند عبداالمير حمزة125765

ن عمران488071 81دبلومالعامل11689كربالءذكرصادق حسير

82دبلومالعامل11689كربالءذكرعلي نوفل مهدي126191

83دبلومالعامل11689كربالءذكرمحمود جميل صبيح130372

84دبلومالعامل11689كربالءذكرمحمود سليم داود400407

ن جاسم177483 85دبلومالعامل11689كربالءذكرحيدر حسير

86دبلومالعامل11689كربالءذكرحيدر رسول دحام176442

87دبلومالعامل11689كربالءذكرمصطفن جبار هاشم321245

88دبلومالعامل11689كربالءذكرمصطفن احمد جبار133742

89دبلومالعامل11689كربالءذكرمحمد رسول جليل321238

90دبلومالعامل11689كربالءذكراحمد صاحب بارس320592

91دبلومالعامل11689كربالءذكررافد شاكر عطية125477

ي487885 92دبلومالعامل11689كربالءذكركرار حمود ناج 

93إعداديةالعامل11689كربالءذكرعباس هشام شاكر488063

94إعداديةالعامل11689كربالءذكركرار حيدر صاحب127415

95إعداديةالعامل11689كربالءذكرعباس حيدر مجيد133838

 سوادي مكي127269
ن 96إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسير

97إعداديةالعامل11689كربالءذكرمهدي عادل عباس128451

98إعداديةالعامل11689كربالءذكرحيدر جالل عبداالمير532327

ن عبيد جي 133912 99إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسير

ن احمد عبدالرزاق400332 100إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسير

101إعداديةالعامل11689كربالءذكرامير كاظم كريم125549

102إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد حمزة عبدالزهرة126893

103إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمدعلي موس عبدالجليل133957

104إعداديةالعامل11689كربالءذكرمقتدى حامد عبدالسادة127151

105إعداديةالعامل11689كربالءذكرجعفر صالح علوان126985

106إعداديةالعامل11689كربالءذكرامير ناظم كامل129705

107إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد مصطفن كامل400076

108إعداديةالعامل11689كربالءذكرامير جعفر موس127034

109إعداديةالعامل11689كربالءذكرمصطفن احمد عبدالرزاق131167

110إعداديةالعامل11689كربالءذكرمرتضن فاهم كامل127072

111إعداديةالعامل11689كربالءذكراحمد حسن نارص128097

112إعداديةالعامل11689كربالءذكرمهيمن عبداالمير حمزة319444

113إعداديةالعامل11689كربالءذكرعبدهللا عباس علي258366

114إعداديةالعامل11689كربالءذكرعلي غازي جاسم532348

115إعداديةالعامل11689كربالءذكرمصطفن نعيم صبيح128913

116إعداديةالعامل11689كربالءذكرسجاد احمد شاكر127309

ن320670 117إعداديةالعامل11689كربالءذكرزين العابدين عالء حسير

118إعداديةالعامل11689كربالءذكرعلي شهاب فرحان487945

119إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسن مزيد رسمي177379

120إعداديةالعامل11689كربالءذكرمهدي سعدون مهدي527564

121إعداديةالعامل11689كربالءذكرمنتضن عباس جودة128733

122إعداديةالعامل11689كربالءذكرمصطفن مازن هادي133801

123إعداديةالعامل11689كربالءذكرغدير فاضل عباس131290



ن طالب عباس132842 124إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسير

125إعداديةالعامل11689كربالءذكراحمد حيدر سعد532371

126إعداديةالعامل11689كربالءذكرعلي رائد كريم131649

127إعداديةالعامل11689كربالءذكرموس فاضل عبد555698

ن موس عبدالجليل129170 128إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد حسير

129إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد ابوبكر حمد258292

130إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد عقيل مسلم128952

ن علوان133035  حسير
131إعداديةالعامل11689كربالءذكرمصطفن

132إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمدالمهدي صاحب محمد532300

ن مجبل وحيد128896 133إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسير

134إعداديةالعامل11689كربالءذكرامير فالح جابر555736

135إعداديةالعامل11689كربالءذكرحيدر علي كاظم487976

136إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد باسم علي487925

137إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمود ثامر محمود319666

138إعداديةالعامل11689كربالءذكرعلي كاظم رحيم127012

139إعداديةالعامل11689كربالءذكرحيدر مرتضن عبدالواحد320836

140إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد فرحان نجم132780

141إعداديةالعامل11689كربالءذكرصاحب عدنان صاحب129023

142إعداديةالعامل11689كربالءذكرعبدهللا سالم محمد133876

143إعداديةالعامل11689كربالءذكرامير شاكر مسفار319515

144إعداديةالعامل11689كربالءذكرغيث عالءالدين محمدعلي400308

145إعداديةالعامل11689كربالءذكراحمد عباس فاضل399995

146إعداديةالعامل11689كربالءذكرعلي عبدالحسن عبدالرسول400170

147إعداديةالعامل11689كربالءذكرمؤيد سمير محمدعلي131524

148إعداديةالعامل11689كربالءذكرزين العابدين صالح حسن126166

ن حيدر مجيد128139 149إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسير

150إعداديةالعامل11689كربالءذكركرار علي حسن128693

151إعداديةالعامل11689كربالءذكرغيث مجيد حميد128932

152إعداديةالعامل11689كربالءذكرعلي عمار عقيل133786

153إعداديةالعامل11689كربالءذكرحيدر نصير عبداالمير126344

154إعداديةالعامل11689كربالءذكرسالم يحبر جواد126084

155إعداديةالعامل11689كربالءذكرسجاد احمد عبدالحمزة126466

156إعداديةالعامل11689كربالءذكرسجاد حيدر حسن400293

157إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد سميح جاسم126622

158إعداديةالعامل11689كربالءذكرعبدالرسول عبدالحسن عبدالرسول400143

159إعداديةالعامل11689كربالءذكرمنتظر علي جي 130040

160إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد عبدالرضا عبدالستار132889

161إعداديةالعامل11689كربالءذكراحمد صاحب هاشم129898

ن جبار حمدان319047 162إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسير

163إعداديةالعامل11689كربالءذكرسجاد عماد صاحب177511

164إعداديةالعامل11689كربالءذكركرار عالء عوج319420

ن صالح مهدي399930 165إعداديةالعامل11689كربالءذكرحسير

166إعداديةالعامل11689كربالءذكرعلي المرتضن عامر كاظم131486

ن126065 167إعداديةالعامل11689كربالءذكرمقتدى نجم عبدالحسير

168إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد نايف عكموش400010

169إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمد صالح عليوي177399

170إعداديةالعامل11689كربالءذكرسجاد اياد مهدي128862

171إعداديةالعامل11689كربالءذكرمحمدباقر مالك صدام127213

172إعداديةالعامل11689كربالءذكركرار انور يحبر258320



173بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرظافر عباس سعيد319085

174بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرعلي اسماعيل حسن532308

175بكالوريوسالعامل11689كربالءذكرغسان نارص نافج130138

ن128808 176دبلومالعامل11689كربالءذكرمحمد محسن حسير

177دبلومالعامل11689كربالءذكرحازم ترتيب كاظم128384

178دبلومالعامل11689كربالءذكرعلي حسن كاطع128641

ن يوسف177568 179إعداديةالعامل11689كربالءذكرضياءالدين حسير

180إعداديةالعامل11689كربالءذكرفؤاد عنيد عبد129693

ن487029 1ماجستيرالعامل11689كربالءأنبىعائدة عبود حسير

ن عطية124002 2ماجستيرالعامل11689كربالءأنبىزهراء حسير

3بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىامنة حسن كاظم322224

4بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىعدوية رحيم محيميد321593

5بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىمها عوده مطرود125295

6بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىحذام عبداالمير كاظم176937

7بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىشذى جاسم محمد177165

8بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىوفاء عبدالمجيد جابر402490

فاتن عبدعلي صاحب532452
9بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبى

10بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىرشا موس يونس134452

11بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىنورالهدى نور هاشم134342

فضيلة شاكر علي176971
12بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبى

13بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىدنيا حميد عبداالمير402403

14بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىمروة صاحب محمد532510

15بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىفارنا عباس محمد176870

16بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىغفران محسن حسن558270

نبا عبداالمير طامي32269
17بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبى

18بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىانتصار كريم كاطع125330

19بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىبدور عادل ظاهر125107

20بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىايناس حميد كريم176841

ن عطية257992 21بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىرقية حسير

ن257988 22دبلومالعامل11689كربالءأنبىعادلة محمد حسير

23دبلومالعامل11689كربالءأنبىفائزه حسن كاطع321447

24دبلومالعامل11689كربالءأنبىاحالم عيدان جابر176980

ي محمدحسن486965 25دبلومالعامل11689كربالءأنبىساجدة ناج 

26دبلومالعامل11689كربالءأنبىمبن حسن كاطع321430

ى هادي محمد176900 27دبلومالعامل11689كربالءأنبىبشر

28دبلومالعامل11689كربالءأنبىانعام محمد مهدي552404

29دبلومالعامل11689كربالءأنبىفخرية عباس مجيد258004

30دبلومالعامل11689كربالءأنبىلينة مازن مغامس176944

31دبلومالعامل11689كربالءأنبىسحر محمد مسيب176545

عذراء علي هادي321392
32دبلومالعامل11689كربالءأنبى

33دبلومالعامل11689كربالءأنبىذكرى عباس عاشور402471

34دبلومالعامل11689كربالءأنبىديانا سليم حسن106847

35دبلومالعامل11689كربالءأنبىرسل سلمان جبار134420

36دبلومالعامل11689كربالءأنبىهيفاء محمد عبود321528

37دبلومالعامل11689كربالءأنبىرسل سعيد حسون134311

38دبلومالعامل11689كربالءأنبىابتهال صادق ابراهيم486920

39دبلومالعامل11689كربالءأنبىفاتن كريم عبدالزهرة321386

40دبلومالعامل11689كربالءأنبىزينب عبادة علي125232

ازهار جعفر علي176533
41دبلومالعامل11689كربالءأنبى



42دبلومالعامل11689كربالءأنبىحال كاظم حسن555802

43دبلومالعامل11689كربالءأنبىشيماء طالب علي125136

44إعداديةالعامل11689كربالءأنبىازهار كاظم ابريق125266

ن نعمة123945 45إعداديةالعامل11689كربالءأنبىزينب حسير

46إعداديةالعامل11689كربالءأنبىانعام جواد محسن321475

47إعداديةالعامل11689كربالءأنبىانتظار كريم كاطع134473

1ماجستيرالعامل11689كربالءأنبىفاتن هادي فخري488129

2ماجستيرالعامل11689كربالءأنبىسماح نعمة عبد128276

3بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىايالف صاحب محمد127371

4بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىقطرالندى دايخ دحام131821

5بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىعذراء عبدالواحد خلف488142

6بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىحوراء كريم عبود126658

7بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىنورالهدى صادق دحام126841

8بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىنور موس صالح131418

9بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىشهد عامر منذر129516

10بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىايات طعمه عبدالمهدي168853

11بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىرنا حسن كاطع133861

12بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىبتول ستار جبار400266

13بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىسارة عودة عباس320747

14بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىعال فليح حسن555694

ي321229 ن قاسم ناج  15بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىحنير

16بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىرغد محمد حامد133950

17بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىمريم ابوبكر حمد258378

18بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىروى صاحب محمد532337

19بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىزهراء ابراهيم مالك527550

20بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىرجاء عطاهللا مزهر532355

21بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىامنة عليوي ضامد133681

22بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىدعاء كريم عبود131438

23بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىمريم جاسم محمد128998

24بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىميس رسول دحام258284

25بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىرنا عبداالمير كريم130189

26بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىصابرين كريم رسول133887

27بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىاسماء حميد سوادي126258

28بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىمبن عبدالمهدي نور128509

29بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىنورس سالم محمد131588

30بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىعذراء دايخ دحام132996

31بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىايات عباس جاسم133617

ن126105 32بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىميالد احمد حسير

33بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىنور عامر منذر133771

34بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىزهراء رعد عيس532329

35بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىزهراء كريم عبود126701

36بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىهديل قيس حسون131547

37بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىزينة رياض محمد130844

ن فالح مهدي129061 38بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىحنير

39بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىزهراء محمد حمزة128495

40بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىسارة كاظم محسن129196

41بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىرسل صالح حسن127295

42بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىنبا مهدي صالح126136

43بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىفاتن حسن سلمان131103



44بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىهبة قيس حسون125973

45بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىزينه صاحب مهدي320877

46بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىنورس محسن عباس125685

ن عامر احمد133592 47بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىبنير

48بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىابتهال عبدالرضا سعيد127250

ن130089 49بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىفاطمة محمد حسير

50بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىنور باسم عبدالمحسن125875

51بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىسخ  احسان حمزه519252

52بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىزينب هاتف هادي320768

53بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىرسل رشيد خضير127198

54دبلومالعامل11689كربالءأنبىزهراء محمود كاظم126765

55دبلومالعامل11689كربالءأنبىنور عبداالمير كريم129773

56دبلومالعامل11689كربالءأنبىزهراء فؤاد اكرم258269

57دبلومالعامل11689كربالءأنبىرنا سعد كربول129475

58دبلومالعامل11689كربالءأنبىانوار كريم كاطع129237

بتول علي ابوحمزة128326
59دبلومالعامل11689كربالءأنبى

60دبلومالعامل11689كربالءأنبىعهود رعد عبدعون129042

ي128045
61دبلومالعامل11689كربالءأنبىخديجة عبدالكاظم راضن

62دبلومالعامل11689كربالءأنبىشيماء كريم عبود131383

63دبلومالعامل11689كربالءأنبىمريم محمد كاظم126276

64دبلومالعامل11689كربالءأنبىمروة مهدي طالب129314

65إعداديةالعامل11689كربالءأنبىيمام محمد صالح319375

66إعداديةالعامل11689كربالءأنبىاسالم حيدر طه126399

67إعداديةالعامل11689كربالءأنبىزينب عادل عباس358734

68إعداديةالعامل11689كربالءأنبىابرار عبدالكريم محسن133976

ن احمد جاسم391124 69إعداديةالعامل11689كربالءأنبىحنير

70إعداديةالعامل11689كربالءأنبىزينب عبداالمير عبدالزهرة133850

71إعداديةالعامل11689كربالءأنبىارتقاء عبدالكريم نعيم488044

72إعداديةالعامل11689كربالءأنبىفاطمة جبار هاشم177353

73إعداديةالعامل11689كربالءأنبىرضاء احمد محمد399865

74إعداديةالعامل11689كربالءأنبىاسماء حيدر مهدي126297

ن133723 ن محمد حسير 75إعداديةالعامل11689كربالءأنبىحنير

76إعداديةالعامل11689كربالءأنبىفاطمة عبداالمير عبدالزهرة131706

77إعداديةالعامل11689كربالءأنبىصفا احمد محمد399904

78إعداديةالعامل11689كربالءأنبىغدير جعفر صادق127341

79إعداديةالعامل11689كربالءأنبىنباء حيدر سعد130557

80إعداديةالعامل11689كربالءأنبىزينب قاسم محمد127248

81إعداديةالعامل11689كربالءأنبىفاطمة محمد فاضل125788

82إعداديةالعامل11689كربالءأنبىاديان عبدالكريم محسن126371

83إعداديةالعامل11689كربالءأنبىمهدي عبدالباري دريس488080

84إعداديةالعامل11689كربالءأنبىزينب احسان حمزه350569

85إعداديةالعامل11689كربالءأنبىمريم عباس جاسم133662

86إعداديةالعامل11689كربالءأنبىزينب كاظم هاتف258308

87إعداديةالعامل11689كربالءأنبىبتول احسان عبد126042

88إعداديةالعامل11689كربالءأنبىازهار محمد محسن320635

89إعداديةالعامل11689كربالءأنبىرغد احمد جاسم391134

ايات علي ابراهيم555793
90إعداديةالعامل11689كربالءأنبى

91إعداديةالعامل11689كربالءأنبىاديان كامل عباس400106

92إعداديةالعامل11689كربالءأنبىتبارك كريم فري    ح125866



ن129634 93إعداديةالعامل11689كربالءأنبىغدير مهدي حسير

94إعداديةالعامل11689كربالءأنبىفاطمة محمود مالك527539

95إعداديةالعامل11689كربالءأنبىفاطمة محمد سلمان131691

96بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىخديجه جعفر مراد132827

97بكالوريوسالعامل11689كربالءأنبىعبير رويان سوادي400046

98دبلومالعامل11689كربالءأنبىايناس ضياء حمزة126547

99دبلومالعامل11689كربالءأنبىارساء عبدالمجيد جابر400216

1ماجستيراالرسه31690كربالءذكررسمد مهدي كاظم488693

2ماجستيراالرسه31690كربالءذكرموعد كاظم جابر202278

ن سعيد271635 3ماجستيراالرسه31690كربالءذكرعلي حسير

ن352237 4ماجستيراالرسه31690كربالءذكرحافظ حميد حسير

5ماجستيراالرسه31690كربالءذكراسعد مناف مصطفن401669

ن484643 6ماجستيراالرسه31690كربالءذكرصباح فاضل عبدالحسير

7ماجستيراالرسه31690كربالءذكرميثم هادي مهدي83286

8دبلوم عالياالرسه31690كربالءذكرمرتضن رضا عباس505581

هللا352365 9بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعالء صالح خير

ن496258 10بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي يوسف مرزه حسير

ن رسول540752  تحسير
11بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمصطفن

12بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرنسيم فضيل حمود334311

13بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراياد هادي محمد334890

ي هاشم351882
14بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرابراهيم محمدتف 

15بكالوريوساالرسه31690كربالءذكررياض كريم عبود350651

16بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرجالل مالك عبدالخضن271342

17بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي عبداالمير خزعل82885

18بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرصباح رايح كاظم83282

19بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرهاشم موس جواد83300

20بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرصادق خليل ابراهيم271642

21بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد خالد جاسم83349

ن540737 22بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمضن هادي حسير

23بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرنصير عبدالسادة نعيم334947

24بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي جبار عبدالزهرة488632

25بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمنير عبدالهادي عبد488657

26بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد رسحان شياع83304

ن32559 27بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد شاطي حسير

28بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحسن هادي نور334853

29بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرغيث عبدالعباس محمد334957

30بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرنعمة عبداالمير حمود334345

31بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمهند نجم سلطان271643

32بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرنورالدين خضير عباس334826

33بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرضياء رزاق مدفون352469

34بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي محمد ضياء488521

ن حلوان كاظم496376 35بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحسير

36بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعباس كاظم جي 488525

37بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعز سعدون مهدي202287

38بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرايمن محمد داود82865

39بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعالء سعيد كاظم82828

40بكالوريوساالرسه31690كربالءذكروسام فخري عبدعون352898

41بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي حامد عليوي82915

42بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي رزاق رحم32569



ي مخي32582
43بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعبدهللا شمخن

44بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرليث حامد عليوي488634

45بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد هادي خطار202202

46بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمهند مكي حسن32508

47بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراحمد عبد حرجان82879

48بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي هادي عبيد32542

49بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرصالح غالب صالح540781

50بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي فضيل حمود488653

51بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراحمد جميل جوخ94631

52بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرزيد عالوي جواد82874

53بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد زاهد حميد334934

54بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرصفاء عباس رزاق354814

55بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحسن ناجح حسن271432

56بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراصيل مهدي ابراهيم83342

57بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراحمد عطية لهمود488533

58بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراحمد هشام شاكر488512

59بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراحمدالهادي عبدالحسن فالح82819

60بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرهشام عماد هاشم479977

61بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحسام عبداالمير حسن202276

62بكالوريوساالرسه31690كربالءذكررياض رزاق رحم82813

63بكالوريوساالرسه31690كربالءذكريوسف زاهد حميد334162

64بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرصفاء نافع حميد352988

65بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرصادق شهيد جعفر334811

66بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمشتاق كاظم عبدهللا354782

67بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحيدر كريم عبدالزهره271506

ن32565  حسير
68بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد مصطفن

69دبلوماالرسه31690كربالءذكرسعيد خالد جاسم335002

70دبلوماالرسه31690كربالءذكرمحمد سعد محسن488672

71دبلوماالرسه31690كربالءذكرحميد كريم عبد202273

72دبلوماالرسه31690كربالءذكرعلي كريم مهدي334112

73دبلوماالرسه31690كربالءذكرمحمد عبدالرحمن ابراهيم202274

74دبلوماالرسه31690كربالءذكرماهر عبداالمير جواد540776

75دبلوماالرسه31690كربالءذكرمنار بدر كاظم527673

76دبلوماالرسه31690كربالءذكراحسان كامل رشيد77712

ن خضير540768 77دبلوماالرسه31690كربالءذكرعلي حسير

78دبلوماالرسه31690كربالءذكرعالء نعيم صميم352629

79دبلوماالرسه31690كربالءذكراحمد جابر احمد352558

80دبلوماالرسه31690كربالءذكرعلي سعد عبدعلي488639

81دبلوماالرسه31690كربالءذكرحيدر رزاق رحم83330

82دبلوماالرسه31690كربالءذكرعدي سعد عبدعلي271441

83دبلوماالرسه31690كربالءذكركرار سعيد كاظم32554

84دبلوماالرسه31690كربالءذكرحيدر صخيل وساف540760

85دبلوماالرسه31690كربالءذكركرار عبداالمير حمود334621

ن شاكر نور334860 86دبلوماالرسه31690كربالءذكرحسير

ن271644 87دبلوماالرسه31690كربالءذكراحمد سلمان حسير

88دبلوماالرسه31690كربالءذكرامير مهدي عبدالزهرة202253

 علي32586
ن 89دبلوماالرسه31690كربالءذكراحمد حسير

90دبلوماالرسه31690كربالءذكرعلي احمد علي488686

91دبلوماالرسه31690كربالءذكرمصطفن لطيف جابر83309



92إعداديةاالرسه31690كربالءذكراياد مهدي هادي488649

93إعداديةاالرسه31690كربالءذكرحازم عبدالستار عمران334831

ن هادي540713 94إعداديةاالرسه31690كربالءذكررشيد حسير

95إعداديةاالرسه31690كربالءذكراحمد سالم نعمة84786

96إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعقيل حامد عليوي202270

 علي74036
ن 1ماجستيراالرسه31690كربالءذكرعلي حسير

2بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي مكي حسن73882

3بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرامير صادق يحبر271417

ن488498 4بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي عادل حسير

5بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرليث احمد هادي112094

6بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي طالب رزاق73782

7بكالوريوساالرسه31690كربالءذكركريم عبدالرحمن كريم74145

8بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعصام خليل ابراهيم505450

9بكالوريوساالرسه31690كربالءذكركاظم جواد داود70177

10بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي تركي عبدالعباس69153

غام حيدر رضا77005 11بكالوريوساالرسه31690كربالءذكررصن

12بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي حيدر فضل511000

13بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرامير محمد عبد112054

14بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرخضير عباس عبدالرضا505448

15بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرغانم ماجد عبداالمير73837

16بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد خالد كاظم74161

17بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرفارس صباح عبدالحسن334759

18بكالوريوساالرسه31690كربالءذكريارس نارص جواد416174

19بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحيدر سالم عبدالعباس271616

20بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد هادي حمزة64427

21بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرانور كاظم مكي73865

22بكالوريوساالرسه31690كربالءذكركرار عبدالحسن عطية359024

23بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد قاسم علي510996

24بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي محمد حمزة168771

25بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرامير فيصل عبيس271212

26بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحيدر نارص جواد69376

ن عبدالكاظم منذور76729 27بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحسير

28بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي عماد رهيف76505

29بكالوريوساالرسه31690كربالءذكريوسف ضياء عبدالرضا74124

 علي334776
ن 30بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرزكريا حسير

31بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراحمد سعد عبدالرسول334764

ن76536  علي حسير
32بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمصطفن

33بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرزيد حيدر هادي333769

34بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرامير كاظم يوسف74220

35بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراكرم علي محسن510991

36بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرامير عباس عبدالرضا505459

غام عبدالرحمن كريم74650 37بكالوريوساالرسه31690كربالءذكررصن

38بكالوريوساالرسه31690كربالءذكركميل صادق يحبر271627

39بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرسيف عبيد عبدهللا74056

40بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد علي طالب66807

41بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمرتضن شاكر نور69655

ن74243 42بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد عبدالرضا حسير

 تركي عبدالعباس488508
ن 43بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحسنير

ن76967 44بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراحمد علي حسير



45بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراحسان صالح مجيد271653

46بكالوريوساالرسه31690كربالءذكراحمد علي طالب271655

47بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي محمد جعفر64578

ن77089 48بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي ستار حسير

49بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحيدر مهدي وادي69961

50بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرعلي قيس عبدهللا333997

51بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرراقد عدنان محسن74256

52بكالوريوساالرسه31690كربالءذكررسمد لطيف جابر54326

53بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرامير مهدي وادي74112

ن صالح عبد555881 54بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرحسير

55بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرضياء عبدالزهرة عبود74202

56بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد عطشان فاضل74101

57بكالوريوساالرسه31690كربالءذكرمحمد ابراهيم تركي271240

58دبلوماالرسه31690كربالءذكرحيدر يحبر عبدالزهره69478

59دبلوماالرسه31690كربالءذكرزمان علوان هليل66387

60دبلوماالرسه31690كربالءذكرهمام احسان هادي74192

61دبلوماالرسه31690كربالءذكراحمد سالم عبدالزهرة73850

 علي حسن74135
ن 62دبلوماالرسه31690كربالءذكرحسير

63دبلوماالرسه31690كربالءذكرحسن احمد علي334745

 علي عباس333609
ن 64إعداديةاالرسه31690كربالءذكرحسير

65إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمحمد احمد حسن112077

66إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمنتظر احمد سلمان188802

67إعداديةاالرسه31690كربالءذكرسيف عبدالكاظم حسن73993

68إعداديةاالرسه31690كربالءذكرنوار عباس كريم67028

 سامي عبودي347720
ن 69إعداديةاالرسه31690كربالءذكرحسير

70إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعلي صباح رايح60620

71إعداديةاالرسه31690كربالءذكرنزار حيدر هادي488454

72إعداديةاالرسه31690كربالءذكركاظم عباس فهد493419

73إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمؤمل محمد علي271618

ن60572 74إعداديةاالرسه31690كربالءذكرموس عادل حسير

75إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعلي بهجت علي334752

76إعداديةاالرسه31690كربالءذكرزين العابدين ماهر عبداالمير510999

ن حيدر محمدحسن510994 77إعداديةاالرسه31690كربالءذكرحسير

78إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعبدهللا هاشم موس112086

79إعداديةاالرسه31690كربالءذكربهاء عباس رزاق73901

80إعداديةاالرسه31690كربالءذكرامير محمد هتلر334033

81إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعزالدين انس مالك271626

82إعداديةاالرسه31690كربالءذكرحيدر سليم فضيل510997

83إعداديةاالرسه31690كربالءذكرسجاد حسن يوسف76403

84إعداديةاالرسه31690كربالءذكربهاء احمد داخل510993

85إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمحمد حسن علي كاظم488472

86إعداديةاالرسه31690كربالءذكرفاضل مسلم جودة54435

87إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعلي عماد هاشم60392

ن66629 88إعداديةاالرسه31690كربالءذكررسول زهير حسير

ن صباح رايح60739 89إعداديةاالرسه31690كربالءذكرحسير

90إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمحمد عدنان عبد271651

 علي عباس70043
91إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمصطفن

92إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعلي فاضل محمد271623

93إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمحمد صاحب جابر111992



94إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعباس سالم زبيل505473

95إعداديةاالرسه31690كربالءذكراحمد حيدر هادي333744

96إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمصطفن محمد عبد68979

ن رشيد عبدالكاظم76604 97إعداديةاالرسه31690كربالءذكرحسير

ن كاظم335187 98إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمجتب  حسنير

99إعداديةاالرسه31690كربالءذكرسعد عبدالجبار سعد120855

100إعداديةاالرسه31690كربالءذكرابراهيم حامد عبدالعباس60876

101إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعبدالوهاب عبدالرزاق صاحب77160

102إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمصطفن مؤيد عبيد76486

103إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعباس حيدر عباس60997

104إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعلي عدنان عباس74597

105إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعلي فؤاد علي488463

106إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعلي زاهد حميد335132

107إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعلي عباس عبد271610

108إعداديةاالرسه31690كربالءذكرحسن عباس قاسم76456

109إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمحمد فاضل رضا512292

110إعداديةاالرسه31690كربالءذكرفاضل عباس كاظم73933

111إعداديةاالرسه31690كربالءذكرذوالفقار غانم حكمت77182

112إعداديةاالرسه31690كربالءذكرغيث علي رزاق64040

ن عبداالمير510998 113إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعلي حسير

114إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعالء فاضل رحيم333588

115إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعبدالصاحب حيدر عبدالصاحب63639

116إعداديةاالرسه31690كربالءذكرعيس حيدر نعيم488484

117دبلوماالرسه31690كربالءذكرسليم فضيل حمود510992

118دبلوماالرسه31690كربالءذكرحيدر محمود شاكر143082

119دبلوماالرسه31690كربالءذكراحمد حسن علي271639

120إعداديةاالرسه31690كربالءذكرمحسن شاكر عبد99281

1دبلوم عالياالرسه31690كربالءأنبىنائلة عبدالصاحب علي352780

2بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىساهرة عباس رضا202268

3بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىعذراء سعيد كاظم352687

ن عمران351954 4بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىاشواق حسير

5بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىانتصار حمود جياد540727

6بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىحوراء عبدالرضا مرزة488643

ن عمران32529 وق حسير 7بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىرسر

ن505583 8بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسوسن مهدي حسير

9بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىاسيل شاكر علوان558279

ى كاظم جي 334966 10بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىبشر

11بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىابتهال حميد غازي334879

12بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىشوق عباس عيس83334

اس عباس مطر334846 13بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىني 

ن488661 14بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسيماء مهدي حسير

15بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسمر خالد حميد32604

16بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىزهراء عماد هاشم202272

17بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىزهراء قاسم كريم555878

18بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسحر فتاح جميل31393

ن488680 19دبلوماالرسه31690كربالءأنبىكواكب حمزة حسير

20دبلوماالرسه31690كربالءأنبىوسن شهيد جعفر202277

21دبلوماالرسه31690كربالءأنبىلقاء طالب عبود354797

22دبلوماالرسه31690كربالءأنبىتغريد محمد حسن334820



23دبلوماالرسه31690كربالءأنبىمبن حميد ناجح271645

ن82690 هيام علي حسير
24دبلوماالرسه31690كربالءأنبى

25إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىرابحة ابراهيم يعقوب83292

26إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىمياسة يحبر مهدي354769

27إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىوئام فاخر هاشم134437

1ماجستيراالرسه31690كربالءأنبىبتول حسن ابراهيم510986

2دبلوم عالياالرسه31690كربالءأنبىصابرين محمد حمزة78494

ن74007  حسير
3بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىرسى مصطفن

4بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىزهراء محمد حمزة168754

فاطمة علي حسن333794
5بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبى

6بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسارة حيدر صاحب44193

7بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىحوراء كريم كاظم120794

مروة علي اموري271604
8بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبى

ن540789 9بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىزينب رشيد حسير

10بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىزينه جميل عبود73805

ن صالح416152 11بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىايالف حسير

12بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىارساء رحيم عبدنور271396

13بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىزهراء كريم امان271641

14بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىندى كريم امان334801

15بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسبأ عباس عبد54320

16بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىابرار عباس ابراهيم74657

17بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىاالء سالم مهدي271621

18بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىدنيا حاكم حمود315099

19بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىبتول حسن يوسف69800

ن68363 20بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسارة غالب حسير

21بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىفاطمة مهدي وادي74084

22بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىزينب احمد جلوب61194

23بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىنور عبدالجليل منسي63387

24بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسندس خليل ابراهيم74180

25بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىدنيا عبيد عبدهللا74068

26بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىاسالم عبدالحمزة عبدهللا112060

27بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىمروة فاضل صالح65179

ن حاكم حمود510995 28بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىبنير

29بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىعبير سلمان محمد66104

30بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىرباب عباس عبدالرضا505454

31بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىايالف فاضل رضا510989

32بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىصابرين كريم عبود334795

مروة علي لطيف397805
33بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبى

34بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىعبير قاسم عبد74234

35بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىمروه حسن هادي333705

36بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىرباب فالح حسن271607

37بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسبا كريم عبدالزهره271285

ن510987 38بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسمر مهدي حسير

39بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىايات صاحب جابر74212

40بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىنور غانم خليفة76562

41بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىحنان علوان هليل74170

42بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىزينب لطيف جابر349592

ن يوسف73977 43بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىزهراء حسير

44بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىمريم هاشم موس74026



45بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىفاطمة كاظم حبيب76748

46بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىخلود عباس كاظم73915

47بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىاثار عبدالرحمن كريم74629

48بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىارساء مؤيد محمد496243

49بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىنور صباح رايح54398

50بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىسارة فاضل صالح74048

51دبلوماالرسه31690كربالءأنبىهديل عبدالكاظم ارحيم112043

نغم علي حمزة69332
52دبلوماالرسه31690كربالءأنبى

53دبلوماالرسه31690كربالءأنبىتبارك ماهر عبداالمير540818

54دبلوماالرسه31690كربالءأنبىدنيا نجم عبود510990

ن رشيد عبدالكاظم73765 55دبلوماالرسه31690كربالءأنبىياسمير

56إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىاشواق حسن هادي333664

57إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىزينب رضا عباس540809

58إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىزينب هاشم موس271608

59إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىشهد عباس محمد73961

60إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىهبة رشيد داخل120838

61إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىوفاء حميد كريم271596

62إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىجنات حسن جعفر540814

ن سوادي76936 ن حسير 63إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىبنير

64إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىرقية رحيم عبدنور271317

65إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىايمان رزاق مهدي77109

66إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىديار محمد عبد69582

فرح علي عبيد335238
67إعداديةاالرسه31690كربالءأنبى

ن543882 68إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىعال عالء عبدالحسير

69إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىعذراء احمد نجم510988

زهراء علي حسن335091
70إعداديةاالرسه31690كربالءأنبى

ن يوسف65816 71إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىحوراء حسير

72إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىكوثر ثامر رزاق63872

73إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىرقية فاضل رضا512288

ن69267 74إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىختام غالب حسير

75إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىرقيه عادل عباس112103

ن540803 76إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىزهراء رشيد حسير

77إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىمريم حسن حمزة112038

78إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىاية ثامر رزاق63746

79إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىسخ  علي جبار271483

80إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىرسل عباس عبد271612

81إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىصفاء حسن هادي335066

82إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىنبا عباس جواد68537

83إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىندى جفات كاظم73952

84بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىحنان جابر جاسم555541

وفاء سامي عبودي143088
85بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبى

ي73827
86بكالوريوساالرسه31690كربالءأنبىرحاب عبدالرضا راضن

ن74251 87دبلوماالرسه31690كربالءأنبىجنان عطوان ياسير

88دبلوماالرسه31690كربالءأنبىازهار حسن حمزة54346

89إعداديةاالرسه31690كربالءأنبىشكرية عبدالسادة شبالوي271632

1دكتوراهرمضان31691كربالءذكرحيدر ابراهيم محمد336360

2ماجستيررمضان31691كربالءذكرعباس فاضل هادي139280

3ماجستيررمضان31691كربالءذكرباسم عبدالواحد جاسور336348

4ماجستيررمضان31691كربالءذكرماجد عباس خرباط358985



ن545028 5ماجستيررمضان31691كربالءذكرفراس علي حسير

ن شناوي510865 6دبلوم عاليرمضان31691كربالءذكراحسان ياسير

7بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرجبار عبيد جاسم139374

8بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعامر هادي عطية265400

9بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرخالد عبيس راهي141503

10بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد مرتضن مخي139595

11بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرنارص جاسم عيدان556965

 مكي139289
ن 12بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرصباح حسير

13بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمهدي مرتضن مخي139171

14بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي معد صالح141675

ن عباس139581 15بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعباس حسير

ي كاظم141543
16بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرهشام راضن

17بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرميثم زوير مخلف450741

18بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد رضا محمد335589

19بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي ثامر خضير139257

20بكالوريوسرمضان31691كربالءذكركاظم محمدرضا محمدصالح139348

ن محمد حسن203764 21بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحنير

22بكالوريوسرمضان31691كربالءذكريارس عبداالمير وحيد265345

23بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرفاضل محمود عبود141688

24بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرنجاح سليم حمود139261

25بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي رضا محمد141516

26بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرميثاق واصف حاتم203726

27بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحسن هادي لفته336010

28بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراثير قيس محمد254086

ن صاحب نضهللا139186 29بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحسنير

30بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي رضا جاسم450727

31بكالوريوسرمضان31691كربالءذكررياض فليح حسن141581

32بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحيدر سعد عبدالجليل139228

33بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي فليح حسن139242

34بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراثير محمد كاظم510913

35بكالوريوسرمضان31691كربالءذكررعد ابراهيم صالح521332

36بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعادل حاكم عبدالواحد139236

ي139727
37بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرميثم يعقوب هابن

هللا484425 38بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي سالم خير

39بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد مجيد محمدسعيد265438

40بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحسان فالح حسن141682

41بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرواثق زوير مخلف484432

ن254089 42بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد رزاق حسير

ن510887 43بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرايهاب كامل شاهير

44بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرباسم زوير مخلف510892

45بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمشتاق رحيم صادق336416

46بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمنتظر جاسم موس560232

ن521316 ن محمد حسير 47بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحسير

48بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرباسم رزاق رحيم203762

49بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحاتم جابر عبدالرحيم336789

ن141566  محمدحسير
50بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرصالح مصطفن

51بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي عبداالمير سداوي265278

52بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرامير مكي عبداالمير160244

ن265443 53بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرهمام محمدعلي حسير



54بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد حازم زوير141602

55بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرليث علي كريم521306

ن شبالوي291707 56بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرصفاء عبدالحسير

57بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي جابر يوسف141377

58بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي عبدالكاظم محمد265467

59بكالوريوسرمضان31691كربالءذكركرار كريم عباس139432

60بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد جبار حسن141473

61بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرلؤي قحطان عمران450705

62بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرناجح هدام عليوي265404

ي اسماعيل561608
63بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرسيف هابن

64بكالوريوسرمضان31691كربالءذكركرار عبداالمير مرزة254097

ي168662
ن شابن 65بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرسيف حسير

66بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد سالم عطية450714

 عبداالمير حمزة203763
67بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمصطفن

68بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمصطفن فاضل صالح521721

69بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمرتضن ميثم يعقوب336550

70بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمهدي حسن جابر510867

71بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي عباس عبدالرزاق520568

72بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي صاحب نضهللا419845

73بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد ثعبان يوسف336072

74بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمرتضن رافع عباس521708

75دبلومرمضان31691كربالءذكركريم عليوي هاشم139320

76دبلومرمضان31691كربالءذكرهاشم عبيد محمد254085

77دبلومرمضان31691كربالءذكرماجد شاكر نعمة141624

78دبلومرمضان31691كربالءذكرفراس مبدر جواد521731

ي عبود543919
79دبلومرمضان31691كربالءذكرخزعل لوب 

ن هاشم كاظم521728 80دبلومرمضان31691كربالءذكرحسير

81دبلومرمضان31691كربالءذكركرار عبدالباري مهدي521718

82دبلومرمضان31691كربالءذكرامير اسماعيل مجيد336472

83دبلومرمضان31691كربالءذكرمحمد خالد عبدالحسن203775

84دبلومرمضان31691كربالءذكرمحمد عبدالكاظم عباس265456

85دبلومرمضان31691كربالءذكرغسان حسون عليوي336653

86دبلومرمضان31691كربالءذكرمحمد صادق حمود336489

87دبلومرمضان31691كربالءذكرمحمد سلمان هاشم521312

88دبلومرمضان31691كربالءذكرحيدر عبداالمير نعمة521743

89دبلومرمضان31691كربالءذكرصالح مهدي عبداالمير139222

90دبلومرمضان31691كربالءذكراحمد حمزة محمد265379

91دبلومرمضان31691كربالءذكرامير جبار عواد265363

92دبلومرمضان31691كربالءذكرعماد علي جواد468069

93دبلومرمضان31691كربالءذكراحمد هاشم عبدزيد265224

ن336798 ي حسير 94دبلومرمضان31691كربالءذكرعبدالكريم مير

95دبلومرمضان31691كربالءذكرعادل تكليف سعد510885

96دبلومرمضان31691كربالءذكرعلي ابراهيم حسن336151

97دبلومرمضان31691كربالءذكرحيدر محسن سلمان450726

98دبلومرمضان31691كربالءذكرصاحب حيدر صاحب521321

99دبلومرمضان31691كربالءذكرمحمد خضير دليحلم139675

ن265471  بهاء حسير
100دبلومرمضان31691كربالءذكرمصطفن

101دبلومرمضان31691كربالءذكرايهاب حمزة نور335688

102دبلومرمضان31691كربالءذكرعجيل فياض عبد336876



103إعداديةرمضان31691كربالءذكرعباس مهدي عبدالرحيم510889

104إعداديةرمضان31691كربالءذكرامير حسن كاظم521740

105إعداديةرمضان31691كربالءذكررياض محسن حسن139690

106إعداديةرمضان31691كربالءذكراحمد عبدالمالك حمود450716

107إعداديةرمضان31691كربالءذكرثامر عبداالمير نعمة265411

108إعداديةرمضان31691كربالءذكراحمد عبدالكاظم عباس139521

109إعداديةرمضان31691كربالءذكرعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم554507

110إعداديةرمضان31691كربالءذكرمهدي شهيد فزع254090

1ماجستيررمضان31691كربالءذكراحمد رضا محمد59386

2بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمرتضن زهير حسن450644

ن54603 ن رحيم حسير 3بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحسير

4بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد عبدالمطلب حسن98242

5بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي ازهر محمد556671

6بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد عبدالباري مهدي60942

7بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي حازم عبدالواحد57220

8بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرامير كريم عطيوي54656

9بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرامير مجيد محمد520583

10بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد عبدالكاظم عبد54296

11بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد خضير عباس53985

 علي عبدالكريم54961
ن 12بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحسير

13بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد عامر حمود291728

ي450736
14بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراثير خزعل شابن

 علي54806
ن 15بكالوريوسرمضان31691كربالءذكركاظم حسير

16بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمدالباقر موفق فاخر78392

17بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد غانم موس58440

18بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراصالن صباح نوري56730

19بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد علي حسن168874

20بكالوريوسرمضان31691كربالءذكربشار جاسم رحيم335500

21بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرضياء اسماعيل مجيد53971

ن203552 22بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحيدر علي حسير

23بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي صاحب محسن254037

24بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرابراهيم عبدهللا نارص59921

25بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد صاحاب محسن337019

ن منصور56672 26بكالوريوسرمضان31691كربالءذكريعقوب عبدالحسير

27بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي ثامر عبداالمير60878

ي57128 28بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد صفاء صي 

29بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرزين العابدين ابراهيم عبدزيد545066

30بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد ماجد عبدالزهرة544907

31بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد هاشم خميس53960

32بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد زهير عبد54315

ن عبدالكريم60111 33بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد امير

ن عبدالحسن نجم61114 34بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحسير

35بكالوريوسرمضان31691كربالءذكركرار محسن سلمان53358

36بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرهشام حسون عبدالوهاب545102

ن عليوي عبدالرضا60336 37بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحسير

ن محسن60489 ن مفي  38بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحسير

39بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي صاحب محسن55036

40بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمصطفن محمد عبدالعزيز254055

41بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرغسان علي محمد علي56530



ن عبد الوهاب450723 42بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي حسير

43بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرايهاب نافع ابوسودة60233

44بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعالء جبوري كاظم203573

ن عبود57002 45بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي عبدالحسير

46بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد محمد عبداالمير510910

47بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعلي جمعة فالح58480

48بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد منهل وادي56591

49بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرهاشم محمد مرتضن60727

50بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمصطفن محمدصاحب احمد54864

51بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمصطفن محمد عباس54272

52بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرامجد محمد خضير254019

ن203767 53بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد محمدعلي عبدالحسير

54بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرعمار عادل نارص138983

55بكالوريوسرمضان31691كربالءذكركرار مكي كرم265418

56بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرسجاد ناجح هدام54727

57بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرحسن عماد جبار60430

58بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد علي عبدالكاظم203585

59بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراسعد صالح مهدي64481

60بكالوريوسرمضان31691كربالءذكرمحمد عبود جي 254045

61بكالوريوسرمضان31691كربالءذكراحمد عبدالرحمن عبدهللا556654

62دبلومرمضان31691كربالءذكربهاء كامل نايف55022

63دبلومرمضان31691كربالءذكرجواد كاظم فليح57120

ن عطيوي علوان54937 64دبلومرمضان31691كربالءذكرحسير

65دبلومرمضان31691كربالءذكرعقيل مطشر عطية203690

66دبلومرمضان31691كربالءذكرمحمد عبدالعظيم عبدعلي62945

67دبلومرمضان31691كربالءذكرعقيل محمدحسن اركان468451

68دبلومرمضان31691كربالءذكرهشام سوادي مرشوش254032

69دبلومرمضان31691كربالءذكرعلي محسن سلمان78816

ي56708 70دبلومرمضان31691كربالءذكرقاسم جلوب لعيب 

71إعداديةرمضان31691كربالءذكرمصطفن سعيد عباس61161

72إعداديةرمضان31691كربالءذكرحسن عبود جي 54174

73إعداديةرمضان31691كربالءذكرمثبن توفيق جاسم417460

74إعداديةرمضان31691كربالءذكراحمد سليم صالح134499

75إعداديةرمضان31691كربالءذكرعلي عبدالكاظم عباس450707

76إعداديةرمضان31691كربالءذكرمؤمل فراس عبدالرحيم336782

 علي عباس59756
ن 77إعداديةرمضان31691كربالءذكرحسير

ن قاسم جبار450672 78إعداديةرمضان31691كربالءذكرحسير

79إعداديةرمضان31691كربالءذكرعلي حمزة هادي545152

80إعداديةرمضان31691كربالءذكرعلي سجاد حنتوش335484

ن صالح56939 81إعداديةرمضان31691كربالءذكرمحمد عبدالحسير

 علي فاضل62190
ن 82إعداديةرمضان31691كربالءذكرياسير

83إعداديةرمضان31691كربالءذكراحمد جمعة صاحب59631

84إعداديةرمضان31691كربالءذكرحيدر فاضل عبدعون78446

85إعداديةرمضان31691كربالءذكرعمار يارس صالح335948

86إعداديةرمضان31691كربالءذكرسجاد محمد رضا254113

ن57144 87إعداديةرمضان31691كربالءذكرنزار جبار عبدالحسير

88إعداديةرمضان31691كربالءذكرليث حيدر عبدالكاظم60563

89إعداديةرمضان31691كربالءذكرمحمد علي حسن62082

90إعداديةرمضان31691كربالءذكرمؤمل عادل مجيد203720



91إعداديةرمضان31691كربالءذكرعلي ماهر موس203577

92إعداديةرمضان31691كربالءذكرعمار حازم عبدالواحد53917

ن عبدالكريم57054 93إعداديةرمضان31691كربالءذكرحسن امير

94إعداديةرمضان31691كربالءذكراحمد علي صادق54919

ي61608
ن شابن 95إعداديةرمضان31691كربالءذكرضياء حسير

96إعداديةرمضان31691كربالءذكرمهدي عماد جبار62833

هللا78749 ن سالم خير 97إعداديةرمضان31691كربالءذكرحسير

ن546172 98إعداديةرمضان31691كربالءذكرمقتدى هيثم حسير

ن حبيب ابراهيم78674 99إعداديةرمضان31691كربالءذكرحسير

100إعداديةرمضان31691كربالءذكرغيث ناجح هدام59284

101إعداديةرمضان31691كربالءذكرمنتظر اسعد عزيز468128

102إعداديةرمضان31691كربالءذكراسامة اسعد عزيز510837

103إعداديةرمضان31691كربالءذكرحميد عباس عبدالحميد54793

104إعداديةرمضان31691كربالءذكركرار حيدر بخيت54716

105إعداديةرمضان31691كربالءذكركرار كاظم فليح53945

106إعداديةرمضان31691كربالءذكرمالك كريم شاكر142985

107إعداديةرمضان31691كربالءذكرحاتم كريم عباس450679

ن حسام محمد254081 108إعداديةرمضان31691كربالءذكرحسير

109إعداديةرمضان31691كربالءذكرغدير شاكر عباس450600

ن54525 110إعداديةرمضان31691كربالءذكرايمن عباس حسير

111دبلومرمضان31691كربالءذكرعمار شاكر رشيد53370

112إعداديةرمضان31691كربالءذكريوسف مكي عنان520572

113إعداديةرمضان31691كربالءذكرمحمد حسن علي56505

114إعداديةرمضان31691كربالءذكرصالح حسن عباس78637

ن336929 1ماجستيررمضان31691كربالءأنبىفاتن كامل شاهير

2ماجستيررمضان31691كربالءأنبىعذراء عقيل هادي139747

3دبلوم عاليرمضان31691كربالءأنبىصفاء صالح مجيد434073

ى عباس عبدالرضا141651 4بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىبشر

 علي265294
ن 5بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىاري    ج حسير

اس محمود حسن254087 6بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىني 

7بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىفضيلة موس مهدي336870

8بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىضخ طه علي139502

9بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىمريم مرتضن مخي141438

10بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىمناهل عبداالمير سداوي336808

11بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىارساء شاكر صاحب450708

12بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزاهد هاتف مهدي521750

13بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىاصيل عباس علي521720

14بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىسحر مجيد حميد545005

15بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىصفا زهير حسن450743

16بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىاالء حسن جابر510919

17بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىهمام عبداالمير محمد336814

18بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىشذى محمد عبدالرضا265266

19بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىنور جبار عبيد355326

20بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزهراء اكرم محمد510908

21بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىسناء عبدالرضا خربيط254075

22بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىرغد عبدالكريم نعيم141632

نور علي فاضل254078
23بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبى

24بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىحوراء كامل محمد103832

25بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىنجوان حميد جواد556690



ن فاضل467947 26بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىرسى حسير

27دبلومرمضان31691كربالءأنبىسيناء محسن محمد544990

28دبلومرمضان31691كربالءأنبىفاتن حسن كاظم254079

وجدان محمدعلي حسون510915
29دبلومرمضان31691كربالءأنبى

ايمان حمود علي141638
30دبلومرمضان31691كربالءأنبى

31دبلومرمضان31691كربالءأنبىسالف عدنان غازي510914

32دبلومرمضان31691كربالءأنبىجنان هادي عبود510898

ن نبات336533 33دبلومرمضان31691كربالءأنبىوداد حسير

34دبلومرمضان31691كربالءأنبىنبا فريد صيهود203735

35دبلومرمضان31691كربالءأنبىبشائر عطيوي علوان336332

فاطمه رستم محمدعلي521715
36دبلومرمضان31691كربالءأنبى

37دبلومرمضان31691كربالءأنبىابتسام عباس علي520592

38دبلومرمضان31691كربالءأنبىرنا محمد ابراهيم265461

39إعداديةرمضان31691كربالءأنبىزينب عباس حمود141491

40إعداديةرمضان31691كربالءأنبىزينب عبدعلي محمد335623

1بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىانتظار عطيوي علوان54908

ن شابن56765 2بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىرواء حسير

3بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىهدى عبدالجليل محسن450686

هبة علي محمد61314
4بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبى

5بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزينة محمود جالل59542

6بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىهالة محمد مرتضن58870

7بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىنور حيدر محمدجواد335520

8بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىرواء حاتم جابر59860

9بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىغصون باسم زوير510912

ي54585
ن شابن 10بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزهراء حسير

11بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىاالء سعد طراد57094

12بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىسناء جبار محمد56613

13بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىضخ عبدالحسن عبد56555

14بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىاسماء نوري قند54387

15بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىسخ  ايمن عدنان54686

16بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىسخ  طالب منصور134273

17بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزينة عادل عبد55092

18بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىسماح عقيل هادي53514

19بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىهويدة عبدالرحمن عبدهللا134531

ن عبدالكريم545052 20بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزينب حسير

21بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىاسماء عامر جاسم61992

22بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىذكرى سعدون هادي265319

23بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزهراء طالب خضير54031

تبارك علي محمد554978
24بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبى

25بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىفاطمة باسم زوير510906

ايثار علي صادق57068
26بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبى

27بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىحوراء ثامر عبداالمير54540

28بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىوالء رضا كاظم54611

29بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزينب علي جواد254029

30بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىرسل باسم زوير510902

زهراء علي قاسم57166
31بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبى

رقيه رستم محمدعلي520590
32بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبى

33بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزينب محسن عبيد55101

34بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىهبة حاتم جابر56911



35بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىدعاء عبداالمير نعمة54837

36بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىبان عبدالمهدي نور58983

37بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىشيماء قاسم محمد رضا336427

38بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىضبا هاشم خميس54688

علي عطيوي علوان54551
39بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبى

40بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىتغريد سعدون هادي265305

41بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىسليمة عبد جي 54958

ن حيدر محمدجواد336208 42بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىحنير

43بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىدعاء سالم جي 355623

44بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزهراء قاسم محمدرضا335802

45بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىمريم مجيد محمدسعيد78361

46بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىغدير صالح رحيم345842

47بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىزهراء وائل كامل98494

حوراء علي عبداالمير55048
48بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبى

49بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىانغام كاظم عناد58551

50بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىاية جمال فرحان57106

اسماء مكي كرم54970
51دبلومرمضان31691كربالءأنبى

كوثر علي جواد254023
52دبلومرمضان31691كربالءأنبى

53دبلومرمضان31691كربالءأنبىهدى عبداالمير حمودي336444

54دبلومرمضان31691كربالءأنبىسخ  حسن مهدي56858

ن59122 55دبلومرمضان31691كربالءأنبىزهراء حميد حسير

56دبلومرمضان31691كربالءأنبىندى جاسم محمد520573

57دبلومرمضان31691كربالءأنبىارساء علي قاسم58458

58دبلومرمضان31691كربالءأنبىفادية فوزي عباس450724

59دبلومرمضان31691كربالءأنبىسجام عادل عبد57190

60دبلومرمضان31691كربالءأنبىعلياء فليح حسن55147

61دبلومرمضان31691كربالءأنبىوئام عادل عبد58682

ن احمد حسن58423 62دبلومرمضان31691كربالءأنبىحنير

نبا حميد علي55173
63دبلومرمضان31691كربالءأنبى

64إعداديةرمضان31691كربالءأنبىنبا محمد عبدالكريم450687

خنساء علي عبداالمير55002
65إعداديةرمضان31691كربالءأنبى

66إعداديةرمضان31691كربالءأنبىدعاء عباس مهدي78614

ن عبدالكريم57074 67إعداديةرمضان31691كربالءأنبىزهراء امير

ن هاشم هادي54881 68إعداديةرمضان31691كربالءأنبىبنير

ن هاشم هادي54851 69إعداديةرمضان31691كربالءأنبىحنير

70إعداديةرمضان31691كربالءأنبىزمن رحيم عبداالئمة78412

 حميد علي350350
71إعداديةرمضان31691كربالءأنبىتف 

ن60684 72إعداديةرمضان31691كربالءأنبىرسى صالح حسير

هدى علي قاسم78735
73إعداديةرمضان31691كربالءأنبى

صفا علي داخل510895
74إعداديةرمضان31691كربالءأنبى

75إعداديةرمضان31691كربالءأنبىفاطمة باسم عبدطالب61427

76إعداديةرمضان31691كربالءأنبىهديل محسن مجيد203679

ن محمد عبدالكريم467921 77إعداديةرمضان31691كربالءأنبىبنير

ن سعيد61200 78إعداديةرمضان31691كربالءأنبىبتول حسير

79إعداديةرمضان31691كربالءأنبىمريم ضياء عبدالمالك62768

80إعداديةرمضان31691كربالءأنبىنبأ عادل نارص63166

81إعداديةرمضان31691كربالءأنبىزينب عطيوي علوان54867

82إعداديةرمضان31691كربالءأنبىفاطمه عزيز متعب54104

83إعداديةرمضان31691كربالءأنبىارساء حسن كاظم53896



ي450691
84إعداديةرمضان31691كربالءأنبىحوراء خزعل لوب 

85إعداديةرمضان31691كربالءأنبىحوراء رافع حبيب546767

اس عماد مجيد203672 86إعداديةرمضان31691كربالءأنبىني 

87إعداديةرمضان31691كربالءأنبىزهراء حيدر عبداالمير54261

88إعداديةرمضان31691كربالءأنبىبراق حسام محمد510900

رغد مكي كرم55071
89بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبى

90بكالوريوسرمضان31691كربالءأنبىنضال منعم محمد335718

91دبلومرمضان31691كربالءأنبىهناء عادل محمدرشيد203770

92دبلومرمضان31691كربالءأنبىفاطمة ناظم رشيد336860

93إعداديةرمضان31691كربالءأنبىحميدة نعمة شياع55250

1ماجستيرباب بغداد31692كربالءذكرمنذر عبداالمير محمد522163

2ماجستيرباب بغداد31692كربالءذكرباسم علي محمد522456

3ماجستيرباب بغداد31692كربالءذكرمصطفن هاشم عبدالرسول349785

4ماجستيرباب بغداد31692كربالءذكرعلي ابراهيم عالوي352926

5ماجستيرباب بغداد31692كربالءذكرغزوان جليل حسن522709

6بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرهاشم كاظم احمد141740

7بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد جاسم محمد141544

8بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعباس كاظم عباس141506

9بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرجاسم محمود يحبر361890

ن محسن387793 10بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرنارص حسير

11بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعامر حمودي كاظم141367

12بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرفاضل عبدالزهرة جاسم352869

ن عبدالرضا388452 13بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد عبدالحسير

14بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرغسان عبدالهادي سعيد141520

15بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعالء احمد نهار352993

16بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعالء عبود حسون143257

17بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمدجواد خضن بهنام361638

18بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرصالح سوعان عبد505663

19بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرضياء عبدعلي عبداالمير143180

20بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراسعد راهي سعدون353068

21بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرخالد طارق عزيز186077

22بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعطاهللا خضير عبيد142307

23بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعباس كاظم عباس349895

24بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرنجم عبداالمير عبدعون522207

25بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرامير عدنان محمدحسن142242

ن361863 ي حسير 26بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعباس ناج 

27بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي مجيد مزهر372564

28بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد حمزة جودة141442

29بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرغسان محمد نوري351937

30بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكركريم حسن علي361479

31بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرليث سعد طالب141439

32بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرتيسير رسول رضا361454

33بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرسالم عصام فاضل141852

34بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي محمد عباس522641

35بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد ماجد محمدعلي141388

ن سعيد522395 36بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرنجاح محمدحسير

 محمدعلي جبار353131
ن 37بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسنير

38بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرالمنتضباهلل كاسب عباس143209

39بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد فرحان نويدر388401



40بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد حازم حمود143037

41بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرغيث سعد طالب349510

42بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرزيد صاحب حسن359977

43بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعمار يارس سوادي142074

44بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكركرار كريم رشيد347732

 سامي عبدهللا142033
ن 45بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسير

46بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمدموس حمزة موس350200

ن186047  هادي حسير
47بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمصطفن

48بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسن فارس سلمان387957

49بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعالء عدنان كاظم353036

50بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي ابراهيم خليل360103

ي صالح مصطفن143007
51بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعوبن

52بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد زهير سعيد436078

53بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرامير محمد عباس141409

54بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد حازم نعمة143222

55بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحاتم كاظم مجهد353653

56دبلومباب بغداد31692كربالءذكرمحمد عناد مراد141530

ن361912 57دبلومباب بغداد31692كربالءذكرشاكر محمود حسير

ن505646 58دبلومباب بغداد31692كربالءذكرصالح حسن حسير

59دبلومباب بغداد31692كربالءذكرستار صادق عبدهللا350164

60دبلومباب بغداد31692كربالءذكرعقيل مسلم حسن387876

61دبلومباب بغداد31692كربالءذكركريدي محسن شبيب353573

62دبلومباب بغداد31692كربالءذكرابراهيم هاشم نوري522371

63دبلومباب بغداد31692كربالءذكرمحمد جواد كاظم186057

64دبلومباب بغداد31692كربالءذكررغيد سعد عبداالمير143332

65دبلومباب بغداد31692كربالءذكرعباس عبداالمير نارص143216

66دبلومباب بغداد31692كربالءذكربرير حسن محيسن143295

67دبلومباب بغداد31692كربالءذكرمصطفن محمد عطوان522353

68دبلومباب بغداد31692كربالءذكرمحمد علي احمد143170

69دبلومباب بغداد31692كربالءذكرقيس فرحان نويدر388341

70دبلومباب بغداد31692كربالءذكرعبدالعزيز دايخ هادي361789

ن141885 71دبلومباب بغداد31692كربالءذكرماجد شاكر حسير

72دبلومباب بغداد31692كربالءذكرعالء صالح عبد372716

ن عليوي505608 73دبلومباب بغداد31692كربالءذكرصفاء حسير

74دبلومباب بغداد31692كربالءذكراحمد علي حمزة142153

ي361571
75دبلومباب بغداد31692كربالءذكرماجد يوسف هابن

 علي درباش361616
ن 76دبلومباب بغداد31692كربالءذكرتحسير

77دبلومباب بغداد31692كربالءذكراحمد علي عناد141357

ن عبدالرضا522238 78إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرعاصم عبدالحسير

ي141326
79إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرحازم حمود حسابن

80إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرقاسم مهدي فياض361673

81إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد صالح مصطفن141668

82إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرعبدهللا اكريم عطية143025

83إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرفضل حيدر حسن361003

1ماجستيرباب بغداد31692كربالءذكراحمد عصام سلطان107770

2ماجستيرباب بغداد31692كربالءذكرمصطفن احمد حمزة353721

3بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرامير حمودي عبدالزهره361956

4بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد محمد عباس275894

5بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي يوسف محمد545343



6بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد صفاءالدين جواد391133

ن شاكر عباس283761 7بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسير

8بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرباقر باسم جعفر391186

9بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحيدر كاظم حميد283742

ن511722 10بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمهدي حيدر عبدالحسير

11بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرامير حامد مكي276399

ن صفاءالدين جواد390604 12بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسير

13بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكربراق صاحب محمدعلي511747

14بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرثامر صالح عبداالمير134287

15بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرايمن قاسم حمزة267753

16بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعالء حميد فرحان267685

ن حميد520391 17بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد عبدالحسير

18بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد صالح مهدي107943

ن283794 19بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرازهر علي حسير

20بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي عبدالعباس كريم283152

21بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكررائد فيصل قرة114740

22بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسن ناظم مطلك268145

23بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعماد عادل عبداالمير107789

24بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمدجعفر اياد كاظم114641

25بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكررعد سعد حاتم107837

26بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعباس صالح عبدالصاحب391984

27بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمهدي رضا حبيب284188

28بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد جواد كاظم284060

29بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكريوسف محمد عناد268109

30بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمصطفن حاكم عبدزيد108012

31بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرسعدالدين جواد كاظم284070

32بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي احمد حمزة185998

33بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرسجاد محمدعلي جبار267809

ن عبدهللا107655 34بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي عبدالحسير

35بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي صاحب عزيز143162

36بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسن مهدي هادي520378

37بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمنير كريدي محسن268121

ن نعمة عبداالمير284260 38بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسير

 محمدعلي107740
ن 39بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد حسير

 عبدعلي253863
ن 40بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعالء حسير

41بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرطالل عبداالمير هليل283835

42بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي مالك محمد107640

43بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرليث مالك محسن511741

ي عبداالمير511781
44بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمصطفن غبن

 عبدعلي275294
ن 45بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي حسير

46بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسن ثابت حبيب355162

ن حميد107997 47بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرغيث حسير

48بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي شاكر هادي348191

ن سلمان274508 49بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعباس حسير

50بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمهند علي محمد511752

ن درباش114691 51بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرباسم حسير

52بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد منيب حسون268428

53بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرابراهيم عبداالمير ابراهيم390564

54بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرموس عبداالمير عباس283775



ن284219 55بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعباس علي عبدالحسير

56بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرفضل عباس عبداالمير114767

57بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد يوسف محمد114751

58بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد عالء سلمان114712

59بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرجاسم فائز تومان267960

60بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكراحمد جعفر عبداالمير283878

 اكرم علي114705
ن 61بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحسير

62بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي عبد مرزة108021

63بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكررياض عبدالرضا عباس107811

64بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد علي حميد107649

65بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكركرار كريم رشيد114686

66بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرفاضل عباس حسن253846

67بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمنتظر احمد هاشم185986

68بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحيدر مهدي صالح107992

69بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرسجاد باسم جعفر253873

 عبدعلي108034
ن 70بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد حسير

71بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرضياء عبدعلي مهدي108027

72بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعلي طالب مهدي391743

73دبلومباب بغداد31692كربالءذكرمحمد قاسم عبد284024

74دبلومباب بغداد31692كربالءذكرمنتظر عالء جليل275705

75دبلومباب بغداد31692كربالءذكرعلي عبداالمير عباس277967

76دبلومباب بغداد31692كربالءذكرجعفر عدنان ظاهر274635

77دبلومباب بغداد31692كربالءذكرمحمد مصطفن محمدسعيد114715

78دبلومباب بغداد31692كربالءذكرعمار عبدالمهدي ابراهيم267770

79إعداديةباب بغداد31692كربالءذكراحمد شاكر عباس283321

80إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرعبدهللا سامي عبدهللا107863

81إعداديةباب بغداد31692كربالءذكريارس عدنان محمدحسن114775

ن مالك محمد107646 82إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرحسير

83إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرجعفر عادل عبداالمير267831

84إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرعباس سامي عبدهللا107882

85إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمنير توفيق تومان267974

86إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرطالل محمد عناد268088

87إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرصاحب محمدعلي ابراهيم270078

88إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرعلي حازم حمود275151

89إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرفاضل عطوان عبيد253789

90إعداديةباب بغداد31692كربالءذكريوسف يعقوب يوسف350133

91إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمرتخ  محمدعلي مهدي275231

92إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرعلي موس جعفر114769

93إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد عباس احمد114765

94إعداديةباب بغداد31692كربالءذكريوسف فاضل حديد114702

ن عليوي267631 95إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمود حسير

96إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمنتظر باسم كاظم511762

97إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرحسن مالك محمد107618

98إعداديةباب بغداد31692كربالءذكراحمد موس جعفر268039

99إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد عبداالمير عباس283861

100إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرزيد صالح عبدالصاحب390674

101إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمجتب  باسم كاظم545365

102إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرالمرتضن عالء هادي360884

103إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرحسن طالب علي360654



 جعفر عبداالمير283870
104إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمصطفن

105إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمدرضا علي عباس511770

106إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرسجاد محمد حمزة268006

107إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمدعلي ناظم جعفر283847

108إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمصطفن حمادي محمد107967

109إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرطه ابراهيم اسماعيل107764

ن114732 110إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرسجاد علي عبدالحسير

111إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرابراهيم قحطان فرمان390698

ن محمد حبيب122256 112إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرحسير

113إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرقيس منير محمدعلي276169

114إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرليث فؤاد عباس267595

115إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرالمجتب  حسن عامر حمودي283625

116إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرسيف خالد تركي276138

117إعداديةباب بغداد31692كربالءذكراحمد قاسم عبد505650

118إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد قاسم عبد284237

119إعداديةباب بغداد31692كربالءذكراحمد مالك محسن511732

120إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمصطفن عادل كاظم270048

121إعداديةباب بغداد31692كربالءذكركرار علي عبيس108041

122إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرابراهيم خليل خلف253821

123إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرعباس شاكر عباس283665

124إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد احمد صاحب270144

125إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرحسن علي حسن107821

126إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمرتضن احمد مرتضن270114

127إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد صباح مهدي275541

128إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرصفاء محمد علي369120

129إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد ابراهيم مهدي275570

ن511785 130إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرامجد عاصم عبدالحسير

131إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمرتضن محمد كمر268339

132إعداديةباب بغداد31692كربالءذكراحمد ناسي عارف268174

133إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرباقر محمود شاكر391253

134إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد جبار سالم390743

135إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرامير شاكر عباس283680

136إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرفالح حسن احمد275052

137إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرعبدهللا اكرم علي268194

138إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد فارس عبود108069

139إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرسجاد ابراهيم اسماعيل107745

140إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرحيدر مصطفن محمدسعيد185991

ن عبدهللا عباس289631 141إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرعبدالحسير

142إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمنتظر نعيم محمد390779

143إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمحمد عباس حميد185994

ن278396 144إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمنتظر عقيل حسير

145إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمخلد صالح عبيس114763

146إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرحيدر رمزي عبدالعزيز545394

 محمدعلي ابراهيم268369
147إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمرتضن

148إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرمرتضن حمزة جودة284195

149إعداديةباب بغداد31692كربالءذكراحمد خليل هادي510922

150إعداديةباب بغداد31692كربالءذكرموس محمد قاسم268302

151بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمؤيد شهيد جواد355066

152بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمهدي صالح جي 520366



153بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكررائد علي درباش284268

154بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمؤيد صبيح محسن275940

155بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعالء مهدي باقر107464

156بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرمحمد جاسم محمدخضير359843

157بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرحيدر علي عبدالمجيد554420

158بكالوريوسباب بغداد31692كربالءذكرعقيل عبداالمير عباس284117

159دبلومباب بغداد31692كربالءذكرايش عمران موس108005

160دبلومباب بغداد31692كربالءذكرمحمد عباس علي107665

 محمدعلي555893
ن 1ماجستيرباب بغداد31692كربالءأنبىارساء حسير

ى عبدالزهرة كاظم505669 2بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىبشر

3بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىزينب جواد علي353533

4بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىجميلة مهدي كاظم387911

5بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىهيفاء عبدهللا محمد142045

6بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىحنان صاحب حسن522521

7بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىمبن مجيد عباس141403

ميادة محمدباقر غالم علي361507
8بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

9بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىزينب عبدالرضا خضير388313

10بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىهدى عبداالمير محمد388508

11بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىانتصار عبدالمهدي حسون142537

ن مهدي522341 12بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىانوار عبدالحسير

13بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىسندس فاضل محمد349482

ن142466 خلود علي حسير
14بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

15بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىحنان عبدالعباس نجم555888

16بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىفاطمة جبار شعيون558330

ن142454 17بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىنضال خضير حسير

18بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىوسن عباس مال هللا558084

19بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىزهراء فاضل حاتم522280

20دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىفاطمة خليف عبد360069

21دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىنوال حسن نارص274317

22دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىجنان سبهان عصمان143243

23دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىمبن فرحان نويدر142175

24دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىسهاد لطيف كريم142019

25دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىفاطمة محمد عبيد141379

ف505604 26دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىاالء خضير مشر

27إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىيشى هادي هاشم352750

انوار صبيح عبدعلي522303
28إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبى

حنان رزاق عبدعلي141428
29إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبى

ن142390 30إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىنورة هاشم عبدالحسير

ن كاظم391409 1ماجستيرباب بغداد31692كربالءأنبىنبا عبدالحسير

ن حيدر جبار354852 2بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىبنير

ي107844 3بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىميثاق كريم ناج 

4بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىرؤى عبدالعباس كريم107586

 محمدعلي107721
ن 5بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىرواء حسير

نور علي حسن107857
6بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

7بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىايات حسن مرتضن114744

8بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىحوراء مسلم عبد545379

ي مهند ابراهيم155102
9بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىضن

10بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىبراء غالب عمران511782

ن114697 غفران علي حسير
11بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى



ايات عبدالرضا علي520381
12بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

13بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىزينب ناسي عارف268164

14بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىسخ  سالم جواد107732

15بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىرقية بدري عزيز369084

16بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىفاطمة عبدعباس عبدالرسول114761

17بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىشهد كاظم حميد270061

18بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىزهراء حبيب عبد186003

19بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىرغد كاظم حميد282925

20بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىنور نعمة مجيد354977

ن زهير عجاوي268219 21بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىبنير

22بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىمزجاة عبدالمحسن عبدالرضا353775

23بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىمبن كاظم صالح107244

غفران عبدالكريم علي360147
24بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

25بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىابرار حسن مصطفن270218

ليل عبدالرضا علي275650
26بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

27بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىسخ  عادل عبدالمهدي511767

رقية محمدعلي محمدرضا276064
28بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

جميلة علي جاسم114722
29بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

30بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىحوراء طالب علي107872

31بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىكوثر عبدالمحسن عبدالرضا354912

32بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىنمارق عبدالصاحب علي267925

33بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىهدير جاسم محمد107684

34بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىرقية نعمة نجم253839

35بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىاسماء موحان حاتم268132

ن عبداالمير348145 ن عبدالحسير 36بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىحنير

ن268324 فرقان علي حسير
37بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

38بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىهديل حمزه حسن267652

39بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىهديل يحبر علي168735

40بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىسماء موس جعفر114756

41بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىرسل عبدالعباس كريم107494

42بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىزهراء اسماعيل عبدالزهرة355102

 علي خضير168793
ن 43بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىحنير

دعاء علي جاسم283692
44بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبى

45دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىفاطمة حسن مصطفن107574

46دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىضخ هادي صالح350484

47دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىرؤى هادي عبد274684

48دبلومباب بغداد31692كربالءأنبىزينب محمد حمزة390492

49إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىفاطمة فارس عبود107680

50إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىزهراء صادق جعفر107672

51إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىبراق محمد قاسم267725

 باسم علي361081
ن 52إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىبنير

53إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىحوراء نارص جاسم114681

ن283802 54إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىمريم محمد حسير

55إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىسخ  كاظم حميد283100

56إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىزينب علي حمزة275105

57إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىرباب صفاء جابر275264

58إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىسلسبيل صاحب هادي114577

59إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىضخ محمد علي سعيد352852

60إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىنضال فاضل عبداللطيف511769



انفال حسن علي511719
61إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبى

زهراء محمدعلي جبار362020
62إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبى

حنان عبدالرضا علي284086
63إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبى

ن خضير حسن362497 64إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىياسمير

65إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىارام صالح عبدالصاحب391644

66إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىنور غالب تركي360706

67إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىفاطمة كاظم حميد270170

68إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىزهراء قاسم مهدي114746

69إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىرسور احمد كامل107755

70إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىهديل خضير حسن361986

سارة عبدالكريم علي360266
71إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبى

ايالف عبدالرضا علي268073
72إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبى

ن عبدالزهرة107643 73إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىزينب حسير

74إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىزينب قاسم مهدي274553

75إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىزهراء غانم عبد107977

شهد علي حميد107909
76إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبى

77بكالوريوسباب بغداد31692كربالءأنبىشيماء سالم حسن360928

78إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىسندس حسن محمد107691

79إعداديةباب بغداد31692كربالءأنبىحوراء عبدالرضا خضير268276

1دكتوراه2الغدير12681كربالءذكرجواد ضايع ديوان345902

2ماجستير2الغدير12681كربالءذكرسجاد جميل ابراهيم170305

3ماجستير2الغدير12681كربالءذكرسعد كاظم زغير291625

4ماجستير2الغدير12681كربالءذكركاظم ضحوي عباس40708

5ماجستير2الغدير12681كربالءذكراحمد بدر شبيب254572

6ماجستير2الغدير12681كربالءذكرهيثم فاضل عبدالحسن170327

7بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرسعد هالل حميدي171332

8بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد فاضل خضير461232

9بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحيدر جميل ابراهيم40752

10بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرجواد عبد عبيس461511

11بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرسعد حميد عبدالزهرة538804

ن شمران49222 12بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعباس حسير

ن جاسب438240 13بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرصفاء عبدالحسير

14بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحاكم ابراهيم هدروس40646

15بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرسمير كريمز فليح389410

16بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرظاهر عباس عطية48826

 علي461504
ن 17بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد حسير

18بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرقاسم عامج موس345885

ي فهد48902
ن
19بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعايد شاف

20بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرارشد ربيع كاظم40661

ي48925 21بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد جي  ناج 

22بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرميثاق حامد طراد48709

ن كاظم عيدان40765 23بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحسير

24بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد حمزة عواد40612

25بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرباسم طاهر عبد170380

ن49018 26بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد رحيم حسير

ن مردان461530 27بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرقاسم حسير

28بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكركرار عبدالسادة عبيس254575

29بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحيدر فالح حسن40740

30بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرميثاق عبدالسادة كريمز527543



ن فنجان49216 31بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعبدالهادي عبدالحسير

32بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرضياء شلتاغ شنان170364

33بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرليث جواد عبدهللا461525

34بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرفالح سعد كريم170337

35بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعباس كريم كاظم171366

36بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحسن رحيم الزم386775

37بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكراحمد قاسم سالم387088

38بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمود شلتاغ شنان48980

39بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحيدر محسن حسن40783

40بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكركرار عالء حسون291634

ن439829 41بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمالك مالح حسير

ن107514 42بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد علي حسير

ي48991 43بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعقيل ابراهيم ناج 

44بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد محسن حسن168666

45بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد علي جبار386729

46بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمهند عواد جابر40680

ن جودة49153 47بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي حسير

48بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكراحمد علي هضم387108

49بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعالء جواد كاظم170322

50بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعماد عبيس عطشان49041

51بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرباقر جلوح محمد357077

52بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحيدر راشد حمادي291613

53دبلوم2الغدير12681كربالءذكروليد حتاش تكليف291619

54دبلوم2الغدير12681كربالءذكرمحسن عبدالمهدي حسن49049

55دبلوم2الغدير12681كربالءذكرمختار علي سلمان345880

ن عليوي345883 56دبلوم2الغدير12681كربالءذكرجاسم حسير

ن زغير291638 57دبلوم2الغدير12681كربالءذكرحسن عبدالحسير

58دبلوم2الغدير12681كربالءذكرمحمد يارس كزار527545

59دبلوم2الغدير12681كربالءذكرسالم ضايع ديوان345884

60دبلوم2الغدير12681كربالءذكروسام جابر حلواص438145

61دبلوم2الغدير12681كربالءذكرجعفر شلتاغ شنان48855

62دبلوم2الغدير12681كربالءذكرسيف حيدر فاهم171382

63دبلوم2الغدير12681كربالءذكركاظم رياح عبد170371

64دبلوم2الغدير12681كربالءذكرعلي هادي كريم170359

65دبلوم2الغدير12681كربالءذكررائد خضير عباس40728

66دبلوم2الغدير12681كربالءذكرقاسم مظلوم عبدهللا170313

67دبلوم2الغدير12681كربالءذكرمصطفن حمزة موات551812

68دبلوم2الغدير12681كربالءذكررضا علي رجب345886

69دبلوم2الغدير12681كربالءذكرمخلد محسن حسن439701

70دبلوم2الغدير12681كربالءذكرعلي وحيد شكبان438049

71دبلوم2الغدير12681كربالءذكركرار محمد عودة386789

72إعدادية2الغدير12681كربالءذكرهاشمية حمود لفته48938

ن552034 73إعدادية2الغدير12681كربالءذكرقاسم حسن عبدالحسير

74إعدادية2الغدير12681كربالءذكراحمد خضير عباس48800

1بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحاتم حسون غازي291582

2بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي ساجد هنيوي50005

3بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكراحمد هادي شنشول170178

4بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكركرار خالد عيداوي555813

5بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكركرار غانم عنيد502573



6بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد رحيم اعجيل254484

7بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكراحمد فيصل عبدالسادة254508

8بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرزيد كاصد تركي254476

9بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرسجاد حازم جواد551884

10بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرقاسم داخل نارص58396

11بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي ضيهود نايف461447

ن جاسب439057 12بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمنتظر عبدالحسير

13بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي حاكم خرباط461539

14بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي بهجت سامي551854

هللا كاظم محمد57122 15بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرخير

ن41131 16بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكررزاق عواد حسير

ن170253 17بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعامر راهي عبدالحسير

18بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكررائد شكاب مجول49932

19بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرباسم محمد عبيس387231

20بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمرتضن غائب غالي387197

ن345909 21بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكراحمد جاسم حسير

22بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي مسلم جبار171152

23بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعبدهللا علي عبيدة50291

24بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي حاكم كاظم49757

25بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرطاهر اسماعيل نومان291659

ي49978 26بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمسلم حسن مير

27بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكراحمد فرحان سلمان345896

28بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرهشام جفات جايش254504

29بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمصطفن حمزة كامل49889

30بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحيدر ناظم اخوباشة57828

31بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمصطفن حاكم كاظم41346

32بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمصطفن حميد نعمة254482

33بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحيدر حاكم كاظم57782

34بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمصطفن غانم عنيد41143

35بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرايهاب تكليف كاظم171194

36بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد ماجد حميد551878

37بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعباس عدنان حسن57380

ن شكاجي386837 38بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي حسير

ن جاسب438508 39بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرجعفر عبدالحسير

40بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرليث حسن عبود274219

41بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرخالد يوسف مخيف50131

42بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكراحمد رسحان عبدالكاظم345907

43بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد كاصد تركي254498

44بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكركرار عبدالعالي دخيل50064

45بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرقحطان عدنان جواد57547

46بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمصطفن عبد طربوش57437

ن40967 47بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحسن رحيم حسير

ن461412 48بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي جواد عبدالحسير

49بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرضياء هادي شنشول50019

50بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرعلي طاهر كريمز555550

51بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرايهاب سعد حميد438556

52بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحيدر كاظم محمد170201

53بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحسن شطنان فهد254480

54بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمرتضن محمد سالم171244



55بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمصطفن حمد حوار254469

ي57288
56بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرسالم جواد راضن

ن فرهود555549 57بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرليث حسير

58بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحيدر عبدالكاظم جودة57612

59بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرمحمد قاسم سالم345892

60بكالوريوس2الغدير12681كربالءذكرحيدر احمد حمزة439110

ن ناهي551830 61دبلوم2الغدير12681كربالءذكرعلي عبدالحسير

62دبلوم2الغدير12681كربالءذكرهيثم متعب كريم291559

63دبلوم2الغدير12681كربالءذكركرار كاظم مكطوف57276

64دبلوم2الغدير12681كربالءذكرماهر رعد رشيد386941

65دبلوم2الغدير12681كربالءذكرهشام عادل جندي345897

66دبلوم2الغدير12681كربالءذكرمحمد محسن عبدالمهدي49779

67دبلوم2الغدير12681كربالءذكرزيد عبدعون عباس345910

68دبلوم2الغدير12681كربالءذكرسيف عبدهللا حبيب57327

ن كريم كاظم170261 69دبلوم2الغدير12681كربالءذكرحسير

70دبلوم2الغدير12681كربالءذكرحمود عبدهللا حسون552019

 مؤيد زغير170221
71دبلوم2الغدير12681كربالءذكرمصطفن

ن552032 72دبلوم2الغدير12681كربالءذكرصفاء خالد عبدالحسير

73دبلوم2الغدير12681كربالءذكروليد ماجد عبدهللا58195

ن عارف عبد551945 74دبلوم2الغدير12681كربالءذكرحسير

75دبلوم2الغدير12681كربالءذكرحميد رحيم سوادي40941

76دبلوم2الغدير12681كربالءذكركاظم عبدهللا كاظم49622

77دبلوم2الغدير12681كربالءذكرعقيل باسم جي 551936

78دبلوم2الغدير12681كربالءذكرحيدر موس جبار49691

ي291595
79دبلوم2الغدير12681كربالءذكرمحمد جليل راضن

80دبلوم2الغدير12681كربالءذكرنجاح محيسن حسن57405

81دبلوم2الغدير12681كربالءذكرامير عباس هاشم538797

ن551908 82إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعلي عبود حسير

يحة551871 83إعدادية2الغدير12681كربالءذكرحيدر حاكم ابورسر

84إعدادية2الغدير12681كربالءذكراحمد سلمان شكبان386857

ن59588 85إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمحمد علي حسير

 علي هضم345912
ن 86إعدادية2الغدير12681كربالءذكرحسير

87إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعباس فاضل كريم41244

88إعدادية2الغدير12681كربالءذكراسامة عبدالعباس هالل59136

89إعدادية2الغدير12681كربالءذكرصائب جميل جساب170155

90إعدادية2الغدير12681كربالءذكروسام وهاب رحيم59919

ن502579 91إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمرتضن مهدي حسير

ي58051
92إعدادية2الغدير12681كربالءذكركرار حيدر واسر

93إعدادية2الغدير12681كربالءذكرابراهيم هادي فالح552024

94إعدادية2الغدير12681كربالءذكرسجاد هادي شنشول461484

ي محمد552028
95إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعلي راضن

ن خضير551843 96إعدادية2الغدير12681كربالءذكرسالم تحسير

97إعدادية2الغدير12681كربالءذكرسجاد خالد حمزة502837

98إعدادية2الغدير12681كربالءذكراكرم داود سلمان171068

99إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمصطفن موس مدلول58721

100إعدادية2الغدير12681كربالءذكرزيد عبدالعباس هالل171164

ن551923 101إعدادية2الغدير12681كربالءذكررزاق عبود حسير

102إعدادية2الغدير12681كربالءذكراكرم ناظم اخوباشة59384

103إعدادية2الغدير12681كربالءذكرقاسم محمد محسن59035



104إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمحمد حسن منصور41332

ن زوري387165 105إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعلي حسير

106إعدادية2الغدير12681كربالءذكرامير نزار جبار57945

غام فارس عبدالزهرة551963 107إعدادية2الغدير12681كربالءذكررصن

ن طالب علي551951 108إعدادية2الغدير12681كربالءذكرحسير

109إعدادية2الغدير12681كربالءذكرسيف علي عبدزيد41278

110إعدادية2الغدير12681كربالءذكرزين العابدين اسعد عطا551899

111إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعلي جواد كاظم170215

112إعدادية2الغدير12681كربالءذكركرار علي يوسف58605

113إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمرتضن محمد فاضل58236

114إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمصطفن عادل عواد461396

115إعدادية2الغدير12681كربالءذكراياد عبداالمير كاظم291567

116إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعلي رزاق عبدالحسن170171

ن551952 117إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعباس جاسم حسير

118إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمؤمل حاكم محمدعلي57684

119إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعلي غانم عبدعون59308

120إعدادية2الغدير12681كربالءذكرسيف باسم جي 551864

121إعدادية2الغدير12681كربالءذكرسجاد محسن فالح345893

122إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعالء يوسف عبد254491

123إعدادية2الغدير12681كربالءذكرسجاد مؤيد زغير170246

124إعدادية2الغدير12681كربالءذكرجالل خالد داخل171287

125إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعباس كاظم حسن555546

126إعدادية2الغدير12681كربالءذكرسامي كريم حلواص461477

127إعدادية2الغدير12681كربالءذكرغيث محمد لوكان551932

128إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمنتظر خضير دخيل59195

129إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمنتظر حكمت خرباط551822

ن كريم59668 130إعدادية2الغدير12681كربالءذكرامجد حسير

131إعدادية2الغدير12681كربالءذكركاظم علي جايد171170

132إعدادية2الغدير12681كربالءذكرفاخر عبدهللا حسون50608

133إعدادية2الغدير12681كربالءذكراحمد حاكم كريم57911

ن زوري387183 134إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمحمد حسير

135إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمقتدى توفيق غالب345895

136إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمحمد جاسم محمد58459

137إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعبدهللا سعد عبد552022

138إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمحمد جواد حميد58576

139إعدادية2الغدير12681كربالءذكرعلي توفيق كاظم551956

140إعدادية2الغدير12681كربالءذكركرار محمد كاظم58837

ن خضير551836 141إعدادية2الغدير12681كربالءذكرحسام تحسير

142إعدادية2الغدير12681كربالءذكرحمدي سعيد حسن41255

143إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمحسن عبدالحسن عبيد58956

144إعدادية2الغدير12681كربالءذكرقضي فاضل عبدالحسن538821

145إعدادية2الغدير12681كربالءذكروسام هادي كريم170878

ن387219 146إعدادية2الغدير12681كربالءذكرمحمد علوان حسير

147إعدادية2الغدير12681كربالءذكررحيم نظيم صالح58772

ي طرفان58269 148دبلوم2الغدير12681كربالءذكرعباس خير

وق داخل نارص170343 1بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىرسر

2بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىوصال سوادي عودة461496

3بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىلمياء موس مدلول49138

4بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىسارة غانم علوان502909



5بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىسكينة ابراهيم عبدالمهدي438014

هبة علي عبدالعظيم48767
6بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبى

ة صالح جاسم254458 7دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىامير

8دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىسهام حسن حبيب386738

ي40625 سهام كريم حرب 
9دبلوم2الغدير12681كربالءأنبى

10دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىمديحة صبح زاير386698

11دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىنداء حسن عبد386754

12دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىاخالص صاحب عبيد170351

ن كطران49004 13دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىوديان حسير

14دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىاسيا داخل عبود502897

 علي171351
ن 15إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىهناء حسير

16إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىانوار حاكم جودة389431

1ماجستير2الغدير12681كربالءأنبىشيماء مؤيد زغير170235

2بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىهدى طالب هاشم41365

3بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىسجا عبد طربوش57446

4بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىموج عبداالمير كاظم57229

5بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىنور محمد يوسف502876

6بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىميثاق هاشم هادي538791

7بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىزينب نايف عطية502853

8بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىزينة باسم عبدهللا171262

9بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىزينب حسن نصيف291564

10بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىضخ حيدر نعمة49678

 علي170922
ن 11بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىرحاب حسير

12بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىهدى حيدر نعمة40998

13بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىسكينة كريم كاظم386925

14بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىشعاع رياض يوسف41093

15بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىزهراء عامر حمزة57315

ن552408 16بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىحال محسن عبدالحسير

17بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىخديجة كاظم حسن49828

18بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىمنتىه سوادي عودة291744

19بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىاالء جواد حميد50330

20بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىفاطمة غانم عنيد502843

ق محسن عبدالمهدي438991 21بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىاستي 

22بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىابرار ابراهيم عبدالمهدي49799

ن57413 23بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىمريم عبداالمير عنير

ن داخل عبودي41378 24بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىياسمير

25بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىاعتدال صاحب زبار49949

26بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىعذراء عامر حمزة57299

27بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىغسق محسن عبدالمهدي438795

28بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىنور غانم علوان502887

29بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىسارة حميد شهيب254473

30بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىمبن غانم عنيد158899

31بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىزينب رزاق عبدالحسن58339

32بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىاسيل عبداالمير كاظم57136

 علي502599
ن 33بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىفرح حسير

34بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىهدير حيدر محمد291586

35بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىبيداء عبدالعباس مدش49856

صباح علي حسن57926
36دبلوم2الغدير12681كربالءأنبى

37دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىرغد عبدالحمزة عليوي41056



38دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىسارة ابراهيم عبدالمهدي170274

39دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىهبة حيدر محمد291604

40دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىسخ  كاظم محمد170206

دنيا عبدالعالي دخيل41077
41دبلوم2الغدير12681كربالءأنبى

 محمد علي50345
42دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىمبن

43دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىغدير سوادي مرشوش57484

44دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىنبا حيدر محمد291562

45دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىزهراء حمزة موات50833

46دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىحوراء محسن عودة386893

47دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىايمان سوادي مرشوش57473

48دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىصفاء كامل ساجت57260

49دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىدعاء ابراهيم عبدالمهدي170284

50دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىرسى راجح كلوح60661

ن41265 زينة علي حسير
51إعدادية2الغدير12681كربالءأنبى

52إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىنور جميل كاظم58127

نبأ علي صعصع59893
53إعدادية2الغدير12681كربالءأنبى

54إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىنور جبار عبداالمير555779

55إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىزينب كاظم عيس58651

56إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىندى احمد عبدهللا59832

57إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىرساب وهاب رحيم50530

58إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىمنار عدنان محمد50308

ن حوار254539 59إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىفاطمة عبدالحسير

60إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىزينب عبد طربوش59780

61إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىافراح محمد صاحب254562

62إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىسارة محمد صاحب58508

63إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىزينب علي عبدالكاظم57521

64إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىاثمار ابراهيم عبدالمهدي59250

اية محمدعلي جبار387210
65إعدادية2الغدير12681كربالءأنبى

66إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىغدير كاظم محمد170185

67إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىزهراء فاضل مزهر171106

68إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىفاطمة كاظم عيس59433

69إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىزهراء جبار عبداالمير555851

70إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىفاطمة رحيم عبداالئمة58887

71إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىاحالم خزعل كاظم57981

72إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىشيماء سعود نهير50047

73إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىاكرام خزعل كاظم345904

74إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىابتهاء عباس هاشم291732

يف عبيد41027 75بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىاقبال رسر

ن طاهر254544 76بكالوريوس2الغدير12681كربالءأنبىبتول عبدالحسير

77دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىزينب تركي عطية438624

78دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىفاطمة رزاق عطية387136

79دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىسعدية فرحان علوان254553

80دبلوم2الغدير12681كربالءأنبىاخالص حسن حبيب386827

81إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىساهرة صبخي كاظم41110

82إعدادية2الغدير12681كربالءأنبىفاطمه شاكر عامر170194

1ماجستير2سعد32682كربالءذكرمحمد يونس صادق496054

2ماجستير2سعد32682كربالءذكرمحمد جواد برهي237468

ن39758 3ماجستير2سعد32682كربالءذكرحسام عبدعلي عبدالحسير

4ماجستير2سعد32682كربالءذكرفراس هادي عطية33319



5ماجستير2سعد32682كربالءذكرسعد عباس غيدان521882

6ماجستير2سعد32682كربالءذكرقضي عبدهللا عبد237462

7ماجستير2سعد32682كربالءذكرعلي عبود اوداعه357012

8ماجستير2سعد32682كربالءذكرسعد محمد حسن148511

9ماجستير2سعد32682كربالءذكركرار مكي سلمان167762

10دبلوم عالي2سعد32682كربالءذكرعالء جعفر جاسم254147

هللا محمد حسون559881 11بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرخير

12بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحامد مجيد حسن351912

13بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمود عبود عيس134355

14بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي كاظم رسحان254168

ن جاسم560091  حسير
15بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمصطفن

16بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحليم عليوي فندي33085

ن237415 17بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراسعد نارص حسير

18بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعبدالرحمن زعيبل عيال33082

ن محمد434680 19بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرجليل عبدالحسير

20بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحيدر ابراهيم خليل551740

21بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراكرم هادي علي352213

22بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعبدالرضا محمد فضل148667

ن جاسم107254 23بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحبيب حسير

24بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي شكر محمود551736

25بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرهشام عبدالرسول عبدالرحمن523487

26بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرواثق حمود جليل142351

27بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرسامر موس صالح348644

28بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرطارق عبادي محمد297808

29بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرخضير عباس صباح167796

30بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد حسن رؤوف167744

31بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعبدالجليل كاظم عبادي237383

32بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعمار حامد طه406557

33بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرواثق صاحب كاظم350358

34بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد عدنان دوجي254167

35بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار حسن عباس107010

36بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرهشام عجمي حسن406592

37بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد محسن مرتضن142499

38بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي محمود حميد352583

39بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحيدر مهدي ناهي523534

40بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرصالح ساكت مشكور33360

ن رزاق طالب68940 41بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسير

ف مشير عبدالهادي237470 42بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرارسر

ن ضمد237382 43بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد عبدالحسير

44بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرسالم عادل عليوي551760

ن33078 45بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد عبدالرسول حسير

46بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمهند ابراهيم سدخان406572

47بكالوريوس2سعد32682كربالءذكروليد عبداالمير حسن142545

48بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحيدر مهدي دويل551494

49بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد محمود حميد33450

50بكالوريوس2سعد32682كربالءذكربالل سعد جليل500663

51بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرامجد حميد ابراهيم349402

52بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرزيد صالح عزيز351694

53بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمهند حليم عليوي33087



54بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي فاهم زغير551534

55بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرتاميم فاضل عبود237489

غام نارص عباس551749 56بكالوريوس2سعد32682كربالءذكررصن

57بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي سالم عباس107115

58بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرجاسم محمد برهان107429

59بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد حميد جاسم406544

60بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعبدالمحسن حسن ساجت39781

ن559889 61بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرصفاء نارص حسير

62بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرجميل رجة رواش493372

63بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرغانم حسن ساجت523475

64بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحامد عزيز عبيد551733

65بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعباس فرحان حبيب521936

66بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمكي مهدي عباس556043

ن عالوي كاظم527685 67بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسير

68بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعالء فالح هادي521852

69بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعدي عباس عجرش551763

70بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار حامد محسن559891

71بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعباس عبدالسادة يوسف142292

هللا محمد351881 72بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد خير

73بكالوريوس2سعد32682كربالءذكررافد عقيل محمد434586

ي551626
74بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمصطفن محمدحسن عبدالغبن

75بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعدي عباس عودة237388

76بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعبداالمير عوده عبود351008

ن حميد جاسم107101 77بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسير

ن521943 78بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعالء فخري حسير

ن عادل جميل33230 79بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسنير

80بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد علي محمدجواد253507

81بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرطارق سالم ارضيوي39794

82بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد حامد مجيد33120

83بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد حسن نارص350489

84بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار عدي كشاش551750

85بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرامير ضياء مهدي353468

86بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرفراس علي جاسم254139

87بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحيدر نهاد عبدالجليل148817

88بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرفادي جمال محمد107264

89بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعباس محمد سويدان33436

ن جواد كاظم406576 90بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسنير

91بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار لؤي كاظم493592

هللا ابراهيم406561 92بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرايهاب خير

93بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمصطفن جمال مصطفن237376

ن33574 94بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار حسن عبدالحسير

95بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحميد جبير شباط91101

ن علوان350985 96بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحيدر حسير

ن405543  حيدر عبدالحسير
97بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمصطفن

98بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد فيصل شاكر493609

99بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسن زهير عبدالحسن39707

100بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد هادي علي551738

101بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرسالم حسن ساجت297972

ي عيدالرزاق434626 102بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد ناج 



103بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسام فؤاد كاظم148600

104بكالوريوس2سعد32682كربالءذكريارس علي عباس254152

ن فريق عبدالوهاب357030 105بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسنير

106بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرايثار فاهم عبد39270

107بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعباس خضير عباس254158

108بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار زيد محمد559876

109بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي حامد طه555767

ن142576 110بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد نارص حسير

111بكالوريوس2سعد32682كربالءذكربيان عدنان نعمة33241

112بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد عامر سعد349343

113بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرجالل هشام كاظم348969

114بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرزيدون سالم خسارة167658

115بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي ابراهيم احمد298114

ي527689
ن هادي راضن 116دبلوم2سعد32682كربالءذكرحسير

ن احمد33099 117دبلوم2سعد32682كربالءذكرفارس عبدالحسير

118دبلوم2سعد32682كربالءذكرفؤاد محمدعلي جعفر297233

119دبلوم2سعد32682كربالءذكرحمودي جاسم محمد237379

120دبلوم2سعد32682كربالءذكرامير هادي علي352101

121دبلوم2سعد32682كربالءذكرزين العابدين باسم جعفر493319

122دبلوم2سعد32682كربالءذكركاظم هاشم انور237454

123دبلوم2سعد32682كربالءذكرفالح حسن موس521817

124دبلوم2سعد32682كربالءذكررائد حمزة سلمان297658

ن احمد33097 125دبلوم2سعد32682كربالءذكرمحمد عبدالحسير

ي عبد406549 126دبلوم2سعد32682كربالءذكرصادق باج 

ن551748 127دبلوم2سعد32682كربالءذكراركان ناظم حسير

128دبلوم2سعد32682كربالءذكراحمد حيدر فاضل523554

129دبلوم2سعد32682كربالءذكرسالم غانم خضير434710

130دبلوم2سعد32682كربالءذكرنور سالم عبد555837

ن عامر مجيد33092 131دبلوم2سعد32682كربالءذكرامير

132دبلوم2سعد32682كربالءذكرمحمد محسن صادق560135

133دبلوم2سعد32682كربالءذكرمنير صباح حسن302416

134دبلوم2سعد32682كربالءذكرشاكر داهي عطشان521973

ن107440 135دبلوم2سعد32682كربالءذكريارس منعم محمدحسير

136دبلوم2سعد32682كربالءذكرعلي عباس علي353820

137دبلوم2سعد32682كربالءذكراحمد نارص عباس521821

138دبلوم2سعد32682كربالءذكراحمد حسن اليذ297920

139دبلوم2سعد32682كربالءذكرعبدهللا محمد عبدهللا237477

140دبلوم2سعد32682كربالءذكرمصطفن احمد حمزة313260

141دبلوم2سعد32682كربالءذكرنصير عبدالجبار عبود148538

142دبلوم2سعد32682كربالءذكربسام شاكر فالح351969

143دبلوم2سعد32682كربالءذكراحمد شاكر جي 298083

144دبلوم2سعد32682كربالءذكراثير ناطق عبيد254170

145دبلوم2سعد32682كربالءذكرمنتظر عباس فتحاهلل107030

146دبلوم2سعد32682كربالءذكرمحمود حبيب لفته559902

147دبلوم2سعد32682كربالءذكرعمار خضير عبدهللا254155

148دبلوم2سعد32682كربالءذكرمصطفن محمود منصور167603

149دبلوم2سعد32682كربالءذكرعلي فرحان حبيب33631

150دبلوم2سعد32682كربالءذكرهشام كاظم علي560126

151دبلوم2سعد32682كربالءذكراحمد حسن نارص33065



152دبلوم2سعد32682كربالءذكراحمد بريس هاشم551746

153دبلوم2سعد32682كربالءذكرجبار طالب كاظم254151

154دبلوم2سعد32682كربالءذكرعلي بريس هاشم351861

155دبلوم2سعد32682كربالءذكراسعد حميد ابراهيم148757

156دبلوم2سعد32682كربالءذكرمحمد مكي سلمان349155

ن جاسم عباس237482 157دبلوم2سعد32682كربالءذكرحسير

158دبلوم2سعد32682كربالءذكركاظم قاسم علي107238

159دبلوم2سعد32682كربالءذكراياد فاهم عبد33286

160دبلوم2سعد32682كربالءذكرعلي شاكر محمود348342

161إعدادية2سعد32682كربالءذكرطارق حميد صالح167698

162إعدادية2سعد32682كربالءذكراحمد عباس كريم237398

163إعدادية2سعد32682كربالءذكردريد عبداالمير جاسم84070

ن جاسب406588 164إعدادية2سعد32682كربالءذكرضياء عبدالحسير

165إعدادية2سعد32682كربالءذكررأفت طاهر حمادي351057

166إعدادية2سعد32682كربالءذكرابراهيم احمد ابراهيم406567

167إعدادية2سعد32682كربالءذكرجواد حمزة جواد348843

168إعدادية2سعد32682كربالءذكرصفاء خلف هاشم254161

169إعدادية2سعد32682كربالءذكرعلي حبيب لفته39490

1دكتوراه2سعد32682كربالءذكرعدي حامد طه33212

2ماجستير2سعد32682كربالءذكرفياض عبداالمير حسن70425

3ماجستير2سعد32682كربالءذكرعلي فالح محمدحسن143153

ن باسم محمد74927 4ماجستير2سعد32682كربالءذكرحسير

5دبلوم عالي2سعد32682كربالءذكرعلي عبدالمطلب حسن65364

6بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار بزي    ع معيوف94804

ن520629 7بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد عبدالعباس حسير

ن جبار143148 8بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي حسير

ن493362  حسير
9بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد مصطفن

10بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرامجد موس محسن143062

11بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد علي جميل85562

ن وري    ج69532 12بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمفدى عبدالحسير

13بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرابالحسن احمد عبدالحميد33098

14بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار زهير عبدالحسن143219

15بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرضياء راجح راهي72771

16بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار احمد عباس70051

17بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار فاهم زغير99502

ي143246  عبدالرزاق عبدالنب 
ن 18بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسير

ن هاشم99884 19بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرطه ياسير

20بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرصادق حسن هادي551741

21بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد يونس محمدجبار555842

ي عبدالرزاق406618 22بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد ناج 

23بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرجواد كاظم محمد148017

24بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمصطفن باسم جبار100102

ن90284 ن جمال حسير
25بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمعي 

26بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد عالء ابراهيم406615

27بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحيدر علي عبود520729

28بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد عذاب عبدالسادة551505

29بكالوريوس2سعد32682كربالءذكراحمد عبدالحسن عبدعلي557916

30بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرليث غازي عبدزيد406489

31بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي ماجد كميل98101



32بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسن اموري راهي99930

ن493348  حسير
33بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمهيمن مصطفن

34بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرسجاد عبدالجليل كاظم100629

35بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرزين العابدين حيدر مصطفن67168

36بكالوريوس2سعد32682كربالءذكروائل عدنان صلبوخ406607

37بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرواثق عبدعون عباس58608

38بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرانور راجح راهي143047

39بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي عبدعون عباس33132

40بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرسالم حميد جاري406501

ن حيدر عبداالمام99108 41بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسير

42بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعمار حميد كريم78349

غام راجح راهي254174 43بكالوريوس2سعد32682كربالءذكررصن

ن علوان353658 44بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد حسير

45بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي عداي ناهي520682

46بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمرتضن فارس كاظم75586

47بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد عمار جايد49989

ي289602
ن راضن 48بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي حسير

49بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحامد صالح حسن98807

50بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرامير داخل موس313299

51بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمصطفن كامل كاظم496056

52بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرناطق عبدعون عباس78144

53بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد طارق عبادي61263

ن عبدالسادة99566 54بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد امير

ي520651 55بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمد مكي حرب 

56بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسن غماس عواد143198

57بكالوريوس2سعد32682كربالءذكريارس هادي علي100131

58بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعبدهللا سلمان صالح289435

59بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسن صالح مهدي100498

60بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرفؤاد نعيم عرف496073

61بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرسالم هادي علي143018

62بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعلي عبدالحسن عبدعلي313293

63بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمحمدصادق بدر شنيف76196

64بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركرار ثامر فرحان76784

65بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرسعد عباس موالن298396

66بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرعقيل امير حسن148047

67دبلوم2سعد32682كربالءذكرعلي كاظم عبدالعباس493607

68دبلوم2سعد32682كربالءذكررامي عالء جعفر313257

69دبلوم2سعد32682كربالءذكرسجاد سليم عبد78304

70دبلوم2سعد32682كربالءذكرقاسم قيس ابراهيم520606

71دبلوم2سعد32682كربالءذكرحسن عبداالمام محمد33095

72دبلوم2سعد32682كربالءذكرمحمد عدنان علي33138

ن99807 73دبلوم2سعد32682كربالءذكرحيدر باسم محمدحسير

74دبلوم2سعد32682كربالءذكرعماد صالح عبد337809

75دبلوم2سعد32682كربالءذكرعلي محمد مهدي101209

76دبلوم2سعد32682كربالءذكركرار عادل جميل143070

77دبلوم2سعد32682كربالءذكرعلي جعفر حسن523500

78دبلوم2سعد32682كربالءذكراحمد عبد اليذ143135

79دبلوم2سعد32682كربالءذكرعقيل مسلم مهراب57861

ي عبدالحسن عبدعلي289840
80دبلوم2سعد32682كربالءذكرضن



ن عبدالسادة100345 81دبلوم2سعد32682كربالءذكرعباس امير

82دبلوم2سعد32682كربالءذكرامير فائز نارص551765

83دبلوم2سعد32682كربالءذكرجعفر باسم جعفر70277

ن فليح76950 84دبلوم2سعد32682كربالءذكرصالح حسير

85دبلوم2سعد32682كربالءذكراثير مؤيد حسن92564

ن كاظم50841 86دبلوم2سعد32682كربالءذكرجالل حسير

87دبلوم2سعد32682كربالءذكرعالء راجح راهي143124

88إعدادية2سعد32682كربالءذكرسجاد عدنان فليح141775

89إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد عارف فؤاد72824

90إعدادية2سعد32682كربالءذكرحيدر زهير عبدالحسن100332

91إعدادية2سعد32682كربالءذكرحيدر مسلم مهراب100406

92إعدادية2سعد32682كربالءذكرمصطفن رافت طاهر143096

93إعدادية2سعد32682كربالءذكرحمزة محمد ادريس61951

هللا محمد92888 ن خير 94إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسير

95إعدادية2سعد32682كربالءذكرعمار ناجح جاسم143022

96إعدادية2سعد32682كربالءذكرعمر اسعد نعمة143053

 كريم محمدعلي74450
97إعدادية2سعد32682كربالءذكرمرتضن

98إعدادية2سعد32682كربالءذكرامير كاظم عبدالرضا313286

ن عباس حميد78452 99إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسير

ن حميد رشيد353416 100إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسير

ي147941
ن محمدحسن عبدالغبن 101إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسير

102إعدادية2سعد32682كربالءذكراحمد حميد رشيد289401

 عبد علي99750
ن 103إعدادية2سعد32682كربالءذكرعلي حسير

104إعدادية2سعد32682كربالءذكرمنتظر عدي كشاش78065

105إعدادية2سعد32682كربالءذكرعلي سجاد حيدر عبدالكريم289874

106إعدادية2سعد32682كربالءذكرعادل سلمان داود254133

107إعدادية2سعد32682كربالءذكرفضل هللا ابراهيم احمد298477

108إعدادية2سعد32682كربالءذكرعبدهللا بشير رشيد78331

ن33199 109إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد رضا حسير

110إعدادية2سعد32682كربالءذكرسيف علي عبدالرضا289379

111إعدادية2سعد32682كربالءذكرحيدر كاظم عبدالرضا99448

112إعدادية2سعد32682كربالءذكراحمد مطر داخل147989

ن100523 113إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد فاضل حسير

114إعدادية2سعد32682كربالءذكرنذير فائز نارص493344

 علي عداي100241
ن 115إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسير

ن عيس جاسم60697 116إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسير

117إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد خضير عباس167829

118إعدادية2سعد32682كربالءذكرعباس سالم لفته69430

119إعدادية2سعد32682كربالءذكرمنتظر سعود حمود313287

120إعدادية2سعد32682كربالءذكرقيض فالح عبدعلي44258

121إعدادية2سعد32682كربالءذكرصالح مهدي صاحب147900

122إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد قيس ابراهيم520860

123إعدادية2سعد32682كربالءذكراحمد حميد ابراهيم254129

ي محمد70656
124إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد راضن

125إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسن فالح عبدالزهرة66507

126إعدادية2سعد32682كربالءذكرعمار فرحان حبيب58362

127إعدادية2سعد32682كربالءذكرمرتخ  عالء نور406625

128إعدادية2سعد32682كربالءذكرسعد ثابت كامل90031

ن احمد كاظم527681 129إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسير



130إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسام حيدر شاكر78263

131إعدادية2سعد32682كربالءذكرعلي محسن عبدالعزيز78207

132إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمدعلي حسن نايل167637

133إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسن صباح كامل69802

ن148292 134إعدادية2سعد32682كربالءذكرمنتظر طه ياسير

135إعدادية2سعد32682كربالءذكرعلي جاسم محمد101542

136إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد ثامر عبدهللا67575

137إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد ماجد مكي101170

 فاضل محمدعلي493339
ن 138إعدادية2سعد32682كربالءذكرحسير

ي عواد143033 139إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد حرب 

140إعدادية2سعد32682كربالءذكركرار احمد عبداالمير90246

141إعدادية2سعد32682كربالءذكرعثمان هالب سليمان98369

142إعدادية2سعد32682كربالءذكرعبدالعزيز جسوم عكلة167714

ن محمد254135 143إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد حسير

144إعدادية2سعد32682كربالءذكريارس ناجح جاسم143026

145إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد نعمة موس94212

146إعدادية2سعد32682كربالءذكرمضن عدنان هاشم65096

147إعدادية2سعد32682كربالءذكرعلي مصطفن حسن63783

148إعدادية2سعد32682كربالءذكرباقر محمد عبدالرزاق434651

ي551755 149إعدادية2سعد32682كربالءذكرعلي عبدالرزاق عبدالنب 

150إعدادية2سعد32682كربالءذكرعباس رزاق طالب520702

151إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد قاسم عبدالحسن99508

152إعدادية2سعد32682كربالءذكركرار صالح خضير77659

153إعدادية2سعد32682كربالءذكراسامة مالك عطية493436

154إعدادية2سعد32682كربالءذكرعلي فاهم عبد92708

155إعدادية2سعد32682كربالءذكرمحمد حسن داخل254117

156إعدادية2سعد32682كربالءذكريونس عباس محمدعلي95389

157إعدادية2سعد32682كربالءذكرعلي طارق عبادي100711

158بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرمالك عطية مخلف406612

159بكالوريوس2سعد32682كربالءذكركاظم عبدالرضا كاظم58003

ن68569  علي محمدحسير
ن 160بكالوريوس2سعد32682كربالءذكرحسنير

1ماجستير2سعد32682كربالءأنبىزمن عودة عمران555969

وفاء سامي فداغ107471
2بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

وق عبدالرزاق حميد551744 3بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىرسر

ي493602
4بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىساجده كاظم راضن

ن556070 شذى علي عبدالحسير
5بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

6بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىسهير محمد عبدالواحد560087

ن فيحان522072 7بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىرجاء حسير

8بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىرسالة جواد كاظم510981

ن148626 نازك علي حسير
9بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

10بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىغفران عمار محمدهادي559877

11بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىمريم حسن عباس254145

12بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىفاطمه جاسم محمد237367

13بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنىه محمد عبدالواحد349380

14بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىاحالم حسن عبدالجليل501667

15بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنغم عبدالودود احمد107160

ي جواد521840
ن
16بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزينب وف

17بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىعالية جبار عبدالحسن254153

18بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىميثاق جعفر دخل553121



19بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزهراء فائز نارص33677

ن289716 20بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىاسماء ناظم حسير

سالي عبدالحسن عبدعلي557913
21بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

خمائل علي عجرش107271
22بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

ن عقيل نور493411 23بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىياسمير

24بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىبدور عبدالخضن حبيب558269

25بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىبراء جواد كاظم558372

26بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزينب خضير عباس167820

27بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىدعاء فليح حسن558091

28بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنبا خليل ابراهيم349994

ي350207 ن ناج  29دبلوم2سعد32682كربالءأنبىسعاد حسير

30دبلوم2سعد32682كربالءأنبىنضال حبيب متعب142391

31دبلوم2سعد32682كربالءأنبىنجالء عباس كاظم237392

32دبلوم2سعد32682كربالءأنبىرفعة جي  لؤيطان237475

ن107450 33دبلوم2سعد32682كربالءأنبىنورية جعفر حسير

34دبلوم2سعد32682كربالءأنبىبيداء محسن جبار551472

35دبلوم2سعد32682كربالءأنبىجنان مهدي عبدهللا120903

36دبلوم2سعد32682كربالءأنبىانتصار كريم جمعة559885

37دبلوم2سعد32682كربالءأنبىوسن فاضل حمد167668

38دبلوم2سعد32682كربالءأنبىفريحة جابر ابراهيم237457

ن33609 39دبلوم2سعد32682كربالءأنبىزينب حمود حسير

ن احمد237491 40دبلوم2سعد32682كربالءأنبىورود عبدالحسير

41دبلوم2سعد32682كربالءأنبىهديل كامل عبداالمير551753

42دبلوم2سعد32682كربالءأنبىوسن عبدالودود احمد149299

43دبلوم2سعد32682كربالءأنبىجوالن قيس جاسم522079

44دبلوم2سعد32682كربالءأنبىجنان عبدالزهره طاهر237402

ن جاسم551739 45دبلوم2سعد32682كربالءأنبىوفاء حسير

46دبلوم2سعد32682كربالءأنبىورود فاضل كريم406582

47دبلوم2سعد32682كربالءأنبىنور هادي حميد313262

48دبلوم2سعد32682كربالءأنبىجهينة يحبر عزيز556894

49دبلوم2سعد32682كربالءأنبىزينب سليم عبدالحسن551759

50دبلوم2سعد32682كربالءأنبىرجاء حبيب لفته107131

51دبلوم2سعد32682كربالءأنبىاالء فاضل كريم70831

52إعدادية2سعد32682كربالءأنبىالهام مالك متعب493659

53إعدادية2سعد32682كربالءأنبىليل رسول فرحان551769

54إعدادية2سعد32682كربالءأنبىسناء ابراهيم عبدالرسول39693

55إعدادية2سعد32682كربالءأنبىزهراء باسم جعفر142611

ي33122
56إعدادية2سعد32682كربالءأنبىايثار فليح حسابن

57إعدادية2سعد32682كربالءأنبىامال عبداالمير جاسم510980

58إعدادية2سعد32682كربالءأنبىنائلة جاسم محمد106860

59إعدادية2سعد32682كربالءأنبىالهام حميد حبيب522095

60إعدادية2سعد32682كربالءأنبىليل مهدى غليوة107504

ن560043 61إعدادية2سعد32682كربالءأنبىنجاة عبدهللا عبدالحسير

1ماجستير2سعد32682كربالءأنبىزهراء عادل عبدالرحيم100879

ن143158 2ماجستير2سعد32682كربالءأنبىفاطمة جمال حسير

ن289816 بتول علي حسير
3دبلوم عالي2سعد32682كربالءأنبى

4بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىحنان عدنان نعمة38220

5بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنور كامل نعمة69075

ي501658
6بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزينب فؤاد راضن



7بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزبيدة حبيب شاكر289794

8بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنغم عبدعون عباس33180

ن296778 9بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىارساء جليل عبدالحسير

10بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىهيف حازم عبودي556048

ق كريم حمود493603 11بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىاستي 

12بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىوالء حسن محمد99243

ق نايف نارص33228 13بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىاستي 

نورة فاضل علي406622
14بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

ي289539
ن راضن 15بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىعبير حسير

16بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىانتصار عادل اسماعيل75485

17بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىحوراء عادل جميل62895

18بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىدعاء فاضل ابراهيم50823

19بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىهدى فاضل محمد143117

20بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنجالء حبيب كاظم69898

ن289823 حوراء علي حسير
21بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

22بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىفاطمة رافت طاهر143142

23بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىسارة مهدي جواد289174

24بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزينب حيدر نزال90688

25بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىعذراء عادل عمران60836

26بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىحوراء عادل عبدالرحيم99840

27بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىطيبة عدي كشاش78002

ن عباس254172 28بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىفاطمة حسير

ن66696 29بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنورالهدى فاضل حسير

30بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىعذراء محمد مهدي93801

31بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزهراء سمير حسن36459

32بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىسعاد عبد علوان74675

زهراء علي سلمان94133
33بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

34بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىهاجر جبار عبدالحسن353223

35بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىامال عزيز كريم93533

ن كريم رسحان520847 36بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىبنير

ي501640
37بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىامنة فؤاد راضن

زهراء مكي حميد74587
38بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

39بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىرل حازم عبودي556074

40بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىايات داود حسن78233

41بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىهديل احمد عزيز101059

42بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنورالهدى حيدر نزال85632

43بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىرشا عدنان عبدالرضا143105

44بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىرسى خليل شاوي101322

45بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزينب محمد مكطوف64896

ن520669 46بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىارساء مهدي حسير

ن حتاش100983 47بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىرهام معير

48بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىايه حاكم نعمه148335

49بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزهراء عرفان عثمان143189

ن493259 50بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىمريم عبدالستار حسير

51بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىجنات ميثم جي 493305

52بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنور حميد راهي63393

53بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىزهراء كريم رسحان520881

54بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىفرقان عدنان نعمة101148

55بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىاالء جاسم محمد289613



56بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنورالهدى احمد شهيد353592

57بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىرجاء عليوي ضامد91686

ن520872 رسل علي حسير
58بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبى

59بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىسارة خالد عبد149742

60بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىايات حسن محمد62232

61بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىفاطمة حسن عطية523459

62بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىصابرين غانم خليفة36506

63بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىعلياء عبود علوان89837

64بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىبشائر فرحان حبيب91989

65بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىهدى فليح حسن100552

66بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىسهام قاسم عبدالواحد71796

67بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىرويدة عواد عبدالزهرة289784

68بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىخديجة جبار عبدالحسن354263

69بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىحوراء سالم عباس70283

70دبلوم2سعد32682كربالءأنبىسنار عباس يونس100776

71دبلوم2سعد32682كربالءأنبىنشين خليل اسماعيل33151

72دبلوم2سعد32682كربالءأنبىسمية محمد كاظم289586

73دبلوم2سعد32682كربالءأنبىايات عزيز جليل298459

74دبلوم2سعد32682كربالءأنبىزينب سعود حمود313263

75دبلوم2سعد32682كربالءأنبىزهراء كفاح صاحب357109

76دبلوم2سعد32682كربالءأنبىازهار غازي حمود75351

77دبلوم2سعد32682كربالءأنبىزينب يحبر عزيز36474

78دبلوم2سعد32682كربالءأنبىايمان كامل عبد الحسن38104

ن101294 79إعدادية2سعد32682كربالءأنبىزينب احمد عبدالحسير

80إعدادية2سعد32682كربالءأنبىزينب علي عبداالمير358663

81إعدادية2سعد32682كربالءأنبىسماح فاضل بري  ىهي406478

82إعدادية2سعد32682كربالءأنبىنشين عبدالجليل كاظم99709

83إعدادية2سعد32682كربالءأنبىفاطمة خضير عباس167805

ن اموري راهي100848 84إعدادية2سعد32682كربالءأنبىبنير

85إعدادية2سعد32682كربالءأنبىايات حسن عطية523434

86إعدادية2سعد32682كربالءأنبىزهراء كطران عبدالحسن289392

87إعدادية2سعد32682كربالءأنبىمريم عمران حسن289489

88إعدادية2سعد32682كربالءأنبىسحر عبدالكريم يارس298512

89إعدادية2سعد32682كربالءأنبىزهراء واثق صاحب101094

90إعدادية2سعد32682كربالءأنبىفاطمة منهال جاسم95048

91إعدادية2سعد32682كربالءأنبىزهراء عباس محمدعلي68884

ي100917
92إعدادية2سعد32682كربالءأنبىضمياء عبد هابن

93إعدادية2سعد32682كربالءأنبىرقية حليم عليوي93369

94إعدادية2سعد32682كربالءأنبىفاتن حسن هادي99941

تبارك مكي مهدي101114
95إعدادية2سعد32682كربالءأنبى

ن نعمه موس94001 96إعدادية2سعد32682كربالءأنبىبنير

ن92192 براء علي حسير
97إعدادية2سعد32682كربالءأنبى

ن عبدالدايم99634 98إعدادية2سعد32682كربالءأنبىارساء حسير

99إعدادية2سعد32682كربالءأنبىارساء عادل سعيد75078

100إعدادية2سعد32682كربالءأنبىنور عامر سعد289867

101إعدادية2سعد32682كربالءأنبىرقية نعيم عبداالمير523444

102إعدادية2سعد32682كربالءأنبىرسل عبدالكريم عباس289421

103إعدادية2سعد32682كربالءأنبىمريم منهال جاسم95210

ن543755 104إعدادية2سعد32682كربالءأنبىمريم عالء عبدالحسير



105إعدادية2سعد32682كربالءأنبىراقية هالل مزهر271352

106إعدادية2سعد32682كربالءأنبىحوراء خضير عباس167841

107إعدادية2سعد32682كربالءأنبىرسل عطية عبداالمير33114

108إعدادية2سعد32682كربالءأنبىنشين عبدالكاظم عباس254122

109إعدادية2سعد32682كربالءأنبىتقوى حمودي سلطان92313

نضال كاظم تركي70927
110إعدادية2سعد32682كربالءأنبى

تبارك محمود محمدعلي74314
111إعدادية2سعد32682كربالءأنبى

112إعدادية2سعد32682كربالءأنبىفاطمة عمران حسن101021

113إعدادية2سعد32682كربالءأنبىزهراء محمد مكطوف99391

114إعدادية2سعد32682كربالءأنبىاخالص فاضل عباس289512

115إعدادية2سعد32682كربالءأنبىايات عبدالكريم كامل296669

ن493398 رسى علي حسير
116إعدادية2سعد32682كربالءأنبى

علياء علي سلمان99642
117إعدادية2سعد32682كربالءأنبى

118إعدادية2سعد32682كربالءأنبىايات حليم عليوي75181

119إعدادية2سعد32682كربالءأنبىسماح فخري علوان313289

120إعدادية2سعد32682كربالءأنبىمريم مالك كاظم60974

121إعدادية2سعد32682كربالءأنبىضخ محمود محمدعلي349742

122إعدادية2سعد32682كربالءأنبىبتول ماجد هادي143239

123بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنادية مالك كاظم254126

124بكالوريوس2سعد32682كربالءأنبىنوال فليح حسن100283

125دبلوم2سعد32682كربالءأنبىارساء عبداللطيف عبدالكريم353951

126دبلوم2سعد32682كربالءأنبىشفاء عيس جاسم59458

سديم عبدعلي عبدالرضا92473
127إعدادية2سعد32682كربالءأنبى

1دكتوراه2الحسينيه22683كربالءذكرمرتضن جواد كاظم542521

2ماجستير2الحسينيه22683كربالءذكرعمار موس حميدي486054

3ماجستير2الحسينيه22683كربالءذكررضوان جواد كاظم542516

4ماجستير2الحسينيه22683كربالءذكريوسف جواد جاسم289564

5ماجستير2الحسينيه22683كربالءذكرعقيل عباس حمد191229

6ماجستير2الحسينيه22683كربالءذكرسامر جليل ابراهيم479802

7ماجستير2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر سعود خضير479763

8دبلوم عالي2الحسينيه22683كربالءذكرعيس جابر خليل542525

ي وادي486026
ن
9دبلوم عالي2الحسينيه22683كربالءذكرمرتضن شاف

10بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمود صالح مهدي282643

11بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرصالح جلوب مجهد542546

12بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرماجد حمد رشيد36961

13بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي يعقوب ابغيل545787

14بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرفالح مهدي بريس542529

15بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرصباح محمدعلي علوان267331

ن289551 16بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمنصور نارص حسير

17بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرصاحب عطية حسن265617

18بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرثائر سامي عمران272767

19بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرصالح محسن جداح544499

20بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرميثاق حميد مرزة281880

21بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحامد محمد حمادي479872

22بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرناظم كاظم ابراهيم37142

23بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحازم كاظم ابراهيم259543

24بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرماجد عبدالكاظم خضير273277

25بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكربالل تركي حسن544433

ن خضير عباس486094 26بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسير



27بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمود عبدالحسن كاظم479772

28بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراسعد كاظم طراد479797

29بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسعد ابراهيم رشيد265866

30بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحسن عبداالمير صبح479757

31بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر طامي وادي267112

32بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر منىهي علوان542520

33بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي حميد كزار281530

34بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرغانم عبدالجليل محمد267409

ن منىهي علوان279110 35بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

36بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكررفيق كريم جواد282227

37بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرجعفر صادق عبدهللا290037

38بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحميد مطرود فخري556158

39بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي سامي عباس281581

40بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمخلد دوهان جاسم290023

ن282290 41بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمود كاظم حسير

 علي221290
ن 42بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركرار حسير

43بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء حميد مهدي544417

44بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي فضل عباس290058

45بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرجميل كامل ابراهيم272887

46بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء سالم خنياب544489

47بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحامد فارس ضاجي282824

48بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعدنان هاشم عباس542549

49بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرصادق كامل ابراهيم290094

50بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرستار جبار عبد479809

51بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعباس نعمة علوان273391

52بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرفراس كريم عبد486088

53بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرثائر فاضل عبود273147

54بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعامر محمد جواد289442

55بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي احسان مهدي544409

56بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد قيس نجم265987

57بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرايش جليل ابراهيم479761

58بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعقيل كاظم غلب282792

59بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد حميد مرزة268211

60بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمشتاق عبد حبيب544387

61بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرنافع احمد فرج281339

62بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرامير محسن علي267081

63بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكربهاء عبدالكاظم نارص479778

 علي278497
ن 64بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرليث حسير

65بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي محسن نعمة479784

66بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرانمار قاسم كاظم289464

67بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد صالح محسن273090

68بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن حالوب كاظم36760

69بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسيف غازي فهد479792

70بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكربهاء كريم خليل486107

ي544429 ن خير 71بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعباس حسير

72بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكروسام علي عبدعلي479729

73بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء عبدالكاظم نارص544512

ن486082 74بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحسان سلمان حسير

75بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد ذياب عبد463382



 علي486009
ن 76بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسن حسير

77بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمنتظر حامد احمد544579

78بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسجاد حمزة حسن486033

79بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرنبيل حميد علي479859

80بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمهند فاضل فواز267240

81بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد جواد احمد463411

82بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركرار محسن يارس290064

83بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد حمزة طعمة486017

84بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكروعد سعد عبدعون267382

ن خضير289454 85بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمنتظر حسير

86بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركرار احمد خضير36750

87بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرليث احمد جاسم273203

88بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعماد جبار عبيد265914

89بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمؤيد محمود هاشم485999

90بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرفراس كريم وادي267225

91بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمازن علي مهدي278794

92بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراكرم عباس خضير479865

93بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد عمران هاتف544560

ن267185 ن محمد حسير 94بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسنير

95بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحمزة نعمة احمد272856

ن542539 96بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد فاضل حسير

97بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعماد حسون مزعل544639

98بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرميثم عبداالمير ابراهيم272816

99بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمرتضن محمد مول36820

100بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعبدهللا كاظم عبدعلي544682

101بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد سامي حسن289623

102بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد عالوي مزهر289531

103بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعدنان محسن رضا544648

104بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرياس خضير علي486065

105بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعدي صالح خضير267883

106بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكررائد كاظم فواز289507

107بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراثير حمزة حسن486040

108بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحبيب محمد عباس289607

ن محمد290011 109بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عبدالحسير

110بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسجاد كاظم ابراهيم266938

ن حمزة267210 111بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرطاهر حسير

112بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عباس جفيل289901

113بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركاظم داود سلمان267131

114بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد هاشم يوسف267280

115بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي صادق طعمة544419

116بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد محمد جاسم486071

117بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد كاظم كريم36898

118بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرجعفر حبيب جابر221158

119بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي هادي هاشم290077

ن خليل268225 120دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعالوي حسير

121دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر حسن ابراهيم544517

122دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعالء نض عبدعون289429

123دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرضياء نصيف جاسم268021

ي عبدعلي جاسم542517 124دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرصي 



ف عباس جواد486097 125دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرارسر

126دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعدنان محمدعلي علوان36951

127دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكركاظم منىهي علوان486077

128دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعايد فضل رشيد268113

129دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعدنان كاظم جواد278724

130دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرطاهر ناهي علياهلل272785

131دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراحمد سعيد جاسم282351

132دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي كاظم عبدهللا544763

133دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعادل حبيب خضير36984

134دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرنورس حميد خضير282015

135دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرخالد خضير عبدعون36940

136دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعباس فاضل كريم544655

137دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرسيف احمد نارص353281

ن36919 138دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمرتضن مردان شاهير

139دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرطالب خضير عبدعون265748

140دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرسلمان حسن سلمان37005

141دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرقضي حسن علي542543

142دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي جاسب صالح289670

ن479750 143دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرقائد نارص حسير

144دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرصباح جي  عباس282081

ن281735  مردان شاهير
145دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن

146دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراكرم خضير عويد36741

147دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي فارس مخيف486022

148دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكررافد ماجد عبود283815

149دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمهند زهير علي281551

150دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرشهاب حميد عبدالرضا486049

ي479748 151دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرابراهيم عبداللطيف ناج 

152دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرستار فاضل عبدالرضا486052

153دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمرتضن حسن ابراهيم282109

154دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعالوي كاظم هادي268321

155دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرغسان صالح مهدي268313

156دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عليوي رجه36994

ن273039 157دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرسالم علي حسير

158دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي محمد عباس289578

159دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرطالب عليوي رسمد479906

160دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي محسن يارس289734

161دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعباس مخلف جراح544444

162دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرامير محسن عبد542541

163دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرخميس محمد عذافة281417

164دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرصفاء جبار عزيز36704

165دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرخضير عباس حسن544526

166دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد قاسم هادي282752

167دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد حمزة حسن486044

168دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عزيز عبد485960

ي حمد268064
169دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكركرار راضن

170دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي ستار فضل542532

171دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراحمد صالح نعمه282863

172دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرخضير عبدهللا علي282059

173دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعدنان عبداالمير منىهي36811



174دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعباس صالح نعمة544570

175دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكررائد صباح حميد544539

 سلمان خضير259405
176دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن

177دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرسجاد نعمة عودة485987

178دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكركرار بشير كاظم542429

179دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرنض حسون عليوي479744

180دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكروسام ماجد حميد267971

181دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عبدعلي حسن542523

182دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي كاظم هاشم36724

183دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعباس صالح خضير486004

184دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر ثابت نعمة289653

ن جواد كاظم485943 185دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

ي حمد268097
186دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمرتضن راضن

187دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي خليف مزيد486015

 علي عبداالمير544378
ن 188دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

189دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرهشام نجم كاظم281632

190دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرابراهيم جواد هادي278410

191دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراحسان علي بدر37045

192دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراكرم عباس هاشم36976

193دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرصباح محمد جاسم281963

194إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمهدي كاظم حسن282197

195إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكربشير كاظم جواد479767

196إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرسمير سلمان جاسم267061

197إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرصالح عبد حبيب544545

198إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعواد عبد عمران542519

ن532084 199إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر جاسم حسير

200إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرساجت كاظم ساجت273236

ن486030 201إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكركرار سامي حسير

202إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعباس احمد كاظم281266

203إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرقاسم محمد عباس282481

ن صباح نوري486101 204إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

205إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمهند جبار عزيز544437

ي281707 206إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرتوفيق صبار مخ 

ن بحر267157 207إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسام عبدالحسير

208إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن سعد مزهر289520

ن544533 209إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعقيل حمزة حسير

210إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكربارق رضوان صيهود259092

211إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرموس كامل جعفر273112

ن سلمان282685 212إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرفهد حسير

213إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرفراس خضير علي486059

214إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي طالب كاظم221276

215إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمهند سلمان عطية267957

216إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمهند صباح رشيد479709

1ماجستير2الحسينيه22683كربالءذكراحمد عبداالمير صبح291915

2ماجستير2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن سعد مهدي247122

3ماجستير2الحسينيه22683كربالءذكرزيد كريم مهدي347779

4دبلوم عالي2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عبدالعزيز عبيد194787

5بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعباس طالل احمد259929

6بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء متعب مزهر542497



7بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي حيدر طامي246637

8بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركاظم جاسم مهدي205817

9بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكريارس عامر عبدالكاظم194823

10بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكروسام عبدالحسن كاظم221200

11بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحمزة كريم حمد161302

12بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرايمن عباس محمد206725

13بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعقيل احمد جلوب246704

14بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرنصير عبدعلي عبيس461063

15بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسامر لفته حسن290133

16بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي كريم هاشم291215

17بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرزمان ندة عمران175295

18بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي جواد هادي187658

19بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد علي ابراهيم193260

20بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمناف رزاق عبود257910

21بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعامر صباح عزيز193377

22بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعباس احمد هاشم542349

23بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرصالح محمد عبيد475982

24بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عبدالكريم مرزة190070

ن عبدالستار مهدي190185 25بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

26بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرجعفر صادق طعمة542300

27بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسن صباح خضير542407

ن سهيل542297 28بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي حسير

29بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكررياض علوان علياهلل248133

30بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد عباس مهدي461031

ن247887 31بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرفوزي هادي عبدالحسير

32بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد فاضل كاظم245558

33بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمنتظر دوهان جاسم248287

34بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد عدنان جاسم245269

35بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي محسن عبدهللا190245

36بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء ناجح كاظم227748

37بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسيف علي مهجهج205869

38بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد ضاري عمران190213

39بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعزالدين طالب محمد460057

40بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسيف نض صالح205849

41بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركرار جعفر حمود206804

42بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسن علي حمد161228

43بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي جواد كاظم227832

44بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي جواد كاظم460121

45بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرايمن برير جاسم194732

46بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرابراهيم حميد خضير176138

ن231028 47بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرايمن سلمان حسير

48بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعباس محمود كاطم461040

49بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمعاذ ماجد عبدالعباس542483

50بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرامير كريم مهدي347760

51بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر عبدالكاظم حنون193431

ي190057 52بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرضياء مسلم باج 

53بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي نعمان هاشم161015

54بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمهيب قيس عبدالواحد291227

55بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرجمال شالل جلوب193347



56بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي محمود محسن459921

57بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسالم علي خضير542472

58بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرستار سعيد هادي206587

ن542381 59بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرليث عالء حسير

60بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكريوسف احمد عباس176456

61بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسن سعد ضاري544367

62بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عباس خضير291219

63بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد جاسم مهدي226942

64بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد حسن عبدعون542402

 علي عبدعون190109
ن 65بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرامير

ن175872 66بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمثبن حمزة حسير

ي فالح حسن258237
67بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرصخن

68بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركاظم شهاب احمد247946

ن محمد532021 69بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد عبدالحسير

70بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد ذياب عبدعلي190032

71بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراسعد ذياب عبدعلي206012

ي خضير204980
ن
72بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد صاف

73بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي سامي حسن291229

74بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرانور صباح نوري556345

ن عباس175708 75بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحمزة حسير

76بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي سعود خضير460955

77بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء حاتم فضل175646

78بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي نارص علي259891

ن544307 79بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي سالم حسير

ن258339 80بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعبداالمير سلمان حسير

ن صباح حميد542493 81بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

ن مهدي460278 82بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عبدالحسير

83بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكربشير احمد يوسف460979

84بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرنبيل فاضل عبود194726

85بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي احمد علي242631

86بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن عباس فاضل244797

ي461045
87بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكربهاء عبدالحسن راضن

88بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء اموري هاشم190064

89بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمجتب  سعد مهدي190182

90بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر علي مهدي247761

91بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسجاد فائق جاسم459887

92بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد شهاب عبدعلي204568

ن عباس علي204956 93بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمعي 

94بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكروسام محمد عبيد204544

95بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد اسماعيل محمد206647

96بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمهند حميد صالح194821

97بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسن عبدالعزيز عبيد190145

98بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعثمان غانم سلمان244873

99بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرشاكر علي حمد291214

100بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد رضوان صيهود542455

101بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرفؤاد سعد مهدي459995

102بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحسان عباس علوان190063

103بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد حمزة حسن291212

ي عبدهللا193389 104بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد مير



105بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عبيد موس556770

106بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرامير عالوي متعب176079

107بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرظاهر كامل ابراهيم161186

ي247157 ي باج 
108بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسجاد هابن

109بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرهيثم فالح حسن257962

110بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء رياض تركي230243

111بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد توفيق حميد161100

ن نض جاسم221085 112بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

113بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركمال عباس مرزة190197

ن هادي جالب557087 114بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

115بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسن لفته حسن290139

116بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرفاروق سعد علي161054

117بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرفارس نجم عبود222355

ن فارس ساجت268338 118بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمعي 

119بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكررافت ابراهيم عباس232378

120بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعبدالسالم حسن سويدان476608

121بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن عبدالكريم مرزة206487

122بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمرتضن كامل ابراهيم223870

123بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحمزة قاسم حميد245792

ن سهيل مزهر193266 124بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

125بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمرتضن حامد كاظم204716

126بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكروليد خالد سلمان476603

127بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركرار هادي عبدالكاظم291218

128بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكروسام ذياب عبدعلي204750

ن كاظم هاشم161150 129بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

ن221214 130بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرانمار سعدون حسير

131بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمود حمزة حسن542444

132بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسن عبدالمحسن مريد161254

133بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرالمهدي ستار مهدي221119

134بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرصالح عبدالهادي شمران542454

ي حمزة206770 135بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد مير

136بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عذاب جي 258023

ي حمزة160973
137بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد راضن

ن احمد هاشم542343 138بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

139بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرناطق هاشم عباس194761

140بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد رضوان صيهود460982

ي231062
141بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكروليد عبدالحسن راضن

142بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكركاظم خضير ياس459945

143بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عباس علي290155

144بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعلي سهل ماصخ176200

145بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد حامد نايف460540

146بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراحمد رضا حمزة459860

147بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرليث صالح مهدي475300

148بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكراسامة احمد خضير542426

149بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرفيصل لبنان فيصل544341

150بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسلمان خالد سلمان258459

151بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكررسمد عبدالرسول بحر161273

152بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء عمران موس204525

153دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكريارس هاشم علي245162



154دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمنتظر محمد مول176183

ن223780 155دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكروائل جبار ياسير

156دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراكرم عمران هاتف258198

ن كاظم175757 157دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي حسير

158دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمهند محسن نعمة245131

ي190208 ن خير 159دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد حسير

160دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرسيف باسن كريم291232

161دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد رسول احمد460959

162دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرجالل فاضل كريم247556

163دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عليوي مرزة244767

ن هاشم542394 164دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد حسير

165دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرسلوان احمد طالب190165

ي حمد161063
ن
166دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرامير صاف

167دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعالء صاحب كاظم226895

168دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعباس احمد عباس190211

ن542431 169دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرنض كاظم حسير

ن194820 170دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرسجاد احمد حسير

171دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد جاسم حسن161119

172دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعلي محسن علي542374

173دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرسجاد علي جواد190161

ن460966 174دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراحمد علي حسير

175دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراحمد حيدر طامي246587

176دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرصباح سمير غلب190157

ي238923 177دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحبيب عبداللطيف ناج 

178دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراسعد عبدهللا كاظم227888

179دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرليث ماجد عبود542450

ي190280 ن خير 180دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر حسير

181دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكراحمد زيدان مخيف291217

182دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرنبيل غانم مهدي204669

183دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر عبدعلي سلمان190265

ن190299 184دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر علي حسير

185دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرمسلم محمدعلي كاظم176155

186دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحسن كاظم هادي161027

187دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحسن كامل فهد227679

ن علوان حسن190021 188دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

189دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرحسن محمدعلي كاظم161049

190إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمؤمل احمد باقر221089

ن صباح عبدالكاظم194658 191إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

192إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرسالم ابراهيم حميد205271

193إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عباس هادي460469

194إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي صباح عواد460024

195إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرسيفان فاروق خضير460972

196إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمؤمل حافظ صاحب205113

197إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعباس عادل حبيب194723

198إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرايمن محسن عبد204603

199إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكربهاء نافع احمد476034

200إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن مردان سلمان227619

201إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر ذياب عبدعلي206041

ي542400 202إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد مسلم باج 



 حميد علي194783
ن 203إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

204إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرزيد هاشم يوسف239351

205إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكراحمد يوسف عباس205309

206إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرسالم جاسم حسن260065

207إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكراحمد يحبر كاظم204904

208إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن حسن سويدان461000

209إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكراكرم صباح محمدعلي205843

210إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي سعد خضير194785

211إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرامير محمد جاسم206215

212إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي حسن هادي248331

213إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسن عالوي مزهر187623

214إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرزين العابدين اسماعيل مردان542298

215إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمنتظر خضير مخيف193401

216إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعالء فيصل حمزة542456

217إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرامير ضياء نصيف190172

218إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسن عباس صالح161243

219إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عامر حمزة222231

220إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرجواد كاظم علي272652

ن176305 ن حسن حسير 221إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

222إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمنتظر صادق حمزة205772

223إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرامير منصور نارص161291

ن عباس مول227414 224إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

225إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرامير عالوي عبيد238861

226إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعماد علي دلف190271

ن يحبر كاظم459913 227إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرامير

228إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرسجاد سعد جي 175366

229إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرليث حميد هاتف476683

 عبد علي290151
230إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن

 عبدعلي190236
ن 231إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعبدهللا حسير

 علي صالح542440
ن 232إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

233إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي صاحب حمود476588

234إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحامد مراد مريد205629

ي239007
ن
235إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعقيل احمد شاف

ن عبيد290120 236إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي حسير

237إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرجواد جاسم مهدي224318

238إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرساري موس حميدي194773

ن460963 239إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرستار جبار ياسير

240إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعباس علي عباس221300

241إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكراكرم محسن عبد194782

242إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عدنان جلوب193324

243إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحازم محسن هاشم190046

244إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد طالب كاظم221258

245إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد فالح نعمة248048

246إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرادم محمود عبدالحسن460436

247إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرامير سالم خليف194779

248إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحيدر علي خضير542406

249إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكررائد رزاق مربد205880

250إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عبداالمير علي459933

 عبدعلي190232
ن 251إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي حسير



ن194687 252إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكركرار حيدر حسير

253إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعواد صباح عواد476596

ي عبدهللا161000
254إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعبدهللا هابن

ن194735 255إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرهمام عبداالمير حسير

ي خضير542359 256إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عبدالنب 

257إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عباس فاضل176363

258إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمهند عدنان محمدعلي204637

ن هادي175251 259إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي حسير

260إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرباقر عبدالعزيز عبيد246965

261إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرخالد خضير عباس245210

262إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكررحمن سالم خنياب475857

غام كريم عباس222315 263إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكررصن

ن هاشم حسن460081 264إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

265إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكراحمد يوسف صاحب205148

266إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرماجد عباس كاظم190159

267إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرطارق احمد باقر260004

268إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عبدالزهرة متعب542373

269إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكراثير ستار فضل175855

270إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعباس عامر عوده475139

271إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرزهير مهدي عبادي205439

272إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن فالح مطرود460335

273إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرصادق عبدالزهرة جي 221186

274إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسن توفيق دلف205248

275إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمرتضن عدنان هاشم190203

276إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرواثق حميد عبدعلي190191

277إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي مازن عباس556978

278إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرانمار ذياب عبدعلي205982

279إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرغسان حميد صالح221241

280إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرطه يوسف صاحب205047

281إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعبدالمهيمن عدنان جاسم205800

282إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعباس خليل رشيد194809

283إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي عباس علوان193396

 عدنان محمدعلي161250
ن 284إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسير

285إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكركرار غانم سالم161067

ن542389 286إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرغيث مهند حسير

287إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمصطفن محمود كاظم258723

288إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرقاسم سعد خضير230839

289إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي فاضل سعد190176

290إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكررضا محسن حمادي190163

291إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرسيف عدنان جاسم175338

292إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعلي نض جاسم221083

 علي476527
ن 293إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد حسير

294إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرنمير صالح جلوب161134

295إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرفؤاد ابراهيم خليل161093

ن206698 296إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد سلمان حسير

297إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرامير زهير غازي290107

298إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمهدي عالوي محسن205083

299إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرذوالفقار عمار علي290148

300إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرجعفر صادق عبدالعباس193332



301إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرحسن موس عواد194663

302إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحمد عبدالرضا حسن290143

303إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكررعد نوري عاضي245887

304إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرسجاد قاسم محسن175450

305إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمسلم سامي حسن291923

306إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرياس خضير ياس459971

ن227365 307إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرثارهللا هاشم حسير

308إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرعالء نافع احمد258260

ن سلمان245495 309بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكررياض حسير

310بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرسامي فاضل حسون190169

ن متعب245446 311بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرعالء حسير

312بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرجديع علوان حسن160978

313بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرمهند خضير عباس542397

314بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءذكرناظم هاشم عباس544365

315دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرقاسم سلمان حسون175833

316دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرماجد كاظم كزار176063

317دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرعقيل كامل ابراهيم291231

318دبلوم2الحسينيه22683كربالءذكرهيثم كريم خليل291225

319إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرمحسن خليف ساجت194765

320إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرجابر هادي فارس175700

321إعدادية2الحسينيه22683كربالءذكرسامي حسن ابراهيم291221

ن عبداالمير556283 1ماجستير2الحسينيه22683كربالءأنبىعال حسير

ن محمد258983 2ماجستير2الحسينيه22683كربالءأنبىشيماء حسير

3دبلوم عالي2الحسينيه22683كربالءأنبىاالء جواد كاظم544551

 علي281827
ن 4بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىفاطمة حسير

5بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىساجدة حميد حمود267904

6بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىهدى عبداالمير كريم282931

7بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىشيماء صالح مهدي479754

8بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىبان عصام جليل268177

9بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىارساء جواد كاظم542527

10بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىمنتىه فاضل ربيع268162

11بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىفردوس حسن ابراهيم479737

12بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنداء مردان صبح282573

ازهار علي بدر268298
13بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

فائزة سامي عباس37051
14بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

ة فاضل عبدعون273319 15بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىامير

نغم عبدعلي عطية268138
16بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

ايمان سامي عباس267177
17بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

18بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىيشى عبدزيد ثامر273003

19بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىختام جاسم لفته37016

20بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىايات رزاق حبيب544438

21بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىفاطمة قاسم عبد544373

حوراء علي بدر278276
22بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

23بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىديارا ابراهيم عباس544674

24دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىسهام جابر خليل479843

25دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىامتثال طعمة خضير289638

26دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىنوال جواد كاظم281658

27دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىاقبال طاهر جواد544505

28دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىليل عباس خليف278590



29دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىرواء عدنان مهدي544493

30دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىايناس حمزة طعمة267931

ن259584 31دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىختام محسن ياسير

32دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىبتول عبدزيد ثامر289595

33دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىمنال كاظم فواز486104

جنان عبدعلي مهدي544402
34دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبى

غيداء علي بدر37029
35دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبى

رغد محمدعلي عبدالسادة278906
36دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبى

ن بدر278845 37دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىعبير معير

38دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىغدير محمد عباس544696

امال علي خضير544441
39دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبى

40دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىرونزا حسن جوير542518

41دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىسعدية خضير عباس290043

ميناء علي بدر37035
42دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبى

تبارك علي عباس542316
1ماجستير2الحسينيه22683كربالءأنبى

2ماجستير2الحسينيه22683كربالءأنبىسارة قاسم عبدالرضا475952

 زهير علي291233
ن 3ماجستير2الحسينيه22683كربالءأنبىحنير

4ماجستير2الحسينيه22683كربالءأنبىانعام حميد محسن290159

ن544308 5دبلوم عالي2الحسينيه22683كربالءأنبىمروة سالم حسير

6دبلوم عالي2الحسينيه22683كربالءأنبىدنيا باسم كريم291223

7بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىفاطمة حامد رشيد245603

ي علي عبدعلي239177
8بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىتهابن

هدى كاظم عبدعلي245315
9بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

10بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىهدير محمد عودة542308

ن هاشم160995 11بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىحنان حسير

وق مهدي عبادي190257 12بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرسر

13بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنورالهدى اسماعيل مردان542299

14بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرنا احمد عباس161164

الق حميد عبدعلي205784
15بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

16بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء قاسم حمادي190226

17بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنرجس عماد كاظم206074

18بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىسهاد توفيق حميد190059

19بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنمارة فليح حسن291230

20بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىبتول محمد جاسم194805

21بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىليل مسلم حمود205187

22بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىكوثر احمد هاشم542338

23بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىافياء برير جاسم460254

24بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىغفران مهدي جالب245727

25بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىايات عيس مهدي542491

ي542453
سارة علي راضن

26بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

27بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىحوراء قاسم عبد542311

ن193254 28بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء باسم حسير

29بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرحاب فيصل جاسم190118

30بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىزينب متعب مزهر542479

ن سويدان205028 31بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنور حسير

32بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىعال سعد هاشم205904

33بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىندى عبدهللا كاظم194680

ن محمد221321 34بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىلقاء حسير

35بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىايات احمد هاشم205377



36بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرؤى محمد جاسم206533

37بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىانغام يوسف خضير258513

38بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىافراح عبدعون خضير193270

39بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىاراء حميد محسن194781

40بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرحاب سلمان عطية161036

عذراء علي فضل258793
41بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

42بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىحوراء خليف مزيد475263

43بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىتبارك حمزة طعمة475745

44بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء عامر حميد317687

45بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىوفاء هاشم يوسف193362

46بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىهدى احمد كاظم290160

رنا علي فضل259027
47بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

ن لفته194807 48بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىاكرام حسير

49بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنادية طالب نعمة226841

50بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنورس عبدالكريم خضير161129

مروة سامي عليوي246553
51بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

52بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء محمد جاسم461053

شهد علي عبد475821
53بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

54بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىعلياء ناجح كاظم161112

ي245099 ن خير 55بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىمبن حسير

ي542421
زهراء علي راضن

56بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

غفران علي خضير542462
57بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

58بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىلببن ابراهيم عباس224253

59بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىكوثر شهاب احمد247911

60بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرجاء صاحب كاظم161142

ن258681 61بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىهاجر فاضل حسير

62بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىدعاء حميد حمزة190249

سارة علي عليوي460951
63بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

رشاء علي فضل304270
64بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

65بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىشيماء فاضل عبود187626

فاطمة كاظم عبدعلي291222
66بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

67بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىانفال فارس عبادي460189

68بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرباب مصطفن جواد542303

69بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىسارة كاظم يوسف239244

70بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىضفاف عدنان جاسم194769

ن194704 71بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىايالف حيدر حسير

72بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىهدى خليل رشيد248248

73بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىوم قيس عبدالواحد291226

هدى علي عبدعلي239059
74بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

75بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىايالف محمد كاظم161032

ن عبداالمير556316 76بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىاسماء حسير

77بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىابتهال محمد عبيد542441

78بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىارساء سعد هاشم205349

وق سالم هادي238775 79بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرسر

80بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىحوراء حامد حمزة460218

ن175615 نور علي حسير
81بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

ن245357 82بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىبسعاد عادل حسير

83بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء ياس خضير460970

84بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء سلمان خضير475319



ن عبداالمير556327  حسير
 
85بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرف

86بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىصبا عباس عبد177982

87بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىايمان حميد محسن291224

88بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىزينب صادق طعمة204812

اسيل حمد علي248160
89بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

90بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىارساء علي بدر161043

91بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنرجس كاظم حمادي175772

ى محمد صالح160989 92بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىبشر

ن221092 93بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىرؤى سعدون حسير

94بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنهاد عبدالكاظم حنون190067

95بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىبيداء حسن دخيل460377

96بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىاسماء عادل حبيب190102

ن187630 97بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىهديل سلمان حسير

ن بدر221285 98بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىفيحاء معير

ن عماد كاظم542378 99بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىياسمير

100بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىعال محمد جاسم206180

101بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىاالء عليوي مرزة245042

102بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىمروة هاشم صبح246855

103بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىهناء عايد راشد176169

104بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىسحر كامل خضير194793

105بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىوصال احسان خضير194798

106بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىاسماء فاضل عباس222182

107بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىنغم شهاب احمد313314

108بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىايات مؤيد حميد222271

109بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىورود نجاح حسن175741

ن194801 110دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىنرحس علي حسير

حوراء صباح علي542469
111دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبى

ن خضير221115 112دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىصابرين عبدالحسير

ن عليوي205760 113دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىرسى حسير

114دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىسهاد حمزة حسن290124

115دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىسارة هادي حاصود194771

هديل حميد علي258607
116دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبى

117دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىعال عاشور عبيس475066

118دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىحال عبدالكاظم نعمة542422

119دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىزينب محمد حسن238826

 علي190220
ن 120دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىهيام حسير

121دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىرباب صالح نعمة190054

122دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىوفاء محمد هاشم230863

زهراء حيدر علي221146
123دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبى

124دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىرقية صالح نعمة190125

125دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىاسيل جواد خليف291220

ي محمد247808
ن
126دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء صاف

127دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىاالء موس جاسم476573

128دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىايات قاسم حمادي161261

ن175631 129دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىسماح عباس حسير

ن عبدالخضن542415 130إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىرسل حسير

131إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىازهار عباس نجم542449

132إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىرقية مسلم حمود460421

بتول علي عبيد247857
133إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبى



134إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىزينة حسن خليف194804

135إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىرباب ماجد كاظم221101

136إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىرونق ماجد كاظم221106

137إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىهدى حسن دخيل460398

138إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىسها احمد ساجت190217

139إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىرواء عباس علي176323

140إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىشهد منصور نارص223593

141إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىبتول عبدالرزاق حسن194667

142إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىتغريد نوري عاضي221123

143إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىزينة هادي احمد248191

144إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىحوراء عبدالرزاق حسن194670

145إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىرسل رياض عبدعون476668

146إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىنجالء محمد خليل194685

147إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء صالح عيفان291216

148إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىعذراء سعد عمران475843

149إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء يعقوب ابغيل175729

150إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىاثار حيدر جاسم542459

ن230977 151إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىاثمار سلمان حسير

152إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىتف  هللا محمد جاسم190040

 بشير كاظم460500
153إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىتف 

154إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىمروة حسن هادي226757

155إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىتبارك اياد مزهر223729

غفران محمد علي291213
156إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبى

157إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء ناظم سعود161085

158إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىزينة ستار عليوي249574

159إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىتبارك حيدر حسن190194

ي542443
ازهار علي راضن

160إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبى

161إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىنور حميد عبد291228

162إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىلقاء احمد هاشم175661

163إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىوهاب مصطفن جواد206133

ن عبدالخضن542362 164إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىرقية حسير

165إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىبشائر شاكر صالح542432

166إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىرونق حيدر حسن542434

167إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىزهراء احمد يوسف460171

ن بدر175932 168بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىفردوس معير

169بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىسلم جابر خليل161196

كتبة حسن علي204859
170بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبى

171بكالوريوس2الحسينيه22683كربالءأنبىتغريد حميد كريم542391

172دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىرغد كاظم هاشم176105

173دبلوم2الحسينيه22683كربالءأنبىسماح صالح مهدي194677

وجدان عبداالمير تركي161284
174إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبى

175إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىمها احمد جياد476655

176إعدادية2الحسينيه22683كربالءأنبىارسه علي محمد176123

1ماجستير2العباسيه32684كربالءذكرحيدر سعدون ساجت462636

ن354467 2ماجستير2العباسيه32684كربالءذكروسام نارص حسير

3ماجستير2العباسيه32684كربالءذكرحسن فتخي علوان500521

ي462851 4ماجستير2العباسيه32684كربالءذكرمالك عبدهللا عذب 

5ماجستير2العباسيه32684كربالءذكراحسان ياس كريم555583

ن حلواص183210 6بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرقاسم حسير



7بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرقيس شواي حلو274851

ن طاهر عباس183467 8بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسير

ن عبداالمير183446 9بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرودود عبدالحسير

10بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرفؤاد رضا مهدي424313

ن نارص عبدعلي561404 11بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسير

12بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرسعد عباس جابر462611

ن فرحان صاحب462795 13بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرياسير

14بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكراحمد خضن عمران354210

15بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي عبد احمد32344

16بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرصادق محمدعلي جبار352661

17بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرقحطان عدنان عبد183469

18بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرزمان دحيدح عالوي183449

19بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرهيثم علي حميد272737

20بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحاكم طالب بداش168352

21بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمحمد جاسم هادي555611

ن355338 22بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرنبيل سعد عبدالحسير

23بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسام الدين ستار حمود32327

 تركي عبدنور561409
24بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمصطفن

ن جاسم محمد183065 25بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسير

26بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحيدر ناظم رياح32482

27بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي عباس حسن355053

28بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكريلماز محمد جليل168356

29بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرليث عامر عباس555593

30بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكراحمد عامر عباس555595

31بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعالء عبدعون عبيد355354

32بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمحمد جواد هراطة32335

33بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحيدر عباس حسن182758

34بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمهند موس دنفش274854

35بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي يوسف رئيس358542

36بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعقيل نور رضا355377

ن حوير354737 37بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي عبدالحسير

38بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحيدر فتخي علوان32364

39بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمسلم جبار عبدنور386648

40بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمحمد نارص سلطان462748

41بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكراحسان عبدالستار عوض186274

42بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرستار خشان مزبان354678

43بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسن علي نايف272736

44بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكروائل طالب مهدي186260

ي جواد182621
ن
45بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمحمد وف

46بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعقيل علوان محمد555567

ن355077 47بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسن علي حسير

48بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرسجاد فاضل حسن274864

49بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي فاضل جالب397831

50بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكررضا فهد جاسم555612

ن كامل168359 51بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحمزة حسير

52بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرسالم عزيز حنيش555579

53بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمحمد اسماعيل محمد397916

54دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرجواد محمد طعمة355392

55دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرابوذر قيس عطشان355310



56دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرعلي محمد هذال462988

57دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرعقيل فرحان صاحب182814

58دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرشنو ابوالهيل سعيد38075

59دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرباسم بدر طالب182937

60دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرمحمد عزيز نارص272740

61دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرحيدر عبدعون خنياب272738

62دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرعباس حمود عبد168348

63دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرجعفر عبودي مخي561419

64دبلوم2العباسيه32684كربالءذكراياد رحيم محسن168370

 حميد عبداالمير32451
65دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرمصطفن

66دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرفليح محمد هذال182962

67دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرقاسم فرحان صاحب183091

ن روكان186176 68دبلوم2العباسيه32684كربالءذكراحمد حسير

69دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرامجد داخل موات38100

ن183172 70دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرمنتظر سلمان محمدحسير

71دبلوم2العباسيه32684كربالءذكروسام جواد نعمة274360

72دبلوم2العباسيه32684كربالءذكررعد لطيف كاظم354284

73دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرعلي نجم شلوت183047

ن عوض354624 74دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرعلي عبدالحسير

75دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرمحمد علي داخل413468

76دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرنور سالم نور182923

77دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرعالء حسون علي351033

78دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرحيدر علي داخل413475

79دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرزهير بدر يوسف32351

80دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرشاكر مزهر محمد183470

81دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرعباس محمدعلي حسن354751

ن نارص حمودة354653 82دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرحسير

83دبلوم2العباسيه32684كربالءذكراحمد كاظم عبهول397836

84دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرسامر محمد مردان168365

85دبلوم2العباسيه32684كربالءذكركرار علي داخل270608

86إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرنزار خشان مزبان354602

هللا عوده355249 87إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرهيثم خير

ن فايض قاسم555631 88إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعبدالحسير

ي حواس عيدان32489
89إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرراضن

90إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرجمعه عيدان موات413474

91إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرخالد عباس سلمان274779

92إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحيدر عبدالكاظم محمد462948

 جابر غالي355229
ن 93إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحسير

1دكتوراه2العباسيه32684كربالءذكرمحمد سالم مظهر186273

2بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي طالب مهدي355400

ي186103
3بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرفاروق محسن راضن

ن طه محمد273409 4بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسير

5بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكراسعد دوحان عوده272988

6بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمصطفن عدنان عباس500368

7بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكركرار تركي عطية186254

8بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكراحمد حسن خضير354304

9بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعبدالعزيز عباس عزيز348705

10بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحيدر طه خضير500554

11بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكركرار سهيل نجم186262



12بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعقيل عبدالباري جبار397305

13بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعباس عبدالرحمن شلوت186187

14بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكركرار قاسم عبدالرضا186277

15بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكررافد غالب صاحب272763

16بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعبدهللا طاهر جري397887

17بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمصطفن سالم نور186280

18بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمجتب  رحيم كاظم273636

ي555613
19بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعيس سيار راضن

20بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرنزار علي جبار397532

ن فهد سهر272762 21بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرتحسير

ي خالد462889
22بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكررياض غبن

23بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكركرار فريد شنوف186109

24بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمصطفن احمد عبدالعباس186265

25بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمرتضن ابراهيم خليل561402

26بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي عبود محسن273291

27بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرصالح عبدالرضا طاشش561401

28بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكروهب حسن سلمان555591

ن186281 29بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي قاسم حسير

30بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكريعقوب فرحان صاحب186170

ن خضير354563 31بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكركاظم ياسير

32بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرقاسم احمد كاظم186256

33بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكراحمد فالح حسن273267

ن طارق جويد501688 34بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسير

35بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمرتضن طالب عبادي272894

36بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمحمدمنتظر عباس محمدعلي186207

37بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي جابر شناوة462867

38بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعباس خضير عباس355064

39بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمنار خشان مزبان354517

40بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعباس جي  كريم186172

41بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرليث صي  عبدالزهرة186257

42بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرامير حيدر احمد273357

ي جي 186283
43بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرقضي شمخن

44بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعالء احمد سمير186183

45بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكركرار محمد كزار186272

ن عبود محسن273285 46بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسير

ي394739
47بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمصطفن جبار راضن

ن355218 48بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكراحمد عباس حسير

ي وحيد397583
ن
49بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمرتضن صاف

ن حوير355420 50بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمجتب  عبدالحسير

51بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحيدر كاظم جويد186271

52بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمحمد علي جبار272869

53بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسن علوان محمد186247

ن جي  كريم500582 54بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحسير

55بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرسيف عامر ناهي462497

56بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعبدهللا علي جبار500340

57بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكراحسان سعيد نارص273722

58بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرارشد عزيز محبوب555561

59بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعباس طاهر جري186282

60بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرحيدر كاظم وناس397440



61بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكراحمد كاظم رضا397645

62بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمحمد صالح كامل397393

63بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعباس وحيد ظالم355300

ن272981 64بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرعلي سلمان محمدحسير

ي272754
65بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرمحمود عبدالرحيم راضن

66بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرفراق مجيد كاطع354254

ن عامر نور186209 67دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرحسير

68دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرحمزه عبدالكاظم محمد186193

69دبلوم2العباسيه32684كربالءذكررحمن طارش عبدعلي186270

70دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرهاشم احمد حنيو186149

71دبلوم2العباسيه32684كربالءذكروسام ياس خضير273339

ن جاسم كاظم186104 72دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرحسير

73دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرحسن علي داخل186288

74دبلوم2العباسيه32684كربالءذكريوسف لواء عليوي561415

75دبلوم2العباسيه32684كربالءذكررعد سعد خريجة355130

76دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرقاسم عبدالرحمن شلوت555589

77إعدادية2العباسيه32684كربالءذكركرار حميد عبداالمير355028

78إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرسيف عبيد جواد272759

79إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرطه جميل صادق186175

ن273619 ن نارص حسير 80إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحسير

81إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرضياء حيدر ناهي186180

82إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمسلم ميثم لطيف354361

83إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي جعفر عباس186284

84إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعبدالهادي عباس محمد272786

85إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي عباس محمدعلي186249

86إعدادية2العباسيه32684كربالءذكريارس عبيد جواد462707

ن273035 87إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي نارص حسير

88إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرسجاد نجاح كاظم186252

89إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمنتظر مؤيد داخل417838

90إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرسجاد شاكر مزهر462664

91إعدادية2العباسيه32684كربالءذكررضا فاضل محمد186264

92إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعبد المهيمن علي جواد397368

93إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمحمد حميد عليوي186267

94إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحسن حمزة دليمي463213

95إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرجعفر صادق عنيد355255

96إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرسيف سمير نجرس397771

97إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمحمد محسن مخي397482

98إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعبدهللا طارق علي186201

99إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرميثم عبدالرضا حسون185794

100إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحيدر حبيب مهدي272780

101إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمنذر عبدالعباس عبدالرضا186177

102إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرخليل عبيد عليوي107135

103إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرفالح حسن علي462827

104إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمسلم ماجد عبدالواحد273062

105إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحسن عبود محسن273301

106إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمحمود عدنان محيسن511493

107إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرزين العابدين اياد رحيم186182

ن سالم منذور355273 108إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحسير

109إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي سعد حمزة272999



110إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي رزاق عطية272971

ن نعمة273712 111إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي حسير

112إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمروان كاظم عباس561421

113إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمحمد جواد كاظم418624

114إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمرتضن عباس مهدي355112

115إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي سعد عبدعون273059

116إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمنتظر يوسف جابر186165

117إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرفؤاد صباح عبدهللا186250

118إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرسيف صادق عبداللطيف451160

119إعدادية2العباسيه32684كربالءذكريوسف جمعه عيدان278100

120إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرباقر حكيم عبدالحسن354134

121إعدادية2العباسيه32684كربالءذكراحمد عطية مريعز561408

122إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي مالك عبداالمير186105

123إعدادية2العباسيه32684كربالءذكريونس علي نايف273662

124إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرجالل فريد شنوف186251

125إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي ليلو خضير397848

126إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرفارس ياس خضير355361

127إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحسن عبدهللا لطيف353819

128إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي عيس عمران273029

129إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمرتضن احمد عبدالعباس186184

ن حيدر عبدنور527526 130إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرامير

131إعدادية2العباسيه32684كربالءذكراحمد صفاء محمود354319

132إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمؤمل حيدر عبدالرضا186173

133إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحسن عماد عبدالكاظم462467

134إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحسن هشام محمد272781

135إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرانور كامل فالح272860

136إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعلي اكي  حيدر عبدالرضا273696

137إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرذوالفقار طه خضير186164

138إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرماجد صادق عنيد359436

ي273041 139إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمحسن علي زاج 

140إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعباس سعد حمزة186171

141إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرمحمود عبدالكاظم محمد186261

ي جواد186227
ن
142إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرعباس وف

143بكالوريوس2العباسيه32684كربالءذكرميثم لطيف كاظم272874

144دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرفرحان خزعل حمدان273376

145دبلوم2العباسيه32684كربالءذكرعلي داخل موات107159

ن حمود272909 146إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرنارص حسير

ي جواد355289
ن
147إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرقاسم وف

148إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرقاسم عباس كزار186107

149إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحيدر عبداالمير فيصل186278

150إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرسهيم كاطع عبدالكريم397731

151إعدادية2العباسيه32684كربالءذكرحسن عبدالرضا صعي 273273

ن462811 ة علي حسير سمير
1بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبى

2بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىعالية موس دنفش272744

اري    ج محمدحسن علي500376
3بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبى

ة لفته واوي274808 4بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىسمير

5بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىصبا لطيف طارش183014

6بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىوفاء سعدون ساجت183425

7بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىنادية محمود محسن168344



ن183344 8بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىسارة نارص حسير

9بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىنضال ناظم عناد433874

10بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىازل عدنان جبير183384

11بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىزهراء عبداالمير فياض274741

ن عزيز كتاب274730 12بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىبنير

13بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىرحاب جمعة عيدان413478

ن محمد183463 14بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىاالء ياسير

ن32460 15بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىامنة فاضل حسير

16دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىسوسن عباس ابراهيم555592

17دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىغريبة فليح حسن183148

18دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىايمان عبداالمير حسن183310

ازهار جابر غالي183447
19دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبى

20دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىحوراء مجهول محمد183365

21دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىنشين نوري محمد182855

22دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىلمياء مالك كاظم183451

سعدية سامي لهوف32371
23دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبى

24دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىسناء نور جعفر274764

25دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىعلية مجهول محمد561411

26دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىرجاء فاهم هادي168363

27دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىفاطمة هادي عباس272733

28إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىرسمية جلوب عبدالزهرة183291

29إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىسارة خضير عباس355041

30إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىنشين حسن عباس182667

31إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىرسل انور صبخي182952

32إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىسعاد قحطان موس183433

1بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىنرجس شنو ابوالهيل107227

2بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىايات محمد كزار273018

ن273328 3بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىزينب عبداالمير حسير

رقية سعد علي105922
4بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبى

5بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىنور علوان عبد186275

6بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىرونق قاسم عبدالرضا463239

7بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىمروه احمد حمزة272876

8بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىمريم عقيل نور500358

9بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىابتهال حسن حرز272833

10بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىزهراء هشام محمد272807

11بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىفاطمة عامر حمزة273048

12بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىبراق حيدر محمد289065

نها علي صاحب355328
13بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبى

ن حوير355439 14بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىهاجر عبالحسير

نور سعد علي105815
15بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبى

16بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىفاطمة عباس فاهم371055

17بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىزهراء محمد شهاب354335

18بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىرقية فاضل محمد186199

19بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىهاجر عبدهللا لطيف353776

20بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىريام احمد حمزة186286

21بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىزينة حاتم مهدي133730

22بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىفلورا طه خضير186285

23بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىدعاء حبيب مهدي272775

24بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىهديل عبدالكريم عبدالرسول272760



25بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىهالة فالح كاظم273065

ن حوير354112 26بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىمروة عبدالحسير

27بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىنرجس نهاد كاظم186139

28بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىبيداء عبدالرضا قادر186253

ي555807 نورس هادي حرب 
29بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبى

30بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىدعاء حسن كريم273389

31بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىحوراء كاظم محمد273364

32بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىزهراء هادي عبدالحمزة186268

ي جواد186276
ن
33بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىزهراء وف

34بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىايات جاسم سعيد186279

35بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىارساء منغر عبداالمير186258

36بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىمروه صباح عبدالكاظم354692

37بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىفاطمة حيدر عباس186219

38بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىارساء عامر حمزة272750

ن كاظم186157 39بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىمرفت عبدالحسير

40دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىامل عبداالمير طه272752

ن عودة حنون397892 41دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىيقير

42دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىفاطمة عبدزيد جلوب500379

43دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىمروة قيس عطشان186266

44دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىزينة حسون غانم561418

45دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىزينب عبدزيد جلوب272904

46دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىهجران شنو ابوالهيل355121

47دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىزينب فاضل عباس561412

ن سعدي حوير272755 48دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىبنير

49دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىنادية حمزة عيس273231

ن احمد عبدالعباس186255 50دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىحنير

51دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىشيماء عبدالكاظم فليح463148

52إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىفاضلة حسنم عبدالوهاب186174

53إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىحوراء حميد عليوي186163

54إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىايالف عناد ملوح272847

55إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىزهراء ماجد عباس273007

56إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىزينب جواد كاظم272865

57إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىثناء محمد صادق محمد186124

ن حميد جبار462781 58إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىبنير

59إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىكوثر مؤيد داخل278088

60إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىجنات جاسم سعيد273309

61إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىغفران محمد كزار186181

فاطمة علي فاضل314911
62إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبى

63إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىنرجس انور صبخي272799

64إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىزينب علي داخل278073

65إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىارساء جمعة عيدان278120

66إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىكوثر اثير علوان555638

67إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىزينب سالم مظهر555556

68إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىنوال جابر عبيد273313

69إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىزينب فالح عبدالحسن186161

ن272790 70إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىسارة قاسم حسير

71إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىزينب حازم عبدالمطلب354381

72إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىكوثر حبيب مهدي272777

73إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىورود حميد عليوي186178



ن355012 ة عبدالكريم مفي  74إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىامير

ن عليوي186179 75إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىنورالهدى حسير

76إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىهدى احمد عبدالواحد355260

ن كاظم186287 77إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىتبارك عبدالحسير

78إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىنورالهدى عادل عبد354241

79إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىفاطمة محمد عبدالرضا186248

80إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىفاطمة اسماعيل محمود97254

81إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىعلياء عبدالكريم جعفر273419

82إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىزهراء جمعة عيدان418562

83إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىايمان حسن عبدالوهاب186259

ن يوسف جابر186166 84إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىبنير

ن186269 85بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىفردوس جاسم عبدالحسير

86بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىوجدان فيصل عبيس273401

87بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىازهار عبود هادي355240

88بكالوريوس2العباسيه32684كربالءأنبىزهرة تاية عبد186239

89دبلوم2العباسيه32684كربالءأنبىامال عبدالكريم جعفر272757

90إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىشيماء عبدالمهدي حسن552797

91إعدادية2العباسيه32684كربالءأنبىهدى عبد كوري186263

ن134775 1ماجستير2الهنديه22686كربالءذكراحمد صالح حسير

ن مهدي تاية413491 2ماجستير2الهنديه22686كربالءذكرحسنير

3ماجستير2الهنديه22686كربالءذكرصالح عبدالمهدي اسد299825

ن كاظم300457 4ماجستير2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حسير

5ماجستير2الهنديه22686كربالءذكرامير محمد كاظم135493

6دبلوم عالي2الهنديه22686كربالءذكرعلي محسن حمادي555883

ن محمد كريم295739 7دبلوم عالي2الهنديه22686كربالءذكرحسير

8دبلوم عالي2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حسن رضا294596

9بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرنبيل ذهب عبود299975

10بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر هادي نعمة295757

11بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد محسن نارص503389

12بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد كاظم حسن386904

13بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد عباس جبار300412

14بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر مكي عبيد557353

15بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراياد هادي عبد387101

16بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرميثم عبدالهادي سلوم169049

ي503569 17بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرار عباس ناج 

18بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرزيد حاكم مزهر295799

ن299832 19بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي محمدعلي حسير

20بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد رزاق شاكر295770

ن كوكز503649 ي حسير
21بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرهابن

ن452330 22بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعادل هادي حسير

23بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكريحبر نجم عبد503561

24بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرابراهيم محمدعلي ابراهيم386280

ن كاظم عطية169213 25بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسير

26بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرخضير عباس كريم503563

27بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكررائد سعيد وهيب299840

28بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرفاهم عبدالكاظم غانم295868

29بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعالء عامر عبدالحميد300392

ن كاظم295783 30بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي حسير

31بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسن طالب اسدخان295949



32بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعالء عبدالزهره اسد295913

33بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرجاسم محمد شهيد300020

34بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي صالح عبدالهادي134875

35بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكربهاء قيس جواد503562

36بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرصفاء عبد كامل169239

37بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراصيل داود سالم503545

38بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعباس انور يحبر294220

39بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرراشد عبد ايوب300154

ي557358 40بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي رياض ناج 

41بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرنجم ابراهيم نجم294484

42بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد كريم محمد503566

43بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرضياء غالب درويش132357

44بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعباس فاضل جواد169197

ن عبدالرضا محمد543736 45بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسنير

46بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد صاحب محزب135518

47بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرماهر رزاق عبود387140

48بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن راقب وهيب294573

49بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرميثم حسن عبدمهدي294085

50بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد صالح عبدالهادي132473

51بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرليث مسلم عليوي452089

52بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمكي امير عيس300401

53بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي فاهم عيدان503565

54بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد رياض هاشم452124

55بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرلطيف مرزوك عليوي295835

56بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمرتضن عبدالعزيز محسن556800

57بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعباس احمد نجم295880

58بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرجاسم محمد عفلوك295466

ن135640 59بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي مهدي حسير

60بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر مسلم عليوي452341

61بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي صالح زغير300111

ي557323 62بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمرتضن رياض ناج 

63بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكررشيد حميد رشيد169245

64بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرغيث محمدجواد حبيب300137

65بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرامير حبيب عبود299818

66بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرساهر سعد نارص134322

67بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكررعد سعد حمودي292299

68بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر عبدعلي عليوي294693

ي جليل557362 69بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن ناج 

70بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد علي مهدي295919

 علي اسماعيل300373
71بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن

72بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي عني  خلف503519

73بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرار عبادي عمران134433

74بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد باسم مكي505386

75بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرامير عالء جواد132836

ن عامر محمد135707 76بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسير

77بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد صالح مهدي134407

78بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي محمد محسن503412

79بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي سالم حسن131999

80بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكروطن صادق محمد295851



81بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن قاسم محمد135683

82بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرماجد حميد محمود131954

83بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعبود محمد عبيد300129

84بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد نوري سامي387739

ي عبداالمير387168
85بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرصدام حفطن

ن باسم فليح160379 86بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسير

87بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرصفاء كريم عناد294443

88بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكررساب بديع شاكر300626

89بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرطاهر حبيب صبار134927

90بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي جبار عليوي452292

91بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد قاسم محمد295977

92دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعبدالعالي كاظم خلخال452229

93دبلوم2الهنديه22686كربالءذكررحيم هادي كاظم294942

94دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرقيس راشد عبيد300103

95دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعباس فاضل حسن387128

96دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحسن صالح مهدي295668

97دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرسعد عمران عبد387217

ن انيس مكي543739 98دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحسنير

99دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعقيل عدنان كاظم452275

100دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحيدر عبدالرزاق شبيب294818

 علي452298
ن 101دبلوم2الهنديه22686كربالءذكراحمد حسير

102دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعلي عباس باقر387181

103دبلوم2الهنديه22686كربالءذكراحمد معن عيس503661

ن عباس محمد452249 104دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحسير

105دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرماهر يوسف جهاد295935

106دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرمحمود عبد محمدعلي135631

107دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرمحمد هادي عبدالزهره295832

108دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحسن عبدالزهرة عبدالحسن135118

ي557305 109دبلوم2الهنديه22686كربالءذكركرار رياض ناج 

110دبلوم2الهنديه22686كربالءذكراحمد ناظم علي300097

111دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعلي نجاح خلف169224

112دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرغسان اسماعيل حسن295146

113دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحيدر خضير عبيس503637

ن503630 114دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرابراهيم عادل محمدحسير

115دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرمحمد عبدالرزاق عبداالمير132078

116دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعلي عكروك اسماك299761

117دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعلي حيدر هادي543741

غام تكليف مجيد387194 118دبلوم2الهنديه22686كربالءذكررصن

119دبلوم2الهنديه22686كربالءذكراحمد حسن محمدعلي300000

120دبلوم2الهنديه22686كربالءذكركرار سعيد وهيب300176

121دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعلي حميد عبدهللا135522

122دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرثامر عباس عبد557297

ن مهند رضا133306 123دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحسير

124دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرنبيل سعيد محمود135574

125دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرهشام شاكر جاسم295940

126دبلوم2الهنديه22686كربالءذكركاظم مرزة حمزه169218

127دبلوم2الهنديه22686كربالءذكراحمد نعمة حميد452324

128دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرمسلم عقيل ابراهيم503568

129دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعالء كريم عمران452234



130دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرانور عباس كاظم135136

131إعدادية2الهنديه22686كربالءذكريعقوب عبدايوب جواد503633

ن محسن نارص452347 132إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

133إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمسلم مزهر عبود135266

134إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحيدر حمزة محمد451844

1ماجستير2الهنديه22686كربالءذكرمحمد طاهر عودة171466

ن رحيم299800 2بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرصالح حسير

3بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر سعيد كاظم299806

4بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي ظاهر عباس298915

5بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرار حامد عناد301034

6بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرليث علي عبدالكاظم182732

7بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرجعفر هادي كريم296179

يف182946 8بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرجعفر قاسم محمدرسر

ي503698
9بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي حمدي تف 

10بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرسيف حيدر عبداالمير171147

11بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرياس خضير عباس301007

12بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمرتضن عبداالمير حميد503453

13بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرخضن غانم خضير178349

14بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكررضا عمران حمزة297080

 عبدعلي299156
ن 15بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر حسير

16بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسن شاكر عودة152234

ن محمد155342 17بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حسير

18بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسام عباس كاظم296191

19بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي غالب عباس151423

20بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعادل عبدالكريم هادي557456

21بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حبيب نعمة299621

22بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكربشار ضياء كشاش451999

23بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراصيل فليح حسن152825

غام محمد عباس182793 24بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكررصن

25بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسن علي عبدالزهرة182824

26بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمرتضن ستار جابر298819

27بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد ايوب عبيس387056

28بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي وسام محمد171297

29بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرامير مهدي صالح298284

30بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرار سالم محمد298203

 سمير هادي297565
31بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن

32بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرميثم مكي امير301605

 علي عناد301611
ن 33بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسير

34بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد فليح حسن554509

35بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرفاضل حبيب عبيد153914

36بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرار كريم مظهور299110

37بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرهاشم ميثم معز150765

38بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكربشار عني  خلف181476

39بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرار علي عناد297647

40بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعباس احمد مجيد170986

41بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسن حيدر عبدزيد171346

42بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد عبدالمجيد غانم150515

ن503681 43بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرجعفر محمد حسير

44بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكريوسف عباس علي556798



45بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمرتضن عبدالكاظم جريو503578

46بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرهشام سعدون عبداالمير171502

47بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي احمد تكليف155612

48بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمود زهير محمد297692

49بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد غالب عباس180911

50بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرار سالم محمد387161

51بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد عباس كاظم301597

52بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر عني  خلف182737

53بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرامير حسن عبداالمير173958

ن عناد150571 54بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حسير

55بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرباسم علي حمزة155233

56بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد حيدر عليوي301384

57بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد صالح عبدالمهدي456313

58بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرسيف عبدالعزيز محسن170817

59بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي غانم خضير182968

60بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد مهدي صالح557875

61بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكريحبر راغب يحبر155395

62بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرار جاسم محمد170750

63بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد غالي فليح296242

64بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حمزة بهلول171064

65بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر راغب يحبر174193

غام كامل سلمان181523 66بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكررصن

67بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعالء صاحب هادي452317

68بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرظافر ناجح علي151557

69بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمرتضن ناظم محمد171379

70بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرفارس عباس عناد43101

71بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي جالل فليح171432

72بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعالء حبيب علي171268

73بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرغيث صالح مهدي556738

74بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرهشام صباح كريم297507

75بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرنارص سالم فاضل180903

ي301439
ن سعدي هابن 76بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسير

77بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرزيد عبداالله جابر174068

78بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد كريم مراد151535

79بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن حميد عبدهللا151987

80بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي فاضل كاظم182890

81بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرزيد حيدر حبيب505382

82بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسن هادي محمد150912

83بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرقاسم محمد شهيد387082

84بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراسامة سمير هادي297495

85بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي مهدي نعمة451972

86بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي عبداالله جابر413486

ي محمد299411 87بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرجعفر مير

88بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي حيدر ساطع151455

ن عبداالمير153508 89بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرزيد حسنير

90بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر كامل نغماش182976

ن150584 91بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرم نارص حسير

92بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرسجاد فارس هادي299792

93بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكريوسف شاكر سهر178326



94بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرفوزي علي كاظم173525

95بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرهشام ابراهيم حسن297104

96بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسن طالب جاسم182882

97بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي حميد عبداالمير171282

98بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعقيل محمد حمود155243

99بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكريوسف صالح هادي151582

100بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسن علي فليح171053

ي301676
101بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد عايد راضن

ن298636 102بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرزيد علي حسير

103بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي شاكر موس503601

104بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حيدر وهاب43276

105بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد علي فليح301689

106بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي نجم ابراهيم155281

107بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمنير محمد عفلوك296363

108بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرجعفر فاضل حمزة299477

109بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعبدهللا كريم مراد171619

110بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكررسول رئيس مخي451791

ن صمد كاظم182705 111بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسير

112بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرسجاد عباس عبداالمير150683

113بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرخلدون سامي رسول298749

ي386290 114بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرجواد رضا حرب 

115بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرزيد علي حمزة66061

116بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمهيمن غانم خضير150786

ي174427 117بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي عادل صي 

118بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحيدر كريم داود182950

119بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرازهر ابراهيم عبود150801

120بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي عبد جبير299169

ن181298 121بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن عبدهللا عبدالحسير

122بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرفاضل عبدالخضن محسن542437

123بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرذوالفقار جواد نعمة152270

124بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمحمد رحمن عبدالزهرة180882

125بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكروسام جواد كاظم301647

126بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرمثبن جبار عليوي298622

ن سعود171786 127بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرجعفر حسير

ن اسماعيل خليل503625 128بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسنير

129بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكراحمد مرزوك عليوي180928

ن خضير152850 130بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرايمن عبدالحسير

131بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكركرار عماد فاضل298146

132بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعباس فاضل عبيد180688

ن171000 133بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرفاضل محمد حسير

134بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسن محمد طاهر503525

135بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرسالم فالح عبدهللا171024

ن حسن عبد152036 136بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرحسير

137بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرامير شهيد عبدالكريم299795

138دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحسام جابر محمود296827

ن182894 139دبلوم2الهنديه22686كربالءذكراحمد عماد عبدالحسير

140دبلوم2الهنديه22686كربالءذكروسام عباس عبدعلي150876

ن حسن299785 141دبلوم2الهنديه22686كربالءذكركرار حسير

142دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرضياء خالد ابراهيم292268



143دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعالء حمزة بهلول296222

144دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرمثبن داخل كاظم503530

ن503514 145دبلوم2الهنديه22686كربالءذكركرار حيدر حسير

ن170852 146دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعبدهللا حامد حسير

147دبلوم2الهنديه22686كربالءذكررضا جاسم محمد181064

148دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرمحمد موفق هادي298248

149دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرسجاد مهدي تاية150843

150دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعلي عباس محسن153014

ن556714 ن مهدي حسير 151دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحسير

152دبلوم2الهنديه22686كربالءذكررائد احمد صاحب180813

ن غالب عباس300680 153دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحسير

154دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرغيث باقر عجه452256

155إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحمد مهدي صالح297870

156إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعباس اكرم محمد180721

157إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمنتظر كريم عبدعلي181037

158إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمقتدى عبدالكريم مكي160783

ن150899 159إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد سالم حسير

160إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحمد علوان مطر174286

161إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحاتم كريم عبدالواحد296119

 علي556705
ن 162إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي حسير

163إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن عبد عيدان299424

164إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعبدهللا فليح حسن173611

165إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمنتظر رضا صاحب298980

166إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد يونس مقداد182840

ن عالء جواد173727 167إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

ن عالء عامر452306 168إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

ن174783 169إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسن عبدالزهرة حسير

170إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد صالح هادي153212

171إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعبدهللا فاضل جاسم456413

172إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحمد جاسم محمد155303

ن296069 173إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمجتب  عالء عبدالحسير

174إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد سجاد جواد503557

175إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد كريم دهش156368

ي كريم298941
176إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي هابن

177إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي محمد امير298701

178إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمنتظر حميد عبدهللا299101

ن محمد نغماش178294 179إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

ن هاشم505387 180إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمدصادق حسير

181إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي عباس عطية298031

182إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد خالد هادي301252

 يحبر نجم295818
183إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن

يف182944 184إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرامير قاسم محمدرسر

185إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرسجاد علي عبدالسادة153836

186إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرامير مكي عباس300916

187إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراسحاق اسماعيل هادي297173

188إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعباس نجم ابراهيم152465

189إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرغيث ليث هادي503472

190إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد عبد جبير299217

191إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعبدهللا هاشم علي171536



192إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحيدر عباس مال هللا182936

193إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي محمد مهدي503703

194إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراباذر هاشم خضير299895

 عبدعلي182917
ن 195إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمسلم حسير

ن محمد جي 160850 196إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

197إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسن سلمان حبيب503666

198إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحمد عبدالسالم عليوي503655

199إعدادية2الهنديه22686كربالءذكركرار عباس طارق42940

200إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحمد اياد هادي153300

201إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرميثم حامد عناد301622

202إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي ناجح علي151511

ن فاضل عبيد300998 203إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

204إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرسجاد اكرم محمد297834

205إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن شاكر حمزة173466

206إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرايمن سامي يعكوب150810

207إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حيدر محمد150693

208إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعبدهللا ظاهر جباري152607

209إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرفاضل شاكر سهر299277

ي557237 210إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي ضياء ناج 

 عبدالكريم علي291974
211إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن

212إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسن خضير عباس386446

ن سعود180695 213إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي حسير

214إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرجاسم علي فاضل413483

ن خضير عباس173562 215إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

ن محمد حمزة387147 216إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

217إعدادية2الهنديه22686كربالءذكركاظم رزاق حسن299162

ن عبد كامل182845 218إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسنير

219إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد فائق مكي299773

220إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حسن عبد170791

221إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرذوالفقار عبداالمير عبيس386891

222إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي سعد جريو301097

223إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسن عباس ذياب300933

224إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسن ستار مخي299030

225إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعبدهللا سامي حبيب452281

ن كاظم503683 226إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحمد ياسير

227إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعباس فاضل عباس503554

228إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمنتظر احمد سعيد299675

229إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمنتظر موس كاظم387028

230إعدادية2الهنديه22686كربالءذكركرار سعد عمران301044

231إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحيدر صالح عبدالمهدي456282

ن محمد رزاق173419 232إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسنير

233إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حمزة كاظم174104

234إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرجاسم محمد عبدالواحد503540

235إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرسيف سعد جواد180667

236إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحيدر قاسم نعمة298100

 علي152558
ن 237إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرليث حسير

 هاشم عبداالمير299369
238إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن

ن ظاهر عباس301144 239إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

240إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي محمد عبدالكاظم503573



241إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرقيض كريم داود296163

242إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرفاضل عباس عالوي150937

243إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحمد قاسم نعمة301116

244إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي سجاد محسن297202

245إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي عبدالعالي كاظم503337

ن فرمان299046 246إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حسير

247إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمرتضن مهدي صالح298900

248إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعادل اكرم محمد171728

249إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن اسماعيل صكبان173880

250إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرهادي طالب محسن159887

251إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد هاشم حمزة150865

252إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد حيدر عليوي299148

253إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرزيد سعدي صاحب67426

254إعدادية2الهنديه22686كربالءذكركاظم عباس كاظم297664

255إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي احمد علي154128

ي146531 256إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد عادل صي 

257إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحمد عادل هادي452013

258إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرقيض محمد محسن503431

259إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرامير فاضل عباس386294

ن171080 260إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمجتب  عبدهللا عبدالحسير

261إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمؤمل علي محمدعلي298482

262إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسن حامد نعمة155466

263إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن احمد نجف173638

264إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمدعلي عبدزيد جاسم387036

265إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرايمن عباس ذياب301712

266إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد قاسم مهدي386438

ن رعد حسن299397 267إعدادية2الهنديه22686كربالءذكربنير

268إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرقاسم هادي عليوي182910

269إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي ميثم سلمان299361

 علي عطشان298846
ن 270إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسنير

271إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد خضير عباس557888

272إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعباس هادي جهاد296676

273إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد قاسم فليح543757

ن عبداالمير503564 274إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمدعلي حسنير

275إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعادل جواد كاظم178995

276إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد ناجح علي503538

277إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحمد محمد محسن503420

278إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحيدر صالح هادي170944

ن296058 ن عالء عبدالحسير 279إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

280إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمصطفن حامد كريم153450

281إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرعلي شهيد مهدي150855

ي عالوي عبيد503677
282إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرهابن

283إعدادية2الهنديه22686كربالءذكراحسان فليح عبيس296958

284إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمحمد عبدالجبار محمد386914

ن كاظم عليوي156351 285إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرحسير

286إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرمهدي ناظم محمد182785

287بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعالء كريم مرزة180947

288بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكروسام خليل ابراهيم170900

289بكالوريوس2الهنديه22686كربالءذكرعلي جليب محمد181608



290دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرحيدر حسن علي456325

291دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرعباس عبدعلي حسن387208

292دبلوم2الهنديه22686كربالءذكرثامر جواد كاظم413581

293إعدادية2الهنديه22686كربالءذكرصالح علي صالح503596

1بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىوسن صاحب عبد503592

2بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىارسار عبيس غويلي295805

3بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىبيداء عدنان بلور558258

ن296434 4بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىايمان جبار عبدالحسير

5بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىامال جهيد داود294512

6بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنعمت محمد عبدالكريم557291

7بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىوالء فالح هادي299722

ن خضير135711 8بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىفتاة عبدالحسير

9بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىاصيل حميد كاظم503585

والء علي رفيش135677
10بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

11بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزمن سليم كريم134941

12بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىاسماء عادل جواد387075

13بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىهيام حميد خليل503581

امنة احمد علي300070
14بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

15بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىاسماء حميد خليل169189

 علي135555
ن 16بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىهيام حسير

17بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىاسماء ظاهر حبيب543745

جنان جواد غالي133483
18بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

19بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنشين فاضل عبدالكاظم299746

20بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىصفا نصير توفيق557273

21بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنداء رزاق جواد134288

22بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىسعاد حمزة بدر294334

23بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىرسل منصور وحيد134812

24دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىفاتن عادل خضير135257

25دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىنوال عباس متعب133409

ن543752 26دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىحوراء محمد حسير

27دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىخالدة هاشم محمد503645

28دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىضخ عمران حسن169205

29دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىنغم حسن عبدزيد300445

30دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىاحالم ستار محمد294415

31دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىجمان جاسم حمادي133114

32دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىهند رزاق جواد134257

ن كاظم134798 33إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىهدى عبدالحسير

34إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىنور عمران موس135484

1ماجستير2الهنديه22686كربالءأنبىشهد عودة عبدالعباس152079

2ماجستير2الهنديه22686كربالءأنبىندى عباس فرحان178006

3ماجستير2الهنديه22686كربالءأنبىنور فاضل عباس299202

ي301157
4ماجستير2الهنديه22686كربالءأنبىهديل كريم راضن

5بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىبان غانم جالل386921

6بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىرؤى احمد مهدي151104

7بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىوفاء جبار باقر543758

8بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنور كريم عبيد150986

9بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزينب ميثم علي150602

10بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنبا هيثم درو181575

11بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىرغد رحمن جواد180870



12بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىهدى نجاح هادي182963

مريم علي كاظم181451
13بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

14بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىابتسام حميد خليل182884

15بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىسوسن كريم عناد170967

دالل علي محسن299124
16بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

ن299740 وق عبدالهادي حسير 17بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىرسر

18بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنرجس جاسم زباله178244

19بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىهدى عبد جبير299296

ن مهند رضا155550 20بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىام البنير

21بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزينب كريم مظهور299584

22بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزينب علي فاضل170877

23بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىدعاء نبيل ذهب296731

ن151124 ازل علي محمدامير
24بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

 علي174377
ن 25بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىرنا حسير

ن غافل298661 26بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىاسيل حسير

27بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىافراح شاكر سهر178366

28بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىوالء قيس جواد171222

29بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىمريم احمد كاظم180969

30بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىعال خضير عباس387113

31بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىغفران محمود جواد173987

32بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىسوسن محسن هادي182939

33بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىمريم جواد كاظم181510

والء كريم علي298735
34بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

35بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزينب حبيب هاشم557259

هاجر علي مانع299813
36بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

37بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىاثمار محمود شاكر298680

ن سعيد كاظم387546 38بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىحنير

ن عبداالمير عباس298079 39بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىحنير

40بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنورالهدى يعرب بدر181495

41بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنور عبدالجبار محمد298830

42بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىفاطمة خضير عباس189852

43بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىانسام شاكر موس503536

44بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىهجران جالل نارص298531

ي تومان557654
45بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىحوراء هابن

46بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىهاجر عبدالحمزة عبدالعباس296146

47بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىدعاء رزاق جواد150925

48بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىارساء خالد هادي300673

49بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىحنان برهان لطيف171124

هبة سامي فرحان387091
50بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

زهراء علي مانع297769
51بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

دعاء علي رفيش182921
52بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

ن حمزة151090 53بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىبشائر حسير

54بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىفاطمة مهدي جهيد299179

55بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىعذراء عبدزيد جاسم387047

56بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىرابعة عبدالواحد جاسور298057

57بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىسخ  محسن هادي154052

58بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىدعاء محمد جي 160421

59بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىدعاء محسن هادي181617

60بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىصفا طاهر عايد298008



61بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىبركات فاضل عبيد153677

62بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىبراء صباح كريم297018

63بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىغصون نعمة حميد452268

64بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىاالء حمودي خلف299392

ن حسن180844 65بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىفرح حسير

66بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزينب علي شاكر296529

ن فرمان301423 67بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىدعاء حسير

68بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنرجس علي محيسن156392

69بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىعهد حسن صالح298870

ي محمد387062
70بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىهالة هابن

71بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزينة خضير عبيس298646

72بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنورالهدى صباح مهدي151899

73بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزينب علي عكروك298767

74بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىتف  حيدر وهاب292002

75بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىمروة جبار عبد150754

ن نض فدعوس180918 76بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىحنير

77بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزينب محمد صالوي181277

78بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىعال حيدر ساطع152436

ورود سامي رسول297792
79بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

80بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىزهراء صالح هادي153114

ي171041
81بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىنشين كاظم راضن

82بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىرؤى رحيم هادي153654

اسماء ميثم علي150622
83بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

شهد علي حمدي543750
84بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

زهراء ماجد عبدعلي171448
85بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبى

86بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىصفا جواد كاظم150826

87بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىحوراء عبدالحميد محسن150713

88بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىتبارك صباح كريم298575

ريام جبار عبدعلي298501
89دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبى

فاطمة علي عكروك297727
90دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبى

ن نعمة181099 91دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىهديل حسير

92دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىسارة مهند رضا155988

93دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىسارة صالح هادي156314

94دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىزهراء كامل عبيد180892

95دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىنورس رزاق كاظم182861

96دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىسماهر ناهض عبيس152789

 علي150969
ن 97دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىريام حسير

98دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىزينب جاسم محمد150949

99دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىغفران كريم عبدالواحد452297

انتظار علي حمزة66043
100دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبى

101دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىمروة عباس نعمة503443

102دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىصفا يعرب بدر182924

ن حميد محمود452302 103دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىحنير

ن297525 104دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىسارة مؤيد حسير

105دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىندى محمد صالوي503534

106دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىرهام كاظم حداوي182810

107دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىدعاء جاسم زبالة299021

108دبلوم2الهنديه22686كربالءأنبىايمان احمد حسن146611

109إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىزينب مهدي عباس452290



110إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىنورالهدى وهاب مهدي155066

111إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىزينب مهدي نعمة557851

ن182929 ق عماد عبدالحسير 112إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىاستي 

113إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىضخ محمد مكي181560

114إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىابرار ثابت هادي276929

115إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىفاطمة اسعد مهدي386291

116إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىارساء ظاهر حبيب503499

117إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىهاجر عباس محسن151790

118إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىاسيل عبدالحسن يحبر180657

119إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىزهراء حميد حبيب543743

120إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىزهراء سليم كريم181332

121إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىنرجس علي عبد299191

122إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىافراح هادي حميد178398

123إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىغدير فاضل عباس386444

124إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىايات جاسم زبالة413484

125إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىكوثر جواد نعمة150888

ن503506 ن حيدر حسير 126إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىحنير

127إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىتف  عبدالكاظم نعمة171110

128إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىبلقاء حامد هادي178176

129إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىريام سجاد جواد503542

130إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىفرات رحيم حبيب503378

131إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىفاطمة عبدالكاظم جريو503577

132إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىحوراء عادل هادي452335

تبارك هشام علي56558
133إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبى

134إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىايات محمد كاظم152880

فاطمة علي هويدي386440
135إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبى

ن152697 136إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىذوالمكارم نارص حسير

137إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىرسى بديع شاكر451767

مريم فخري علي557381
138إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبى

ق احمد محمد452365 139إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىاستي 

140إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىنبأ عباس فليح301175

141إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىهدى منصور وحيد299436

142إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىكوثر جاسم محمد180702

143إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىاسماء جاسم محمد155263

فاطمة علي عبدالسادة155129
144إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبى

145إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىتبارك محمود نعمة152323

146إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىفاطمةالزهراء احمد كاظم181306

فاطمه علي شاكر296109
147إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبى

رقية فخري علي557398
148إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبى

149إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىرسل مؤيد غانم42723

150إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىورود كريم عبيد150735

هدى علي سلمان180707
151إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبى

ن نعمة حميد452262 152إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىحنير

153إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىمروة يعرب بدر153766

154إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىفريال جاسم محمد156145

155إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىايات سعد كاظم152386

156إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىايمان عادل هادي503551

157إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىفاطمة نجاح كريم291933

158إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىزينب سمير هادي298238



159إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىزينب عبدالمجيد غانم151139

160إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىزينب صباح مهدي151393

161إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىسارة حسن صالح413485

162إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىفاطمة جاسم محمد413487

163إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىرشا نعمه حميد452273

رسل هادي محمدعلي178127
164إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبى

165إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىضخ حامد هادي299494

166إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىمريم سالم غازي297894

167إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىنورالهدى حيدر محمد150722

168إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىنبا عباس عالوي503544

169إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىفاطمة وهاب مهدي182720

170بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىرغد عبدزيد محمد181008

171بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىابتهال جاسم محمد156077

172بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىشذى خضير سلمان557242

173بكالوريوس2الهنديه22686كربالءأنبىوفاء موس محمد181417

174إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىسهام طاهر برير300810

175إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىايمان عباس محمد151357

ي296129 176إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىسوزان مجيد ناج 

177إعدادية2الهنديه22686كربالءأنبىفاضلة رسول محمد171321

ي22687كربالءذكرعالء ماصخ زبالة444670 1دكتوراه2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرنجم عبدالعالي عباس443351 2دكتوراه2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصادق مكي عليوي534973 3دكتوراه2الجدول الغرب 

ي صاحب444201
ي22687كربالءذكرشامل راضن 4ماجستير2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصالح عوده عبداالمير554395 5ماجستير2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عبدعلي عودة272423 6ماجستير2الجدول الغرب 

ن جابر557011 ي22687كربالءذكراحمد عبدالحسير 7ماجستير2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرزين العابدين عودة عبداالمير207129 8ماجستير2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن عباس علي536647 9ماجستير2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركاظم محمد علوان536627 10بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرفيصل عباس حمود443214 11بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكررضا عبدالزهرة عودة207174 12بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراياد خضير حبيب272710 13بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي كريم272724
ن
ي22687كربالءذكرصالح صاف 14بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعادل نعمة عمران211370 15بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد خضير عبيس210659 16بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن444497 ي22687كربالءذكرسعدون محمد عبدالحسير 17بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن عبدالغفار عدنان536619 ي22687كربالءذكرحسير 18بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكررزاق حاتم فرهود272427 19بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعامر ترتيب علوان272405 20بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعماد عزيز شنشول149889 21بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد جياد جبار206964 22بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرنبيل ابراهيم خضير444416 23بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن272414 ي22687كربالءذكرفاضل حسن حسير 24بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمنذر صالل فرحان442592 25بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرقحطان عطية رحيم211450 26بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عبدالرزاق محمد207635 27بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس حميدي جاسم207681 28بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد محمدجواد رزاق207802 29بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد علي جاسم207691 30بكالوريوس2الجدول الغرب 



 علي جاسم207775
ن ي22687كربالءذكرحسير 31بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد جاسم حران272420 32بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمالك عباس خان207766 33بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن عبداليمة عبدالسادة443046 34بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر هادي ذباح534210 35بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر عطية رحيم272403 36بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن حيدر جبار536635 ي22687كربالءذكرحسير 37بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرواثق حاكم عزيز536659 38بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد ساهي ساجت207672 39بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكررائد عودة حمزة207002 40بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعالء عبدالعالي صاحب211562 41بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن حسن محمد272721 ي22687كربالءذكرحسير 42بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسالم عاضي دالي207598 43بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن جابر536629 ي22687كربالءذكررضا عبدالحسير 44بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرشاكر عبداالمير شاكر211438 45بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسامر اسد خان محسن207750 46بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن خضير حران272439 ي22687كربالءذكرحسير 47بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصفاء عبدالعالي صاحب443794 48بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرفرحان مراد كاظم445378 49بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد باقر عبدون444249 50بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي سلمان تايه455568
ي22687كربالءذكرهابن 51بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحسان موس عطية534975 52بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمؤيد عبدهللا مصطفن443330 53بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد ثابت جاسم444511 54بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركاظم عامر سلمان272434 55بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد عودة كعيم442478 56بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن شالل444177 ي22687كربالءذكرطعمة حسير 57بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن عدنان موس272704 ي22687كربالءذكرحسير 58بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي عبدالكاظم207646 ي22687كربالءذكرعالء مير 59بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر ضياء عبدون210626 60بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد سالم كريم272429 61بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرايهاب ستار جاسم207822 62بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركرار كاظم خضن534948 63بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر ناظم كشكول211391 64بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرجاسم جبار جاسم207080 65دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعالء عبد حسون210378 66دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرستار جي  عباس272401 67دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي كاظم نور292857 68دبلوم2الجدول الغرب 

ن443867 ي22687كربالءذكرجبار مهدي حسير 69دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرهاشم طه سفاح207094 70دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعالء شهيد شنشول207296 71دبلوم2الجدول الغرب 

ي عباس210690 ي22687كربالءذكررائد حسب  72دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصبيح سلمان عبدالحسن442728 73دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عبدهللا مصطفن272731 74دبلوم2الجدول الغرب 

ي346115
ي22687كربالءذكرجاسم عبدعلي هابن 75دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراياد علي محمد207919 76دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراياد عدنان محمد210298 77دبلوم2الجدول الغرب 

ن جبار فهد554400 ي22687كربالءذكرحسير 78دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي ترتيب علوان211506 79دبلوم2الجدول الغرب 



ي22687كربالءذكرعادل قاسم عبدالرضا200639 80دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد كاظم حمدوش442784 81دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبداالله محسن خنياب346120 82دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرنبيل صاحب كطران207611 83دبلوم2الجدول الغرب 

ي210393
ي22687كربالءذكرعلي جبار راضن 84دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرجواد كاظم دالي272432 85دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد عبدالسادة زين211140 86دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكررياض حسن جاسم207626 87دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرنض جواد هادي536388 88دبلوم2الجدول الغرب 

ي جبار211039
ن
ي22687كربالءذكرفاضل شاف 89دبلوم2الجدول الغرب 

 علي443928
ن ي22687كربالءذكراحمد عبدالحسير 90دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرفراس عطا علوان210667 91دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعالء ابراهيم موس210339 92دبلوم2الجدول الغرب 

ي جابر456606
ي22687كربالءذكراحمد شمخن 93دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحاكم عبدعون صالح210389 94دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرباسم داخل كاظم445465 95دبلوم2الجدول الغرب 

ي عبود443266
ن
ي22687كربالءذكرحيدر صاف 96دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد رضا عبد211491 97دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرليث محمد خدام207604 98دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعدي موس عنون211473 99دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصالح مهدي محمد210370 100دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصدام فضل كاظم210417 101دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكروسام عالوي دخل207326 102دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر خضير عباس272438 103دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد وداعة عبيد444637 104دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصاحب عباس مرزوك442839 105دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد جبار رحيم292954 106دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرنديم كاظم خدام206934 107دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعصام عباس علي534221 108دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر عبدهللا عبدعلي444848 109دبلوم2الجدول الغرب 

ي جالب457093
ي22687كربالءذكراحمد تف  110دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرزاهر صباح علي211524 111دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسجاد كريم علي207313 112دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس صخيل عبد211578 113دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن مالك ضامد211185 114دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي نوري عاشور272395 115دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرباقر ناظم حمادي536402 116دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد غايب عباس536637 117دبلوم2الجدول الغرب 

ن شاكر جواد210755 ي22687كربالءذكرحسير 118دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعالوي سفاح غازي293067 119دبلوم2الجدول الغرب 

يف مصطفن211515 ي22687كربالءذكرسالم رسر 120دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي مجهول وساف207603 121دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي موس بدر272412 122دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعمار عبودي عباس210309 123دبلوم2الجدول الغرب 

ي210776
ي22687كربالءذكرثامر نعمة راضن 124دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد جاسم محمد211460 125دبلوم2الجدول الغرب 

ن455890 ي22687كربالءذكرهيثم طالب حسير 126دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحامد كاظم عبدهللا207262 127دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصالح مهدي محمد272417 128دبلوم2الجدول الغرب 



ي22687كربالءذكرحسن سفاح غازي210710 129دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرهاشم عبدهللا مصطفن445098 130دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرجاسم محمد كاظم210401 131دبلوم2الجدول الغرب 

ن جعفر210632 ي22687كربالءذكرعلي حسير 132دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمصطفن مالك ضامد210363 133دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسجاد علي نواف207278 134دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرقاسم مكي عليوي534966 135دبلوم2الجدول الغرب 

ن جواد207811 ي22687كربالءذكرغسان عبدالحسير 136دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرهاشم صالح موس207240 137دبلوم2الجدول الغرب 

ن كريد557935 ي22687كربالءذكرعلي حسير 138دبلوم2الجدول الغرب 

 علي عباس455856
ن ي22687كربالءذكرحسير 139دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصالح داخل ابراهيم207305 140دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر عبد نجم444595 141دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركرار عادل عدنان556982 142دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن حمزة جواد556774 143دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عباس جاسم443155 144إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحليم شنات محمد210248 145إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي فرهود غزاي210321 146إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد جزع نجد211023 147إعدادية2الجدول الغرب 

ن جابر534925 ي22687كربالءذكرعلي عبدالحسير 148إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد هاشم عباس207838 149إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد عبداالمير عبود210289 150إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد هاشم عبد456482 151إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرنبيل علي كريم210347 152إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامجد عدنان محمد455820 153إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد عبدالرزاق محمد245504 1دبلوم عالي2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد مكي عليوي532651 2بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير رضا عبدالزهرة245368 3بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرانور حبيب هاشم245455 4بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر كريم عبد272467 5بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي كاظم حميد247402 6بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن محمد بهجت470864 ي22687كربالءذكرحسير 7بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عوده عبد237953 8بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن محمد حسن471610 ي22687كربالءذكرحسير 9بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرضياء كاظم داود274420 10بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكريوسف عباس محمدعلي274206 11بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرقحطان عمران شعالن236825 12بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن237000  علي حسير
ن ي22687كربالءذكرحسير 13بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرزيد عمران جاسم248394 14بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد صدام غازي244238 15بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد عبدالزهرة عبدعلي245233 16بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن سلمان دخل244212 ي22687كربالءذكرحسير 17بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسجاد عبدالعظيم عزيز272507 18بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر عالوي كاظم248025 19بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرجعفر كريم محمد247474 20بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرميثم رحيم عبيد237940 21بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عادل شعالن236833 22بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن كريم وادي532655 23بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمازن موس كاظم237979 24بكالوريوس2الجدول الغرب 



ي22687كربالءذكرعلي زهير عزيز462327 25بكالوريوس2الجدول الغرب 

غام محمد كاظم238666 ي22687كربالءذكررصن 26بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن احمد عباس237088 27بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمضن فخري عاشور237095 28بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عباس مرزوك247429 29بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي سعدون عبد237013 30بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمصطفن اسماعيل حسن248603 31بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعمار عباس محسن244444 32بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحسن نوماس كردي272448 33بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن عبداالمير عبود237055 34بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد سامي جليل471358 35بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمود محيوي عواد272907 36بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن نعمة دخل244175 ي22687كربالءذكرحسير 37بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركرار مجيد بهجت462350 38بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عمادالدين عبداالمير272498 39بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسجاد هادي بدر245339 40بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسهام حميد مجيد367562 41بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسمير سهيل عباس237099 42بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرازهر مجهول وساف273242 43بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرليث عبداالمير مرزة243981 44بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمهند عبدهللا مصطفن237101 45بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد حسن عبود248404 46بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي فخري تركي238079 47بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمسلم محمد رحمان244578 48بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي سالم شهيد462446 49بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعمار ستار جاسم248739 50بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن بشير237093 ي22687كربالءذكريارس ياسير 51بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي فاضل صالح236898 52بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن463615 ي22687كربالءذكرسجاد كاظم عبدالحسير 53بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرهيثم عمادالدين عبد االمير272470 54بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر حمزة رحيم237892 55بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عادل خضير237061 56بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعالء طالل مرهون237845 57بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكربشار راسم عبدالهادي238716 58بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكروائل علي محمد293081 59بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس فاضل صالح237081 60بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن موس244084 ي22687كربالءذكرحسن عبدالحسير 61بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي فيصل كاظم473535 62بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرضياء عاضي دالي238043 63بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد جواد كاظم274347 64بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي ابراهيم مسير237835 65بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكربشير خليل عبدالزهرة536617 66بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن محمدفاضل ثامر532638 67بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسام رحيم صحن248372 68بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرجواد كاظم فخري277977 69بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير عبدالحميد حسن462275 70بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي طالب حاتم236914 71بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن فرحان رياح536863 ي22687كربالءذكرحسير 72بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي حميد237084
ي22687كربالءذكرمصطفن راضن 73بكالوريوس2الجدول الغرب 



ي22687كربالءذكرعمار مالك كاظم151812 74بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمهند صباح كطران247974 75بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرانور عالوي دخل248587 76بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكروائل علي حمزة237847 77بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراسعد عبدالحميد حسن474049 78بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرابراهيم عبدالحمزة فليح237859 79بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمصطفن محيوي عواد239005 80بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر فرحان مراد463656 81بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد فرحان حسن470324 82بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبدهللا حنون حسون236755 83بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرزهير علي حميد237956 84بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرجميل عبداالمير مرزة243998 85بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد لطيف كاظم248772 86بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراركان عدنان حسن247592 87بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير نجاح كطران247935 88بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي جري    ح مجيد532656 89بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرفراس علي جي 272452 90بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن نوري وداعة471238 91بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصفاء جعفر حسن473711 92بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي جاسم فدعم245310 93بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير داخل عبدعون272459 94بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد غالب وحيد237916 95بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرهاشم كاظم محمد532649 96بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصفاء ستار ياس244098 97بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد محيوي عواد272480 98بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرقيض كاظم عبدعلي244397 99بكالوريوس2الجدول الغرب 

 عبدعلي532657
ن ي22687كربالءذكرظاهر حسير 100بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد عباس مرزوك237112 101بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن عدنان موس463522 102بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس فالح حسن239066 103بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكروسام عادل عدنان237883 104بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمصطفن محمد رضا277981 105بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن عالوي نارص274320 106بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكروالء ثابت نارص236844 107بكالوريوس2الجدول الغرب 

غام حاكم عزيز272457 ي22687كربالءذكررصن 108بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس علي جبل236867 109بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد عبداالله جعفر274433 110بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي حمزة رحيم145331 111بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن عبد237927 ي22687كربالءذكرامير عبدالحسير 112بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعمار داخل عبدعون272487 113بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن وداد عبدزيد248630 114بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرليث رحيم جاسم244560 115بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد هاشم عيبس445307 116بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسام كاظم تركي238009 117بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر عباس حاتم237850 118بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراثير ظاهر حميد273741 119بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن كاظم نور474234 120بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسيف محمد رضا274109 121بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن237107 ي22687كربالءذكرنعمان هادي عبدالحسير 122بكالوريوس2الجدول الغرب 



ن مراد239048 ي22687كربالءذكرعالء حسير 123بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرذوالفقار نعمة حسن237105 124بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر صالح نسوم532637 125بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرجميل علي شعالن248415 126بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركرار مؤيد جاسم237075 127دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصالح فارس سالم237035 128دبلوم2الجدول الغرب 

ي272500 ي22687كربالءذكرعبدهللا رعد ناج  129دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكريارس هادي كاظم245292 130دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسام عادل عدنان248664 131دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعمار مجهول وساف248784 132دبلوم2الجدول الغرب 

ي عبود236848
ن
ي22687كربالءذكرحسن صاف 133دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن طالب عبدالعظيم237017 134دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس جاسم محمد471257 135دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركمال مجيد عبدالرحمن554367 136دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير خليل محمد238062 137دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي غالب هادي247413 138دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عواد عبدعون292893 139دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عبدالزهرة عبيد532647 140دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسجاد عبدعون صالح244220 141دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكريوسف حسن علي243949 142دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبدهللا عباس بدر346190 143دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحسن فضل عباس474148 144دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد علي عباس474331 145دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكررسول عبدزيد جي 237078 146دبلوم2الجدول الغرب 

 تركي عطية244544
ن ي22687كربالءذكرحسير 147دبلوم2الجدول الغرب 

ن عطية471747 ي22687كربالءذكرليث حسير 148دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد احمد كاظم462598 149دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسالم عالوي جي 237103 150دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن فضل سفاح272503 151دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرميثم رحيم كريم244127 152دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي جعفر عبودي463561 153دبلوم2الجدول الغرب 

ن272505 ي22687كربالءذكرمرتضن عالوي حسير 154دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن فوزي فضل472057 155إعدادية2الجدول الغرب 

ي272462 ي22687كربالءذكرفضل رائد حسب  156إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرجعفر صدام غازي152490 157إعدادية2الجدول الغرب 

ن رايد عبدالواحد532659 ي22687كربالءذكرحسير 158إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرزهير حمد عبدعلي273213 159إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرزيد رياض عبدزيد200268 160إعدادية2الجدول الغرب 

ن شهيد عبدالرسول198632 ي22687كربالءذكرحسنير 161إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمنتظر اسماعيل حسن157707 162إعدادية2الجدول الغرب 

غام سالم كامل274309 ي22687كربالءذكررصن 163إعدادية2الجدول الغرب 

ن ناجح عباس274252 ي22687كربالءذكرحسير 164إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس عاضي دالي462847 165إعدادية2الجدول الغرب 

ن151344 ي22687كربالءذكرمنتظر علي حسير 166إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرانور مجيد عبدالرحمن554380 167إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن مظفر طاهر418161 168إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي احمد حالوب200490 169إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرستار جبار دخل199326 170إعدادية2الجدول الغرب 

ي حميد236956
ي22687كربالءذكرحيدر راضن 171إعدادية2الجدول الغرب 



ي22687كربالءذكرهمام خضير عبيس274329 172إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمصطفن عادل نعمة158085 173إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسيف عماد فيصل245396 174إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد حيدر كاظم293093 175إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرابراهيم محمد راوي532636 176إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس احمد بحر534789 177إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد منعم رشيد245271 178إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد ميثم محمد236730 179إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركرار عبداالمير عبود462227 180إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمصطفن غالب وحيد200298 181إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن جعفر حسن473721 182إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركرار جاسم كاطع536774 183إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرباقر غانم عبداالمير470523 184إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمؤمل فواز سلمان274091 185إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمهند غالب وحيد200452 186إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرطه جليل رحيم462652 187إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير عبدالحر علي236949 188إعدادية2الجدول الغرب 

ن يوسف200505 ي22687كربالءذكررسول حسير 189إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد كامل احمد157560 190إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرواثق يوسف عباس472089 191إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن عدنان محمد282504 192إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمود عماد عطية273706 193إعدادية2الجدول الغرب 

ن272879 ي22687كربالءذكرسالم سعيد عبدالحسير 194إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد قاسم حميد157643 195إعدادية2الجدول الغرب 

ن157461 ي22687كربالءذكرامجد علي حسير 196إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكربيان علي خدام157847 197إعدادية2الجدول الغرب 

ن قحطان جواد272465 ي22687كربالءذكرحسير 198إعدادية2الجدول الغرب 

ن عبدهللا532644 ي22687كربالءذكرمحمد امير 199إعدادية2الجدول الغرب 

ن كريم وادي532643 ي22687كربالءذكرحسير 200إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبدالخالق جليل رحيم160943 201إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكردواد غالب هادي153652 202إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي سعد غازي293088 203إعدادية2الجدول الغرب 

ن سلمان274034 ي22687كربالءذكرعلي المرتضن حسير 204إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعادل صالح مهدي199156 205إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن خالد حاكم463739 206إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبدالرحمن فراس عطا200464 207إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرباقر عبدالعظيم عزيز272509 208إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي ناظم رشيد199268 209إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرضمان عودة هادي244247 210إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرفرزدق جاسم كاطع471732 211إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمشتاق عبداالمير شعالن274073 212إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي صباح عايز236943 213إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي احمد شايش150317 214إعدادية2الجدول الغرب 

ي200401
ن
ي22687كربالءذكرمحمد عبداالمير صاف 215إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصاحب طالب وحيد200456 216إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد رافع كاظم236936 217إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرنور محمد رواي532642 218إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراكرم نارص صباح554332 219إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرباقر هادي بدر157762 220إعدادية2الجدول الغرب 



ي22687كربالءذكرعلي حسن عبدهللا532652 221إعدادية2الجدول الغرب 

ن ساجد حمزة534855 ي22687كربالءذكرحسير 222إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبدهللا كاظم عباس471413 223إعدادية2الجدول الغرب 

ي صالح293142 ي22687كربالءذكرسجاد ناج  224إعدادية2الجدول الغرب 

ن نور154770 ي22687كربالءذكرعلي حسير 225إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرباقر علي نواف200315 226إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد جاسم محمد198520 227إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبدهللا فايح عبداالمير536771 228إعدادية2الجدول الغرب 

ن عبدالرضا جالب534825 ي22687كربالءذكرحسنير 229إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد هادي علي153919 230إعدادية2الجدول الغرب 

ن جاسم محمد199299 ي22687كربالءذكرحسنير 231إعدادية2الجدول الغرب 

ن شاكر عبدالحميد200118 ي22687كربالءذكرحسير 232إعدادية2الجدول الغرب 

ن احمد شايش152384 ي22687كربالءذكرحسير 233إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسجاد ضياء احمد244380 234إعدادية2الجدول الغرب 

ن150431 ي22687كربالءذكرعلي حميد حسير 235إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمنتظر نجم عبدالعالي157273 236إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرليث محمد جي 532634 237إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمؤتمن سعدون عبد160033 238إعدادية2الجدول الغرب 

ي حسن علي238709
ي22687كربالءذكرهابن 239إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر عادل حسن248389 240إعدادية2الجدول الغرب 

ي272889 ي22687كربالءذكرهاشم هيثم مير 241إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمجتب  محمد رضا474010 242إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد علي كاظم199773 243إعدادية2الجدول الغرب 

ي200329 ي22687كربالءذكرعلي محمد حرب  244إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد ناجح عباس274283 245إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرذوالفقار جاسم كاطع471690 246إعدادية2الجدول الغرب 

ن جواد كاظم274375 ي22687كربالءذكرحسير 247إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسجاد علي عبدالواحد536794 248إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرايوب يوسف عودة245435 249إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي عبدالباري حسن462099 250إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركرار علي كاظم199709 251إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبدالخالق عبدالزهرة عذاب200287 252إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرفجر حمد فجر244110 253إعدادية2الجدول الغرب 

 سمير كحط463595
ي22687كربالءذكرمصطفن 254إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي حمزة عبد200386 255إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحسن جواد كاظم238973 256إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن احمد وداعة462695 257إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي الدر عمران جواد532646 258إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير شاكر زغير445348 259إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير حسن محمد463720 260إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرباقر باسم حسن200435 261إعدادية2الجدول الغرب 

ن فاضل عيس473689 ي22687كربالءذكرحسير 262إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر محمد حسن470836 263إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير نوري عاشور200419 264إعدادية2الجدول الغرب 

ي273068
ن
ي22687كربالءذكرمحمد صالح صاف 265إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس فضل سفاح272492 266إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمصطفن عدنان محمد463733 267إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحامد مخي حاجم154723 268إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن تركي عطية157188 269إعدادية2الجدول الغرب 



ي22687كربالءذكرغزوان حسن محمد463700 270إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد هاشم طالل199562 271إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد باسم عزيز272478 272إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي كريم فالح158515 273إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرليث محمد بهجت532629 274إعدادية2الجدول الغرب 

ن200424 ي22687كربالءذكرجالل كامل حسير 275إعدادية2الجدول الغرب 

 علي مجهول272495
ن ي22687كربالءذكرحسير 276إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسيف احمد حالوب200522 277إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحسن رشيد عالوي445284 278إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعالء كريم يارس245486 279إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبدالحكيم علي عبدعلي473015 280إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد علي مجهول236745 281إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكررياض رسول عالوي445417 282إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمرتضن محمد رضا532635 283إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير رغد جودي157342 284إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي محمد جابر152721 285إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرايوب عبدزيد جي 151045 286إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر جليل خلف153201 287إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرثائر ظاهر حميد274170 288إعدادية2الجدول الغرب 

ن داخل عبدعون272489 ي22687كربالءذكرحسنير 289إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامجد عبداالمير عبود462158 290إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد محمد جابر472495 291إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكريوسف عماد عطية150617 292إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرليث فراس عطا200459 293إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرامير احمد رشيد237853 294إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد عباس علي413489 295إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسجاد حمزة فاضل200445 296إعدادية2الجدول الغرب 

غام خضير عباس471470 ي22687كربالءذكررصن 297إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكركرار عودة زغير470648 298إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعباس فيصل عباس471212 299إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر رزاق تاية236767 300إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرضياء احمد لطيف236929 301إعدادية2الجدول الغرب 

ن كاظم فخري199807 ي22687كربالءذكرحسير 302إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد شاكر نصيف153786 303إعدادية2الجدول الغرب 

ن نعيم كريم200439 ي22687كربالءذكرحسير 304إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعبدالزهرة شاكر عبدالزهرة462393 305إعدادية2الجدول الغرب 

ن كاظم161014 ي22687كربالءذكرعلي حسير 306إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحسان ناظم حسن158755 307إعدادية2الجدول الغرب 

ن274401  ابراهيم حسير
ي22687كربالءذكرمصطفن 308إعدادية2الجدول الغرب 

ن حيدر عبود156682 ي22687كربالءذكرحسير 309إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد غانم عبداالمير470566 310إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكراحمد عبداالمير موس272455 311إعدادية2الجدول الغرب 

ن رافد داود248308 ي22687كربالءذكرحسير 312إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكريارس عادل جفات151263 313إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعالء احمد كاظم153074 314إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسيف الدين سمير كحط463584 315إعدادية2الجدول الغرب 

ن150832 ي22687كربالءذكرعلي عبدهللا حسير 316إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرفؤاد طالب خضير248702 317إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرزيد صالح هادي532640 318إعدادية2الجدول الغرب 



ي22687كربالءذكركرار احمد جي 155323 319إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرميثم غافل تركي463133 320إعدادية2الجدول الغرب 

ن198591 ي22687كربالءذكرمجيد حميد حسير 321إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي احمد فرهود462750 322إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكريحبر علي عدنان473475 323إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي رشيد عالوي445185 324إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرماهر جابر عودة198461 325إعدادية2الجدول الغرب 

ن345983 ي22687كربالءذكرمرتضن ابراهيم حسير 326إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرعلي انور عبدالعالي159324 327إعدادية2الجدول الغرب 

ن موس272490 ي22687كربالءذكرمحمد عبدالحسير 328إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرنجاح مهدي ساير157074 329إعدادية2الجدول الغرب 

ن471325 ي22687كربالءذكرزيد ميثاق عبدالحسير 330إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرزيد جمال عبدالزهرة462886 331إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحيدر كريم محمد200514 332إعدادية2الجدول الغرب 

ن532641 ي22687كربالءذكرليث احمد عبدالحسير 333إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرسجاد علي عبدزيد536855 334إعدادية2الجدول الغرب 

ن532631 ي22687كربالءذكرمحمد رضا عبدالحسير 335إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرحسن مجهول وساف471925 336إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرانور حيدر كاظم238748 337إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرصباح عوده عبداالمير554246 338دكتوراه2الجدول الغرب 

 سامي عبدون248620
ن ي22687كربالءذكرتحسير 339بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن فاضل جياد463659 ي22687كربالءذكرحسير 340بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمحمد كاظم عبود273034 341بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرنبيل عبداالمير حسن237068 342دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءذكرمهدي ساير عباس238097 343دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنبا محيسن كاظم534933 1بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن272410 ي22687كربالءأنبىافتخار طالب حسير 2بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن عبد444450 ي22687كربالءأنبىبراء عبدالحسير 3بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرواء عباس مردان211572 4بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنغم حبيب شاكر443974 5بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنداء سعيد هادي534230 6دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنضه حمادي عبدعلي210640 7دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىحنان عبد حسن444549 8دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىميعاد احمد عبد210332 9دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمديحة نواف حسون207879 10دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىاقبال محمدحسن عرسان207656 11دبلوم2الجدول الغرب 

حنان غازي علي272399
ي22687كربالءأنبى 12دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىابتهال زيدان خلف444161 13دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىاالء جاسم جاهل272397 14دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىاحالم صبار حتات272435 15دبلوم2الجدول الغرب 

رغده علي عباس443413
ي22687كربالءأنبى 16دبلوم2الجدول الغرب 

غيداء عبدعلي عجاوي207206
ي22687كربالءأنبى 17دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمروة كريم عبد443189 18دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىبشائر لطيف كاظم207723 19دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمريم لطيف سلمان445259 20دبلوم2الجدول الغرب 

ي206907 وق لطيف عريب  ي22687كربالءأنبىرسر 21دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىانتصار دوهان بديوي272437 22دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنها كاظم كريم292848 23دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسكنة عبد دغيم207848 24إعدادية2الجدول الغرب 



ي22687كربالءأنبىزهراء صاحب كطران273278 1ماجستير2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنشين حميد خضير244465 2بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرغد محمد موس248710 3بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمنتىه خليل ابراهيم462514 4بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمروة غافل صخيل238778 5بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىامنة كامل عبدالكاظم237064 6بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن244196 ي22687كربالءأنبىنورس نزار عبدالحسير 7بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىايمان حميد خضير243968 8بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىاسيل جاسم محمد473637 9بكالوريوس2الجدول الغرب 

صفاء عبدالحر علي239031
ي22687كربالءأنبى 10بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىفاطمة احمد بحر534806 11بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنشين محمد نارص463151 12بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسارة ناظم كاظم237971 13بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىدعاء عباس كطران244351 14بكالوريوس2الجدول الغرب 

ايمان غافل تركي463029
ي22687كربالءأنبى 15بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىحوراء نزار عدنان248650 16بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزينب جابر حسن244319 17بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىعذراء عالوي كاظم248126 18بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي244592 عبير محمد حرب 
ي22687كربالءأنبى 19بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمنتىه رزاق جاسم244515 20بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمنار رحمن سلطان474779 21بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن244066 ي22687كربالءأنبىنادية مرتضن حسير 22بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن حبيب شاكر473989 ي22687كربالءأنبىحنير 23بكالوريوس2الجدول الغرب 

ية محمد عدنان238996 ي22687كربالءأنبىمير 24بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن قاسم عبدالعظيم237050 ي22687كربالءأنبىحنير 25بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىهدى غانم مهدي272472 26بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىدعاء عالوي كاظم248200 27بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىارساء هادي عبدعون248677 28بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهراء جبار دخل248723 29بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي جالب272476
ي22687كربالءأنبىميسون تف  30بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنور حميد عبدالزهرة471957 31بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىدالل كريم جساب532632 32بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىفاتن عقيل اوحيد247438 33بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىطيبة كريم عبدالرضا248754 34بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن عاشور247558 ي22687كربالءأنبىهاجر حسير 35بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىاسيل غازي مهدي273777 36بكالوريوس2الجدول الغرب 

زهراء عبدعلي عطية236966
ي22687كربالءأنبى 37بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزينب عباس زغير536620 38بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرسى احمد خضير473491 39بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهراء عباس محمد274467 40بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسارة صدام غازي237864 41بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىبنتالهدى صاحب كطران462807 42بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن عبدالغفار470908 ي22687كربالءأنبىنور حسير 43بكالوريوس2الجدول الغرب 

نادية جاسم عبدعلي238038
ي22687كربالءأنبى 44بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرقية عليوي محسن244302 45بكالوريوس2الجدول الغرب 

ى خليل ابراهيم462532 ي22687كربالءأنبىبشر 46بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىري  هام سمير جويد248425 47بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمريم غانم عبيد237896 48بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسبا نزار خالد274148 49بكالوريوس2الجدول الغرب 



ي22687كربالءأنبىامل عبدالعظيم حسن473683 50بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىهديل جاسم محسن244154 51بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمروة ماجد عليوي237825 52بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىليل احمد حسن272483 53بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهرة نعيم جابر244168 54بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن ناظم حمادي237855 ي22687كربالءأنبىبنير 55بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىتغريد رحيم عبيد470888 56بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنور قاسم عبدالعظيم237039 57بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسجا قيس كطران274077 58بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنبا عباس حاتم158936 59بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىايات عباس حاتم236697 60بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن237872 ي22687كربالءأنبىاسماء هاشم حسير 61بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىهيام شاكر نصيف247533 62بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنور سعد عيس247993 63بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىجنان حامد كاظم237905 64بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرواء فالح حسن238693 65بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىفاطمة جليل رحيم244411 66بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىبتول عباس حسن534846 67بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرغدة قاسم كريم244859 68بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىعطاء جاسم فدعم461995 69بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىايمان حامد كاظم237900 70بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمريم حيدر عبود248435 71بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىشيماء سعد غازي237996 72بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىعذراء جفات مدلل272485 73بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزينب عبدالعظيم عزيز272506 74بكالوريوس2الجدول الغرب 

نوران عليوي عبدعلي236889
ي22687كربالءأنبى 75بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرشا يوسف عبدالحسن236983 76بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىايمان غالب وحيد273264 77بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن236747 ن بدر حسير ي22687كربالءأنبىياسمير 78بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي474300 ي22687كربالءأنبىوئام عباس صي  79بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىوسن فوزي فضل472993 80بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىبيان عدنان حسن247619 81بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزينة عبداالله محسن273762 82بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىايناس سعدون مجيد463533 83بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىدعاء جاسم جاهل272451 84بكالوريوس2الجدول الغرب 

هنادي كاظم عبدعلي542387
ي22687كربالءأنبى 85بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن244047 ي22687كربالءأنبىمثال باقر حسير 86بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرحاب يوسف دخل244339 87بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىفاطمة عبدالعظيم ذرب237046 88بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىندى نبيل حمزه238116 89بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىايمان سمير حمزة238027 90بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزينب عالء احمد244372 91بكالوريوس2الجدول الغرب 

 علي474056
ن ي22687كربالءأنبىرقية حسير 92بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىاخالص عبدالعظيم عزيز462052 93بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىهدى داخل عطية237882 94بكالوريوس2الجدول الغرب 

ن جعفر238681 ي22687كربالءأنبىزهراء حسير 95بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهراء احمد لطيف239014 96بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىبيداء جميل جاسم244635 97بكالوريوس2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىهديل كاظم عبدالسادة463412 98دبلوم2الجدول الغرب 



ي22687كربالءأنبىسهاد كامل عبدالكاظم236857 99دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىخولة سليم عبدعون473729 100دبلوم2الجدول الغرب 

عبير مكي تركي274197
ي22687كربالءأنبى 101دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرندة قاسم كريم199431 102دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىاشواق كريم حميد292052 103دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمريم محمد عبد248761 104دبلوم2الجدول الغرب 

ن236990 هديل علي حسير
ي22687كربالءأنبى 105دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىفاطمة فليح حسن244139 106دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىغيداء مندر عيس237963 107دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسناء رحيم كريم237843 108دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمريم جبار عبد244611 109دبلوم2الجدول الغرب 

ن473796 ي22687كربالءأنبىفاطمه هادي عبدالحسير 110دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىفرح عبداالمير عبود237071 111دبلوم2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىهاجر رزاق تاية237125 112دبلوم2الجدول الغرب 

ن عجاوي463626 ي22687كربالءأنبىزينب عبدالحسير 113إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهراء خليل ابراهيم462556 114إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىعلياء قاسم كريم152894 115إعدادية2الجدول الغرب 

عذراء علي محمد151469
ي22687كربالءأنبى 116إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزينب جاسم كاطع471657 117إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىفاتن حسن عبدالكاظم156862 118إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزينب احمد هاشم198814 119إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنور زين عبدعون200165 120إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىهبة غالب حاتم159041 121إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىهدى سعد جندي554265 122إعدادية2الجدول الغرب 

ايالف غافل تركي463105
ي22687كربالءأنبى 123إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسخ  علي وداعة199657 124إعدادية2الجدول الغرب 

ن جواد199839 ي22687كربالءأنبىدعاء حسير 125إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىدعاء شاكر نصيف153374 126إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىغدير عامر سلمان274125 127إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنورا قاسم كريم152811 128إعدادية2الجدول الغرب 

ن462030 ي22687كربالءأنبىضخ ابراهيم حسير 129إعدادية2الجدول الغرب 

ن532627 ي22687كربالءأنبىهاجر احمد عبدالحسير 130إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىحور غانم عبيد462474 131إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىحنان عبدالزهرة ذياب473999 132إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهراء عامر جاسم200145 133إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىرقية كاظم حمادي198713 134إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهراء محمد كاظم152974 135إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزينب باسم نور159186 136إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىمىه حيدر عالوي154047 137إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىايمان ياس خضير473786 138إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسماح عماد نارص238805 139إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهراء نعمان حبيب200494 140إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىختام غالب حاتم273791 141إعدادية2الجدول الغرب 

ن باسم عصواد272901 ي22687كربالءأنبىبنير 142إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىاوراد كامل عبدالكاظم158596 143إعدادية2الجدول الغرب 

ي474351 ي22687كربالءأنبىختام عباس صي  144إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىغفران زيد مهدي236918 145إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىغدير عالء ماصخ474183 146إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسخ  عالء عبد151164 147إعدادية2الجدول الغرب 



ي22687كربالءأنبىنادية اياد عدنان200484 148إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىغصون محمد خوان238960 149إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىاسيل جاسم محسن200531 150إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىحوراء فاضل هادي198428 151إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنور نزار جاسم159616 152إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىامنة قيس كطران274238 153إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىفاطمة جفات محمد200428 154إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهراء عادل خضير200231 155إعدادية2الجدول الغرب 

ن سمير جويد534903 ي22687كربالءأنبىبنير 156إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىبان خليل ابراهيم462490 157إعدادية2الجدول الغرب 

ي عبود236880
ن
ي22687كربالءأنبىزينب صاف 158إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىفرقان عبدهللا كشاش274137 159إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىنور باسم نور151929 160إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىوفاء سعد غازي199590 161إعدادية2الجدول الغرب 

ن199216 هدى علي حسير
ي22687كربالءأنبى 162إعدادية2الجدول الغرب 

ي كاظم470816 وئام عبدالنب 
ي22687كربالءأنبى 163إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىزهراء عباس طالب532633 164إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىانتصار مطشر حسون151641 165إعدادية2الجدول الغرب 

ي22687كربالءأنبىسلوى صالل فرحان245599 166إعدادية2الجدول الغرب 

1ماجستير2الحر12688كربالءذكراحسان علي عبدالرضا135811

2ماجستير2الحر12688كربالءذكرعباس مزهر عاكول102688

3ماجستير2الحر12688كربالءذكرميثاق طالب مطرود502969

4ماجستير2الحر12688كربالءذكربهاء مهدي مظلوم147767

5ماجستير2الحر12688كربالءذكروالء باسم محمدرضا314952

6ماجستير2الحر12688كربالءذكرمهيمن نجاح مهدي471039

7بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرخالد علي حمود552227

8بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعقيل عبدمسلم عطية561193

9بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرخالد عبدالعالي محمد314860

10بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرماجد محسن عبود314857

ي135430
11بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرنبيل سالم راضن

12بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرريسان علوان رسحان134585

13بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرباقر رحيم وذاح135489

14بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمسلم جميل حمزة295885

15بكالوريوس2الحر12688كربالءذكررائد سلمان داوي296135

16بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرزينب جواد عبداالمير125837

17بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي كريم محمد314837

18بكالوريوس2الحر12688كربالءذكربديع اسماعيل موس135943

ي471021
19بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرطالب جمعة طريفن

20بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي عباس جعفر135620

ي عبدالسادة شلب555484 21بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرخير

ن هارون مهدي314858 22بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرتحسير

23بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرميثاق طالب مهدي315106

24بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر صاحب جابر552156

25بكالوريوس2الحر12688كربالءذكركفاح جواد عبدالكاظم294821

26بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعالء مهدي مظلوم135093

ون135790 27بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد شاكر زغير

ن539945 28بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرثائر نور حسير

29بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرفيصل كريم محمد145273

30بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر بدر حمادي147987



31بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد محمدعلي عبدعلي552174

32بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرسعد عبدالجبار هداب135827

33بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي عبدالرضا عبد314842

34بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسام حميد عبيد135785

35بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر تركي عباس531558

36بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر حسون جبار552115

37بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرنوري روي    ح نوري552095

ي134685 يف حرب  38بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي رسر

39بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر عبدعلي عبداالمير134716

40بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد كاظم ابوحسينة134593

41بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعاطف عباس اوشاح147764

42بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد ناظم حسن135175

43بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحسن جويد محمد135771

44بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرضياء محمد جاسم471146

ن135551 ن عبدالزهرة عبدالحسير 45بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسير

46بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراسامة عادل عبيد77204

47بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد نعيم بوهان135802

48بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعباس عبدالرضا عبدالعباس296315

49بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد قاسم عمران294737

50بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرجعفر علي درو387849

51بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد علي حسن471107

52بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرابراهيم حسن عباس127618

53بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر علي نارص134825

54بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرابراهيم طالب مطرود145279

ي صالح556686
55بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسن غبن

ن134884 56بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسن عبدالزهرة عبدالحسير

57بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد هادي حميد314855

58بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر جاسم شعيف552111

59بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد عزيز هاشم561124

ي حميد561203 60بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسن ناج 

ي135339 61بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرنافع هالل عريب 

62بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرصالح مهدي هادي296241

63بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد صكبان عبدهللا552197

64بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسن سجاد اليذ314946

65بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد عداي محير294875

66بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرايمن باسم محمد125964

67بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد حسن جليل314847

68بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد حسن جليل552119

69بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرصاحب بدر حمادي552105

70بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي بدر حمادي552126

71بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد خميس طاهر127594

 علي نارص128043
ن 72بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسير

73بكالوريوس2الحر12688كربالءذكروسام حميد عبيد126029

74بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحق منعم جغيبل552220

75بكالوريوس2الحر12688كربالءذكركاظم فريق نعمه135580

ن294836 76بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمود شاكر عبدشنير

ن314852 77بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد كاظم عبدالحسير

78بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرضياء محمدعلي خليل552224

79دبلوم2الحر12688كربالءذكرثامر حميد كوير135898



80دبلوم2الحر12688كربالءذكرحميد رجه صالح314947

81دبلوم2الحر12688كربالءذكرحمزة كاظم جبار135503

82دبلوم2الحر12688كربالءذكرخالد عبد غالي289932

83دبلوم2الحر12688كربالءذكرحيدر عبداالمير عبيد552219

84دبلوم2الحر12688كربالءذكرعالء عبدهللا نايف552112

85دبلوم2الحر12688كربالءذكرفالح حسن كاطع134611

86دبلوم2الحر12688كربالءذكرسعد عبدالكاظم صباح126001

87دبلوم2الحر12688كربالءذكرعالء عبدالواحد محمد135921

ن سعيد يوسف294802 88دبلوم2الحر12688كربالءذكرحسير

89دبلوم2الحر12688كربالءذكراحمد حيدر مهدي134630

90دبلوم2الحر12688كربالءذكرصبار كناوي حمود135781

91دبلوم2الحر12688كربالءذكراديب عبدالحسن عبدالمحسن552166

92دبلوم2الحر12688كربالءذكرحيدر باكيت منهل135871

93دبلوم2الحر12688كربالءذكرمرتضن هاشم قاسم552128

94دبلوم2الحر12688كربالءذكرسيف عبدالكريم قاسم127660

95دبلوم2الحر12688كربالءذكراحمد مهدي جاسم296037

96دبلوم2الحر12688كربالءذكروسام نجم عبد314949

غام مجبل فعاوي135660 97دبلوم2الحر12688كربالءذكررصن

98دبلوم2الحر12688كربالءذكرحيدر محسن كريم127646

99دبلوم2الحر12688كربالءذكرسالم عبد الزهرة فولي294857

100دبلوم2الحر12688كربالءذكرعلي احمد عمران552145

101دبلوم2الحر12688كربالءذكركرار فاضل نعمة552131

102إعدادية2الحر12688كربالءذكرهادي عبد حسن127749

103إعدادية2الحر12688كربالءذكراحسان زنزل شندي135696

ي نعيم جعاز135837 104إعدادية2الحر12688كربالءذكرناج 

105إعدادية2الحر12688كربالءذكرجواد كاظم علي314845

ي خليل كاظم135722
106إعدادية2الحر12688كربالءذكرراضن

107إعدادية2الحر12688كربالءذكرفاضل عبدالزهرة عويد552223

108إعدادية2الحر12688كربالءذكرسليم عبد حسن471121

109إعدادية2الحر12688كربالءذكرحبيب منغر خليف135251

110إعدادية2الحر12688كربالءذكرصفاء هاشم احمد471062

111إعدادية2الحر12688كربالءذكرعقيل حاكم مهدي552137

ن عباس135283 112إعدادية2الحر12688كربالءذكرطالب حسير

ي كريم296577
113إعدادية2الحر12688كربالءذكرليث غبن

114إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي فاضل سلطان135903

ن جواد471149 115إعدادية2الحر12688كربالءذكرجواد عبدالحسير

116إعدادية2الحر12688كربالءذكراحمد صفاء هاشم471078

ن فريق نعمة471116 117إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

1دكتوراه2الحر12688كربالءذكرميثم عبدالسادة شبالوي314961

2ماجستير2الحر12688كربالءذكرجعفر رمضان عبد149100

3ماجستير2الحر12688كربالءذكرمحمد مراد كاظم296862

4بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمصطفن جميل جهاد157278

5بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحمزة طالب نعيم294945

6بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد عبدالواحد محمد148570

7بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرهاشم عباس محمد157057

8بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرطه حمزة طه552855

9بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرازهر رحيم عبدالكاظم151671

10بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرقاسم محمدعلي خليل552002

11بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي كاظم علي561172



12بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي عبداالمير مطشر555495

13بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمصطفن محمد حسن469624

يف خضير102255 14بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعبدالكريم رسر

15بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرسجاد كاظم علي552078

16بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي جاسم سلمان153720

17بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد قاسم مهدي314903

18بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمصطفن سجاد اليذ314913

 عبدالجليل غالي387946
ن 19بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسير

20بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمصطفن عبدالواحد محمد156002

21بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعالء عدنان صادق133981

22بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحازم عباس عمران150158

ن296968 23بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعالء يارس حسير

24بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد قاسم هاشم155229

25بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمسلم طالب عبدالوهاب388253

 سعد عبدعلي314833
26بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمصطفن

27بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراحمد صكبان عبدهللا387961

28بكالوريوس2الحر12688كربالءذكركرار خضير عباس372982

29بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرصفاء هادي حميد153884

30بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعبدهللا حسن محمد554394

31بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي ناقل مهدي314958

ن149343 32بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرانور يارس حسير

33بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرجعفر منصور مرزوك314895

34بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمود محمد احمد388224

35بكالوريوس2الحر12688كربالءذكررعد عباس خلف153645

36بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرسيف نعمة لفته469412

ي295512
37بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي يوسف راضن

ن هاشم عبيس469439 38بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسير

 علي محسن148785
ن 39بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسير

40بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراكرم عبدهللا عبد134316

ن295578 ن محمد عبدالحسير 41بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرياسير

42بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر محمد عوده150373

43بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسن مهدي جبار156508

44بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرسيف صالح جاسم298200

45بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر قاسم شنغاب150748

ف294924 46بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد قاسم مشر

47بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي عبدالكاظم نارص149741

48بكالوريوس2الحر12688كربالءذكراوس كامل كاظم148591

49بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرزيد محمد عبد552023

ي نوري157675
50بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمنتظر ثابن

51بكالوريوس2الحر12688كربالءذكركميل محمد عبدالحسن158405

52بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرسيف عبدالكريم محمد148611

53بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرابراهيم ستار عبد314828

54بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمصطفن مسلم جميل298338

55بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعبدهللا شاكر هادي152472

56بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسام ناقل مهدي314831

57بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي سجاد سالم469352

58بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحميد شبان شيحان387918

59بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرفاضل عاضي مطلب158753

60بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمصطفن ابراهيم عزوز134119



ن295294 61بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعالء منصور عبدالحسير

62بكالوريوس2الحر12688كربالءذكريارس مهدي عبد295623

63بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحيدر طالب نعيم294967

64بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحامد عبداالمير جاسم148797

65بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرنورالدين رحيم كاظم155022

66بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعدنان ثجيل جحيل314901

67بكالوريوس2الحر12688كربالءذكركاظم فالح ناظم314835

68بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرمحمد قاسم مهدي314834

69بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرزين العابدين يوسف كاظم555490

70بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرامير شاكر هادي469559

71بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسن كاظم لفته469864

72بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرحسن كريم تاية150088

ن157617 73بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرعلي كاظم عبدالحسير

 علي عبدالصاحب157385
ن 74دبلوم2الحر12688كربالءذكرحسير

75دبلوم2الحر12688كربالءذكرعبدالحميد محمد احمد148839

76دبلوم2الحر12688كربالءذكرسجاد يونس حميد149070

77دبلوم2الحر12688كربالءذكربهاء سليم نعمه150316

78دبلوم2الحر12688كربالءذكرقاسم عباس محمد295461

79دبلوم2الحر12688كربالءذكرضياءالدين رحيم كاظم155046

80دبلوم2الحر12688كربالءذكرعلي حسن عبد156810

81دبلوم2الحر12688كربالءذكرضياء عبدالحسن صالح148557

82دبلوم2الحر12688كربالءذكرمسلم فليح حسن156638

 جميل علي297078
83دبلوم2الحر12688كربالءذكرمصطفن

84دبلوم2الحر12688كربالءذكرحسن فالح ناظم388173

85دبلوم2الحر12688كربالءذكرمهند احمد كريم551961

86دبلوم2الحر12688كربالءذكرمحمد مهدي جبار156545

87دبلوم2الحر12688كربالءذكراحمد محمد مدفون148669

ن اياد عودة134146 88دبلوم2الحر12688كربالءذكرحسير

ن عبدالكاظم148827 89دبلوم2الحر12688كربالءذكرسامر حسير

90دبلوم2الحر12688كربالءذكرعالء حشف عبدالحسن148451

91دبلوم2الحر12688كربالءذكرفؤاد نجم عبد148622

92دبلوم2الحر12688كربالءذكرضياء حسن محمد187212

ن عبدالكاظم386271 93دبلوم2الحر12688كربالءذكرنارص حسير

94دبلوم2الحر12688كربالءذكرعلي عباس كاظم148546

95إعدادية2الحر12688كربالءذكرضياء قاسم مزبان551947

96إعدادية2الحر12688كربالءذكرمنتظر جاسم محمد156918

ن133747 97إعدادية2الحر12688كربالءذكراحمد ربيع ياسير

98إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد سعد عبدعلي314894

يف عبدالكريم محمد297224 99إعدادية2الحر12688كربالءذكررسر

100إعدادية2الحر12688كربالءذكرمصطفن حسن موس388348

ن حامد مدفون294985 101إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

ي نوري133549
102إعدادية2الحر12688كربالءذكراباذر ثابن

103إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي عادل كريم561163

104إعدادية2الحر12688كربالءذكركرار حيدر جهادي157146

105إعدادية2الحر12688كربالءذكرمؤمل حامد حسن551869

106إعدادية2الحر12688كربالءذكرحيدر علي كريم133152

107إعدادية2الحر12688كربالءذكرعابر حبيب منغر134277

108إعدادية2الحر12688كربالءذكرمنتظر حميد جثير314917

ن133653 109إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي شاكر عبدشنير



110إعدادية2الحر12688كربالءذكرضياء عالوي عبد133736

111إعدادية2الحر12688كربالءذكركرار مراد عبدالكاظم153419

112إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد نعيم محمد152042

113إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد حاتم كاظم433873

ن جاسم كريم314892 114إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

 خالد عبدالعالي297691
115إعدادية2الحر12688كربالءذكرمصطفن

116إعدادية2الحر12688كربالءذكربختيار شاكر يارس155277

يف خضير102599 117إعدادية2الحر12688كربالءذكرخالد رسر

ن جاسم محمد150227 118إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

يف خضير102569 119إعدادية2الحر12688كربالءذكرحمد رسر

120إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد حميد جاسم158253

121إعدادية2الحر12688كربالءذكرمصطفن سعد نارص469599

122إعدادية2الحر12688كربالءذكرغيث عودة عبد296722

123إعدادية2الحر12688كربالءذكرحيدر محمد كريم155718

124إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن علي جمعة297299

125إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي كريم تاية469324

ي ابراهيم156381
ن
126إعدادية2الحر12688كربالءذكروليد شاف

127إعدادية2الحر12688كربالءذكرعبداالله عبدالعزيز مفتاح152917

128إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن كامل عبداالمير152065

ن محمد وحيد157766 129إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

ن561214 130إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي يحبر حسير

ن157021 ن عبدالزهرة حسير 131إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

ن مهدي عبد158218 132إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

133إعدادية2الحر12688كربالءذكرضياء جمعة فاخر388383

ن عبيدش151273 134إعدادية2الحر12688كربالءذكرحيدر حسير

135إعدادية2الحر12688كربالءذكرمرتخ  حميد جثير314918

136إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي مهدي عبد158191

ن156706 ن توفيق عبدالحسير 137إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

138إعدادية2الحر12688كربالءذكرامير عقيل حبيب469724

139إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن محمد عودة133614

140إعدادية2الحر12688كربالءذكرماجد ساجت مرزه133756

 علي هادي388265
ن 141إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

142إعدادية2الحر12688كربالءذكراحمد فالح ناظم297737

ن هادي حميد134341 143إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

144إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي كريم كاظم133777

145إعدادية2الحر12688كربالءذكرمنتظر رائد سلمان158342

146إعدادية2الحر12688كربالءذكرمهدي صالح عبد469837

ن551979 ن عبدالعظيم حسير 147إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

ن314876 148إعدادية2الحر12688كربالءذكرهادي منصور عبدالحسير

ي يوسف314905
149إعدادية2الحر12688كربالءذكراحمد هابن

150إعدادية2الحر12688كربالءذكراحمد جاسم محمد149811

151إعدادية2الحر12688كربالءذكروليد جاسم محمد134294

152إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن حازم صالح469393

153إعدادية2الحر12688كربالءذكرعصام محمد كاظم129324

154إعدادية2الحر12688كربالءذكرابراهيم سامي سلمان157852

155إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي اياد عوده133555

156إعدادية2الحر12688كربالءذكرفاروق اركان غازي297453

157إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي باقر كاظم388127

158إعدادية2الحر12688كربالءذكرحيدر يوسف كاظم297135



ن555424 159إعدادية2الحر12688كربالءذكرحيدر عبد حسير

160إعدادية2الحر12688كربالءذكرمصطفن احمد عبدالزهرة388080

161إعدادية2الحر12688كربالءذكرحيدر معن كاظم552091

162إعدادية2الحر12688كربالءذكرصادق عبدالواحد محمد469851

ن فالح عباس314829 163إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

ي388333
164إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي محمد شمخن

165إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن عبدالكريم حميد555492

166إعدادية2الحر12688كربالءذكركاظم عزيز حسن297499

167إعدادية2الحر12688كربالءذكريوسف كاظم يوسف555493

168إعدادية2الحر12688كربالءذكريارس مؤيد عبداالمير155858

169إعدادية2الحر12688كربالءذكرعبدالسالم جعفر موجي551852

170إعدادية2الحر12688كربالءذكراحمد عبدالكريم محمد314909

171إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد عبدهللا عبدالكاظم155686

172إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمدحسن هارون مهدي314906

173إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد جاسم عبدالسادة552014

ن296641 174إعدادية2الحر12688كربالءذكراحمد جبار حسير

ن134020 175إعدادية2الحر12688كربالءذكراحمد علي حسير

176إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي محسن مهدي133505

177إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن ناقل مهدي314830

178إعدادية2الحر12688كربالءذكرمنتظر مسلم جميل297794

179إعدادية2الحر12688كربالءذكرمرتضن عبدالعباس جابر561149

180إعدادية2الحر12688كربالءذكرحيدر محمد هاشم551937

181إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي يونس حميد157458

ي297376
182إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد علي عاب 

183إعدادية2الحر12688كربالءذكرابراهيم تكليف جاسم149059

184إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد طالب نعيم387973

185إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد عبدالعظيم فرحان155106

186إعدادية2الحر12688كربالءذكرانور رحمن عبيد155518

187إعدادية2الحر12688كربالءذكراحمد عبود زاكور157804

188إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن رحيم وذاح156194

189إعدادية2الحر12688كربالءذكرمرتطن جاسم محمد133537

190إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن عالوي زياد133724

ن كريم عداي158058 191إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسير

ن469803 192إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن علي عبدالحسير

193إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد سوادي ادحيلس155635

194إعدادية2الحر12688كربالءذكرمحمد مصطفن محسن133636

195إعدادية2الحر12688كربالءذكرعماد جبار خشان156903

196بكالوريوس2الحر12688كربالءذكرقاسم جحيل خزعل148867

197إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن جي  حمادي149110

198إعدادية2الحر12688كربالءذكرحليم عبودي علوان157718

ن134002 199إعدادية2الحر12688كربالءذكرعلي كريم عبدالحسير

ن جواد388197 200إعدادية2الحر12688كربالءذكرحسن عبدالحسير

201إعدادية2الحر12688كربالءذكرعقيل عبد رضا551992

1بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىلقاء عبدزيد مهدي134738

2بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىسعاد كاظم يوسف387830

3بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىسحر عبيد جاسم555488

4بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىابتسام حبيب كاظم134603

5بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىسىه كاظم يوسف388661

6بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىنواقيس فاضل ظاهر135842



ه حمزه علي147754 امير
7بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبى

ف عطيه134624 8بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىرفاه مشر

9بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىنجالء حمزة جعاطة134597

10بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزهراء خضير عباس363549

11بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىفاطمة حسن جياد135368

ن رهيف552101 12بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىفاطمة حسير

13بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىرويده محمد رجه126211

14دبلوم2الحر12688كربالءأنبىاخالص طارق فاهم552228

ن135932 ى محيسن حسير 15دبلوم2الحر12688كربالءأنبىبشر

 علي135749
ن 16دبلوم2الحر12688كربالءأنبىنشين حسير

سهام عبدعلي ابراهيم148062
17دبلوم2الحر12688كربالءأنبى

18دبلوم2الحر12688كربالءأنبىميعاد جواد عبداالمير125780

19دبلوم2الحر12688كربالءأنبىانعام مخي عبداالمير127962

20دبلوم2الحر12688كربالءأنبىزينب محسن لفته134610

21دبلوم2الحر12688كربالءأنبىفاطمة يوسف محسن147633

22دبلوم2الحر12688كربالءأنبىعبير عبدالكاظم نارص135975

وق عبدزين عباس552135 23دبلوم2الحر12688كربالءأنبىرسر

ي يوسف555475
24دبلوم2الحر12688كربالءأنبىايالف هابن

25دبلوم2الحر12688كربالءأنبىزهراء صكبان جهاد314850

ي محسن126069
26دبلوم2الحر12688كربالءأنبىنور الهدى هابن

انمار علي محمد135385
27دبلوم2الحر12688كربالءأنبى

28دبلوم2الحر12688كربالءأنبىسناء عبدهللا حنتوش126100

ن ظاهر134787 29إعدادية2الحر12688كربالءأنبىسهام حسير

1ماجستير2الحر12688كربالءأنبىثريا جاسم محمد150946

ي يوسف314915
2بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىرسل هابن

3بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىفاطمة كاظم محمد542047

ن314891 4بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىرسى كاظم عبدالحسير

5بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىذكرى مهدي هادي295168

6بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىدعاء خالد طراد157493

7بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزهراء ماجد فاهم158656

8بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىهند مجيد وحيد156080

9بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزهراء احمد عبد157999

10بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىريا عبدالعزيز مفتاح134239

11بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىفاطمة طالب مهدي152294

12بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزينب ابراهيم لفته314879

13بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىدعاء سعدون واوي152713

14بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىاسل عدنان حسن552059

15بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىصفاء حسن جريو154068

ايام خالد علي469375
16بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبى

17بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىدموع صالح مهدي158508

18بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىطيبة حاتم كاظم433872

19بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىنورالهدى شعبان سعيد148645

ن جواد387996 20بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىختام عبدالحسير

21بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزهراء عباس كاظم148440

22بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىسعاد عدنان صادق157588

23بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىسبا احمد عبداالئمة153488

24بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزهراء طالب مهدي152265

25بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىرغد حسن عبدالواحد551883

26بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزينب كاظم كحط157535



27بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىحال حسن عبد134083

28بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىشهد جاسم كريم314882

نور سامي سلمان158695
29بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبى

ي سمير552087 30بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىمروة ناج 

31بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىهدى عامر عبدالحميد158848

ن محمد152736 32بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزينب حسير

33بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىوجدان ريسان علوان134049

ي151958 ايات هالل عريب 
34بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبى

ن مراح153568 35بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىغفران حسير

36بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزهراء رحيم عبيد388418

37بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىهيام اسعد عبداالمير298242

ن رحيم عبيد314966 38بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىبنير

ي151859 تبارك هالل عريب 
39بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبى

40بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزهراء خالد طراد134098

41بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىصابرين هادي مراد551909

ق عامر نجم149523 42بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىاستي 

43بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىرباب عقيل عبدالرضا314962

ن314877 44بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىسخ  رامي امير

45بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزهراء محسن مهدي157876

46بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىسلم ناظم وحيد43060

47بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىزينب صباح حسن157312

48دبلوم2الحر12688كربالءأنبىحميدة هرباد سلمان148661

49دبلوم2الحر12688كربالءأنبىانتصار نجم عبدهللا148604

50دبلوم2الحر12688كربالءأنبىمروة هادي محمد155064

51دبلوم2الحر12688كربالءأنبىميساء عباس عمران148532

52دبلوم2الحر12688كربالءأنبىسمر فرج طاهر152387

53دبلوم2الحر12688كربالءأنبىدعاء عالء عزيز474306

54دبلوم2الحر12688كربالءأنبىدعاء سلمان نارص158095

ن155396 55دبلوم2الحر12688كربالءأنبىبيداء سليم حسير

ن148652 ن شاكر عبدشنير 56دبلوم2الحر12688كربالءأنبىحنير

57دبلوم2الحر12688كربالءأنبىهنادي عامر صالح149022

58إعدادية2الحر12688كربالءأنبىايات محمد كاظم133519

59إعدادية2الحر12688كربالءأنبىامنة رائد سلمان133511

60إعدادية2الحر12688كربالءأنبىمنتىه عبد علي552029

61إعدادية2الحر12688كربالءأنبىلقاء هادي علوان148968

62إعدادية2الحر12688كربالءأنبىنور يارس محمد96520

63إعدادية2الحر12688كربالءأنبىهدى حيدر مظلوم158479

64إعدادية2الحر12688كربالءأنبىنورة حاكم ثامر529944

65إعدادية2الحر12688كربالءأنبىغفران محمد جبار133558

66إعدادية2الحر12688كربالءأنبىنورالهدى حبيب منغر133684

67إعدادية2الحر12688كربالءأنبىايمان شاكر هادي469526

68إعدادية2الحر12688كربالءأنبىاية هاشم حسن503214

69إعدادية2الحر12688كربالءأنبىزهراء جاسم كامل133077

70إعدادية2الحر12688كربالءأنبىهدى احمد رحيمة314916

71إعدادية2الحر12688كربالءأنبىارساء عدنان حسن469775

72إعدادية2الحر12688كربالءأنبىاخالص محمد رجة133093

73إعدادية2الحر12688كربالءأنبىفاطمة نايف شناوة314904

ن157905 74إعدادية2الحر12688كربالءأنبىزهراء عامر عبدالحسير

75إعدادية2الحر12688كربالءأنبىنور عمار يارس156332



76إعدادية2الحر12688كربالءأنبىنور صباح جهاد133630

ن عبدالكاظم نعمان133626 77إعدادية2الحر12688كربالءأنبىياسمير

78إعدادية2الحر12688كربالءأنبىجنان نعمة غليس133658

79إعدادية2الحر12688كربالءأنبىنورالهدى هادي حميد153815

80إعدادية2الحر12688كربالءأنبىتف  جاسم كريم314885

81إعدادية2الحر12688كربالءأنبىايمان رعد طاهر149044

82إعدادية2الحر12688كربالءأنبىزهراء حسن محمد152877

83إعدادية2الحر12688كربالءأنبىزهور ريسان علوان314889

84إعدادية2الحر12688كربالءأنبىزهراء حاتم كاظم149954

85إعدادية2الحر12688كربالءأنبىزهراء صباح حسن157661

86إعدادية2الحر12688كربالءأنبىزينب جي  صالح297912

87إعدادية2الحر12688كربالءأنبىاية جاسم كريم314887

88إعدادية2الحر12688كربالءأنبىفواطم صالح جاسم295389

ن133640 ن جالل حسير 89إعدادية2الحر12688كربالءأنبىام البنير

90إعدادية2الحر12688كربالءأنبىهبة سلمان نارص158153

91إعدادية2الحر12688كربالءأنبىهدى زين كاظم152119

مريم خالد علي314899
92إعدادية2الحر12688كربالءأنبى

ن غانم158290 93إعدادية2الحر12688كربالءأنبىمريم عبدالحسير

94بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىفريال مانع مكسور157969

95بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىصبا هالل جي 148634

96بكالوريوس2الحر12688كربالءأنبىكفاية عبد محيل134215

97دبلوم2الحر12688كربالءأنبىليل عبيد سلطان561141

98دبلوم2الحر12688كربالءأنبىهناء عبدزيد مهدي314832

99إعدادية2الحر12688كربالءأنبىزينب طعيم محمد148679

100إعدادية2الحر12688كربالءأنبىزهرة محمد عبود151806

ن محمدصادق303488 1ماجستير2العامل12689كربالءذكراحمد عبدالمعير

2ماجستير2العامل12689كربالءذكرصادق عبداالمير كريم37504

3ماجستير2العامل12689كربالءذكرمصطفن يوسف عباس527570

4ماجستير2العامل12689كربالءذكرعلي ناجح مهدي303544

5بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرجمعه جهاد سيف303572

6بكالوريوس2العامل12689كربالءذكربهاء عبدعون رحيم532762

7بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمد عبد عجيل71972

8بكالوريوس2العامل12689كربالءذكررائد جميل عبد134299

9بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرنصير كريم عبدالزهرة259071

10بكالوريوس2العامل12689كربالءذكراحمد لطيف جياد37759

11بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعباس شدهان متعب527572

12بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمد هادي مجيد543898

ن37728 13بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعباس فاضل حسير

14بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحيدر فالح حسن37821

15بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرفائز فؤاد مصطفن484431

16بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرسماح مهدي كاظم527576

17بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمهند حمزة عبدالعظيم37857

18بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرباسم محمد ركن71655

19بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرناجح محمد مهنة72310

20بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحامد جبار هادي221766

21بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعبدالرحمان زبالة مطر259014

22بكالوريوس2العامل12689كربالءذكررافد هاتف جواد350085

23بكالوريوس2العامل12689كربالءذكررسول كحيط عبدهللا134467

24بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمرتضن هدام زغير543922



25بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحمزة جي  محسون543897

26بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحيدر علي مهدي259180

27بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمود جميل احمد37744

28بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمد مهبن كريم303500

ن فتان303559 29بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعلي عبدالحسير

ن72109 30بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرماهر وليد حسير

31بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمد عبدالزهره مشهد37285

ن هادي راهي37800 32بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحسير

33بكالوريوس2العامل12689كربالءذكراحمد ناظم جريو527582

34بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمنتظر كاظم فليح221805

35بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرسعد هادي عبدالسادة37474

ن72048 غام فاضل حسير 36بكالوريوس2العامل12689كربالءذكررصن

37بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحيدر محمد عبدالجبار221792

38بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمصطفن جاسم محمد303466

39بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرانور مؤيد هادي527573

ن عباس41633 40بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرانور حسير

ي37313
ن
41بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمرتضن داخل صاف

42بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرميثم كريم ساجت303530

43بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرصادق كامل فليح37171

44بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمرتضن رياض محمد37490

45بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمقداد عزيز ابراهيم527579

ن هاشم37356 46بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرباسم حسير

47بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرصفاء حافظ نعمة37397

48بكالوريوس2العامل12689كربالءذكريوسف محمد وطبان560679

49بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعلي صباح حبيب37596

50بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمنتظر فالح جبار529961

51بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعلي نور عبداالمير37461

ن حسن37629 52دبلوم2العامل12689كربالءذكرحيدر حسير

53دبلوم2العامل12689كربالءذكرعلي كاظم حمزة37412

54دبلوم2العامل12689كربالءذكرمناف عبدالسالم عبدالزهرة71797

55دبلوم2العامل12689كربالءذكرعلي مهدي حسن221763

56دبلوم2العامل12689كربالءذكرفاضل عبدالعباس محمد303428

ن محمد72006 57دبلوم2العامل12689كربالءذكرقضي ياسير

58دبلوم2العامل12689كربالءذكرمحمد عبدالحر يونس37885

59دبلوم2العامل12689كربالءذكرعلي كريم علي41540

ي محمد موس37184
60دبلوم2العامل12689كربالءذكرهابن

61دبلوم2العامل12689كربالءذكرحسن لطيف جياد259006

62دبلوم2العامل12689كربالءذكريارس محمد نارص527578

ن جميل احمد37612 63دبلوم2العامل12689كربالءذكرحسير

64دبلوم2العامل12689كربالءذكرعلي غانم علوان532761

 علي عودة37778
ن 65دبلوم2العامل12689كربالءذكرحسير

66دبلوم2العامل12689كربالءذكرعلي فاضل محمود71841

67دبلوم2العامل12689كربالءذكرمحمد عبدالعباس عبدالسادة527583

68دبلوم2العامل12689كربالءذكرمحمد تكليف منديل71690

69دبلوم2العامل12689كربالءذكرعلي عبداالمير كريم71756

70دبلوم2العامل12689كربالءذكراسامة صاحب عبيد37197

71دبلوم2العامل12689كربالءذكرعالء عباس محمدعلي303600

72دبلوم2العامل12689كربالءذكرحسام صاحب عبيد37871

73دبلوم2العامل12689كربالءذكررعد كاظم حمزة37837



ن527575 74دبلوم2العامل12689كربالءذكرحيدر محمدعلي امير

75دبلوم2العامل12689كربالءذكرعلي محمد عبدالجبار37706

ن37686 76دبلوم2العامل12689كربالءذكرمحمد وليد حسير

77دبلوم2العامل12689كربالءذكرزمن كريم رضيوي221812

78دبلوم2العامل12689كربالءذكرعباس كريم علي41579

79دبلوم2العامل12689كربالءذكرقيض رحيم حبيب37428

80إعدادية2العامل12689كربالءذكرعلي مردان علوان221770

81إعدادية2العامل12689كربالءذكرعباس بوش كشاش37523

82إعدادية2العامل12689كربالءذكرمسلم محمد موس527574

83إعدادية2العامل12689كربالءذكرهيثم عزيز جبير543896

ن558245 84إعدادية2العامل12689كربالءذكرجاسم شهيد حسير

85إعدادية2العامل12689كربالءذكركريم فري    ح شمران177221

يف احمد527580 86إعدادية2العامل12689كربالءذكراسامة رسر

87إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمد بدر عبدالرضا265242

88إعدادية2العامل12689كربالءذكرميثاق عزيز ابراهيم527597

89إعدادية2العامل12689كربالءذكرمهند يحبر صالح259158

1بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعبدهللا حسن عبدعلي527546

2بكالوريوس2العامل12689كربالءذكراحسان هادي راهي37030

3بكالوريوس2العامل12689كربالءذكريوسف رياض محمد36751

4بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمد موفق جعفر78103

5بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمد عباس رشيد73245

6بكالوريوس2العامل12689كربالءذكركرار جواد كاظم527554

7بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعلي حسن كاظم304178

8بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمخلد بدر مزهر77664

ن عبدالحليم يارس76265 9بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحسنير

10بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعلي تكليف منديل304026

11بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمنتظر موس محمود37104

12بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعباس جاسم عبدالسادة76448

13بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرليث رعد عباس532759

14بكالوريوس2العامل12689كربالءذكررسول ثامر رسول529932

15بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعمار عماد محمد259052

16بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعبدنور حسن عبدعلي527552

17بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمرتضن عباس جهادي76155

18بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرجالل كاظم عراك304254

19بكالوريوس2العامل12689كربالءذكراحمد محمد حميد259068

20بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعلي عبدالفتاح عبدالحميد259327

21بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرصالح جبار هادي41690

ي78193 22بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرناظم حمزة راج 

ن هاتف جواد36668 23بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحسنير

24بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرصادق باسم عبدعلي304241

25بكالوريوس2العامل12689كربالءذكراسالم سعيد نوري36867

26بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمد كامل عبيد221849

ن221881 27بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرجعفر علي حسير

28بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرهشام علي عبدالعباس304193

ن77455  علي حسير
ن 29بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحسير

30بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعلي كريم عباس76306

31بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعلي فاضل حمزة259044

32بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعلي صباح عبدالسادة36744

ي304201 33بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرامير نجاح مير



34بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعالء محمد سلمان72967

35بكالوريوس2العامل12689كربالءذكراحمد رحيم حبيب36991

36بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمرتضن عبدالمهدي خليل88329

 علي قحطان221866
37بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمصطفن

غام فليح جبار78252 38بكالوريوس2العامل12689كربالءذكررصن

39بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرطه فاضل عبدزيد36769

40بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمد جميل احمد36758

41بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرسجاد غالي خنياب73584

42بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحيدر جواد كاظم527551

43بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمحمد سعيد نوري259238

ن مؤيد مصطفن221737 44بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحسنير

45بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمصطفن عبدالمهدي خليل78211

ى527549 46بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعامر نجاح مير

47بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرمجتب  حسن داخل527542

48بكالوريوس2العامل12689كربالءذكركرار سعد جاسم41763

49بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرحسن عبدالحميد عدنان37089

50بكالوريوس2العامل12689كربالءذكراحمد كاظم تومان221838

ن حسن73944 51دبلوم2العامل12689كربالءذكركرار امير

ن221741 52دبلوم2العامل12689كربالءذكرضياء علي حسير

53دبلوم2العامل12689كربالءذكراحمد عبدالحليم يارس74351

54دبلوم2العامل12689كربالءذكرمحمد ناجح محمد78183

ي محمد36781
55دبلوم2العامل12689كربالءذكرعلي عبدالغبن

56دبلوم2العامل12689كربالءذكركاظم حيدر جمعة76763

57دبلوم2العامل12689كربالءذكرمنتظر موفق فاضل527540

ن77586 58دبلوم2العامل12689كربالءذكرمحمد علي حسير

ي530032
59دبلوم2العامل12689كربالءذكراحمد عيس سبب 

60دبلوم2العامل12689كربالءذكرمحمد شهيد عبداالمير73384

ي37041
ن
61دبلوم2العامل12689كربالءذكرسيف عبود صاف

62إعدادية2العامل12689كربالءذكرنور سالم عباس74156

63إعدادية2العامل12689كربالءذكرحيدر باسم فاهم543923

ن74269 64إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمد هادي عبدالحسير

65إعدادية2العامل12689كربالءذكركرار علي عبدالحمزة36924

66إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسن ناجح محمد78171

67إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمد حيدر عجمي74580

ي530009
68إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمد عيس سبب 

69إعدادية2العامل12689كربالءذكرعالء عبادي جبار36807

70إعدادية2العامل12689كربالءذكرمصطفن وهاب رزاق304163

71إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمدعلي مهدي فلخي73095

ن41735 72إعدادية2العامل12689كربالءذكرامجد علي حسير

73إعدادية2العامل12689كربالءذكراحمد حسن احمد74025

74إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمد هادي جياد77249

75إعدادية2العامل12689كربالءذكراسعد جواد كاظم36894

76إعدادية2العامل12689كربالءذكرهاشم كريم عبد77733

ن74213 77إعدادية2العامل12689كربالءذكرسجاد نجاح حسير

78إعدادية2العامل12689كربالءذكرمصطفن مجيد مردان527534

79إعدادية2العامل12689كربالءذكرعبدهللا فارس هادي74250

80إعدادية2العامل12689كربالءذكرجالل خضير عباس527559

81إعدادية2العامل12689كربالءذكرمنتظر عدنان عبدالهادي76223

82إعدادية2العامل12689كربالءذكرعلي عبدالحليم يارس76111



83إعدادية2العامل12689كربالءذكرباقر اياد علي527541

84إعدادية2العامل12689كربالءذكراحمد قحطان عدنان72996

ن كاطع532763 85إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمد حسير

86إعدادية2العامل12689كربالءذكرعلي عدنان عبدالكاظم530004

87إعدادية2العامل12689كربالءذكرمجتب  فالح جبار527536

88إعدادية2العامل12689كربالءذكرامجد محمد حسن73876

89إعدادية2العامل12689كربالءذكرعلي محمد طارق543924

90إعدادية2العامل12689كربالءذكراحمد طالب عبيد76019

91إعدادية2العامل12689كربالءذكرعبدهللا غانم علوان532749

92إعدادية2العامل12689كربالءذكرحيدر رائد جميل134508

93إعدادية2العامل12689كربالءذكرامير محمد معضي36853

94إعدادية2العامل12689كربالءذكرمرتضن مجيد مردان304230

95إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسن محمد خلف530023

ن74260 96إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحسن هادي عبدالحسير

97إعدادية2العامل12689كربالءذكركرار علي قحطان221873

98إعدادية2العامل12689كربالءذكرمرتضن حميد محسن76898

99إعدادية2العامل12689كربالءذكرمصطفن حسن داخل527532

ن عذال محسن503044 100إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسير

101إعدادية2العامل12689كربالءذكرمقتدر حيدر كاظم532757

ن كامل عبد221861 102إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسير

103إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمد ايوب محمد76071

104إعدادية2العامل12689كربالءذكرعلي هادي احمد78231

ن عالء حمزة304036 105إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسير

ن469335  علي عبدالحسير
ن 106إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسير

 اياد علي527547
ن 107إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسنير

108إعدادية2العامل12689كربالءذكرحيدر فاضل روضان74405

 جي  محسون76249
109إعدادية2العامل12689كربالءذكرمصطفن

110إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسن حميد علي527569

111إعدادية2العامل12689كربالءذكرمرتضن عصام فاضل527556

112إعدادية2العامل12689كربالءذكريونس حيدر كامل134614

113إعدادية2العامل12689كربالءذكرحمزة نعمة حمزة74237

114إعدادية2العامل12689كربالءذكراحمد هادي علوان76658

115إعدادية2العامل12689كربالءذكرمنتظر قضي عزيز77822

116إعدادية2العامل12689كربالءذكراحمد اياد محمود304105

117إعدادية2العامل12689كربالءذكرمصطفن محمد عبد36622

ن76824 118إعدادية2العامل12689كربالءذكرمنتظر حبيب حسير

119إعدادية2العامل12689كربالءذكرحيدر جواد كاظم77292

120إعدادية2العامل12689كربالءذكرمصطفن كاظم عالوي530034

 علي مهدي221739
ن 121إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسير

122إعدادية2العامل12689كربالءذكرمرتضن فاضل حسن532760

 علي طالب41711
ن 123إعدادية2العامل12689كربالءذكرحسير

 حسن تركي527538
124إعدادية2العامل12689كربالءذكرمرتضن

125إعدادية2العامل12689كربالءذكرمنتظر نزار عطية36655

126إعدادية2العامل12689كربالءذكرمرتضن عباس فاضل221874

127إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمد علي عبداالمير77152

128بكالوريوس2العامل12689كربالءذكروسيم كاظم فليح527548

129بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرعقيل طارش زهراو76342

130بكالوريوس2العامل12689كربالءذكرقاسم عبدزيد علي36829

131دبلوم2العامل12689كربالءذكرعامر عزيز جياد76577



ن37003 132إعدادية2العامل12689كربالءذكرمحمد شهيد حسير

سؤدد علي عبد303447
1ماجستير2العامل12689كربالءأنبى

2بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىمبن كريم جاسم72231

3بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىسلوى دوي    ج سلمان41666

ي72156
4بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىعذراء راهي حسوبن

5بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىتمام حمزة عبدهللا71889

6بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىرسور خشان صالح534184

7بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىانتصار محمد عباس37649

8بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىارساء محمد عطيه37670

ن37374 هبه علي حسير
9بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبى

10بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىزينب عزيز جبير532751

11بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىزينة جميل شيحان221760

12بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىفاطمة نعمة عبد532752

13بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىانتظار رشيد صبيح303590

14بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىزينب سعود عبد527571

هللا37906 15بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىدعاء عادل خير

16دبلوم2العامل12689كربالءأنبىزينب هادي موس37442

ن558242 دعاء علي حسير
17دبلوم2العامل12689كربالءأنبى

18دبلوم2العامل12689كربالءأنبىرواء هادي مزعل543921

19دبلوم2العامل12689كربالءأنبىارساء عبداالمير جاسم134415

20دبلوم2العامل12689كربالءأنبىسعدية عبد محمد134446

21دبلوم2العامل12689كربالءأنبىغدائر فليح جبار72274

22دبلوم2العامل12689كربالءأنبىارساء جعفر علي527581

23دبلوم2العامل12689كربالءأنبىفاديه بقال حمود527577

24دبلوم2العامل12689كربالءأنبىسعاد عباس حداوي37386

25دبلوم2العامل12689كربالءأنبىزهرة ابراهيم مراد345862

26دبلوم2العامل12689كربالءأنبىسهام عبدالرضا راهي71599

ي عبدالحسن259134
27إعدادية2العامل12689كربالءأنبىجنان راضن

28إعدادية2العامل12689كربالءأنبىقاهرة كاظم غافل221762

اطياف علي صاحب221746
1ماجستير2العامل12689كربالءأنبى

2ماجستير2العامل12689كربالءأنبىهديل صالح هادي556872

3بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىزينة حميد عبيد73545

ايمان جعفر علي76399
4بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبى

5بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىجنان حيال عطار76176

هبة مكي جابر73792
6بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبى

7بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىهدى هادي كريم73349

ي73638
8بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىزينب رزاق راضن

9بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىزهراء حسن جهادي304074

ن قاسم304117 10بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىامنه حسير

11بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىحوراء عبدالخالق حسن527555

12بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىفاطمة احمد خضير36816

ن كاظم37080 13بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىرشا حسير

ن محمد حسن36335 14بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىبنير

15بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىدعاء عدنان عبدالهادي37018

16بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىدعاء كريم فري    ح134625

17بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىرؤى حمزة كريم304018

18بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىسها سالم عبدزيد77847

ي76362 زهراء احمد لعيب 
19بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبى

ن36684 20بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىسهام هادي عبدالحسير



21بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىنور جي  محسون73306

22بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىرسل هاشم فليح304150

23بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىرويده ثامر عبدالحليم78176

24بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىدعاء محمد عبد36731

25بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىتمارا ميثم محسن77330

26بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىحوراء جاسم محمد63116

27بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىندى عائد حلواص73496

28بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىأرساء جواد كاظم78150

29بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىحوراء عباس رشيد74686

ي543927 30بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىايمان كاظم ناج 

31بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىسخ  سعد عبد76697

32بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىهبة عجمي محمد386681

33بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىاية عبدالمجيد محمدرضا304136

34بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىفاطمة كريم فري    ح134478

35بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىحوراء حسن جهادي72889

زمن علي عبيس527531
36دبلوم2العامل12689كربالءأنبى

 مكي جابر73705
ن 37دبلوم2العامل12689كربالءأنبىبنير

ن عماد محمد259059 38دبلوم2العامل12689كربالءأنبىبنير

ن76320 هدى علي حسير
39دبلوم2العامل12689كربالءأنبى

40دبلوم2العامل12689كربالءأنبىشيماء جي  محسون36937

41دبلوم2العامل12689كربالءأنبىنضال هادي جي 527553

غدير علي جاسم77368
42دبلوم2العامل12689كربالءأنبى

43دبلوم2العامل12689كربالءأنبىعذراء عيدان جهيد76517

ن72950 44إعدادية2العامل12689كربالءأنبىنور خضير حسير

45إعدادية2العامل12689كربالءأنبىدعاء فالح قيطان259222

46إعدادية2العامل12689كربالءأنبىحوراء حيدر حبيب530016

47إعدادية2العامل12689كربالءأنبىحنان جواد كاظم221859

48إعدادية2العامل12689كربالءأنبىمارب ناجح محمد36909

49إعدادية2العامل12689كربالءأنبىفاطمة جبار حمد78203

50إعدادية2العامل12689كربالءأنبىرقية حسن هادي543926

51إعدادية2العامل12689كربالءأنبىعذراء محمد حميد259269

52إعدادية2العامل12689كربالءأنبىهدى محمد عبد36693

53إعدادية2العامل12689كربالءأنبىفاطمة طه عباس221854

54إعدادية2العامل12689كربالءأنبىدعاء هيثم عبدزيد78276

55إعدادية2العامل12689كربالءأنبىفاطمة محمد حمزة77754

56إعدادية2العامل12689كربالءأنبىرغد بشير مزعل76614

57إعدادية2العامل12689كربالءأنبىاالء جعفر رضا76944

58إعدادية2العامل12689كربالءأنبىرقية نبيل كاظم529969

59إعدادية2العامل12689كربالءأنبىسخ  هادي شاكر73674

60إعدادية2العامل12689كربالءأنبىندى عباس فاضل259255

مروة علي عباس74065
61إعدادية2العامل12689كربالءأنبى

62إعدادية2العامل12689كربالءأنبىرسل فالح قيطان77632

63إعدادية2العامل12689كربالءأنبىسكينه نبيل كاظم529982

رقية محمد عبدالعالي543925
64إعدادية2العامل12689كربالءأنبى

65إعدادية2العامل12689كربالءأنبىارساء نزار عطية74305

66إعدادية2العامل12689كربالءأنبىفاطمة سهيل صيهود259300

67إعدادية2العامل12689كربالءأنبىاسالم حاكم ثامر527529

ق هاشم كاظم78035 68إعدادية2العامل12689كربالءأنبىاستي 

ن532758 69إعدادية2العامل12689كربالءأنبىحنان طالب حسير



70بكالوريوس2العامل12689كربالءأنبىانعام حسن يوسف78162

71دبلوم2العامل12689كربالءأنبىشيماء لطيف جياد76550

1دكتوراه2االرسه32690كربالءذكرمرتضن كمال حريجة552565

2ماجستير2االرسه32690كربالءذكرجواد كاظم نارص138089

3بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمرتضن عبدالواحد موس552598

 عبدعلي552567
ن 4بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعامر حسير

ن جمعة138157 5بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرميثم عبدالحسير

6بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرنجم مهدي عباس138065

7بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرجهاد يحبر عبد138120

8بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمد ربيع مهير138103

9بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرفائز عبداالمير عباس552574

10بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكررسمد عادل جاسم362610

ن عالوي237282 11بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرحسن حسير

12بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحمد سبهان عبد202075

ن237277 13بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمازن عبدالمنعم عبدالحسير

ن138149 14بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعدنان علي حسير

15بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرحكمت عدنان حسن361465

16بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرفالح عبدالحسن عبد202282

17بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرامير محمدعلي احمد552585

18بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرحسن نعمة عبيد202157

19بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرواثق هاشم محسن351206

20بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرابراهيم خليل صالح352539

 حسن علي552572
21بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمصطفن

22بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحمد صالح عبدعلي138080

ي395531
23بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرسالم جبار راضن

24بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرهشام كريم عبدزيد137945

25بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحمد عبود كاظم552577

26بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرصالح حسن كاظم556934

27بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمصطفن كريم عبيس33048

28بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرحسن محمد حسن393392

29بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرحيدر مهدي حسن552581

30بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرسيف عمادالدين رشيد401961

31بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحمد محمد داود552406

32بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكركرار عبدالباري حميد552383

ن مصطفن393377 33بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمرتخ  حسير

34بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحمد صباح نوري551993

ي558352
35بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرزيد زيد راضن

36دبلوم2االرسه32690كربالءذكركاظم عبود جي 202284

37دبلوم2االرسه32690كربالءذكرفالح حسن محمد360782

38دبلوم2االرسه32690كربالءذكرجاسم محمد صادق402019

39دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمكصد حميد عبيس552564

40دبلوم2االرسه32690كربالءذكراحمد عبداالمير شالل137983

41دبلوم2االرسه32690كربالءذكرعالء جواد كاظم395415

42دبلوم2االرسه32690كربالءذكررفعت عبدالواحد صهيود351863

43دبلوم2االرسه32690كربالءذكرعلي جي  عطية361352

ن139834 44دبلوم2االرسه32690كربالءذكرماهر صاحب حسير

45دبلوم2االرسه32690كربالءذكراحمد عبداالمير جاسم137967

46دبلوم2االرسه32690كربالءذكرشهاب احمد هاشم139849

47دبلوم2االرسه32690كربالءذكرحيدر غفار مخي552392



48دبلوم2االرسه32690كربالءذكرسيف الدين رزاق مدفون352345

49دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمرتضن سلمان لفته138074

ن138170 50دبلوم2االرسه32690كربالءذكرماهر مالك حسير

51دبلوم2االرسه32690كربالءذكراكرم سجاد حبيب202279

52دبلوم2االرسه32690كربالءذكرعالء عبد سعدون361788

53دبلوم2االرسه32690كربالءذكرهادي محمود هادي351666

54دبلوم2االرسه32690كربالءذكرخلف محمد بدران138109

55دبلوم2االرسه32690كربالءذكرعلي حطحوط علي347059

ن فاضل361125 56دبلوم2االرسه32690كربالءذكرعلي حسير

57دبلوم2االرسه32690كربالءذكريحبر علي هادي436094

58دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمسلم مهدي علي138015

59دبلوم2االرسه32690كربالءذكرعباس عبدالستار قاسم394479

60دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمحمد سالم فرحان138056

ي عبدالواحد139809
61دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمصطفن غبن

62دبلوم2االرسه32690كربالءذكراحمد جواد كاظم139869

63دبلوم2االرسه32690كربالءذكريحبر محمد فنغش351467

ن عبدالسادة401492 64إعدادية2االرسه32690كربالءذكراحسان حسير

65إعدادية2االرسه32690كربالءذكرمحمد هاشم مصطفن349213

ن غازي202286 66إعدادية2االرسه32690كربالءذكرطه ياسير

ي555822
1بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعلي رحيم راضن

2بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعلي هاتف حمزة357021

3بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعبدالهادي حسن علي552980

4بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعلي جواد كاظم31004

5بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحسان علي صباح189343

6بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرهمام عباس جاسم402627

7بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعماد عدنان علوان31541

8بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعالء جواد كاظم402331

ن555836 9بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرحيدر علي حسير

10بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكركرار كريم عبود32228

11بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمد ابراهيم محمد555789

12بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمصطفن عالء رزاق32221

13بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعلي رشيد حميد555805

ن552600 14بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحمد ربيع حسير

15بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرحمزة هاتف حمزة356377

16بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمد عبدهللا مهدي359304

17بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعقيل جودة نارص552849

18بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمنتظر عبداالمير عباس402520

19بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكركرار خالد لهمود561651

20بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعباس ستار عبدزيد555773

21بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمدحسن كامل صالل357190

22بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمؤتمن سالم عباس402173

23بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرصفاء يارس هاشم527677

24بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكروليد احمد جبار30986

25بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرميثم فهد مصاول31805

26بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراسعد سالم محيسن32206

27بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحمد عبدالمحسن عبد32186

28بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرسعد مطشر حمزة552962

29بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمد رضا فرحان187207

 علي83042
ن 30بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعلي حسير



ن393144 31بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمد رضا حسير

 علي32232
ن 32بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحمد حسير

ن خلف552927 33بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعلي حسير

34بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرميثم جباري شنيور31063

ن يحبر عبد32200 35بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرحسير

36بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرحسام جاسم محمد31845

يف31092 37بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمد رضا رسر

38بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرزيد احمد رسول555826

39بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمد سعد حمزة400380

ن صبار357340 40بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمد حسير

ن سالم عباس402122 41بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرامير

42بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكركرار رسن كريم402423

43بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمصطفن محمد داود31878

44بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرغيث حيدر ظاهر357684

45بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمحمد مازن عبدالحسن32607

46بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمنتظر صادق محمدسعيد32265

47بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمرتضن عبداالمير عباس32213

48بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعمر عبدالكريم عبدالرسول189340

49بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمنذر عبدهللا مهدي356050

50بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرمصطفن عبدالمحسن عبد31755

51بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرسجاد قحطان عبدالحر356924

52دبلوم2االرسه32690كربالءذكراسعد حسن قاسم82834

53دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمحمد نوفل محمد496059

54دبلوم2االرسه32690كربالءذكروالء شاكر عبد31796

ن31719 55دبلوم2االرسه32690كربالءذكرليث علي حسير

56دبلوم2االرسه32690كربالءذكرنذير حسن جاسم31465

57دبلوم2االرسه32690كربالءذكرعالء شاكر عبد31782

58دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمحمد عمادالدين رشيد188739

 علي مكي552601
ن 59دبلوم2االرسه32690كربالءذكرتحسير

60دبلوم2االرسه32690كربالءذكرعادل محمد كريم32293

61دبلوم2االرسه32690كربالءذكررائد ابراهيم احمد31531

 خضير عباس552549
62دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمصطفن

63دبلوم2االرسه32690كربالءذكراحمد بسمان شنون561646

ن عمادالدين رشيد189312 64دبلوم2االرسه32690كربالءذكرحسير

65دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمصطفن بمزاز ضميل552975

66إعدادية2االرسه32690كربالءذكراوس عمران سلمان393157

67إعدادية2االرسه32690كربالءذكراحمد قادر عطية31636

68إعدادية2االرسه32690كربالءذكرمؤمل ابراهيم خليل358668

ن عبيد436121 69إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعالء حسير

70إعدادية2االرسه32690كربالءذكرداود سالم جبار32324

ن عائد خشان552834 71إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسير

72إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعلي احمد هادي32273

ي عيس82938 73إعدادية2االرسه32690كربالءذكرامجد حرب 

ي عبدالواحد31924
74إعدادية2االرسه32690كربالءذكرمنتظر غبن

 علي جي 31554
ن 75إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسير

76إعدادية2االرسه32690كربالءذكركاظم عبدالستار قاسم31594

77إعدادية2االرسه32690كربالءذكركميل علي جي 552866

78إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعلي ابراهيم احمد188680

79إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعلي قاسم مجيد552968



ن كاظم552555 80إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعلي حسير

81إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعلي السجاد شهيد مطلك32256

ي عباس393306
 
82إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعباس شوف

83إعدادية2االرسه32690كربالءذكرمحمد عباس عبدالزهرة188776

84إعدادية2االرسه32690كربالءذكرمرتضن كاظم عبود188753

85إعدادية2االرسه32690كربالءذكرامير احمد جبار83158

86إعدادية2االرسه32690كربالءذكراحمد حمزة سوادي32163

 عبدعلي مهدي358536
ن 87إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسير

88إعدادية2االرسه32690كربالءذكركرار خضير عباس561633

89إعدادية2االرسه32690كربالءذكروسام عبدالكريم عبيد82884

ن صبار552965 90إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحيدر حسير

91إعدادية2االرسه32690كربالءذكرسجاد احمد محمد32214

ن355929 92إعدادية2االرسه32690كربالءذكرمهدي رضا حسير

93إعدادية2االرسه32690كربالءذكررضا عباس كريم32156

94إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعلي مرتضن عبدالواحد552921

95إعدادية2االرسه32690كربالءذكراحمد صباح هاشم32412

96إعدادية2االرسه32690كربالءذكرضياءالدين فاضل عبدشهيد32198

97إعدادية2االرسه32690كربالءذكرمحمد علي جياد32300

98إعدادية2االرسه32690كربالءذكرامير عالء رزاق31379

99إعدادية2االرسه32690كربالءذكرسيف عباس محسن552941

ن حميد جاسم552602 100إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسير

ن جاسم محمد31827 101إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسير

102إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحيدر عبدالحميد شاكر561638

ي عيس31898 103إعدادية2االرسه32690كربالءذكراحمد حرب 

104إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعلي طالب جسوم44345

105إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعمار مسير جاسم356238

ن557091  ربيع حسير
106إعدادية2االرسه32690كربالءذكرمصطفن

107إعدادية2االرسه32690كربالءذكرامير فليح عبدالحسن400086

ن552860 108إعدادية2االرسه32690كربالءذكراحمد موس حسير

109إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسن كاظم عبدالرضا32278

110إعدادية2االرسه32690كربالءذكرامير صادق عبدزيد395446

111إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعدنان حطعوط علي552926

112إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعمار محمد كريم32313

ن عبداللطيف سعد355800 113إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسير

ن552854 114إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسن مهند حسير

ن محمد82810 115إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعلي عبدالحسير

116إعدادية2االرسه32690كربالءذكرعلي قضي هشام283592

117إعدادية2االرسه32690كربالءذكرزيد حسن محسن31870

118إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحيدر عبداالمير نعمة32146

119إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسن علي نجم552901

120إعدادية2االرسه32690كربالءذكرسجاد عبد ظاهر555764

121إعدادية2االرسه32690كربالءذكرسيف علي اسود32444

122إعدادية2االرسه32690كربالءذكركرار حسن جابر188762

123إعدادية2االرسه32690كربالءذكرسعد نجم عبد496518

ن رياض جهاد32562 124إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسير

ي عباس553018
 
125إعدادية2االرسه32690كربالءذكرنجاح شوف

126إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحسن مهدي رشيد394292

127إعدادية2االرسه32690كربالءذكرجاسم احمد هاشم30880

128بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرعباس محمد كاظم552974



129بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكرهادي قاسم هادي555775

ن31042 130بكالوريوس2االرسه32690كربالءذكراحمد كاظم حسير

131دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمهند عبد عبدعلي31775

ي ثجيل32319
132دبلوم2االرسه32690كربالءذكرعلي رفيفن

133دبلوم2االرسه32690كربالءذكرمعتصم عبد عبدعلي356815

134دبلوم2االرسه32690كربالءذكررزاق هاشم ثجيل32599

ي31158 135إعدادية2االرسه32690كربالءذكركطران طلفاح عبد النب 

ن عالوي82855 136إعدادية2االرسه32690كربالءذكرصالح حسير

137إعدادية2االرسه32690كربالءذكرحمزة جعفر زياد188664

ة عبدعون مجيد138112 1بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىسمير

2بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىفاطمة كاظم حنون138178

3بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىسوسن مالك وناس551994

4بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىميعاد عبد عطية552486

5بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىزهرة محمود كاظم350962

6بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىانوار عبدزيد منسي138107

7دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىحنان سلمان جاسم401737

8دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىزينب عبدالواحد صيهود138114

9دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىسعاد عباس عذاب552563

10دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىشيماء فرحان عبدالزهرة359757

11دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىرئدة خالد لهمود139772

12دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىمروة كاظم جساب139885

هبة علي يوسف355500
1دكتوراه2االرسه32690كربالءأنبى

2ماجستير2االرسه32690كربالءأنبىرقية صاحب عبد555843

ن552930 3بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىاسم عبدالساده حسير

4بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىرغد ابراهيم احمد189437

5بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىامل خماط عبدالزهرة31427

6بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىشهد طالب جسوم44245

ن صبار189309 7بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىدعاء حسير

8بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىغدير عبدالحسن سلمان31655

9بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىهدى نجم عبدعون561642

عبير علي ظاهر358174
10بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبى

11بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىزينة كاظم خضير32115

12بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىزهرة عبود كاظم552978

13بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىصابرين سويدان عبيد555811

14بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىعال غالب حميد401256

15بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىفضيله جبار علكم552843

16بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىارجوان سالم عباس402214

17بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىاالء سالم جبار31454

18بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىمروة سالم محمد188791

19بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىنوران عبداالمير عباس32581

غدير علي ظاهر358399
20بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبى

21بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىرونق عادل محيسن31817

22بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىارساء سالم بخيت189349

23بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىزينب عالوي عبيد552828

24بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىزهراء كريم عبد زيد189354

25بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىرواء سالم جبار32332

ن عباس552898 26بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىزينب حسير

27بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىتغريد ابراهيم احمد356696

28بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىارساء حبيب عارف555797



29بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىزينب كريم عبود31625

30بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىرسى سالم فرحان558067

31بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىرسى محمد هادي358088

32بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىوئام حسيب احمد31104

33بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىمريم قاسم اكي 82903

34بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىنورالهدى فاضل جابر30994

35بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىزهراء احمد كريم561636

36بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىدعاء حيدر كريم31606

37بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىافراح توفيق حاتم400424

38بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىفاطمة نجم عبدعون561634

39دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىساره سالم فرحان31686

 علي خليف561648
ن 40دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىبنير

41دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىنشين سلمان حكيم31615

42دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىدعاء قاسم جفات555831

43دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىزهراء كاظم خضير82868

44دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىابتسام عبدزيد منسي31859

ن علوان32236 45دبلوم2االرسه32690كربالءأنبىحوراء حسير

46إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىضخ احمد شاكر401180

47إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىعذراء حسن جابر189334

48إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىامنة صحن عباتدة552821

49إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىربا سالم منعم32616

نور علي ظاهر358274
50إعدادية2االرسه32690كربالءأنبى

51إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىنور احمد جبار32389

ي32552
52إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىغفران نايف راضن

53إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىنبأ سالم كطان31934

هجران علي عبد32284
54إعدادية2االرسه32690كربالءأنبى

55إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىاري    ج قاسم مجيد552948

56إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىارساء موس محمد402078

57إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىبان برزان صخيل555846

58إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىصفاء ابراهيم عبد561643

59إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىزينب خالد لهمود31032

60إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىرقية صباح كريم561640

61إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىبراق احمد جاسم555781

62إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىعبير ماجد رضا188645

ي عيس552857 نور حرب 
63إعدادية2االرسه32690كربالءأنبى

64إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىهاجر فاضل عبدالمحمود32168

ن357580 65إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىامنه عبدالساده حسير

66إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىميساء قاسم مجيد552967

67إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىعال سالم كطان31944

68إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىهبة احمد كريم188714

69إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىساره ظافر عبدالمحمود32137

70بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىارساء عبدالعباس حبيب31394

71بكالوريوس2االرسه32690كربالءأنبىشيماء كاظم جساب32107

اسماء احمد علي283660
72دبلوم2االرسه32690كربالءأنبى

ن32487 73إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىاسيل زهير حسير

74إعدادية2االرسه32690كربالءأنبىوداد ظاهر جواد349479

ن265490 1دكتوراه2رمضان32691كربالءذكرعلي عبداالمير عبدالحسير

2دكتوراه2رمضان32691كربالءذكرزمان صالح عبدالهادي119250

ن510967 3ماجستير2رمضان32691كربالءذكرمحمد عبدالرضا حسير



ن عباس هادي168077 4ماجستير2رمضان32691كربالءذكرحسير

5ماجستير2رمضان32691كربالءذكرمحمد رياض محمدعلي295534

6ماجستير2رمضان32691كربالءذكرهادي حمزة عبد335570

7ماجستير2رمضان32691كربالءذكرمحمد محفوظ محمدجواد347547

8ماجستير2رمضان32691كربالءذكركرار نزار نوري296296

9ماجستير2رمضان32691كربالءذكراحمد جاسم محمد544853

10ماجستير2رمضان32691كربالءذكرمنتظر ابراهيم فاضل493635

11ماجستير2رمضان32691كربالءذكرهشام فائق مهدي120413

12ماجستير2رمضان32691كربالءذكرعلي حيدر علي493192

13دبلوم عالي2رمضان32691كربالءذكرحسن هادي كهو555511

14بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعمران ظليم موس496253

15بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرماجد جميل حسن110588

16بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعادل عبدعون جالب119190

17بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعلي جواد كاظم121023

18بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرظافر عزيز اسعيد121040

19بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرلواء جعفر يوسف121217

20بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراحمد عباس هادي121203

21بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحميد حسن عبيد126843

22بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكررحيم محمد كاظم356221

23بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعالء يارس عبدالسجاد121081

24بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحازم عبداالمير رشيد110524

25بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرزمان يوسف عالوي126327

26بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسن عبدالكاظم عبودي555513

ن120932 27بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعمار جاسم عبدالحسير

28بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرفاضل عباس موس510965

ن محمدحسن مرتضن510969 29بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسير

30بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرجليل عباس جليل510868

31بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرذوالفقار محمد علي حميد141244

32بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمصطفن عصام محمد جواد121165

33بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحيدر عباس موس560680

34بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحيدر عارف صالح296369

35بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعبدالخالق عبادي كشيش119439

36بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعلي جياد حداد555506

37بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعامر نجم جزاع119330

ن493634 ن كاظم حسير 38بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسير

ن120951 39بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرسالم صاحب حسير

40بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرهمام حسن شهيد141282

41بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرفائز حبيب حمد493623

42بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراحمد بدري رحيم120771

43بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعبدالسالم عبدالشهيد علي264818

44بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعمار رضا رجب120990

45بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرسجاد فيصل حزام493670

46بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرفاضل عباس عبد185177

47بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحيدر عبداالمير رشيد291702

48بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمصطفن عدنان رشيد450740

ن فاضل137951 49بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحيدر حسير

ن450684 50بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعلي عباس حسير

ن348410 51بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرزيد علي حسير

52بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعلي جبار عباس120780



53بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمرتضن محمدحسن مرتضن348560

54بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمجتب  فاضل محمدصالح356790

ن296355 55بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد عبدالرسول حسير

56بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمنتظر صالح مصطفن168039

57بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمصطفن جابر محسن555510

58بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراحمد جواد برهي511527

59بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسام اركان عباس120725

60بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمهند محمود فتح هللا296410

ن صبار468376 61بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد تمكير

62بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكربشير جاسم محمدعلي126702

63بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحمزة جليل عبداالمير126353

64بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرصاحب جودت صاحب512251

65بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكركرار حامد حمزة510866

66بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرهمام ليث احسان121153

67بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرامير سالم وناس499570

68بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحيدر محمدمهدي جابر110490

69بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمنور خزعل عبدالحسن296326

70دبلوم2رمضان32691كربالءذكراحمد اركان دويل120968

71دبلوم2رمضان32691كربالءذكرنصيف قاسم محمد141309

72دبلوم2رمضان32691كربالءذكرقاسم عباس محسن126285

ن رزاق120858 73دبلوم2رمضان32691كربالءذكرصاحب حسير

74دبلوم2رمضان32691كربالءذكرحسن هادي جي 493704

75دبلوم2رمضان32691كربالءذكرايهاب سمير صاحب558342

ن168069 76دبلوم2رمضان32691كربالءذكرمحمود عبداالمير عبدالحسير

77دبلوم2رمضان32691كربالءذكرحيدر مسلم عمران356269

78دبلوم2رمضان32691كربالءذكرشهاب احمد كل محمد265133

79دبلوم2رمضان32691كربالءذكرعلي عبداالمير فياض119065

80دبلوم2رمضان32691كربالءذكررعد عبدعلي عنوس157779

81دبلوم2رمضان32691كربالءذكراحمد ابراهيم هزاع141252

ن عبداالمير فياض119101 82دبلوم2رمضان32691كربالءذكرحسنير

83دبلوم2رمضان32691كربالءذكرحيدر عباس عبداالمير496330

84دبلوم2رمضان32691كربالءذكراحمد مقداد يوسف493143

 علي348534
ن 85دبلوم2رمضان32691كربالءذكرحيدر حسير

86دبلوم2رمضان32691كربالءذكرحيدر مظلوم مطر496383

87دبلوم2رمضان32691كربالءذكرحيدر نعمة حمود493631

88دبلوم2رمضان32691كربالءذكرمحمد احمد جواد121141

89دبلوم2رمضان32691كربالءذكرمؤيد باسم محمد265190

90دبلوم2رمضان32691كربالءذكرمهند صالح زغير510973

91دبلوم2رمضان32691كربالءذكريوسف يعقوب يوسف296040

92دبلوم2رمضان32691كربالءذكرمرتضن كريم محمد493209

93دبلوم2رمضان32691كربالءذكرليث رعد عبدالعزيز185197

94دبلوم2رمضان32691كربالءذكررضا محمد حسن540849

95دبلوم2رمضان32691كربالءذكرعرفان جواد علي119421

96إعدادية2رمضان32691كربالءذكرليث عادل محمدعلي390361

97إعدادية2رمضان32691كربالءذكرحيدر عباس علي123817

98إعدادية2رمضان32691كربالءذكرخضير عباس تركي121250

99إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعالء ابراهيم هزاع121114

100إعدادية2رمضان32691كربالءذكراياد هاشم عباس404559

101إعدادية2رمضان32691كربالءذكروحيد فاهم وحيد510907



102إعدادية2رمضان32691كربالءذكرخليل ابراهيم علي126554

ي493676 ن صي  1ماجستير2رمضان32691كربالءذكرعلي حسير

2بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد عبدالعالي عبدالمهدي348510

3بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرغيث عبدالمهدي عبدالرحمن296469

ن155602  علي عبدالحسير
4بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمصطفن

5بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكربهاء عباس هاشم152267

ن هاشم190288 6بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرهاشم حسير

7بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراكرم فالح محمد155400

8بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمرتضن فوزي عباس493138

9بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرامير حيدر مهدي155699

10بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراحمد حسن عطية168064

11بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكررائد توفيق نارص151834

12بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحيدر اياد هدام185204

13بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد رعد عبداالمير158838

14بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحذيفة عادل محمدصالح155414

15بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد مصطفن حمود167981

16بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمود احمد محمد157729

17بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعالء فائز جمال264958

18بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحيدر هادي كهو555515

ن هاشم190298 19بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراحمد حسير

20بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعامر علي موس158867

21بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد يوسف حسن348546

ن خضير عباس152724 22بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسير

23بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد عامر جبار159188

24بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرزين العابدين عادل محمدصالح155659

ن154888 25بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراحمد كاظم حسير

26بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمنتظر عبدالرضا احمد155201

ن493680 ن عالءالدين حسير 27بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسير

28بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد شهيد حميد185172

يف264852 29بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرفرات عبداالله رسر

ن151111 ن رزاق حسير 30بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسير

ن ليث احسان151057 31بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسير

32بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرامير ابراهيم حيدرعلي158803

 محمدعلي510918
ن 33بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعالء تحسير

ن510901 34بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكريوسف محمد حسير

35بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراحمد عبداالمير عبود152696

36بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسن صباح نوري493135

37بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمدعلي ليث طالب296081

38بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسام رسحان دخل555604

ن264747 39بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرامير مالك حسير

40بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد سمير صاحب155969

41بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمصطفن كمال اياد500919

42بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرحسن عبدالواحد محمدعلي493153

43بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمرتضن فائز محمد155158

44بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمصطفن قيس يوسف493196

45بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمحمد ماجد محمود264784

46بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكركرار رافع كاظم265503

47بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراحمد عيس كامل510974

 علي157749
ن 48بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكركرار حسير



49بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرمهدي صالح عباس493118

ن493682 50بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكراحمد علي عبدالحسير

 علي جعفر510909
ن 51دبلوم2رمضان32691كربالءذكرحسير

52دبلوم2رمضان32691كربالءذكروالء جايش كهو158693

53دبلوم2رمضان32691كربالءذكرحيدر محمد عبدالزهرة158978

54دبلوم2رمضان32691كربالءذكرمصطفن عبدالصمد كاظم527523

ن محمد553131 55دبلوم2رمضان32691كربالءذكرعلي عبدالحسير

56دبلوم2رمضان32691كربالءذكرباقر حسون مطشر348594

ن محمد جاسم152572 57إعدادية2رمضان32691كربالءذكرحسير

58إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعلي حامد شاكر155805

59إعدادية2رمضان32691كربالءذكرسجاد جليل ناهي264968

60إعدادية2رمضان32691كربالءذكرضياء حيدر رضا493125

61إعدادية2رمضان32691كربالءذكراسامة عباس فاضل151888

62إعدادية2رمضان32691كربالءذكرحمودي جليل ناهي264975

63إعدادية2رمضان32691كربالءذكرحيدر محمد عطية540860

ن264919 64إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمحمد عادل حسير

ي محمد155352 65إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمحمد صي 

ن عبدالرضا540837 66إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمحمد حسير

67إعدادية2رمضان32691كربالءذكرباقر هاشم عبدهللا540851

68إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمهيمن فارس واصف155082

ن صباح155548 69إعدادية2رمضان32691كربالءذكرجعفر حسير

 محمدعلي510917
ن 70إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمحمد تحسير

71إعدادية2رمضان32691كربالءذكراحمد محمد علي264866

72إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعلي جليل عبداالمير185189

73إعدادية2رمضان32691كربالءذكرباقر والء كريم32227

74إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمصطفن جاسم محسن155435

ن496228 ن حميد حسير 75إعدادية2رمضان32691كربالءذكرحسير

76إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعباس فاضل محمود151801

77إعدادية2رمضان32691كربالءذكروسيم رضا عبدالعباس152893

78إعدادية2رمضان32691كربالءذكرامجد عبداالمير جاسب493721

79إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمهدي حسن علي348427

ي محمد154936 80إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعلي صي 

81إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمصطفن محمد جاسم151213

ن151696 82إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمحمد عبدالكريم عبدالحسير

83إعدادية2رمضان32691كربالءذكرجواد عبدالرسول جواد356650

84إعدادية2رمضان32691كربالءذكركرار جاسم موس355200

85إعدادية2رمضان32691كربالءذكرحسن كريم زايد157069

ي484443 86إعدادية2رمضان32691كربالءذكراحمد هاشم ناج 

87إعدادية2رمضان32691كربالءذكربهاء حيدر رضا493109

88إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعلي سالم عيس156990

89إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعلي رياض رحيم560720

90إعدادية2رمضان32691كربالءذكركرار حيدر خزعل155745

91إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمحمد رياض رحيم560767

92إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعلي ابراهيم علي151027

93إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعباس صالح مصطفن154876

94إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعباس جليل عبداالمير185186

95إعدادية2رمضان32691كربالءذكرهمام فائق مهدي157517

 علي296009
ن 96إعدادية2رمضان32691كربالءذكرامير حسير

97إعدادية2رمضان32691كربالءذكرامير علي جاسم151342



ن حيدر شاكر296507 98إعدادية2رمضان32691كربالءذكرحسير

ن348363 99إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمهدي علي حسير

ن خضير151491  حسير
100إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمصطفن

101إعدادية2رمضان32691كربالءذكرسجاد محمد عبدعون157438

ن152848 102إعدادية2رمضان32691كربالءذكرحيدر اسامة حسير

ن264770 ن سعد حسير 103إعدادية2رمضان32691كربالءذكرحسير

104إعدادية2رمضان32691كربالءذكرذوالفقار حيدر قحطان510863

105إعدادية2رمضان32691كربالءذكرجعفر صادق علي155854

106إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمحمد كريم زايد158761

107إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمحمد عبداالمير عليوي155933

108إعدادية2رمضان32691كربالءذكركرار عباس هاشم185239

109إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعباس سامي جميل155131

110إعدادية2رمضان32691كربالءذكرمحمد ساجت حميد151631

ن جاسم155274 111إعدادية2رمضان32691كربالءذكرعبدهللا عبدالحسير

112بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرليث عبود كاظم152369

113بكالوريوس2رمضان32691كربالءذكرعبدالستار جبار عباس296168

114دبلوم2رمضان32691كربالءذكرعباس محمدهادي عباس151145

115دبلوم2رمضان32691كربالءذكرخالد عبدالرزاق رسول155523

ن121097 1دكتوراه2رمضان32691كربالءأنبىشميم جميل حسير

2ماجستير2رمضان32691كربالءأنبىرشا ابراهيم هزاع237332

3ماجستير2رمضان32691كربالءأنبىحوراء كاظم جواد355986

4ماجستير2رمضان32691كربالءأنبىسميه عبداالله رشيد510964

ى احمد هاشم493675 5بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىبشر

سعدية محمدعلي حمزة141267
6بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

مديحة علي كريدي496917
7بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

8بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزينب كاظم جواد558232

9بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىرجاء عبدالكاظم جبار237319

10بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىسهيلة جبار مطر126621

11بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىضخ خالد مطلك141276

12بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىامنة عبداالمير حميد554218

وسن علي عبيد544964
13بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

14بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىسعاد صباح غازي500924

15بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىهيفاء سلمان موس119291

16بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىشيماء هادي جعفر493177

سيماء علي كاظم510911
17بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

18بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىامان شاكر اسماعيل558238

19بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىسعاد عبيد عطوان185193

20بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىابتسام عبود موزة510972

21بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىهديل عقيل مسلم120542

22بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىمريم خليل محمد124856

ن121189 23بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىشيماء حميد حسير

زهراء علي موس120687
24بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

25بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىرغدة رياض محمدصالح558234

26بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىسمية كاظم فهد141260

27بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىهديل فائق مهدي121062

28دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىهيفاء جزاع طالل349095

29دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىهدى قاسم محمد126217

30دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىايمان سعدي مهدي493618

31دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىحوراء موس كامل168045



32دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىمريم مصطفن محمدصادق510890

زهراء جواد علي159047
33دبلوم2رمضان32691كربالءأنبى

34دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىزينب الحوراء رزاق عبيد296742

ن120454 35دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىسارة صاحب حسير

 محمدعلي168056
ن 36دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىزهراء عبدالحسير

37إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىغفران موس حسن558313

هويدة صالح علي493684
38إعدادية2رمضان32691كربالءأنبى

ن كاظم295881 39إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىامال امير

ن سعد منصور151084 1ماجستير2رمضان32691كربالءأنبىميامير

2ماجستير2رمضان32691كربالءأنبىفاطمة جاسم محمد546826

3بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىاية حيدر قحطان484433

4بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىايمان هاشم شنور150920

ن عبدهللا501523 5بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىابرار ياسير

6بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزهراء هادي جعفر502995

7بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىازهار جبار عباس158663

رقيةالزهراء احمد محمدعلي265009
8بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

9بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىرؤى ماجد عبدالحميد155785

رجاء حيدر علي493746
10بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

11بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىغفران عبدهللا عبد159205

12بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزهراء رضا حميد510905

13بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىعلياء حمد دوي    ح167973

يف265481 14بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىرند عبداالله رسر

15بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزينب حامد ابوشنة158426

دعاء عماد علي346032
16بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

17بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىارساء علي موس156099

18بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىمريم حميد عمران348578

يف264837 19بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىداليا عبداالله رسر

ي محمد155068 20بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىاالء صي 

21بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىسحر صالح زغير143042

22بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىندى فوزي جميل493172

زهراء علي عبيس527568
23بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

24بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىهبة هللا نصيف قاسم167996

25بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزهراء جعفر محسن157900

 محمدعلي510920
ن 26بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىعال تحسير

27بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزهراء محمد حسن155143

مروة علي عبدالحسن155475
28بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

ي منصور152652 29بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزينب مير

30بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىرقية سليم محمد155374

ن سلمان167988 31بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىشيماء حسير

32بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىسارة جودت صاحب405428

33بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىتغريد جي  نعمة155124

ي151727 34بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىهدى باسم ناج 

ن156055 35بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىايمان صاحب حسير

36بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىمروة جاسم محمد313271

37بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىارساء علي عبدالحسن155495

سماح علي عبدالحسن155452
38بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

39بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىنبا عباس قاسم359079

40بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىمروة حميد عمران348569

41بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىتف  احمد محمد157187



42بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىمريم كاظم نجم347602

43بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىدعاء خليل ابراهيم155829

حوراء علي جاسم510869
44بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

45بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزينة خليل عبدالرسول155561

46بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىارساء افضل نارص55221

47بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىخنساء حيدر سالم295658

ن155168 48بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىاثار جمعة حسير

فاتن حميد تركي157860
49بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

حوراء علي عبد493728
50بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

51بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىرغد خضير عباس493186

52بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزهراء موس كامل168048

53بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىجمانة ميثم محمدجواد154925

ن158945 54بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىرشا عباس عبدالحسير

ن حليم شبالوي156120 55بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىحنير

56بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىفاطمة محمد قحطان484436

57بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىزهراء خليل ابراهيم155113

58بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىهبة توفيق عبدسجاد155588

ن عدنان كاظم295719 59بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىحنير

60بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىنبأ عبداالمير بدر540843

61بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىحوراء حيدر سالم295758

زهراء علي عبادي152753
62بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبى

ن158727 63دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىزهراء عباس حسير

64دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىحوراء عبداالمير عجيل155911

65دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىهدى فاضل عبدالعباس553132

66دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىهدى احمد محمد154859

 احمد تركي157557
ن 67دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىياسمير

68دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىنورالهدى حسون مطشر510888

69دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىحوراء مهدي صالح154909

70دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىزينب حمزة وحيد359025

71دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىزهراء عبداالمير عجيل155883

حوراء احمد علي510985
72إعدادية2رمضان32691كربالءأنبى

73إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىهدى رسحان دخل555601

ن155310 74إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىرقية حميد حسير

75إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىعال طه عبدالصاحب77677

76إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىزينب علي عبد493095

77إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىكوثر حسون مطشر510897

ايات علي عبدالحسن158262
78إعدادية2رمضان32691كربالءأنبى

79إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىنرجس عباس عليوي493146

80إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىرقية جاسم محمد546249

ن غثيث510916 ن عبدالحسير 81إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىبنير

82إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىتف  حامد ابوشنة264892

ن صالح265071 83إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىمريم حسير

84إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىاالء حامد حمزة510876

85إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىغسق رزاق عبيد296438

86إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىحوراء عامر خليل295948

87إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىاسماء سالم حسن348321

88إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىفاطمة نصيف قاسم155246

89إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىنورة رضا حميد510904

ن حسون157126 90إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىغفران حسير



نور علي جاسم296232
91إعدادية2رمضان32691كربالءأنبى

92إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىمرتخ  حامد ابوشنة264947

ن158906 93إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىنرجس فالح حسير

ن جميل شيحان152929 94إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىميامير

95إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىرقية حسون مطشر510894

96إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىفاطمة عبدالمجيد عبدالحميد156017

97إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىشهد خضير عباس151984

98إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىكوثر موس كامل185228

ن ارحيم264808 99إعدادية2رمضان32691كربالءأنبىزهراء حسير

100بكالوريوس2رمضان32691كربالءأنبىنهلة حاكم كاظم493162

101دبلوم2رمضان32691كربالءأنبىحوراء عبدالمجيد سعيد155231

1دكتوراه2باب بغداد32692كربالءذكرمنير عبدالعالي عباس168199

 محمود علي498480
2دكتوراه2باب بغداد32692كربالءذكرمثبن

3دكتوراه2باب بغداد32692كربالءذكرعمار حسن عبدالزهرة498903

4ماجستير2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر فاضل عبدالرضا355772

ن497509 5ماجستير2باب بغداد32692كربالءذكرحسام محمد حسير

6ماجستير2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر رضا علي167747

7ماجستير2باب بغداد32692كربالءذكرمصطفن شاكر حسن148494

ن354506 8بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرسعد كريم حسير

9بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرهاشم جواد كاظم498216

10بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعلي حسن جعاز401188

11بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرفراس نزار نعمة401423

12بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراحمد عبدالحمزة اسماعيل167935

13بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراياد مهدي عاشور303824

14بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراياد هدام عليوي149500

15بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر محمد فاضل304325

ن497945  محمدعلي حسير
ن 16بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعبدالحسير

17بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرصاحب عبدعلي صاحب350923

18بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراحمد هاشم حسن167797

19بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرسامر علي كاظم303751

20بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد خضير محمد167846

21بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرجاسم محمدعلي علي185935

22بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسن عطوان هاشم393309

23بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد عبدالرضا حسن356197

24بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرامير علي جاسم350939

25بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراسعد احمد هاشم497032

26بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعبدالحسن خماس محمد167837

ن عبدالرسول355088 27بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد عبدالحسير

28بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمرتضن عباس محمدعلي167848

29بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعباس مكي كريم185899

 علي168131
ن 30بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعماد حسير

31بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر علي يارس304157

32بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعقيل اسماعيل سلمان520429

33بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعمار عبدالحسن هاشم532767

34بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرفالح حسن عبدالرسول401991

35بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعادل كاظم جواد148868

36بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد عبداالمير محمدكاظم388140

37بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر صاحب خان496301

38بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرقائد فاضل عباس304642



39بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر علي عبدالزهرة350621

40بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر هاشم حسن551991

41بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر فاضل مطلك168155

42بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمنعم عبداالمير علي497179

43بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرازهر نهاد عبدالحميد401908

44بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرفاضل حسون عباس496936

45بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرظاهر حبيب علي350992

46بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرانور خضير عباس304987

ن167760 47بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعلي حسن امير

48بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسن فيصل ديلي149737

49بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراحمد عبدعلي كاظم402193

50بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر عدنان حسون355818

51بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراحمد هدام عليوي497932

52بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعلي لطيف عودة395088

ن صالح مهدي167772 53بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسير

54بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعلي سلمان جي 354574

55بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرخالد جبار عباس532768

56بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحمزة سمير محمد350765

57بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراحمد مهدي هاشم185917

58بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد هادي سعيد168140

59بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرفاضل عباس هاشم350952

 عبداالمير درويش498184
60بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمصطفن

61بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد جاسم محمد401743

62بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعالء جاسم محمد497621

 عبدعلي395785
ن 63بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرنشات حسير

64بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراحمد محمدعلي محمد353327

65بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكركرار عبدالوهاب محمد168181

66بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد فاخر كاظم356120

ن محمد270609 67بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعلي حسير

68بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر صباح احمد167738

69بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعمار خماط عبدالزهرة551990

 عبدعلي حميد149351
ن 70بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسير

71بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرسجاد محمد عباس147849

72بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرسجاد عبدالستار جبار148075

73بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر عباس محمد357868

ن167801 74بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكركرار وليد حسير

75بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعبدهللا حسن كريم355033

76بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمصطفن محمد عبدالزهرة167787

77دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرصادق صمد عبدالكريم354527

ي مهدي هادي167858 78دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرناج 

79دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعامر محمدصالح مهدي185943

80دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعلي عباس عودة167842

81دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد خضير عاشور497017

ن صاحب خان167835 82دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرحسنير

83دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعلي احمد داخل150232

84دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكركرار عبداالمير هاشم167778

85دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعبدالقادر طالب صالح356056

86دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد جاسم حسون398258

87دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرنجاح عبدالمهدي حسن401957



88دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر صادق رضا499494

89دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر صاحب عليوي532766

90دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكراحمد اسماعيل حمودي398431

ق حسن عبداالمير148211 91دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرمشر

92دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرغسان كاظم كاطع354856

93دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعلي جبار عبدعلي168136

94دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرفيصل صباح عبدالخضن497516

95دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد جميل لفته350580

96دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعلي احمد جاسم168174

97دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكركرار حسن عبادي305093

98إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرجمال طالب صاحب168186

99إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد يوسف دبيس391007

100إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكركرار لطيف عوده395592

101إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر داود سلمان168173

102إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمنتظر محمد حسن499405

103إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد حيدر محمد304362

1ماجستير2باب بغداد32692كربالءذكرذوالفقار عبدالستار جبار401871

2ماجستير2باب بغداد32692كربالءذكرزيد علي احمد497863

3بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراحمد هاشم حميد122113

4بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد نعمة هاشم168065

5بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر حسن فالح122190

6بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرامير عدنان حسون122487

7بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكركرار اياد هدام122662

8بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرامير صادق محمود395637

9بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعمار عبدالوهاب محمد168011

 علي عبدالرسول122108
ن 10بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسنير

11بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكركرار عباس عبدالرضا122466

ن122234 غام احمد حسير 12بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكررصن

 علي عطية520420
13بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمرتضن

14بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحمزة حسن نارص122585

15بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرلواء حبيب علي355312

16بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد رضا ثامر122644

17بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعلي كاظم محمد122629

18بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرزيد علي عبداالمير122365

ن صادق رضا499487 19بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسنير

20بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد فاضل محمد122244

ن جاسم يونس168046 21بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسير

22بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد عدنان محمدعلي122495

ن زيدان122110 23بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد حسير

24بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد فاضل نارص498238

ن122222 25بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرميثم احمد حسير

26بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرغيث محمد محسن122690

ن122232 27بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد احمد حسير

28بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمصطفن محمد صاحب122506

29بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد صالح مجيد122242

30بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراحمد هاشم فاضل168044

ن صاحب محمد417560 31بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسنير

ي حسون122240
32بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكركرار غبن

 احمد تركي561088
ن 33بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسير



34بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرجاسم محمد كاظم498922

35بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكركرار محمد رضا عبد السادة168033

ن حيدر هادي305133 36بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسير

37بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمنتظر عباس جليل122385

38بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرغيث سجاد حسن122660

ن نجم499068 39بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرصفاء عبدالحسير

40بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكركرار عبدالستار جبار122547

ن122693 41بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعباس فاضل حسير

42بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكركرار طالب كاظم551980

ن جواد414126 43بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعلي حسير

44بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعلي فالح فهد122175

ن ذياب122247 45بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرفارس حسير

46بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكركرار حسن جي 122672

47بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعبدالمطلب رياض حسن356249

48بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرميمون عباس سلمان122583

49بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحسن حمد عبد503000

50بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرغيث عزيز عجة395204

ن حيدر هادي402297 51بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرياسير

52بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد علي هاشم395401

53بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكريارس نزار نعمة395370

ن احمد304579 54بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرعلي عبدالحسير

55دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد سامي حسن561058

ن كاظم401545 56دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعلي حسير

57دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعلي حسن فالح401625

58دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعلي عبدالحسن خماس122685

59دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرمرتضن خضير عباس304974

60دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرسيف زكريا صالح532770

61دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد جواد كاظم122092

62إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمصطفن رسول عباس167998

63إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكريوسف ثامر سالم122657

ي مهدي168055 64إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمصطفن ناج 

65إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرسجاد علي سالم122160

ن حسن سلمان395875 66إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرحسير

67إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرامير عباس عامر168035

68إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعلي مشتاق طالب398338

69إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرامير عبود هادي393169

70إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعامر عباس محمد305017

71إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد قاسم عبداالمير122098

72إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمرتضن مهدي صالح122192

ن122379 73إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكررضا حيدر عبدالحسير

ن402131 ف عادل حسير 74إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرارسر

75إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرصالح مهدي صاحب122554

76إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعلي عبدالرسول عبدالخالق168041

77إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد قاسم حبيب498162

78إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرفائز خالد حسو122592

79إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعامر عباس عامر168042

ي حبيب168093
80إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرامير غبن

81إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرسيف الدين علي حنون168019

82إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكراحمد عايد عليوي122134



83إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعلي عصام فاضل122352

84إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمنتظر قاسم حبيب499366

85إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرجعفر حسن علي122688

ن122236 86إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعبدهللا احمد حسير

87إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرسيف عبدالحسن خماس122680

88إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكركرار حيدر هادي350809

89إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمصطفن صالح صاحب185952

90إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد حيدر حسن168089

91إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعلي محمد حبيب122254

92إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرامير عادل كاظم122574

ن كامل395823 93إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرليث حسير

94إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد عادل كاظم122570

95إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرامير احمد عبدالرسول532769

96إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعلي حسن سلمان398223

97إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرامير عامر فتنان122483

 محمود علي اكي 497433
ن 98إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرحسير

99إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعبدهللا جاسم محمد122396

100إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر معتصم عبدالرزاق274394

101إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمرتضن احمد جاسم122452

102إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعلي احمد جاسم122457

ن398402 103إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكركرار حيدر معير

يف499033 104إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد نزار رسر

ن اسامة محمود399448 105إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرحسير

ن ديوان عبدالحسن355606 106إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرحسير

107إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرعلي عباس احمد304400

108إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر عبدالرضا حسن147938

109إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرماهر كاظم جواد122444

110إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكراحمد مهدي صالح168067

ن عبدالحسن خماس122413 111إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرحسير

ي كاظم388095
112إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمصطفن غبن

ن416414 113إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمحمد جواد حسير

114إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرمحمدباقر عباس مكي168027

115بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكراحمد خماط عبدالزهرة122150

ن عبدالرسول167989 116بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءذكرحيدر عبدالحسير

117دبلوم2باب بغداد32692كربالءذكرعقيل جعفر كاظم168038

118إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرهاشم فاضل علي122094

119إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرميثم محسن موس561095

120إعدادية2باب بغداد32692كربالءذكرظافر كاظم جواد122142

1دكتوراه2باب بغداد32692كربالءأنبىايمان طالب كريم350678

2بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىمياسة صاحب عباس401306

3بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىارساء عبدالعباس كاظم304089

4بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىوداد محمد علوان148426

5بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىنضال مهدي عباس356010

6بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىاكتفاء اجميل مذكور499510

ن موس520435 7بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىسيناء عبدالحسير

8بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىكفاح خميس ياس497466

وق عبدالعزيز عبدالحسن303991 9بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىرسر

10بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىايودة جواد كاظم304266

ن جعفر497597 11بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىزهراء محمدامير



12بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىارساء قيس عبدالمجيد304302

13بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىصباح نوري جواد498943

14بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىمريم احمد زيارة168133

15بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىاشواق جاسم محمد149167

16بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىافراح عباس مشعل355674

17بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىرشا عبدالصاحب صالح303709

زهراء زكي عبدعون167754
18بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبى

19بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىغيداء حمزة مرزة168191

20بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىفريدة عبيد عطوان167767

21بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىشذى محمد حسن مصطفن148342

22بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىزهراء عبدالمنعم احمد168177

حوراء رضا محمدعلي303855
23بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبى

24بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىفضاء مراد محمدرضا402743

25بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىسناء فتخي محمد185926

26بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىعروبة عبدالزهره لزام554504

وئام علي حسن399553
27بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبى

دعاء علي عبد167864
28بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبى

29دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىهناء جي  كاظم148742

30دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىسندس علي عباس396061

31دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىحنان صاحب عكلول167923

32دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىرجاء احمد صالح149944

33دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىفاطمة عبيد عطوان167875

34دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىهناء عبدالكاظم عبدالحميد445118

35دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىحنان حمدي عباس167839

ي356464
36دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىوداد عبود تف 

ن551988 37دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىغفران صاحب عبدالحسير

ن148953 38دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىرسل عماد محمدحسير

39دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىوسن محسن حسن350967

40دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىزينب رضا مدلول544778

41دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىاالء صالح نارص167815

42دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىرشا عدنان موس304208

43إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىليل عبدالعباس فارس168148

1ماجستير2باب بغداد32692كربالءأنبىنور عبدالمنعم احمد168007

2ماجستير2باب بغداد32692كربالءأنبىزهراء طالب مناف122603

3بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىتف  فاضل حسون551997

4بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىرشا حسن محمد167990

5بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىنور فاضل محمد122245

6بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىنورس زهير كاظم122093

7بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىسارة حمد لفته122208

ن122227 8بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىزهراء احمد حسير

ايالف مكي رضا134567
9بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبى

10بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىرايات حامد ماجد122565

11بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىزهراء اياد مهدي122262

12بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىشهد محمد صاحب122502

ن اياد فيصل540826 13بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىبنير

14بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىرسل بشار محسن401489

15بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىهديل عباس جاسم122257

16بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىدنيا طاهر مسلم168097

17بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىزينب مرتضن عباس185945



ن304516 زهراء علي حسير
18بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبى

19بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىعال محمد حبيب122237

20بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىانعام صاحب رضا392906

21بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىنورس حمد لفته122203

22بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىصابرين عباس جاسم122545

ن عبداالمير122472 23بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىمريم حسير

فاطمة علي كضي185956
24بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبى

25بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىمديحة حسن عبدالزهرة168049

26بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىزهراء احمد هاشم122608

27بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىرسل عبدالستار جي 122186

28بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىهبة حمد لفته122213

29بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىبراء محمد عباس546139

30بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىدموع صالح مهدي551998

31بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىغراء عبدالرسول عبدالخالق168040

32بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىحوراء ميثم صاحب122478

33بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىسخ  عبدعلي هادي122243

34بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىسماء صاحب حسن394893

35بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىشيماء محمد محسن122347

ن168052 36بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىسارة سعد عبدالحسير

37بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىزينب علي كضي395297

38بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىهبةهللا محمدعلي سعيد122562

39بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىعلياء عصام فاضل122393

40بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىغدير صاحب رضا388281

41بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىبدور حسن نارص401723

ي كاظم358468
42بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىيشى غبن

43بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىفاطمة سالم عزيز520401

44بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىرونق حميد جزاع122698

45بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىمريم فاضل حسون355502

46دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىنور حيدر عبدزيد122178

47دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىحنان احمد عبدزيد122182

48دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىنور حسن مهدي168024

49دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىزينب عالء احمد167991

50دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىرجاء مهدي صاحب122541

ن304460 نور علي حسير
51إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبى

52إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىفاطمة عقيل جعفر398548

53إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىحوراء مهدي نارص496250

54إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىشهد عباس خلف122674

55إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىنبا عماد غالب534243

ن122219 56إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىارساء احمد حسير

57إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىاديان خالد حسو122167

58إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىهدى سالم عزيز520414

59إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىهدى عقيل جعفر122481

60إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىزينب عبود حسن498095

61إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىفاطمة اياد مهدي122405

62إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىزهراء حيدر صاحب532765

63إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىعذراء محمد عليوي278926

64إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىدعاء قاسم حبيب499127

65إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىهدباء كمال ضياء147890

نورالهدى علي حنون168015
66إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبى



67إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىدعاء خليل ابراهيم122596

68إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىفاطمة عباس احمد168058

69إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىحوراء احمد عبدالحمزه496999

70إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىغدير احمد عبدزيد122181

حوراء علي عبد122611
71إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبى

72إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىموج كريم عبدالواحد122359

73إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىفاطمة حسن عبدالزهرة122650

74إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىشكرية كريم عبدعون499389

امنة علي حسن399974
75إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبى

رواء علي عبد122615
76إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبى

77إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىندى واصف عبدالمحسن168059

78إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىشهزنان عالء احمد122700

79إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىغدير اياد فيصل540829

80إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىزهراء عبداالمير جليل122667

81إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىانوار عباس كزار167972

82إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىزهراء حسن عبدالزهرة122622

83بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىانعام جبار رزاق402400

ن122096 84بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىرؤيا عباس حسير

85بكالوريوس2باب بغداد32692كربالءأنبىفاتن جسوم عكلة497329

86دبلوم2باب بغداد32692كربالءأنبىرحاب عزيز لطيف147780

ن كريم147999 ى حسير 87إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىبشر

88إعدادية2باب بغداد32692كربالءأنبىنهاية رحيم كاظم147863

1ماجستير3الغدير13681كربالءذكرروح القدس علي فارس نور257095

2ماجستير3الغدير13681كربالءذكرعلي سالم عبدالزهرة40096

3ماجستير3الغدير13681كربالءذكراحمد جواد هادي389086

4ماجستير3الغدير13681كربالءذكرحسن هادي جاهل61653

ن موس محمد294851 5ماجستير3الغدير13681كربالءذكرعبدالحسير

6ماجستير3الغدير13681كربالءذكرعقيل رزاق جبير40068

غام جبار عزيز388853 7ماجستير3الغدير13681كربالءذكررصن

8بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسن علي نعمة345925

9بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمحمد ضيدان كشيش39977

10بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرنعمه عوده مجيبج552666

11بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكراحمد رسول عباس172052

12بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرقحطان كاطع عجيمي503137

13بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعبدزيد عباس محمد61520

14بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكروليد جواد هادي468911

15بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرجعفر عبدالكاظم نارص555804

16بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرفارس نعمة مجيد257100

17بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرنصير صالح مهدي171752

18بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعقيل سالم جلوب40045

ن سعد حنتوش171928 19بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسنير

ن عبيد كاظم172021 20بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسير

21بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكراحمد نعيم سويد552684

22بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرامجد عبدالحسن جاهل40031

23بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرفراس ناظم محمد289930

24بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعلي جبار داود345930

25بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرصباح كريم كاظم345926

26بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرستار جبار عبد171678

27بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر حاتم جماح172011



28بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكراحمد كمال عطية503164

29بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرماهر حيدر غضيب40108

30بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعلي عبدالكاظم عبدالزهرة552673

ن عبدالكاظم نارص503172 31بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسير

32بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعلي صالح مهدي171687

33بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكررعد فاضل هجام391113

34بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكررعد كاظم حسن294831

 طامي جاسم171695
35بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمرتضن

ن315131 36بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرليث يوسف عبدالحسير

37بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرفالح حسن ستار62143

38بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرباقر صالح الدين مرتضن256199

39بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكركرار اسماعيل عرد40085

40بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمسلم جبير عبيد62029

41بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكروسام عبدعلي سالم172175

42بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرسالم كريم دويعي171947

43بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكررحيم محسن حرز172030

44بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكراحسان محمد غازي257107

ن61736 45بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر محمد عبدالحسير

ن درو389089 46بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكركرار حسير

47دبلوم3الغدير13681كربالءذكرباسم صالح شبيلي561711

ن رسحان40077 48دبلوم3الغدير13681كربالءذكرقاسم عبدالحسير

49دبلوم3الغدير13681كربالءذكرفاضل دوي    ح سلمان171937

50دبلوم3الغدير13681كربالءذكرانور صكبان عبدالعالي172042

ي171736
51دبلوم3الغدير13681كربالءذكرهشام عبد راضن

52دبلوم3الغدير13681كربالءذكرحامد حسن فرهود503088

53دبلوم3الغدير13681كربالءذكرحاكم ستار صي 345942

ي294840
54دبلوم3الغدير13681كربالءذكرنجمان عبد مسر

55دبلوم3الغدير13681كربالءذكراسماعيل عرد سلمان171954

56دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمهند قاسم كاظم39970

57دبلوم3الغدير13681كربالءذكركاظم هادي جاهل257341

58دبلوم3الغدير13681كربالءذكرهادي منخل عبيد257152

59دبلوم3الغدير13681كربالءذكروسام كريم لطيف61974

60دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمصطفن عبدالكاظم عبدالزهرة172238

61دبلوم3الغدير13681كربالءذكرحسام عقيل عبود294608

ي واوي294646
ن
62دبلوم3الغدير13681كربالءذكرعلي حسوف

63دبلوم3الغدير13681كربالءذكرفراس علي محيسن321403

64دبلوم3الغدير13681كربالءذكرقحطان عامر علي294639

65دبلوم3الغدير13681كربالءذكرامير نوري فتح هللا254676

66دبلوم3الغدير13681كربالءذكرثاثر محمد حبيب171765

67دبلوم3الغدير13681كربالءذكرعلي هادي عبد555827

68دبلوم3الغدير13681كربالءذكرعماد كاظم محمد171713

69دبلوم3الغدير13681كربالءذكرباقر شاكر ذياب527544

70دبلوم3الغدير13681كربالءذكراحمد عواد مهدي171776

71دبلوم3الغدير13681كربالءذكرعباس عبدعلي رسحان345929

72دبلوم3الغدير13681كربالءذكرفيصل عبدهللا محسن40022

73دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمصطفن جبار عزيز468914

74دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمصطفن قاسم عباس555642

75دبلوم3الغدير13681كربالءذكرسجاد ثابت هويدي503067

76دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمحمد احمد كاظم503155



77دبلوم3الغدير13681كربالءذكراحمد سعيد مظلوم294827

78دبلوم3الغدير13681كربالءذكرجاسم محمد هارون345927

79إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعبدعون عبد عودة560552

ن زبالة257080 80إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعصام عبدالحسير

81إعدادية3الغدير13681كربالءذكرفرحان صالح كاظم291725

82إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمهدي حمزة جعفر61824

ن560676 83إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعلي دايخ حسير

84إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعلي محسن كاظم315095

1دكتوراه3الغدير13681كربالءذكراحمد مهلهل مكلف40232

ن556157 2ماجستير3الغدير13681كربالءذكراكرم محسن عبدالحسير

ن68278  علي حسير
ن 3بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسير

4بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسن كريم الزم63251

 علي عكموش294915
ن 5بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسير

6بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر اسماعيل رزاق552766

ي68288  عريب 
ن 7بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعلي حسير

8بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكراحمد صالح مهدي555651

ن556170 9بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمالك محسن عبدالحسير

10بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرفاضل بخيت هليل372385

11بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرامير علي غازي256881

 تركي علي64147
ن 12بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسير

13بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر نجمان عبد552757

غام عماد محمد294938 14بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكررصن

15بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرقاسم يحبر صكر295804

16بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكراحمد جبار موات68014

17بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر احمد عاجل256395

18بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكراحمد جواد كاظم171839

19بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرغيث قاسم حسن345963

20بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرقضي عبدالسجاد عبداالمير65147

ن345945 21بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعلي عصام عبدالحسير

22بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكركرار عباس محمد64845

23بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمحمد حمزة عبيد552877

24بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمحمد سامي رشيد62985

ن صبار66614 25بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعبدهللا حسير

26بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعلي شهيد عبداالمير552777

27بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرقاسم عبدالمهدي زياد503054

ن كامل67147 28بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر حسير

29بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرباسم عبدعلي سالم64448

ن عبود389044 30بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسن حسير

31بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمرتضن كامل كاظم65478

ن عبادي172508 32بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمحمد حسير

33بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر حميد عبدالعباس40197

34بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمحمد اياد عبدالكريم40255

ن40279 ي ياسير 35بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرامير عبدالنب 

36بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمحمد اسماعيل رزاق552763

37بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكراحمد رحيم هادي556252

38بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر حاكم حسن503003

39بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرذوالفقار اسماعيل عرد67190

40بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحسن علي صبار40347

ن64430 41بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكراحمد جبار حسير



42بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعباس علي هادي294927

ي294950
ن خوسر 43بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرصفاء عبدالحسير

44بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمرتضن احمد عاجل256418

45بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر ذياب عوذة64653

46بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرمصطفن قاسم حميد552713

47بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكروسام عادل نارص69415

48بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعبدهللا فدعم حمد552775

49بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرميثم عبدعلي رسكال63339

ن66753 50بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعمار عصام عبدالحسير

51بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعباس فاضل عبيد67627

52بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرعلي خالد عبدهللا389026

ن رحيم64693 53بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرضياء ياسير

ن65504 54بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرحيدر عصام عبدالحسير

ن فارس مطشر69347 55دبلوم3الغدير13681كربالءذكرحسير

56دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمنتجب ناجح كاظم69273

ن552688 57دبلوم3الغدير13681كربالءذكرعلي محسن عبدالحسير

58دبلوم3الغدير13681كربالءذكراحمد كريم لطيف294892

59دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمرتضن صالح كاظم171870

60دبلوم3الغدير13681كربالءذكرانور عبدعلي رسكال67208

61دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمخلد ستار جبار529301

ي حافظ40304
ن دوجن 62دبلوم3الغدير13681كربالءذكرحسير

63دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمحمود عباس محمد40214

ن172302 64دبلوم3الغدير13681كربالءذكرحيدر قائد عبدالحسير

65دبلوم3الغدير13681كربالءذكركرار صبيح جاسب552698

66دبلوم3الغدير13681كربالءذكرعلي عماد خليفة552744

67دبلوم3الغدير13681كربالءذكرعباس صالح بهلول171996

68دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمرتضن خويم مشاري171830

69دبلوم3الغدير13681كربالءذكرصادق عطا كريم389010

70دبلوم3الغدير13681كربالءذكرمسلم موحان عبود65568

71إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسن هاتف عبدهللا388976

72إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمصطفن كريم عطشان172425

73إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمنتظر احمد نعمة552856

74إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحبيب مخي روضان295876

75إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسن شهيد عبداالمير552885

76إعدادية3الغدير13681كربالءذكرابراهيم حسن سوادي63627

77إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعلي كريم حسن560550

78إعدادية3الغدير13681كربالءذكرسيف شاكر كامل67343

79إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمرتضن جميل مجدي65347

ن شهيد عبداالمير389003 80إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسير

81إعدادية3الغدير13681كربالءذكركاظم علي محيسن552802

82إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمحمد تركي علي40325

83إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمحمدعلي رحيم عبداالمير295855

84إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمؤمل ثابت هويدي503201

85إعدادية3الغدير13681كربالءذكراحمد هاشم عباوي60016

ن65423 86إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمحمد قائد عبدالحسير

87إعدادية3الغدير13681كربالءذكرسيف علي عبدالخضن468917

ن295784 88إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعباس علي حسير

89إعدادية3الغدير13681كربالءذكررائد اموري هادي67683

90إعدادية3الغدير13681كربالءذكرامير حميد عبود67915



91إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمحمد كاظم لفلوف64342

92إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحيدر حسن سوادي63545

93إعدادية3الغدير13681كربالءذكربركات احمد نعمة69383

94إعدادية3الغدير13681كربالءذكراحمد سعيد داخل63034

95إعدادية3الغدير13681كربالءذكرناهض نعيم عذافة66843

ن جاسم65246 96إعدادية3الغدير13681كربالءذكراحمد حسير

97إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعلي صالح مهدي555655

اد اوحيد66891 98إعدادية3الغدير13681كربالءذكرامير رسر

99إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسن علي هادي102269

100إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعلي ماجد مجهول503033

ي67836
101إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعبدهللا كاظم ماسر

 علي فارس نور468932
ن 102إعدادية3الغدير13681كربالءذكرثارالحسير

103إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسن فالح اعبيد295727

104إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمحمد قاسم عبدالخضن552870

ن امير عبدالهادي64885 105إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسنير

106إعدادية3الغدير13681كربالءذكروسام محمد ضيدان65178

107إعدادية3الغدير13681كربالءذكرسجاد رزاق عبدالرسول295752

108إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمسلم عادل نارص63707

109إعدادية3الغدير13681كربالءذكرباسم محمد علي256379

110إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعقيل كاظم عباس556246

111إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسن حيدر حوير295841

112إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعلي مجيد كاظم552851

ي345955
ن كباسر 113إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعباس حسير

114إعدادية3الغدير13681كربالءذكرسيف محمد حبيب64078

115إعدادية3الغدير13681كربالءذكررياض نزال دحام67951

 علي مهدي65290
ن 116إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسير

ن اس مزهر40205 117إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسير

118إعدادية3الغدير13681كربالءذكرخالد جابر واجد552884

119إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعلي نعيم درويش67554

120إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمجتب  عالء كاطع527524

121إعدادية3الغدير13681كربالءذكريارس حيدر عباس555782

122إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحيدر نايف عكموش388891

123إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمنتظر طالب عطية556260

124إعدادية3الغدير13681كربالءذكرجعفر صادق تركي552847

125إعدادية3الغدير13681كربالءذكرغيث حسون روي    ح66560

126إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمنتظر مهدي حمزة64273

127إعدادية3الغدير13681كربالءذكراياد سلمان حسن133782

128إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحيدر عباس صالل388905

129إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمحمدعلي محسن حسن63173

130إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعلي هادي عباس555658

131إعدادية3الغدير13681كربالءذكرانور ثائر محمد171875

132إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمنتظر عبدعلي محمد552691

133إعدادية3الغدير13681كربالءذكرعلي حسون زاير64360

134إعدادية3الغدير13681كربالءذكراحمد هاشم احمد529425

135إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمنتظر احمد هاشم345948

136إعدادية3الغدير13681كربالءذكرسجاد احمد نعمة69373

137إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمحمد كيطان مزعل552861

138إعدادية3الغدير13681كربالءذكرمقتدى حامد حسن468942

139بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرقاسم مهلهل مكلف172469



140بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكرنعيم اكريم ماجان552707

ي502994 141بكالوريوس3الغدير13681كربالءذكربسام محمد مير

142دبلوم3الغدير13681كربالءذكرحيدر ملوح قيطان294903

143دبلوم3الغدير13681كربالءذكراصيل جعفر كاظم40338

144إعدادية3الغدير13681كربالءذكرثابت هويدي جبح552704

145إعدادية3الغدير13681كربالءذكرنعيم كاظم رسن468923

ن جاسم وناس63410 146إعدادية3الغدير13681كربالءذكرحسير

147إعدادية3الغدير13681كربالءذكرميثم كاظم جعفر64523

148إعدادية3الغدير13681كربالءذكرموفق حميد عبود40314

149إعدادية3الغدير13681كربالءذكررزاق هادي حبيب40290

ن66996 150إعدادية3الغدير13681كربالءذكركامل عوده حسير

1بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىاقبال محمد رباط295696

2بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىامنة شاكر حسن39963

3بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىبان مخي مهدي468909

4بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىحوراء فاضل عاروض40014

ي محمد40057 5بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىزينب ناج 

6بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىانعام ابراهيم كطران556615

7بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىبراء قاسم هاشم61861

8بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىفينوس نوري كاظم107529

9بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىنور مجيد جهيد503053

10دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىاشواق احمد عبد172268

11دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىخلود ابو حمزة شغناب40037

12دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىفتحية حبيب نصير61594

13دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىرجاء نعيم جاسم171980

14دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىسحر طارش زهراو171968

15دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىاخالص رزاق زيدان61760

16دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىاراء خضير يارس171701

حوراء علي ردام555640
17إعدادية3الغدير13681كربالءأنبى

18إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىدعاء عبدالكاظم عليوي552669

1ماجستير3الغدير13681كربالءأنبىمروى حسن جواد40224

ي شاكر67100 2ماجستير3الغدير13681كربالءأنبىحوراء خير

ن جاسم65212 3بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىطيبة حسير

ن552794 4بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىارساء يوسف عبدالحسير

5بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىسارة عباس جلوب65105

6بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىرواء فالح عبيد66702

ي حسن40243
7بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىريم راضن

8بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىخمائل محسن عبدهللا40184

9بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىهناء حسن جاسم67267

10بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىسىه عباس مرزوك64574

11بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىزينب عاشور عبد68054

ن556173 12بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىهدى محسن عبدالحسير

13بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىزينب صباح كاظم468937

14بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىزهرة صاحب حسن503009

ن عبادي171882 15بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىهدى حسير

رباب مجلي عاجل502977
16بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبى

17بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىحوراء جابر عودة552867

18بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىهبة تايه شدهان67285

نورس علي شدهان468928
19بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبى

20بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىايالف كامل كاظم65458



21بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىحوراء عادل نارص64401

22بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىزينب عبدعون عبد560557

23بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىهند خضير عبيس529428

24بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىندى كريم فراس389037

25بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىنور نارص عذاب151522

ان556256 26بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىاسيل عايد مير

وق نجاح زويد414160 27دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىرسر

28دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىسحر نعيم جازي66651

ي40365
29دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىابرار كاظم ماسر

30دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىسماح حسون روي    ح63059

31دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىزينب نجمان عبد171821

32دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىابتهال مسلم عبدالزهرة171850

يف ابراهيم345934 33دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىسارة رسر

34إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىهيفاء عادل نهير67799

امال سامي علي552746
35إعدادية3الغدير13681كربالءأنبى

36إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىزهراء سلمان عبد172403

37إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىعال مسلم عبدالزهرة171862

ن ستار عنون65399 38إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىبنير

39إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىسناء سلمان اسماعيل552836

40إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىاسماء امير عبدالهادي64937

ن65438 41إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىوفاء قائد عبدالحسير

42إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىزهراء يوسف جبير552831

ن جاسم محمد172370 43إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىحنير

44إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىايالف حسون روي    ح67751

ي حسن63220
45إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىزهراء راضن

46إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىمبن نجمان عبد468926

ن جواد عبديارس529322 47إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىبنير

48إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىزهراء عاشور عبد68110

49إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىزينب عباس حميد172349

50إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىدنيا حمزة يوسف468920

51إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىهيفاء حسن جبار67430

ن عايد بخيت372400 52إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىبنير

53إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىنورالهدى محمود جابر555643

ن رحيم64737 ن ياسير 54إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىبنير

55إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىصابرين كاظم مايح63834

56إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىحوراء رياض جعفر63459

57إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىسكينة عالوي عبدالسادة552880

58إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىزينة حمزة ذياب256265

59إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىزينب داخل عويد66522

60إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىرشا حمزة كاظم552878

61إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىغيداء جاسم محمد67486

62إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىرسور عامر ضيول172326

63إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىزهراء يحبر عوده66818

64إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىسارة عبداالمير حمزة177419

65إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىهدى الزهراء احمد عبدالهادي256526

ن رحيم64796 66إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىآية ياسير

ن شمسي عايد67462 67إعدادية3الغدير13681كربالءأنبىبنير

ن556274 68بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىازهار محسن عبدالحسير

ن محمد67875 ة عبدالحسير 69بكالوريوس3الغدير13681كربالءأنبىسمير



70دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىسناء جبير عبيد69024

71دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىهناء جبير عبيد69005

ى عبدالعزيز حسن67588 72دبلوم3الغدير13681كربالءأنبىبشر

1دكتوراه3سعد33682كربالءذكرمحمد رزاق سلمان510983

ن543893 2دكتوراه3سعد33682كربالءذكرهاشم جبار حسير

3دكتوراه3سعد33682كربالءذكرزيد علي عبدالكريم404156

4دكتوراه3سعد33682كربالءذكرايهاب علي داود355942

5ماجستير3سعد33682كربالءذكرخالد جواد كاظم356604

6ماجستير3سعد33682كربالءذكرمحمد راهي سعدون510925

7ماجستير3سعد33682كربالءذكرمصطفن سهام عبدالرحيم511501

8ماجستير3سعد33682كربالءذكروسام نؤاس عبدالخبير543899

9ماجستير3سعد33682كربالءذكرعمار مالك عطيه493256

ن142084  عادل حسير
10ماجستير3سعد33682كربالءذكرمصطفن

11ماجستير3سعد33682كربالءذكراحمد صاحب مهدي353066

ن محمدصادق جعفر356552 12ماجستير3سعد33682كربالءذكرحسير

13دبلوم عالي3سعد33682كربالءذكربسام ناظم عبدالهادي141860

14دبلوم عالي3سعد33682كربالءذكرحيدر صالح عبدهللا543911

15دبلوم عالي3سعد33682كربالءذكرارشد عاصم عبدالرسول59911

ن120868 16بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحيدر حميد حسير

ن بهير510926 17بكالوريوس3سعد33682كربالءذكركاظم حسير

18بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمحمد نعيم غازي554486

ن عبد405486 19بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحسان حسير

20بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمحمد جواد مهدي141837

21بكالوريوس3سعد33682كربالءذكررحيم داهي عطشان560154

ن543914 22بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرجمال محسن حسير

ن عطية427198 23بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعبدهللا حسير

24بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمحمود عبدالعباس محمود554492

25بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعالء ميثم اسماعيل390500

26بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراياد عبود عبدالواحد553086

ي سحار543918 27بكالوريوس3سعد33682كربالءذكريارس ناج 

 علي358537
ن 28بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحيدر حسير

29بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرنصير حمزه محمد556058

30بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرجاسم كاظم محمد356482

31بكالوريوس3سعد33682كربالءذكررياض كاظم عيس112109

32بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد رشيد حميد511533

33بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي عبد االمير حميد358694

34بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحيدر موس عبد356458

35بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعباس صاحب عباس543883

36بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرميثم محمدحسن صادق83268

37بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعزام ناظم عبدالهادي61864

38بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرليث علي عبدالكريم434064

39بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد عاصم عبدالرسول511540

ي مصطفن427337 40بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي محبر

41بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرقيس سامي مهدي556067

 علي اسدخان512204
ن 42بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرتحسير

43بكالوريوس3سعد33682كربالءذكررشيد حميد مهدي355913

44بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراكرم علي عبدالكريم405466

45بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد عبدالرضا شلبة43084

ن حسن511559 46بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعامر عبدالحسير



ن554477 47بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد عالوي حسير

48بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي يوسف درجال511531

49بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد عبدالسالم نعمة434091

ن فاضل356981 50بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعالء حسير

51بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمحمد صالح عزيز511563

52بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعالء داخل عبيد356886

53بكالوريوس3سعد33682كربالءذكربشار خليل جليل543912

54بكالوريوس3سعد33682كربالءذكررحيم عباس تعبان511558

55بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمحمد زهير علي83278

56بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمحمد عبداالمير محمد83258

ن رشيد359115 57بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد محمدحسير

ن511545 58بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي صباح حسير

59بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرقحطان عدنان هاشم510946

60بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد عبدالجبار جواد404380

61بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحيدر لؤي حميد149962

ن جمعة355790 62بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحيدر حسير

63بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرياس خضير عباس511548

 علي558297
64بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرضياء مصطفن

65بكالوريوس3سعد33682كربالءذكركرار قاسم احمد427128

66بكالوريوس3سعد33682كربالءذكروائل حسن عبدالرزاق434036

67بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي احمد عجرش354391

ن حسن355097 68بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعدنان عبدالحسير

69بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرهمام ناظم عبدالهادي405552

70بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرسلوان حسن كريم356479

71بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرامير رياض كاظم59806

ي عبد434068 72بكالوريوس3سعد33682كربالءذكربارق باج 

73بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي باسم محمد353125

74بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمصطفن سلمان عبدالمهدي298179

75بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرفاروق خضير عباس555847

ن حسن60227 76بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرطالل عبدالحسير

77بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمرتضن عالء عبدالرزاق357166

78بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد محمد فاضل356297

79بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرفراس صاحب محسن141820

80بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد عمار عبدهللا553122

81بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعالء سامي هادي142478

82بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرايهاب وائل عبدالجليل356521

83بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحيدر نؤاس عبدالخبير543916

84بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرغسان علي مهدي83262

85بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمخلد قاسم احمد390832

86بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرسيف ليث عزيز253483

87بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرارشد اسعد حميد60017

88بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحسام رحمن جواد59651

89بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد مكي عبد512210

90بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعالء بهاء حميد61548

ن سعد حبيب358908 91بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحسير

92بكالوريوس3سعد33682كربالءذكربراق محمد رزاق510939

93بكالوريوس3سعد33682كربالءذكريارس محمدعلي جاسم357178

ن543917 94بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمؤيد محمد حسير

95بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي محمدصادق جعفر61707



96بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمحمد انيب حمزة356058

97بكالوريوس3سعد33682كربالءذكررياض شاكر دوجي355256

98دبلوم3سعد33682كربالءذكرحامد كامل فرهود355168

 علي291715
ن 99دبلوم3سعد33682كربالءذكرعالء حسير

100دبلوم3سعد33682كربالءذكرمؤيد قاسم احمد357848

101دبلوم3سعد33682كربالءذكرمنذر كاظم ابراهيم355183

102دبلوم3سعد33682كربالءذكرعبدالصاحب قاسم عبيد427070

103دبلوم3سعد33682كربالءذكرمهند رزاق فيصل356345

104دبلوم3سعد33682كربالءذكرقاسم جبار دبعون120894

105دبلوم3سعد33682كربالءذكرحسن هادي محمد120866

106دبلوم3سعد33682كربالءذكرانس سمير بدري355206

107دبلوم3سعد33682كربالءذكراركان عزالدين داود253436

108دبلوم3سعد33682كربالءذكرامير دوهان حمزة355125

109دبلوم3سعد33682كربالءذكرحيدر محمد كاظم مهدي427156

110دبلوم3سعد33682كربالءذكرحيدر مجيد محمد434077

ي هاشم501465  عبدالنب 
ن 111دبلوم3سعد33682كربالءذكرحسير

112دبلوم3سعد33682كربالءذكرمالك دخيل عباس83223

ن محمدطه عبد83236 113دبلوم3سعد33682كربالءذكرحسنير

ي عبد350053 114دبلوم3سعد33682كربالءذكرواثق باج 

115دبلوم3سعد33682كربالءذكراحمد محمدعلي حسن120897

ن فاضل356953 116دبلوم3سعد33682كربالءذكروالء حسير

117دبلوم3سعد33682كربالءذكرفؤاد عبود عبدالواحد427113

118دبلوم3سعد33682كربالءذكرحسن داخل محمد427173

119دبلوم3سعد33682كربالءذكرعلي محمد صالح مجيد358573

120دبلوم3سعد33682كربالءذكرعمار محمد عباس347624

121دبلوم3سعد33682كربالءذكرعلي عبدالكريم حسن510984

ن254166 122دبلوم3سعد33682كربالءذكراسكندر علي حسير

ن جاسم محمد355154 123دبلوم3سعد33682كربالءذكرحسير

124دبلوم3سعد33682كربالءذكرحيدر حسن حميد556061

ن غازي543900 125دبلوم3سعد33682كربالءذكرمهند حسير

126دبلوم3سعد33682كربالءذكررسمد سعد منصور120909

ن غازي543905 127دبلوم3سعد33682كربالءذكرمحمد حسير

128دبلوم3سعد33682كربالءذكرعمار نعمه عبيس359012

ن سهيل عدنان82930 129دبلوم3سعد33682كربالءذكرحسير

130دبلوم3سعد33682كربالءذكرامير محمد كامل356404

131إعدادية3سعد33682كربالءذكرربيع موس كاظم543888

132إعدادية3سعد33682كربالءذكررائق نعمة هادي82927

133إعدادية3سعد33682كربالءذكرعصام جواد كاظم142043

134إعدادية3سعد33682كربالءذكرعدنان عبدعلي محمد543908

1ماجستير3سعد33682كربالءذكرفراس عبداليمه علي510921

2بكالوريوس3سعد33682كربالءذكريوسف محمد باقر41070

3بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد منصور عبدعلي359308

4بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي منديل عبدهللا405210

5بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي شاكر عبدالمحسن543913

ن50843 6بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد هاشم حسير

ن49918 7بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمصطفن نارص حسير

8بكالوريوس3سعد33682كربالءذكريارس مهدي كريم543885

9بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي عباس طاهر347703

10بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرسالم عادل جواد146517



11بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي صالح حسون141922

ن49200 12بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمرتضن نارص حسير

13بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي ستار صالح358878

14بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد جواد كاظم77792

ي عبد147798 15بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي باج 

ن358711 16بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعيس علي حسير

17بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحسن هادي عودة433980

18بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمحمد عبدالوهاب محمدعلي50851

ن511497 19بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعمار علي حسير

ي415468
20بكالوريوس3سعد33682كربالءذكراحمد محمد راضن

21بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي محفوظ محمدجواد347534

22بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعبدهللا جعفر شاكر404505

ن محمود141762 23بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي حسير

24بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحيدر شاكر مرزا433999

25بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحيدر حسون محمد356134

26بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعلي عادل عباس146742

27بكالوريوس3سعد33682كربالءذكررمزي فرمان نعمة543910

28بكالوريوس3سعد33682كربالءذكريارس عامر محسن543903

ن نذير محمد50116 29بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحسير

30بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرهيثم كاظم عبدالسادة103249

ن39085 31بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرمنتظر علي سيدحسير

32بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرفراس فالح صادق141788

33بكالوريوس3سعد33682كربالءذكركرار عبودي كاظم147891

34بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرجواد رحمن جواد148355

35بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرازهر زهير داود44884

36بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرامير ضياء محمدعلي50001

ن رياض شنان356366 37بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحسير

ن145018 38بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرجعفر احمد حسير

39بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرامير ضمير جابر40207

40دبلوم3سعد33682كربالءذكرعلي طارق عبود40154

ن ثامر موس434016 41دبلوم3سعد33682كربالءذكرحسير

42دبلوم3سعد33682كربالءذكراحمد ثامر موس434012

43دبلوم3سعد33682كربالءذكرحسن ثامر موس434060

44دبلوم3سعد33682كربالءذكرمنتظر جبار جعفر44961

45دبلوم3سعد33682كربالءذكراحمد عامر محسن543886

46دبلوم3سعد33682كربالءذكرمحمد كاظم عبداليمة142143

ن خماس358625 47دبلوم3سعد33682كربالءذكرعلي عبدالحسير

48إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي حذيفه محمدحسن543890

49إعدادية3سعد33682كربالءذكراحمد رعد عبود50063

 علي نعمة50868
ن 50إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسير

51إعدادية3سعد33682كربالءذكرمحمد عبدالرضا محمدجواد39004

52إعدادية3سعد33682كربالءذكرغيث غدير عبدالمحسن501481

ي نزار رشيد543889
53إعدادية3سعد33682كربالءذكروصفن

54إعدادية3سعد33682كربالءذكرمصطفن عاصم حمزة147684

55إعدادية3سعد33682كربالءذكرزيد علي نعمة50865

56إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي خضير عباس496214

 علي شكر298309
57إعدادية3سعد33682كربالءذكرمرتضن

58إعدادية3سعد33682كربالءذكرامير حيدر حميد146176

59إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي منصور عبدعلي359433



 علي حسن44856
ن 60إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسير

61إعدادية3سعد33682كربالءذكرعبدالعزيز عادل جواد145842

62إعدادية3سعد33682كربالءذكرحيدر حامد صاحب353174

 علي عبد133942
ن 63إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسير

64إعدادية3سعد33682كربالءذكراكرم ستار صالح358914

65إعدادية3سعد33682كربالءذكرعالء محمد علي546204

66إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي رعد علي103154

67إعدادية3سعد33682كربالءذكرسمير عزام ناظم434009

68إعدادية3سعد33682كربالءذكرمنتظر ستار كاظم38866

69إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي محمدحسن عدنان141713

70إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي سعود نايف141952

71إعدادية3سعد33682كربالءذكراحمد علي نعمة511526

ن86067 72إعدادية3سعد33682كربالءذكرسجاد علي حسير

73إعدادية3سعد33682كربالءذكرمحمد عبدالرضا حسون39995

74إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسن علي عبيد50861

75إعدادية3سعد33682كربالءذكرمصطفن رشاد عبدالرسول102383

76إعدادية3سعد33682كربالءذكرحيدر فيصل قره253423

ن محمد مردان543887 77إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسير

78إعدادية3سعد33682كربالءذكرحمزة حامد صاحب354436

79إعدادية3سعد33682كربالءذكرغيث ماجد عبدالحميد253364

80إعدادية3سعد33682كربالءذكرمصطفن صفاء عبدالجبار553092

81إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي مكي عبد356025

ن عظيم مطرود146618 82إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسنير

83إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي فارس عبداالمير511536

84إعدادية3سعد33682كربالءذكراحمد رحمن جواد356531

ارزوق352056 ن منير 85إعدادية3سعد33682كربالءذكرمرتضن حسير

ن عالء عبدالجبار103397 86إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسير

87إعدادية3سعد33682كربالءذكرمحمد عقيل خليل39931

88إعدادية3سعد33682كربالءذكرايوب احمد ستار356912

89إعدادية3سعد33682كربالءذكرمحمدعلي احمد محمود104516

90إعدادية3سعد33682كربالءذكرعبدهللا احمد ستار253452

91إعدادية3سعد33682كربالءذكرامير صاحب عباس356575

92إعدادية3سعد33682كربالءذكرمحمد فالح متعب543907

ن405306 93إعدادية3سعد33682كربالءذكرغدير احمد عبدالحسير

94إعدادية3سعد33682كربالءذكرمازن جاسم محمد147493

ن اركان شهيد102932 95إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسنير

96إعدادية3سعد33682كربالءذكرمهدي ماجد مهدي554466

ن اكرم خزعل405122 97إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسير

98إعدادية3سعد33682كربالءذكرعباس صالح حسون39950

ن358236 99إعدادية3سعد33682كربالءذكركرار حيدر حسير

100إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي عدنان عبدعلي543906

101إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي احمد عبد50904

102إعدادية3سعد33682كربالءذكرامير صاحب محسن511503

103إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي الدر امير دوهان358524

104إعدادية3سعد33682كربالءذكرقاسم عالء هادي403969

105إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي مهدي خزعل142995

ن359054  علي حسير
ن 106إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسير

107إعدادية3سعد33682كربالءذكرعلي محمد علي404835

108إعدادية3سعد33682كربالءذكرحسن سعد حبيب358815



ن511551 109بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرقحطان جاسم حسير

110بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرعمر شذر ثجيل49121

ن عباس553125 111بكالوريوس3سعد33682كربالءذكرحيدر محمدحسير

112دبلوم3سعد33682كربالءذكرعلي صالح مهدي543909

ارة فاضل عبود427220 1ماجستير3سعد33682كربالءأنبىرسر

2بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىسعاد محمد باقر358947

3بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىهناء غازي محمد120786

4بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزينب حسن هادي120891

اسماء عبدالرزاق علي427096
5بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبى

جنان رزاق علي356999
6بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبى

ن جعيم427387 7بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىبتول حسير

8بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىارساء عبدالمهدي عكاب543884

9بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىالنا استناد عبدالعباس253357

ميناء ابراهيم علي356085
10بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبى

11بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىانسام عبدالرضا شلبة347785

12بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىليل عباس كاظم512217

13بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىنبأ ضياء جاسم142710

14بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزهراء عامر جاسم356100

ن فاضل434001 15بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىايات حسير

16بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزهراء قحطان هاشم511506

سحر محمد علي553123
17بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبى

ايثار علي حسن353365
18بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبى

19بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزينب حمزة محمد553124

20دبلوم3سعد33682كربالءأنبىجنان عكيل بناي511546

ي كاظم356265
21دبلوم3سعد33682كربالءأنبىبيداء غبن

22دبلوم3سعد33682كربالءأنبىرضية حسن محمد558328

ن عبدالرحمن390913 23دبلوم3سعد33682كربالءأنبىانعام حسير

24دبلوم3سعد33682كربالءأنبىمبن شاكر صالح355227

25دبلوم3سعد33682كربالءأنبىنور محمد عبداالمير43444

26دبلوم3سعد33682كربالءأنبىهبة مصطفن هاشم511560

27دبلوم3سعد33682كربالءأنبىدنيا ستار جبار359251

28دبلوم3سعد33682كربالءأنبىالهام كاظم خضير558326

مي حميد كاظم510982
29دبلوم3سعد33682كربالءأنبى

30إعدادية3سعد33682كربالءأنبىسعاد عباس داود434057

31إعدادية3سعد33682كربالءأنبىهدى ظاهر عبود511544

32إعدادية3سعد33682كربالءأنبىسهير محمد عبد355631

33إعدادية3سعد33682كربالءأنبىاقبال زغير بالسم543915

بيداء سامي هادي298217
1ماجستير3سعد33682كربالءأنبى

ن405265 2بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىهدير احمد عبدالحسير

3بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىسكينة قاسم محمد510947

4بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىمريم محمد جواد554480

5بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىسخ  حيدر فاضل359208

6بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىهدى احمد هاشم146396

7بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىبان نبيل عبداالمير39960

8بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىايات شاكر محمد40269

9بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىهدى رعد عبد543902

10بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىعذراء رحمن جواد357226

ي جابر141747
11بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىوجدان ناسر

12بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىسارة محمد باقر39922



13بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىنور جبار جعفر146306

14بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزهراء دوهان حمزه356822

15بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىاية هادي خليل357928

16بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىنبا كاظم محمدجواد356420

زهراء علي حسن44909
17بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبى

18بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىكوثر عبدالكريم جمعة304314

19بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىنرجس بهاء حميد144959

ايات منصور عبدعلي359375
20بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبى

21بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىرسل راهي عيس50026

22بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىضخ صبخي عبدالرضا543904

23بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىغفران احمد عبد50899

24بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزهراء رحيم عبدالحسن355473

25بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىود مالك مجيد554481

26بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىمروى صالح مهدي355750

27بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىايمان حامد صاحب353059

28بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىرؤى عالء عبدالجبار103502

29بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىرواسي عبدالرضا شلبة347798

30بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىمروة كاظم نور145312

31بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزينب خالد صغير289556

32بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىطيف رضاء صالح95836

33بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىميقات ماجد حميد141729

34بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىشذور هادي مجيد103818

ن احمد عبد405355 35بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىحنير

36بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزهراء كريم عبد404238

37بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىسمية عبدالكريم كاظم502982

38بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىرسل عبدالكريم حسن40179

ي محمد253536 39بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىرنا خير

االء سامي هادي298264
40بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبى

41بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىرسل سعد عبدهللا496236

42بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىدعاء جاسم محمد146858

43بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزهراء راهي عيس39909

44بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىدعاء راهي سعدون543891

ي دخيل359058
45بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىاالء راضن

ي محمد253563 46بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىرشا خير

47بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىامال مالك وثيج434022

48بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىنور بهاء ياس148228

49بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىهبة كاظم حاتم524620

50بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىقنوت عقيل خليل40110

51بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىوفاء هادي مجيد101066

ن358455 52بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزهراء محمدسعيد محمدحسير

ن فاضل148235 53بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىزهراء حسير

54بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىضخ محمدجواد كريم358592

ن خماس357709 55بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىاسالم عبد الحسير

56بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىسخ  جبار طالب148145

57دبلوم3سعد33682كربالءأنبىزينب رضا عزيز500930

58دبلوم3سعد33682كربالءأنبىسىه محمد حسن553127

ن39039 ابتهال علي سيدحسير
59دبلوم3سعد33682كربالءأنبى

شيماء علي موس50204
60دبلوم3سعد33682كربالءأنبى

61إعدادية3سعد33682كربالءأنبىمريم فارس عبداالمير511538



62إعدادية3سعد33682كربالءأنبىمروة عالء هادي511510

ن102809 63إعدادية3سعد33682كربالءأنبىهبه حيدر حسير

ن حسن عبدالرزاق50138 64إعدادية3سعد33682كربالءأنبىلجير

ن39123 نورالهدى علي سيدحسير
65إعدادية3سعد33682كربالءأنبى

طفوف علي هاشم496238
66إعدادية3سعد33682كربالءأنبى

ايات علي حسن353913
67إعدادية3سعد33682كربالءأنبى

68إعدادية3سعد33682كربالءأنبىجنات محسن صالح358287

69إعدادية3سعد33682كربالءأنبىزينب هادي مجيد50054

70إعدادية3سعد33682كربالءأنبىسلوى جمال محسن543892

71إعدادية3سعد33682كربالءأنبىزهراء يوسف ويس78129

ن359232 72إعدادية3سعد33682كربالءأنبىنبأ عبدالجبار حسير

 علي254120
ن 73إعدادية3سعد33682كربالءأنبىندى حسير

ايات مكي عبد511518
74إعدادية3سعد33682كربالءأنبى

ن راهي510933 75إعدادية3سعد33682كربالءأنبىزهراء حسير

76إعدادية3سعد33682كربالءأنبىدانية احمد شهاب356930

77إعدادية3سعد33682كربالءأنبىسارة رزاق مشذوب146043

ن253347 78إعدادية3سعد33682كربالءأنبىمريم زهير حسير

79إعدادية3سعد33682كربالءأنبىزهراء خالد صغير70984

80إعدادية3سعد33682كربالءأنبىايمان قيس قاسم555995

81إعدادية3سعد33682كربالءأنبىجلنار حسن عبدالرزاق148061

82إعدادية3سعد33682كربالءأنبىغفران عبدالجليل محسن450710

83بكالوريوس3سعد33682كربالءأنبىجيهان مهدي كاظم271380

84دبلوم3سعد33682كربالءأنبىايناس عبدالرضا شلبة434070

ن534178 85دبلوم3سعد33682كربالءأنبىميثاق مطشر عبدالحسير

 علي358149
ن 86إعدادية3سعد33682كربالءأنبىبلسم حسير

87إعدادية3سعد33682كربالءأنبىفاطمة جبار خلف356490

1ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرقدير احمد عبد169854

2ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر حميد جاسم556337

3ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد علي نجم463394

4ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرمروان خالد عيدان271692

5ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكراسامة زيد خليف556445

6دبلوم عالي3الحسينيه23683كربالءذكرهادي عبدعون مطر556145

7دبلوم عالي3الحسينيه23683كربالءذكراحسان عبدعون حمزة556385

8بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرغالب علي عباس271808

9بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرفهد عواد حسن556169

10بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عبدعون حمود556171

11بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكررائد مبارك محسن169332

12بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعامر مطشر فخري169812

13بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرساجد حميد علي300442

14بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعبدعون مجيد مزهر556182

15بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركامل سعدون زنوح271768

ن كرين556215 ي حسير
ن
16بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرشوف

ن خضير556196 17بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرطه ياسير

18بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرقيس صالح عمران556199

19بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرصالح حسن درويش271759

ن عاجل169526 20بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرطاهر عبدالحسير

21بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد حالوب عبد169264

22بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرفالح كريم حمزه556472

23بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركريم داود سلمان169873



24بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعمار احمد عبد556148

25بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرفوزي طامي حسن169084

26بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرهادي طامي حسن169039

27بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرجاسم محمد عبد169340

28بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحامد عبدعلي ابراهيم271804

29بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي صاحب كاظم271767

30بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرغانم سعد خضير556354

ن556220 31بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرنجاح عواد حسير

32بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرطارق محمد عبد556235

33بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عبدزيد ثامر169302

34بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد غالب عبد271689

35بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد مهدي كاظم169863

36بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرفاضل سالم حسن271675

37بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعالء عباس عمران271671

ي169080
38بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعالء محمد شمخن

39بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسن منذر صباح169579

40بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرخالد هاشم فرحان169337

41بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرسعد محمد سوادي556431

42بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمؤيد عناد عبد169987

43بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد دخيل محمد558267

44بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمهند علي عبد169995

ن271772 ي محمد حسير 45بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرناج 

46بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحامد شجاع عناد169325

47بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرهشام هاشم فرمان556400

48بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر عباس عبد271783

ي مجبل168921
49بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسن دبسر

ن271695 ن حسير 50بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حسير

51بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد خلف كاظم169335

52بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد مغيمش حزيران556482

53بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكروليد محمد كاظم556435

54بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد علي نجم556174

ن169590 55بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر عزيز حسير

56بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن كاظم سالم169025

57بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرنافع احمد جاسم169826

58بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعالء عباس حميد556165

59بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرزاهر سالم حسن169754

60بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد سالم عجرش271690

61بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد حسن كاظم556426

62بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي هاشم سلمان169311

63بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد كاظم خضير168969

64بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرانور صالح سعد271785

65بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد عباس عبود556150

66بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرغزوان طالب حسن271679

67بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد عامر عبيد271528

ي عذافة169320  عبدالنب 
68بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن

ن ابراهيم556186 69بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرصدام حسير

70بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر حميد كاظم556179

71بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد محمود عبدالحسن168900

72بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكررامي فهد عواد169737



ن عبدعون169202 73بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر حسير

74بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكروليد كاظم كشمر168936

ن169300 75بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرليث عزيز حسير

76بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد عبدزيد صياح169265

ن حميد حسن169278 77بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

78بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي قاسم عبدعلي271667

79دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكركاظم جفجير خضير556495

ن كرين556381 80دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمثبن حسير

ن عجيل271775 81دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرصالح حسير

82دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد هادي عطية556378

83دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عوج عجة271766

ن271677 84دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعامر كركش حسير

85دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعبدالكريم عبدهللا علي169329

86دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعالء هادي عبدعلي271684

87دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعباس حمادي نجم171547

88دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعلي جبار عبيد169029

89دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمؤيد علي عبد169307

90دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرنض مخيف كاظم556226

91دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمهند عبدعلي ابراهيم169748

92دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرجعفر عبدعون نايف556230

93دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرتوفيق عويز حسن169028

94دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراحمد قاسم عبدهللا169314

95دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراحمد سعدون مجبل271769

96دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد حميد عبد556441

97دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرباسم محمد خضير271763

ن جاسم محمد271669 98دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

99دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد كاظم ساجت271681

100دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعلي سعد عبيد169346

ن فاضل463438 101دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراحمد حسير

102دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرخضير ابراهيم عبيد169743

103دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعلي سمير بري  ىهي169298

104دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعلي محمد شخير168931

105دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعلي نعمة رشيد556191

106دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن محمد مهدي271778

107دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرفراس محمود حديد169566

108دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرسالم محمد عبد556332

109دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكروليد خالد خضير556398

110دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر حمزة عبدعون271687

111إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرثائر كريم حسن171079

112إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرصالح مهدي طعمة271661

113إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرسعد مظهر فهد556205

114إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرثامر مراد محسن556393

115إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرفالح مهدي نجم556360

116إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعباس محمد نعمة169288

117إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعمار حبيب كاظم556208

118إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرجعفر محمد نايف556210

119إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكركاظم موس هاشم169343

120إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعمر رياض خضن556454

غام فالح كريم556185 121إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكررصن



122إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرساهر جاسم محمد556328

123إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمود محمد جعيد556142

1ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرطالل مظفر غازي188318

ي عطب172246
2ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرعالء غبن

3ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرحسن عالوي صبار172205

4ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرسعود غالب عبد188312

5ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرفهد رعد عبدالمنعم177678

6ماجستير3الحسينيه23683كربالءذكرباسم خليل ابراهيم185853

ن فالح عبيد176632 7بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

ن طالب187797 8بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حسير

9بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي مظفر غازي558011

10بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد حمزة عبدعون557996

ن عليوي180980 11بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عبدالحسير

12بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكررامي نارص صباح187874

13بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعباس فاضل ابراهيم177110

14بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرجالل جاسم محمد270982

ن طاهر زايد178199 15بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمعي 

16بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن كاظم سالم187516

17بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسن احمد عباس187989

18بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمنتظر محمد خضير172806

19بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي مظلوم حداوي557463

20بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسام حسن فرهود172916

ي188361
21بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد هاشم راضن

22بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعباس احمد خضير557520

23بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر عباس بريس177589

ن يحبر557130 24بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد عبدالحسير

25بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحمزة اسماعيل محسن271408

26بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي صباح كاظم181263

27بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرامير يوسف عبداالمير188238

ي180305 28بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد مسافر عبدالنب 

29بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكريارس نعمة عبد180665

30بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن نعمان ناهي178993

31بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي سالم كاظم271545

32بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرشفيق سعود عبدعلي177974

33بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمالك هادي عبدعلي271290

34بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعبدهللا عبدالرزاق عبيد271554

35بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركرار باسم زعالن171209

36بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمنير محمد خضير177711

ن180668 ن كاظم حسير 37بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

38بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حسن عبد179386

39بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمنير عبداالمير صباح171504

40بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد ميثم عزيز556907

41بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحسن عالوي صبار557981

42بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد عمران عبيد180279

43بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركرار كاظم سالم178729

44بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكررعد نايف جاسم557455

45بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحاتم كريم داود171635

46بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي نايف جاسم557979

47بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركرار حامد مجهد185654



48بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكربكر هادي عبدعلي178104

49بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرزيدون طالب حسن270976

50بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكريارس هاشم عودة557454

51بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمهدي محسن جعفر270920

52بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعباس علي عبيد557056

53بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعماد طالب صباح189414

54بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد سالم كاظم557080

55بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراكرم كاظم سالم178779

56بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرقاسم محمد خضير178243

57بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرجعفر باقر زايد187527

 زهير زكي180990
ن 58بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

59بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمالك احمد صادق180729

60بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي كامل عبدالكاظم556471

61بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعالء صالح محمد187949

62بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسن علي حالوب557485

63بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرغسان صاحب هادي177695

64بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراياد ماجد عباس171660

ن حسن غايب557466 65بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

66بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرسامي فهد عواد180972

67بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي فاضل سعود177638

 سامي عبدالكريم557438
ن 68بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

69بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمنتظر طالب نجم173031

ن حمزة180865 70بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد حسير

71بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكربسام علي مزعل557043

72بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي احمد حميد178055

73بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن عودة هواش178005

ر271394 ن 74بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمود رياض مير

75بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعباس هاشم سلمان180839

76بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرستار هاشم كاظم271061

77بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرزكريا صاحب ساجت178030

78بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي احمد حركان271050

ن نعمة رشيد558032 79بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

80بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد حاتم كريم171526

غام جعفر علي371145
81بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكررصن

82بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد حميد رشيد172836

83بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركاظم حسن كاظم271386

84بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي سعد حميد188016

85بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرامجد ماجد ساجت172338

86بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر ثابت عبد179269

ي270957
87بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرسجاد صادق راضن

88بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحازم عبدعلي صحن177903

89بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكروسام سلمان عبدالكريم557458

 نعمة عبدعلي172327
ن 90بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

91بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرسالم يوسف حمزة558023

ن ضياء صاحب554229 92بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

93بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي محسن سالم271464

94بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعبدالوهاب كاظم سالم171274

95بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرجعفر كاظم بجاي557142

 علي172194
ن 96بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرميثم حسير



97بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمظهر سعود عبدعلي177962

98بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حميد عبد179664

99بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكروسام عبدالكاظم عليوي178763

100بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عبداالمير خضير557992

101بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركوكب رحمن جدوع173069

102بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراسعد سعد مرزة556554

103بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحمزة علي عبد181228

ن558021 104بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد ابراهيم حسير

105بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمود جواد كاظم556974

ن عبدنور172989 106بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي امير

107بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي كاظم عباس556791

108بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرسيف محمد مسير557988

109بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمهدي نجاح علي556870

110بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراياد هادي محمد177945

غام محسن سالم557517 111بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكررصن

112بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرجعفر عيس حسن271484

113بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعامر موس هاشم557514

114بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عودة عبد187917

115بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحمزة عباس ضاجي271007

ي رسحان270912
ن
116بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد صاف

117بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرطارق عزيز جابر271042

118بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد هاشم نايف188251

119بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرليث عباس حميد172822

120بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركرار فيصل راشد270995

121بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكررعد سعد عبدالخضن270964

ن180916 122بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمنتظر عواد حسير

ن عباس557024 123بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حسير

ي188345
124بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد هاشم راضن

ن طالب172350 125بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركرار حسير

126بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد عبدعلي طامي271227

127بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراكرم طالب شامخ171315

128بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركرار علي عبيد271216

129بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراحمد ميثم عزيز557433

130بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكريحبر حسن جي 271353

131بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكركاظم جواد كاظم177825

132بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عباس كاظم271247

133بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعالء صبار نواف270887

134بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي احمد عبد558004

135بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكراياد احمد كاظم177729

136بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرجبار صبار بطيخ271569

137بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرابوبكر سلطان ذياب557986

ن179835 138بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعالء فاضل حسير

ي عطب172239
139بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرصفاء غبن

140بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكررائد احمد كاظم179062

141بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرعلي غانم سعد557154

142بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرفياض حميد كاظم177919

ن179024 143دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكررائد احمد حسير

144دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرابراهيم علي رحيل181400

 علي177809
ن 145دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرماهر حسير



146دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرقيس حميد محسن180672

147دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعامر احسان مطر181447

148دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمثبن فالح محمد171624

149دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكريحبر محسن كاظم557149

150دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد عباس كاظم187899

151دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكركرار لفته صاحب178067

ن عباس172885 152دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراكرم حسير

153دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد خضير برهي172271

154دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرايهاب سلمان مرزوك185737

155دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن سالم صحن188007

ن271335 156دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراسعد علي حسير

157دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراسد نبيل عبدعلي178041

158دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراحمد كاظم درويش270940

159دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراحمد عبدالكاظم خضير172220

160دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرامجد خليل عاضي178130

161دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراحمد سعد ابراهيم270986

ن عواد171398 162دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكربهاء حسير

163دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحسن عباس كاظم185707

164دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرحسن حميد حسن179225

 علي عبدعون553765
165دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن

166دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن طعمة حمادي556684

167دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعبدهللا مسلم علي557508

ن عبيد558002 168دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرامير حسير

169دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حامد رسحان271294

170دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر عبداالمير خضير270908

171دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكررحيم عبدعون مطر271253

 علي172369
ن 172دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكريونس حسير

173دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعبدهللا كاظم عبد هللا189427

ن557970 ن حسير 174دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرهيثم حسير

175دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكركرار جواد كاظم177798

176دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرسجاد قاسم عبدهللا556661

177دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراحمد عادل مخيلف541418

178دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعلي خالد هادي171205

179دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرماهر جاسم محمد177743

180دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرايش خضير عبدعون180796

ن180165 181دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرامير نجاح حسير

182دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن كريم داود557406

183دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرخالد جمال صباح173098

ي557427
184دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد قدري واسر

185دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد طالب خضير181180

186دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد فاضل علي180060

ن عباس نايف173009 187دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

188دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمهند محسن علي172265

189دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد باسم خضير271070

190دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعالء احمد فرحان180687

ن179297 191دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرحسن عبدهللا حسير

192دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراصيل طالب ساجت173141

193دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكراحمد حايف عناد177656

194دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرباهض جاسم محمد271012



195دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرسعد خلف كاظم172309

196دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعمار عبداالله خورشيد171645

ن حسن عباس180227 197دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

198دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرجاسم محمد حالوب180801

199إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد جاسم محمد187894

ن188381 200إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكراحمد علي حسير

201إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد عباس حمادي171554

202إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرضياء صباح عباس172253

ن556509  خضير ياسير
203إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن

ن سالم كاظم181094 204إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

205إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعباس طاهر زايد171232

ن178077 206إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكريوسف خليل حسير

207إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد ناهض جاسم188020

 احمد مريعي180297
208إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن

ن557977  ابراهيم حسير
209إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن

ن185637 210إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكركرار علي حسير

211إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسن عبداالمير جعغر180880

212إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرزيد زهير زكي180929

213إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي قيس صالح187867

ن عالوي صبار189418 214إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرامير

215إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسن جاسم متعب271364

ن271359 216إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرجعفر طه ياسير

217إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن محمد كاظم185669

 علي عوج189403
ن 218إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

219إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد فراس عبدالمنعم557014

220إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي طالب حسن556522

ن557110 221إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد علي حسير

222إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي احمد محمد557478

223إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرفرقد احمد حميد557114

224إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكراياد عبدالكريم ابراهيم188340

225إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكريحبر عبداالمير جعغر177848

226إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد كاظم يحبر173127

227إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن كاظم عبيد558008

ن557976 228إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعبدالرحمن ابراهيم حسير

229إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعباس فالح مهدي172214

230إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعباس رياض يوسف180804

231إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرسجاد كاظم عباس556676

232إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر علي اسماعيل557419

233إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد قاسم عطب271306

234إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي طالب مهدي180912

ن271470 235إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد عبدالرحمن حسير

236إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد حامد هاشم172294

237إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عبدالرسول عبد173201

238إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي ناهض جاسم185641

239إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر محسن جاسم271300

ن خليف178145 240إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد حسير

241إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعمار وليد لفته172280

242إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرماهر علي اسماعيل557416

243إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكراحمد خليل عاضي180192



244إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرطاهر حبيب عويد173226

245إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكركاظم علي درويش556448

ن حبيب مزهر185675 246إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

247إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكراسعد صالح عبيد180029

248إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عواد ابراهيم185702

249إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمجيد حميد كاظم187907

250إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكركرار عمران صحن173052

251إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حمزة عواد189420

252إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرفاضل عباس جعفر187844

253إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن كاظم عباس558016

ي271030 254إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمنير فالح عبدالنب 

255إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمنتظر ادريس علي185730

256إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي عباس بريس558041

257إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي نارص صباح171381

258إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرزيد غالب عبدعون557386

ن كاظم دخيل556980 259إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

260إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسن هادي علي180320

ن556653 ن خليل حسير 261إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

262إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرصفاء جبار ركن185727

263إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعباس خضير هاشم271326

264إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي رضا ساجت556821

265إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعمر رعد هليل271561

266إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرقاسم عبدعون كاظم557481

ي556969 267إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرابراهيم علي حرب 

268إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمالك جمال صباح173086

ن185703 269إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن محمد حسير

ن مظفر غازي187927 270إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

ن نجم557050 271إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد ياسير

272إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعباس عواد عبدالكاظم557492

273إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرزين العابدين مؤيد خليف181322

274إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرسجاد احمد عبدالواحد187884

ن فاضل271535 275إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حسير

276إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرسجاد داود نعمة178018

277إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي قضي مظهر557461

ن عبدنور271565 278إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكركرار امير

ن عبدنور188374 279إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد امير

280إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعباس علي ابراهيم181198

281إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمصطفن صالح محمد187973

282إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد عنان مهدي177504

283إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعباس حسن فرهود178163

284إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمجتب  فالح كريم558027

285إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمسلم عقيل عطية185665

286إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكراحمد شاكر جعفر188333

ن حمزة172970 287إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعبدهللا حسير

ن عبود557982 288إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرزياد ياسير

289إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعقيل محمود حديد188400

290إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد صالح حسن187939

ن فالح طعان179096 291إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

292إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرجاسم عدنان عبد557496



293إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي خالد عجوب557965

ن185659 294إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد ابراهيم حسير

ن خالد شجاع171363 295إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسنير

296إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد نجاح عواد556997

ن عباس189416 297إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعقيل حسير

298إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكراسامة قضي مظهر271209

299إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرجعفر حبيب ابراهيم271371

300إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرفؤاد محمد عواد557100

301إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن صباح محمد271493

ن عودة هواش177991 302إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

303إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي ميثاق صحن171390

304إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعبدهللا عواد ابراهيم185711

 علي عبدعون271518
ن 305إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

306إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمنتظر سالم محمد185741

ن عبداالمير جعغر185786 307إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

308إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحمزة سالم عبدعون171566

309إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرامير علي كامل556490

310إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرفؤاد شاكر مراد185752

311إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي نعمة عبدعلي172317

ن556635 312إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسن خليل حسير

313إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرقاسم مجيد حميد185700

314إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكراحمد خضير حمزة187911

315إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرسلطان ساطع مهدي185733

316إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعبدالحكيم حسن عبدالكاظم171221

هللا271473 ن خير 317إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حسير

318إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي نايف عبدعون181288

ن دخيل185633 319إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرعلي حسير

320إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكروسام عقيل عبدالسادة271540

321إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر اياد جواد189410

322إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكروسام سلمان علوان271222

323إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن جعفر دغيم185673

324إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرشفيق حميد كاظم188368

325إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرهشام عبدالكاظم عليوي271314

326إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر متعب مشهد181176

327إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمهدي حسن عوج172376

ن180150 328إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرصادق طه ياسير

329إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكراحمد ماجد عبدالسيد556986

ن حمود عبيس185749 330إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

331إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمرتضن حامد كاظم171672

332إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكركاظم عباس فضل185647

ن خالد محسن185695 333إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

334إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكركرار كامل حياوي271344

335إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرنجم سهيل جاسم181238

336إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرشهاب احمد زويد180854

337إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمحمد محسن جعفر185686

ن داود سلمان180817 338إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

ن عباس ابراهيم180877 339بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءذكرحسير

340دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر شالل مرزة556575

341دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرحيدر فاضل حسون270882



342دبلوم3الحسينيه23683كربالءذكرعالء خضن عباس557069

343إعدادية3الحسينيه23683كربالءذكرمجيد حياوي جاسم179258

1دبلوم عالي3الحسينيه23683كربالءأنبىوجدان جدوع مهدي169551

2بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىفاطمة عبدعون نارص169351

3بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىايمان مهدي ابراهيم556189

4بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىامال محمد زبالة556414

5بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىفاطمة عباس صالح556419

6بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىرساب عبدعون حمزة169031

7بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىزينب عبداالمير عزيز271664

ن باسل كامل556550 8بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىحنير

9بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىهالة رشيد حسن556429

10بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىانتضار جبار كاظم39991

11بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىدعاء هاشم خضير271811

12بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىنشين غدير فنوري169271

13دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىقاهرة ساجت جياد169283

14دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىسندس احمد مريعي169292

15دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىكظيمة فارس منشد169276

ى صالح عبيد169318 16دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىبشر

ي169539
بف هابن 17دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىايمان عبدالشر

خديجة عبدالصادق علي168961
18دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبى

19دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىابتهال نعمان ناهي556698

ن حمزة169982 20دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىنبا حسير

21إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىالهام ابراهيم محمد169262

22إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىسمر طالب شامخ169275

1بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىماردين طالب عبدعون181047

2بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىسجا حسن عبدالكاظم557513

3بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىهند سعد حميد180330

4بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىفاطمة سمير عبدعون557993

5بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىسارة طعمة حمادي271002

6بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىزينب احمد جياد542345

7بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىحوراء جاسم عناد173157

8بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىشهد عبدهللا احمد202973

ن عبد557999 9بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىميس حسير

10بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىضخ خضير عبدعون557973

ن557062 11بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىنورالهدى صباح حسير

12بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىلمياء عبد خلف180074

13بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىرسى قاسم عباس180045

14بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىمريم عواد عباس227063

15بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىصفا ماجد حياوي172902

16بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىكوثر خضير مهدي179247

17بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىرقية ناظم كاظم180676

18بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىانفال ناظم كاظم180922

ن172227 19بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىزينب علي حسير

20بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىزهراء جاسم عناد173182

21بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىهبة اسماعيل حسن182557

22بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىنوال حميد حمزة171355

23بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىبان جبار كاظم177330

ن خضير178824 24بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىبسمة ياسير

25بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىميعاد شالل مرزة556603



26بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىكوثر حسن عبدالكاظم171214

27بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىلمياء حسن فرهود187997

28بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىهوازن رشيد حسن557121

29بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىزينب جميل نجم185691

ة احمد مراح173043 30بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىسمير

31بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىزهراء مظهر حمزة188387

32بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىدنيا نجاح لفلوف181012

33بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىجيهان طالب جاسم180679

34بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىحوراء حامد شجاع171343

35بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىسارة عايد عبدعون557503

ن طالب180734 36بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىعال حسير

37بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىهدية هاشم كاظم271101

38بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىصبا ادريس علي177789

39بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىاسماء محمد نايف171373

40بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىميعاد ناجح عبدالزهرة171243

رقية سامي حمد557005
41بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبى

42بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىنبا فاهم عبدعون178608

ن557488 43بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىختام صباح حسير

هدير علي عبدعون271376
44بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبى

45بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىهدى حسن هادي270901

46بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىرسل رزاق زيدان188283

اس عدنان كاظم181193 47بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىني 

48بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىحنان فيصل نايف271093

49بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىهدى صالح محمد271241

ي178187
ن
50دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىدعاء توفيق عوف

ايمان علي بلبول271115
51دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبى

52دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىرسى ادريس علي177773

اشواق علي بلبول271106
53دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبى

54دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىصبا طالب صباح271454

55دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىسمر خالد عجوب557963

56دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىضخ نزار عبداالمير172951

57دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىشهد مهند غازي270971

ن172998 58دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىوالء خميس ياسير

59دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىايات محمد عباس179285

60دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىرسى عدنان كاظم180212

61إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىتبارك غالب علي271533

62إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىفاطمة سعد حميد172288

ي188351
ة هاشم راضن 63إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىامير

64إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىمريم جبار كاظم185720

ن حمزة270897 65إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىعال حسير

66إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىزينب طالب مهدي178116

ن188395 67إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىحوراء صالح حسير

68إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىتقية محمد خضير188285

69إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىزينب طالب صباح270880

ن عيس حسن188328 70إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىبنير

71إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىجنان سهيل جاسم177755

72إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىبتول كاظم سالم271477

73إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىغفران عباس حميد556432

74إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىزمن جبار كاظم185683



ن طالب عبدعون181003 75إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىنرمير

رغد هادي عبدعلي188324
76إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبى

77إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىاسيل محمد خضير188272

78إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىختام سالم كاظم181056

ن محمود عبيد177933 79إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىحنير

80إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىسبا فاهم عبدعون178591

حال هادي عبدعلي185680
81إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبى

82إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىرسى حسن هادي270906

83إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىمريم محيسن واجد188288

حنان علي عبدالحيسن185693
84إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبى

85إعدادية3الحسينيه23683كربالءأنبىنور نعمة محسن271515

86بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىابتسام دحام عبدعون172940

87بكالوريوس3الحسينيه23683كربالءأنبىانتصار عداي ذياب171512

88دبلوم3الحسينيه23683كربالءأنبىسلوى عبدعون سلمان179320

1ماجستير3العباسيه33684كربالءذكرامير حسن عبدعلي556221

2ماجستير3العباسيه33684كربالءذكرعامر محمد احميد35840

ي501683
3ماجستير3العباسيه33684كربالءذكرعلي عادل عبدالغبن

4ماجستير3العباسيه33684كربالءذكرعلي محمد رضا278437

5دبلوم عالي3العباسيه33684كربالءذكراكرم كاظم عبد413472

6بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعامر رسول جعفر270600

7بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرصفاء نور كاظم413480

8بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعباس حسن راهي36082

9بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرصفاء صالح خضير36098

10بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرجاسم عبداالمير سلمان413465

11بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحسن عبدعون مهدي413466

ن36134 12بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكروسام سعد عبدالحسير

ي270370
13بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمهند رحيم راضن

ي544801
14بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحامد شاكر لوب 

ن145685 15بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمد شاكر حسير

16بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمد طاهر صالح36547

17بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرواثق ناظم عبدالسادة35932

18بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمد هاشم حسن556233

19بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعباس علي محمد270359

20بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكراحمد عبدالمجيد سعيد36583

ن270340 ي قرة حسير
21بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرهابن

22بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكراحمد عبدهللا عبدالرحيم413471

يف طاهر413469 23بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعلي رسر

ن270629 ن عبدالحسير 24بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمد امير

25بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمؤيد عبداالمير محمد36118

ن36999 26بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعدي رضا عبدالحسير

27بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمصطفن محمدرضا محمدسعيد270388

 علي36068
ن 28بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرسيف حسير

29بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحيدر علي مهدي35791

30بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرضياء جاسم محمدعلي36932

31بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرماجد عبدزيد عبدالرزاق270289

ن عبداالمير36050 32بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمد حسير

33بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعلي عبد مهدي270444

34بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرسالم جبوري محمد413473

35بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكربالل بهاء محمدعلي270463



36بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحسن عامر اسماعيل36034

37بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكركرار محمد عريان544823

ن ثامر نهير35921 38بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحسير

ن يعقوب ابراهيم270400 39بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحسنير

40بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمدعلي حميد خضير35908

41بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعلي رياض ضيهود37909

42بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعبدالرضا فالح مجيد544869

ن35860 43دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرحيدر رزاق عبدالحسير

44دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرماجد موس محمد35875

45دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعماد عباس علي537440

46دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرمحمد موس خليل413467

47دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرصالح عباس حبيب37333

ن اسعد شاكر36646 48دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعبدالحسير

49دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرصادق جعفر دخل36451

50دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعارف عباس علي544835

51دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرحازم قاسم عبدالكريم35825

52دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرسارة محمد عبيد265389

53دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرقاسم حمزه جوده270507

54دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعلي ثامر نهير36692

55دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعالء عباس حبيب38021

56دبلوم3العباسيه33684كربالءذكريارس صادق جواد270317

57دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرمحمود فاضل علي37060

ن544805 58دبلوم3العباسيه33684كربالءذكربهاء صاحب حسير

59دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعمار ثامر نهير556846

60دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرمحمد حيدر حبيب37205

61إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرابراهيم جواد كاظم272742

ن عبداالمير عبدالواحد35893 62إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسير

63إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرزيد حسون فعيو556263

ن خالد عبدالجبار278064 1ماجستير3العباسيه33684كربالءذكرحسير

2بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعباس فاضل محمد110182

3بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمجتب  صفاء انور416099

ن416547 4بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكراحمد عبدالرسول حسير

5بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمصطفن محمود شاكر416195

6بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمصطفن مهدي عباس106899

7بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمد عباس كاظم356209

8بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحسام سعد رزاق110191

9بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمد عماد كامل414906

ن منتظر مصطفن106772 10بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحسنير

ن صالح106819 ف حسير 11بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرارسر

12بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمد فاضل موس106794

13بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكراحمد باسم صادق107165

14بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعلي احسان محسن418795

ن عبود عباس107127 15بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحسير

 محمود علي110266
16بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمصطفن

17بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرابراهيم عدي محسن278282

 مهدي علي106732
ن 18بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحسير

19بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكراكرم حسن فاضل109762

20بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكركرار قاسم ضيف107012

 علي عباس109779
ن 21بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرحسير



22بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكركرار فاضل كاظم278876

23بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرسيف محمدعلي مصطفن546236

24بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعلي ثابت عبدزيد416140

ن عباس278345 25بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعلي حسير

26بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرزيد منتظر مصطفن106804

27بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكررياض عبدالكاظم محمدعلي371099

28بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعلي سعيد عمران272449

29بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمسلم ثامر نهير107036

30بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرزين العابدين عباس حسن278164

31بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرغياث محمد صالح عبد المهدي109337

32بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكركرار حسن علي109700

33بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكررساج منير عبدالجبار556211

34بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرمحمد شهاب احمد109840

35بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكراحمد محمد عبداالمير561790

36دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرمرتضن عبداالمير حمود106953

37دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرتمار حيدر فيصل110133

38دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرمختار ابراهيم مهدي110481

ن صالح106813 39دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرايمن حسير

40دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرجالل محمد مهدي546213

41دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعلي خليل هادي107062

42دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعلي جعفر صادق556241

43دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعلي عبود عباس109768

44دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرحسن مهدي حسن546159

 علي110004
ن 45دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرعلي حسير

 عناد عبدعلي106874
ن 46دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرحسير

47إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرامير حسن فاضل109754

48إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمحمد احمد ابراهيم546243

ن546865 ن عبدالزهرة امير 49إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسير

ن جواد كاظم417644 50إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسير

51إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرسجاد جبار فعيو556238

52إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمحمد عباس هاشم109743

53إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمرتضن محمود شاكر418954

54إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرعلي حيدر كاظم110223

ن416685 ن عبدالرسول حسير 55إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسير

ن عليوي546121 56إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرسيف حسير

57إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرليث صباح عبدعون417942

58إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرامير صالح محسن546147

ن418072 59إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسن علي محمدحسير

60إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسن محمود شاكر556631

61إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرعباس عماد عباس110276

62إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرعباس فاضل حسن418466

ي حسن106891 63إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمحمد ناج 

ن يوسف طالب109764 64إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسير

ن عماد كامل546222 65إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسنير

66إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمحمد حيدر كاظم110208

67إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمنتظر رسول حسن278899

ن عبدعون278213 68إعدادية3العباسيه33684كربالءذكريحبر عبدالحسير

69إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمحسن صالح محسن546164

70إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرعلي راجح وحيد109725



ن قاسم جياد109370 71إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسير

72إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمنتظر عبدالرحمن غازي110195

73إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرغيث حيدر ناظم109447

74إعدادية3العباسيه33684كربالءذكراحمد ابراهيم حيدر106907

75إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرعلي جعفر محمد110149

76إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرامير ابراهيم صاحب417388

77إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرغيث برير هادي278271

ن ماجد عبداالمير110294 78إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسير

79إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرعبدالمهيمن عبدالكريم عبدالجبار501582

80إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمرتضن محمد كميل416966

ن عباس278198 81إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمحمدباقر حسير

 علي109982
ن 82إعدادية3العباسيه33684كربالءذكركرار حسير

83إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرعلي صادق جواد417265

84إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمصطفن عباس مكي278133

ن رياض عبود50812 85إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسير

86إعدادية3العباسيه33684كربالءذكربالغ باسم حسن547443

ن كريم500908 87إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرسجاد حسير

ي106885 88إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمنتظر حيدر مير

ن عدي رضا106830 89إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرحسير

90بكالوريوس3العباسيه33684كربالءذكرعماد كامل كنوش414431

ي شاكر درويش107080
91دبلوم3العباسيه33684كربالءذكرهابن

92إعدادية3العباسيه33684كربالءذكررائد جواد طاهر107113

93إعدادية3العباسيه33684كربالءذكرمحمد كميل كريم416749

94إعدادية3العباسيه33684كربالءذكراحالم جبار رزاق77390

1بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىوفاء عبدالرسول محمد434088

محاسن عبدعلي جودة413476
2بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبى

3بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىالهام نعمة دخل270524

4بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىتغريد عباس مجيد37373

5بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىمبن رشيد عبود270541

هناء محمدعلي اكي 553128
6بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبى

ي حسن35996 7بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىزهراء ناج 

8بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىجنان حمدي عباس36019

9بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىوالء داعم عثمان36151

ن35966 10بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىمريم محمد حسير

11بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىشيماء احمد عبدهللا413482

12بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىانوار مسلم باقر413464

13بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىريام فارس صاحب544808

ن37163 14بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىشيماء عماد حسير

15بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىمريم راجح وحيد37822

16بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىنورس قاسم عبدالكريم496570

17بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىنبا رضا عبدالحسن561386

رنا ابراهيم علي270571
18دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبى

ايمان عبد علي413481
19دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبى

ن داود35946 20دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبىبشائر حسير

ن موس270411 21دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبىنجاة عبدالحسير

22دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبىامال سالم ضمد556652

فردوس سامي لهوف37516
23دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبى

شذى كاظم علي37557
24دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبى

25دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبىنسوم عبدالهادي رحيم36164



26دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبىانتصار رجب محمود413470

27إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىنضال جواد كاظم36248

28إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىسعاد رشيد عبود413479

29إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىرسور داود محمد36259

30إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىغصون محمد مهدي544882

31إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىامينة عبد غزيوي35982

1ماجستير3العباسيه33684كربالءأنبىمها عباس خضير418895

2بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىميساء ثامر فاضل107276

ن صالح107300 3بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىامتنان حسير

ن109871 اسمهان علي حسير
4بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبى

ن شناوة107307 5بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىارساء حسير

6بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىافراح جبار عذاب105963

7بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىزينب نوري سعيد274292

8بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىحوراء عبدالباري عكلة107340

9بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىنور نزار عبدالرضا554498

10بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىندى جاسم محمد546132

غيداء حسون محمدعلي109862
11بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبى

ن شناوة107302 12بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىدعاء حسير

هدى عبدالكاظم محمدعلي371212
13بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبى

ن خالد جاسم434002 14بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىحنير

15بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىزينب رضا محمدعلي109844

ن عبدالمجيد سعيد105934 16بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىحنير

17بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىزينة قيس جاسم417711

18بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىفاطمه هاشم مطر556473

19بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىزينب رياض عباس561380

20بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىهديل فوزي احمد109319

21بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىسجا جبار محيل109855

22بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىرسل رؤوف عبود547441

ن حاتم جابر105851 23بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىبنير

24بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىبسمة محمود شاكر554501

25بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىزهراء كاظم محمد556590

26بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىارساء كاظم محمد554493

ن415144 27بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىمروة عبدالرسول حسير

حال جبار علي107175
28بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبى

29بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىايات محمد نجم109601

30بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىهدى شاكر عزيز278153

31بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىوالء رياض عبود50820

32بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىزهراء ميثم طالب106992

33بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىزهراء محمود شاكر553129

34بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىافتخار صبخي عبدهللا190019

35بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىنهاد منفر عبداالمير106647

36بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىهدى حميد مجيد105906

37دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبىزهراء ثامر فاضل110413

38دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبىصابرين نعمة دخل278409

39دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبىرؤى باسل نعيم110478

40دبلوم3العباسيه33684كربالءأنبىدنيا راجح وحيد109660

41إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىنورهان مهدي عباس110469

42إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىزينب راجح وحيد278183

43إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىشهد محمد كميل416889



44إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىدنا عادل محمد279037

45إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىفاطمة ستار محمد186162

براق علي عباس556494
46إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبى

47إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىرشا نزار عبدالرضا278261

48إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىفاطمه الزهراء عماد عكاب107328

ن416332 مالك علي محمدحسير
49إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبى

زهراء علي محمد358954
50إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبى

51إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىمريم صالح حميد110477

52إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىطيبة صفاء نور418711

ن561387 53إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىفاطمة طالب عبدالحسير

ايالف حسن علي556607
54إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبى

ن عباس105953 55إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىزينب عبدالحسير

ن عبدعون278250 56إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىمديحة عبدالحسير

57إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىرسل ابراهيم صاحب546191

58إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىايات ستار عبدالجبار110168

59إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىنور محمد نجم109634

60إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىسارة مهدي فليح77488

61إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىزهراء طه عبدالصاحب77732

62إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىرسى عاد عبدهللا556565

63إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىزينب محسن عبدهللا107322

64إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىعذراء عالوي مطر278890

65إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىدعاء جبار رزاق77433

66إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىرشا باسم عبدالكريم556639

ن105879 67إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىانوار طالب عبدالحسير

68إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىزينب طالب حمزة556518

 رضا محمدعلي110368
69إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىتف 

70إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىنبأ ميثم طالب106637

71إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىنىه راجح وحيد109734

72إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىارساء نزار عبدالرضا278144

73إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىايات ناجح مهدي109473

74إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىمريم محمد موس417888

فاطمة محمدعلي حسن107286
75بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبى

76بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىيشى جاسم محمد417038

بيداء محمدباقر غالم علي520438
77بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبى

ي413477
ن راضن 78بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىهيفاء حسير

79بكالوريوس3العباسيه33684كربالءأنبىانوار عبدالوهاب عبدالكريم417794

80إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىسحر جواد كاظم109921

81إعدادية3العباسيه33684كربالءأنبىمريم عباس علي110336

1دكتوراه3الهنديه23686كربالءذكراحمد عبدالعباس عبدالكاظم521329

2ماجستير3الهنديه23686كربالءذكرغيث سالم نايف521298

3ماجستير3الهنديه23686كربالءذكرعلي موس عبدالحر279710

4ماجستير3الهنديه23686كربالءذكرمحمد عزيز حميد521457

ن عبد302835 5ماجستير3الهنديه23686كربالءذكرسالم حسير

6بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكركريم كزار لفته521297

ي169232
7بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد نجف حسابن

8بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي كاظم جاسم165246

9بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحميد خضير عباس521256

10بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي تايه عبد189799

11بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكروليد عبدزيد كاظم521254



12بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراسعد عنون فليح521302

13بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرصالحالدين عبدالرزاق بلبيص521305

14بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرجواد كاظم عبد278509

15بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد شاكر محمدرضا291542

16بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحسان محمود رشيد161809

ي160359 17بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمكي شاكر صي 

18بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد هاشم هادي521276

19بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرايمن علي لفته521242

20بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعماد جبار كريم300470

21بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحامد فري    ج مهنة165371

22بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكركمال مكي غانم161815

23بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمود ديلي جاسم161754

24بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرليث عمران نوح521369

25بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكررسمد عبدالحر عبدالحسن278202

ن هادي521420 26بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرنصير عبدالحسير

27بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحيدر سالم نايف500938

28بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحيدر نعمة هادي521362

29بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكركرار كاظم هاشم521240

30بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرميثاق محيسن حسون167624

ي521237
ن عبدالكاظم راضن 31بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

ن عسكر521337 32بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرسجاد حسير

33بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكررائد عدنان نعمه161874

ن حيدر حسن521263 34بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

35بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد عبد االمير محمد جواد385087

ن خليل ابراهيم295721 36بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسنير

37بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعمران عبدالرحمن عيدان160539

38بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد غالب يحبر521301

39بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكربشار احمد نجم278394

40بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمهند خضير عبد278417

41بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمسلم شاكر اسماعيل385103

ي جابر503284
42بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرريسان منخن

43بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحيدر عبدالكاظم مهدي160555

44بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي معن عيس278373

45بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد عبداالمير كريم160577

46بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرطه خضير عباس385117

47بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي سالم جواد521365

48بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي حسام رضا283673

49بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسام صادق عبدالحسن521479

50بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد حسن عبدالزهرة278316

51بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسام حسن عباس278303

ن42859 52بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرجواد كاظم حسير

53بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكررياض عبدالخالق علي280812

54بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعالء عباس نادر165202

ن160912 55بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمهند حسن حسير

ي521304 56بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكررسمد قيس ناج 

57بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرذوالفقار هادي جاسم161030

ن غالب خضير160182 58بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسنير

59بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن حمزة كاظم161108

60بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمرتضن حمزة كاظم165187



61بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرفاضل عباس علي283667

ن161260 62بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحيدر محمدعلي عبدالحسير

63بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرجعفر حسن هادي299926

64بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرسالم عادل خضير521267

65بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي حمزة عبدالزهرة279799

66بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد هادي عباس160929

67بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمرتضن مخي جواد281909

68بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد مكصد مجبل278544

69بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي محمد عباده521363

70بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرميثم موس عبدالحر281243

71بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرسجاد محمدحسن عبد521320

 يحبر عبد160484
72بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن

ي521260
73بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعالء عباس هابن

74بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرغيث فالح حسن525988

75بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي احمد شاكر169249

76بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد سماح زعيج521468

77بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرضياء عبدالحسن عباس165366

78بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكروليد مازن كاظم385124

ن وسام محمد384948 79بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسنير

80بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد حمزة كاظم161237

81بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمرتضن كاظم جيثوم160319

82بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمرتضن فاضل عبدالصاحب384998

83بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي خالد نايف278737

ن عبود521273 84بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعبدهللا حسير

ي عيدان521299  عبدالنب 
ن 85بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

86بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكركرار خضير صكبان161959

87بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي عباس فاهم521393

ن280787 88دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعباس فاضل حسير

89دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعبدالرحيم عبدالجواد عبدالكاظم278325

90دبلوم3الهنديه23686كربالءذكررافد ثامر مزهر521389

91دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرنجم عبدزيد عباس160527

 علي محمود521474
ن 92دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرحسير

يف محسن161781 93دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمحسن رسر

ن161761 94دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرلبيد هادي حسير

95دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعلي عبدالنور جاسم281285

ن521317 96دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرماجد محمدعلي عبدالحسير

ن160398 97دبلوم3الهنديه23686كربالءذكروسام عبداالمام حسير

98دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرفالح حسن عباس280856

ن160223 99دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرجواد كاظم حسير

100دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرجواد راجح نعمه160514

101دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمهدي سامي علي278265

102دبلوم3الهنديه23686كربالءذكروهاب فليح حداوي161831

103دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعباس علي حبيب161774

104دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرباسم صادق عبدالحسن521314

105دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرقضي يعقوب خميس161796

ن521377 106دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرقضي محمد حسير

107دبلوم3الهنديه23686كربالءذكراسعد فوزي محسن165320

108دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعلي مازن كاظم521325

109دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن قاسم ثابت456231



110دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمثبن عماد سهيل279702

111دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن نوري وداعه521447

112دبلوم3الهنديه23686كربالءذكراكرم وهاب تعيب521453

113دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعالء كاظم عمران165156

114دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرفالح حسن حبيب521483

115دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرجاسم محمد جاسم160458

116دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرامير صالح حسن42783

117دبلوم3الهنديه23686كربالءذكراحمد عبد مهتلف384959

118دبلوم3الهنديه23686كربالءذكروسام سالم جابر165218

119دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعامر عباس جاسم278169

120دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرانمار اياد عبيد161069

121دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرضياء عباس كاظم521462

122دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمحمد حامد فري    ج521374

123دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرانور طه كاظم278597

ن حسن160981 124دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعلي حسير

ن كوكز165303 125دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعقيل حسير

ي جواد299866
126دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرامير وصفن

127إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرصباح نوري سعيد521442

128إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي جبار علوان161855

129إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي ابخيت بكر161079

130إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمسلم عليوي كريم278232

ن278486 ن عباس عبدالحسير 131إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسنير

132إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي كاظم عبدعون292084

ي جويد165454
133إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرميثاق راضن

134إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن بري عبد525992

135إعدادية3الهنديه23686كربالءذكراحمد حمزة عباس521464

136إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحيدر فالح داخل165313

137إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمرزوق يحبر برهان279696

138إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعامر جبار كريم165228

1ماجستير3الهنديه23686كربالءذكرفاضل عباس صباح189886

2ماجستير3الهنديه23686كربالءذكرحمزة مكصد مجبل279940

3ماجستير3الهنديه23686كربالءذكرزيد كميل جواد191067

4ماجستير3الهنديه23686كربالءذكرصادق مصدق حسن191169

5ماجستير3الهنديه23686كربالءذكرسالم ستار خضير190081

6بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي حسن هادي202058

7بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي عباس كريم189942

8بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمرتضن كفاح لطيف190013

9بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكركمال محمد هادي190938

10بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرابراهيم عبداالمير كاظم524862

11بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد عباس عبداالمير279933

12بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد خالد نعمة190897

13بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي كاظم حميد525370

14بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد خالد هادي191178

15بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرميثم سهيل نجم190913

16بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي عبيس علي194374

17بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكربهاء كاظم تومان190024

18بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعباس حمزة كاظم190884

19بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمرتضن كاظم عبد191211

ن علوان194641 غام حسير 20بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكررصن



21بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد سالم حمود189936

ن189999 22بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرازهر سعد عبدالحسير

23بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد علي بري  ىهي525247

24بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكررسول غازي سعود276717

25بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعبدهللا مجيد خضير189747

26بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرزيد حمزة عبدالزهرة189826

27بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرفرقد غالب خضير189836

28بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرهاشم احمد محمدعلي189969

29بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرصالح مهدي عبدالعال189903

30بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد نجاح فاضل191154

31بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحيدر محمد مزهر202060

32بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرزيد موس مجيد190093

33بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد رياض نعمة525318

34بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد عماد سهيل189778

35بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعباس مجبل عطية194659

36بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرخالد حسن هادي525047

37بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسام خضن كشاش194345

38بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكررسول سماح زعيج190192

39بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراثير باسم جابر190886

40بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي طه نعمة276695

41بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرصالح مهدي مري    ح191149

42بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرامير باسم جابر189964

ن نارص حسون190002 43بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرامير

ن سلمان189815  حسير
44بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن

45بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرايوب كريم عبدالرضا191252

ن كامل ابوخضير276906 46بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

47بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرزين العابدين باسم محمد279866

48بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد جبار كريم193281

49بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكركرار سعد مصطفن189807

50بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن محمود نعمه194361

ن هادي280951 51بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي تحسير

52بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرانور صالح هادي202019

53بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد مجيد حميد524793

54بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكربشار صالح محسن190948

55بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد يحبر حسن525401

56بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد عدنان نعمة303091

ن محمد189830 57بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرايهاب معير

58بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي رعد عبدزيد189823

59بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرزيد علي عباس190951

ن عبدالوهاب543756 60بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكررضا حسير

ن359074 ن حازم حسير 61بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

62بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي حسان عطيه189797

ي525223
63بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن سعد حفطن

64بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكروالء احمد عودة194701

ن189812 65بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي جليل حسير

66بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرغيث باسم محمد194694

67بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد حسون فخري280868

68بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكررياض هادي جليب194679

69بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراثير كاظم تومان193256



70بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد جالل فليح189978

71بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسام جاسب هادي194770

ن عمران191092 72بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي حسير

73بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمسلم حسن صبيح189863

ن رياض جواد281053 74بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

75بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحيدر رزاق عبداالمير189916

ن طالب علي194774 76بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكربنير

77بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي شامل كامل280261

78بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمالك عباس عبيد189974

79بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرصاحب مدلول زوير194403

80بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرجعفر عبدهللا جواد281094

ن نجم عبدالرضا524799 81بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

82بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرسيف عادل سعد194356

ن حمزة525008 83بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعمار حسير

ن شكر وحيد190188 84بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

85بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرفاضل عباس محمد524807

86بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعباس صالح مهدي190250

ي194388
ك رعد هابن ن 87بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرنير

ن525758 88بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد كاظم حسير

89بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد كميل جواد189873

90بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكربهاء سامي يعكوب189819

91بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرشفاء مكي غانم191090

92بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرشاكر بديع شاكر386999

ن صادق حبيب276870 93بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

ن سالم خضير194371 94بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

95بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمد هاشم صالح191122

يف276943 ن محسن رسر 96بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

97بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرصفاء داخل عبيد194772

ن فالح محمود194703 98بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسنير

99بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرهشام احمد دريب190031

100بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعمار علي محمود279981

101بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرانمار حسن صبيح189876

102بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعلي مسلم لفته281680

103بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرسيف فاضل عباس279756

104بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكريوسف رعد محمد279839

ن صادق مخي190908 105بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

ن مهدي جواد281345 106بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرحسير

ن190007 107بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمنتظر صبخي حسير

108بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرامير عباس حاكم525236

109بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرقاسم طه نعمة189848

110دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعالء حمزة عبدهللا190189

111دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعلي سجاد علي194383

ن حيدر جبار193364 112دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرحسنير

113دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمرتضن احمد علوان279987

ن صاحب194645 114دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرميثم حسير

115دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعباس جبار كريم201992

116دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرشهاب احمد عزيز201972

117دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمازن صبار عبيس280742

ن503689  علي ياسير
118دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمحمدالمصطفن



119دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرسجاد مشتاق مكي525025

120دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمحمد مجيد جرو525255

121دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعلي محسن علي525088

122دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمحمد جاسم محمد189933

123دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرباسم غالب خضير194238

ي557247 124دبلوم3الهنديه23686كربالءذكراحمد عباس عريب 

125دبلوم3الهنديه23686كربالءذكركاظم جبار عبيد524763

ن خضير حسن194661 126دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرحسير

 علي صادق190051
ن 127دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرحسير

128دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعلي احمد دريب193491

129دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرمقتدى حمزة كاظم280032

130دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرامير عبدالحمزة خليل193294

ن صالح شاكر189833 131دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرحسير

132دبلوم3الهنديه23686كربالءذكررافت صالح حسن279971

ن279742 ن عالء حسير 133إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسنير

ن موس194640 134إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرجعفر حسير

ن146661 135إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد صادق حسير

136إعدادية3الهنديه23686كربالءذكركرار كاظم تومان194384

137إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحيدر علي كاظم194702

138إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرقضي منصور محمد524813

ي نعمه279959 139إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرغيث صي 

140إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحيدر كريم عباس189957

141إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسن يونس مصطفن524726

142إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعبدهللا كاظم عبدعون292018

143إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرايمن فالح مهدي276704

144إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسان علي خلف524730

145إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعباس حسن خضير190056

146إعدادية3الهنديه23686كربالءذكريارس احمد جواد281517

147إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي ثامر هاشم281433

ن هيجل525754 148إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرصفاء حسير

ن يعقوب خليل189854 149إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسير

150إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرغيث كاظم حمزة281804

151إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد عباس محمد525099

ن عمران194691  حسير
152إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن

153إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمقتدى خالد عبدالسجاد194359

154إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد ستار عبيد194251

155إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسام جواد كاظم280105

156إعدادية3الهنديه23686كربالءذكركرار حيدر خماط194778

157إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد عباس زبالة201956

ن191250 158إعدادية3الهنديه23686كربالءذكركرار عقيل حسير

159إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد قاسم عبدالزهرة193352

160إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسن عبدالباسط محمدعلي524942

161إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعباس محمد عبيس189927

162إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد حسن طوير279894

 علي525241
ن 163إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمرتضن حسير

164إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحيدر احمد عبداالمير276839

165إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسن سعد سلمان194636

ن527667 166إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسن حازم حسير

167إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد فؤاد عبيد524742



168إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد خالد عبدالسجاد201961

169إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحبيب رافد عبدالسجاد194372

ن189882 170إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد عباس عبدالحسير

171إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرسيف سجاد مهدي193265

ن رائد هادي194387 172إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسير

173إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي حسن حمزة524929

ي279927
174إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي اياد شمخن

175إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحيدر عبدالزهرة حمود525260

ن سعد ملوح201938 176إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسير

ن كريم عباس190037 177إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسير

178إعدادية3الهنديه23686كربالءذكراحمد كامل تعيب190099

179إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي رزاق سلمان525033

180إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد صاحب نعمة194657

ن عباس صاحب521358 181إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسير

ن190872 182إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعبدالرحمن كاظم عبدالحسير

183إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمنتظر موس مجيد194369

ي525762
184إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد عاجل راضن

185إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد فالح محمود279727

ن رائد عباس189842 186إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرامير

ن37899 187إعدادية3الهنديه23686كربالءذكررضا عبدالكريم حسير

188إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرخضير رزاق سلمان524973

ن525271  علي حسير
ن 189إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسير

 علي عبداالمير193553
ن 190إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسير

191إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمنتظر نارص محمد279899

192إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعباس حسن محسن525209

193إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمرتضن احمد كاظم190878

 علي كاظم191221
ن 194إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسير

ي193306 195إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرسامر ميثم مير

196إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمؤمل عماد كاظم194638

197إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد رزاق عبيد194647

198إعدادية3الهنديه23686كربالءذكركرار رياض علوان194683

199إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرهادي عباس عبيد201947

ن انور يحبر193536 200إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحسير

201إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمنتظر رياح شاكر194358

ن525215 202إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحيدر فاضل حسير

203إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن ازهر جاسم194364

204إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي ستار عليوي189982

205إعدادية3الهنديه23686كربالءذكراسكندر خضير عيس194756

206إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن احمد علوان191082

207إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرامير ابراهيم عبود189967

208إعدادية3الهنديه23686كربالءذكركرار مسلم لفته194397

209إعدادية3الهنديه23686كربالءذكربالل فاضل عبدالصاحب525764

210إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي محمد محسن190955

ن194766 211إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمحمد هادي حسير

ن حسن525230 212إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعباس حسير

213إعدادية3الهنديه23686كربالءذكريارس خضير عباس524884

214إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرمصطفن سعدون محمد189768

215إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرليث عمار خضير283650

216إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرعلي فاضل كريم194366



217إعدادية3الهنديه23686كربالءذكريارس فاضل عبدالصاحب61591

218إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحمزة صباح عليوي279978

219بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكراحمد ابراهيم خليل524839

ي160404
ان خفن ن 220بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعباس مير

221بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرعادل عبدالرضا حسن525136

222بكالوريوس3الهنديه23686كربالءذكرمحمدباقر محمد خليل160413

223دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرحبيب مدلول زوير194376

ي190016
224دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرجواد عبدالكاظم راضن

 عبدعلي كاظم191273
ن 225دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرحسنير

226دبلوم3الهنديه23686كربالءذكراحمد محمدباقر عبيد279774

ي279874
ي منخن 227دبلوم3الهنديه23686كربالءذكرعلي ناج 

228إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرامجد جواد كاظم190929

229إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرحليم عبيس حمزة194711

ن جي 194642 230إعدادية3الهنديه23686كربالءذكرهادي حسير

ي521458 1ماجستير3الهنديه23686كربالءأنبىقمر محمد ناج 

2دبلوم عالي3الهنديه23686كربالءأنبىايناس صادق خضير521266

3بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىايمان عبدالعباس علي278332

4بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىوجدان كريم محمدحسن557263

5بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىجنان موس كاظم160937

6بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىدالل كاظم حسن165287

7بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزينب هادي تهلوك558263

انتصار عبدالرسول علي160437
8بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

9بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىهدى خضن احمدحمدي386540

10بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىمنال عباس كاظم302964

11بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىابتهال نارص حسون521380

12بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىشمساالصيل فخري بلور558251

13بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىانعام طالب سلمان280707

ن رحيم165257 14بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىضفاف حسير

15بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىهيام جبار محمد278463

16بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىسلم محمد عبيد161842

17بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىبان غالب خضير521292

18بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىوصال عبيس هادي521245

19بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىعبير قيس عبدالرضا295706

ن526035 براق علي عبدالحسير
20بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

اس اسماعيل حمزة521373 21بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىني 

ن حسن554881 22بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىدعاء حسير

23بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىايمان عباس فاهم521259

24بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىجنان صبيح كاظم280832

25بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىنادية كامل تعيب161788

26بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىرؤى سالم عادل278353

27بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىارساء وهاب رزاق165113

هيفاء تركي نايف521366
28دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبى

29دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىفاطمة عبد راهي165174

30دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىسناء كاظم ضيف هللا521353

31دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىابتهال سوادي شنيار161767

اق سالم عبدالرزاق165214 32دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىارسر

33دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىشيماء عزيز عبدالعال161744

34دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىهدير عبدالصاحب رمضان278342

35دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىشذر شاكر سوادي281914



36دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىبان عباس فاهم521239

37دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىانعام عبدالزهرة عباس279684

38دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىميثاق حسن بدر521340

39دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىانتصار مهدي حسن191087

40دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىهبة حسن عباس165277

41دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىرويدة عباس فاهم521284

42إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىسعدية رزاق محسن503329

43إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىسحر محمود احمد280646

ن كاظم165344 44إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىايمان عبدالحسير

ن رحيم299888 45إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىرسل حسير

46إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىنورالهدى محمد كاوي161223

ن حداوي521427 47إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىسوسن حسير

1ماجستير3الهنديه23686كربالءأنبىصدى عبدهللا كريم525302

ن525288 هديل علي حسير
2بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

3بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىنور صباح عليوي190206

4بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىضخ يحبر عبود194777

ي194775
5بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىعلياء كاظم راضن

ن189773 حوراء علي حسير
6بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

7بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىمروة عماد سهيل189961

ن حسن عبود276854 8بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىحنير

يف189877 9بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىافراح مجيد رسر

10بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىهدى صادق عنون201987

11بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىمريم صالح حرب525761

ن190115 12بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىنور عليوي عبدالحسير

13بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىشيماء صبيح كاظم280020

ن358818 14بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىفرح حازم حسير

15بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىرسل محمد محسن280297

16بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىوفاء عباس فاهم524878

17بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىبركات رحيم حبيب525399

18بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىابرار موس عباس160836

19بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىعلياء عامر كاظم279913

20بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىهديل جاسم محمد524781

ن190935 21بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىرواء عبداالمير حسير

22بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىحوراء مجيد عباس189921

23بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىفاطمة كاظم شاكر279780

24بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىفرح سعد صالح279791

25بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىمروة صباح عليوي189782

ن زبالة191110 26بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىنبا حسير

27بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىضخ جبار لفته279713

28بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىمريم عماد عبدالمحسن281780

29بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىرسل هادي عباس193450

30بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىهند هادي عباس193472

31بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىبيداء محمد جاسم190034

ن280036  علي حسير
ن 32بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىبنير

33بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىورود عبدالكاظم جوده281470

34بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىوفاء نارص محمد281378

ق عبدالزهره حبيب279854 35بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىاستي 

36بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىسلوى حاتم عبدالزهرة279963

ن525293 زهراء علي حسير
37بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى



ن فالح حسن189970 38بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىياسمير

39بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىدعاء حسن محسن525410

40بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىايات عبدهللا ناظم456303

41بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىفاطمة رزاق محمد557650

42بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء حامد كاظم387011

43بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىحنان سعود صموت280329

44بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىمريم كتاب جحيش279810

45بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىوداد سعد سلمان525225

46بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء هادي خضير191096

47بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء عبدالكريم ثابت190044

زهراء علي خضير279764
48بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

ن524852 49بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىهدى حسن عبدالحسير

50بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىعبير هادي عباس189900

51بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىارساء مراد كاظم189881

والء علي جبار194549
52بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

 علي194394
ن 53بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىعالية حسير

54بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىدنيا حسن هادي189909

55بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىنورس نوري وداعه525310

فضة مكي شاكر194382
56بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

57بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىدعاء شهاب احمد190178

رب  طالب علي190971
58بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

59بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىمها ابراهيم خليل525356

ي نعمة194708 60بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىايمان صي 

61بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىسخ  محسن عزيز293920

62بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىامنه نعمه دعير279816

63بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىهديل حسن عبد281135

64بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىنبا رياض نعمة525335

65بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىانعام حاتم عبدالزهرة281665

66بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىحنان عبدالرحيم كاظم189749

67بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىشهد اياد عبدالمحسن276916

68بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء عالء صباح191145

ن190039 69بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىوجدان تكليف حسير

مريم كاظم محمدعلي189858
70بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

ن محمد جي 160431 71بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىحنير

نور مشتاق مكي524995
72بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

73بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىداليا قاسم مهدي189867

ن194637 ماجدة تركي حسير
74بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبى

75بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزينب مكي كاطع189809

76بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزينب علي كاظم191232

77بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزينب ستار عليوي189992

ن189913 78بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىصابرين عباس حسير

79بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىحوراء هادي عبدالسادة202009

80بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىبراء حسن حمزة525146

81بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىنور صالح حرب525313

82بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىعبير عبدالوهاب خدام189743

83بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزينب محسن محمد525164

84بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىرواء حمزة يوسف189888

85بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىاسيل حسن هادي189906

86بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء سجاد خضير189996



87بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىعبير صبيح هاشم280000

ن191246 88بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىرانيا عقيل حسير

89دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىلينا شاكر سوادي194656

90دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىطيب علي رحيم160792

91دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىمريم شاكر عمران190186

92دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىازهار فالح جبار189894

ي حداوي279847
93دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء راضن

94دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىعبير عبدهللا طاغوت194367

ن عبدالكاظم190167 95دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىارساء حسير

ي194689
96دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء اياد شمخن

97دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىسارة خالد مظهر201928

98دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىدعاء رضا كاظم190036

ن193385 99دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىزينب محمد حسير

100دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىغصون حسن عباس189795

101دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىغيداء عبدهللا كريم190127

102دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىزينب عباس محمود279904

103دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىاخالص حبيب ظاهر525390

104دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىعبير عقيل كامل194705

105دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىرنا اياد عبيد194379

106دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىمريم كاظم حمزة280114

ن279750 ريام علي حسير
107دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبى

108إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىشهد عماد كامل194378

109إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىنبا خضير حسن194698

110إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىمريم كريم عبدالرضا191143

ن رزاق محمد557646 111إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىبنير

112إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىنبأ بشير عبدالكاظم193397

ي190918
113إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىبتول اياد شمخن

ن367651 114إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء حيدر محمدحسير

115إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىايات رحيم حبيب525397

116إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىهديل حيدر جبار202000

ي194753
117إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىزينب كاظم راضن

وصال علي عطية160806
118إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبى

119إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىمريم احمد ابراهيم190244

وق علي حبيب193342
120إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىرسر

121إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىهدى عباس نجم524990

122إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىسخ  عالء ابراهيم279735

123إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىتبارك عماد هاشم56534

124إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىنور جواد كاظم280006

125إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىسلوى حيدر رسول193519

ي525112
126إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىمالك سعد حفطن

ن عبدالسجاد525531 127إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىرند حسير

128إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء عماد سهيل189953

ن خضير عبيس190171 129إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىبنير

زهراء علي عبيد191225
130إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبى

131إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىارساء جابر عبدالزهرة194776

132إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىارساء حيدر محمد292036

133إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىنورة سالم عادل193329

134إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىعذراء جواد كاظم193507

135إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىعلياء حيدر كاظم190961



136إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىدعاء جواد كاظم194671

137إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىمالذ محمد كاوي194673

138إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىتبارك عبدالزهرة حبيب281555

139إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىورود منصور محمد524825

140إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىري  هام فؤاد عبيد524734

141إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىحوراء حيدر كاظم190967

142إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىزبيدة عباس فاهم524872

143إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىرواء احمد كطل194652

144إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىسىه علي صاحب524902

145إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىصابرين محمد كاظم191105

146إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىرقية صبخي عبدهللا202057

فاطمة علي عطية160824
147إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبى

ي193321 148إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىشهد ميثم مير

149إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء طالب جساب525382

150إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىحوراء سمير كامل194747

ق حميد رشيد280125 151إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىاستي 

152إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء شاكر سوادي539866

ي279880  علي ناج 
ن 153إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىيقير

154إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىضخ عامر كريم194760

155إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىظمأ خضير حسن194666

ي525019 156إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىدعاء عبدهللا توب 

ايمان علي شاكر194699
157إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبى

158إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىحوراء عادل سعد194275

159إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىرنا ستار عبيد181547

160إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىزينب عودة حويد542383

161إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىايات حسن محسن525194

162إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىزهراء احمد ابراهيم194391

163إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىفاطمه عباس قاسم191126

164إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىنجالء احمد محسن293889

اسماء علي مرزوك191031
165إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبى

166إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىغصون منصور محمد524818

ن295728 167إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىبتول صادق حسير

168ماجستير3الهنديه23686كربالءأنبىشيماء طرام لفته194245

ن كريم281830 169بكالوريوس3الهنديه23686كربالءأنبىحنان حسير

170دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىايمان عبدالرحيم حسن191101

ن سلمان189883 171دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىفردوس حسير

172دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىهدى شيحان زغير190089

173دبلوم3الهنديه23686كربالءأنبىحنان صبيح كاظم193531

ة رياح عليوي189869 174إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبىسمير

جنان عبدزيد علي194649
175إعدادية3الهنديه23686كربالءأنبى

ي23687كربالءذكرضياء عماد عبدعلي159662 1ماجستير3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمثبن جاسم محمد532595 2دبلوم عالي3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعبدهللا رحيم علي102464 3بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد حمزة جبار124805 4بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي وادي عبدعلي554763 5بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلوان كاظم علوان272585 6بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرموس عبد فارس102475 7بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرازهر شياع زغير488412 8بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي488436 ي23687كربالءذكرفراس عادل عبدالنب  9بكالوريوس3الجدول الغرب 



ي23687كربالءذكرعامر عيدان حسن103182 10بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرثامر غانم مرهج488435 11بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمنيف حبيب عزيز275740 12بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحمزة شالل متعب275793 13بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرسالم صبيح فهد488411 14بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن نجم عبد532603 ي23687كربالءذكرحسير 15بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرفالح عيدان حسن103554 16بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرسالم محمد سهر488429 17بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي طالب كحط124701 18بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرسالم حميد حسن103890 19بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي291291 ي23687كربالءذكرحسن نعمة عبدالنب  20بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكررياض ثابت وهاب272562 21بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد عودة حمودي488433 22بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمثبن محمد جاسور102487 23بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن كريم272577 ي23687كربالءذكرمحمد هنير 24بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد محمد كريم124778 25بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن فارس272572 ي23687كربالءذكرعامر حسير 26بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرتكليف امير مشكور275780 27بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي38238  نعمة عبدالنب 
ن ي23687كربالءذكرحسير 28بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر عبداالمير عليوي103262 29بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرماجد حسن كاظم104203 30بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرجواد هادي جواد272563 31بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد عواد يارس272587 32بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعمار فاهم سهيل102350 33بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمثبن عدنان مجيد272582 34بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي104246 ي23687كربالءذكرسالم نعمة عبدالنب  35بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكررافد حسن ظاهر291287 36بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي102374 ي23687كربالءذكرعلي عبيس ناج  37بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد جاسم محمد104263 38بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن عبد38169 ي23687كربالءذكرعلي حسير 39بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي ناجح رحيم532607 40بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن محمد سلمان532619 ي23687كربالءذكرحسير 41بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي مهدي مطر104160 42بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر ناظم حمود488389 43بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحسن حميد ابوريشة124771 44بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد عايد لفته38260 45بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعباس احمد عظيم488401 46بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرصادق حميد حسن102325 47بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن غاوي488409 ي23687كربالءذكرحمزة حسير 48بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعادل عدنان عبد488395 49بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن جياد جواد275942 ي23687كربالءذكرتحسير 50بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد علي عبد532558 51بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن فارس38181 ي23687كربالءذكرنارص حسير 52بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي104271 ي23687كربالءذكرحيدر سعيد حخ  53بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعبدهللا جواد كاظم291317 54بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد علي احمد488391 55بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد عبدهللا هاشم38276 56بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن حبيب532616 ي23687كربالءذكرمهيمن حسير 57بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرجالل حسن ظاهر488388 58بكالوريوس3الجدول الغرب 



ي جبار532579 ن صي  ي23687كربالءذكرحسير 59بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي102447 ن ناج  ي23687كربالءذكرعلي حسير 60بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر ميثم هادي103986 61بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرسلمان عبيد غضب104283 62دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرانصاف كاظم سلمان275717 63دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي كاظم شعالن104078 64دبلوم3الجدول الغرب 

ن مبدر38294 ي23687كربالءذكرضياء حسير 65دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعباس نجم عبد102438 66دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعبير حميد رشيد104111 67دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمهدي عباس كاظم102386 68دبلوم3الجدول الغرب 

ن جلوب488418 ي23687كربالءذكرجبار حسير 69دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعبدالرضا عواد عبادي124788 70دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمهدي ابراهيم مهدي102424 71دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحاكم رحيم محسن291288 72دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي شعبان مكي102336 73دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرصباح كريم هادي104316 74دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكربارق انعيم جواد291285 75دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد فهد سلمان102414 76دبلوم3الجدول الغرب 

ن مبدر102360 ي23687كربالءذكرعالء حسير 77دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد حميد صحن124762 78دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراسامة نعمة مخيف495982 79دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي عبدزيد كاظم104292 80دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد داخل عبدالحسن272564 81دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي بديع سلمان272574 82دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد جواد خليل291290 83دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمصطفن عمران مهدي103238 84دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد قاسم عبدالحسن532548 85دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعدنان شنشول مغير532546 86دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرميثاق مالك عباس532615 87دبلوم3الجدول الغرب 

ن عبداالمير عليوي291286 ي23687كربالءذكرحسير 88دبلوم3الجدول الغرب 

ن كريم272579 ي23687كربالءذكرخالد حسير 89دبلوم3الجدول الغرب 

ن275754 ي23687كربالءذكرحيدر علي حسير 90دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراكرم تكليف سلمان275869 91دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد نعمة محمد103828 92دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي ساجد جاسم103968 93دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي حامد شاكر275765 94دبلوم3الجدول الغرب 

ن كاظم رهيف532582 ي23687كربالءذكرحسير 95دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرفخري عبدالواحد اسماعيل103654 96إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرجمعة حسون نعمه104257 97إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي محمد هاشم103301 98إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراياد حميد مظهر275803 99إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحسن هادي شناوة496018 100إعدادية3الجدول الغرب 

ي مهنا104003 ي23687كربالءذكرمحمد مير 101إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكردريد محمود متعب272569 102إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراسعد حمود مهنا272566 103إعدادية3الجدول الغرب 

ي104276
ي23687كربالءذكرمرتضن حسن راضن 104إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكربهاء عبداالمير عليوي488394 105إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد نواف رشيد104053 106إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرميثم محمد عباس488427 107إعدادية3الجدول الغرب 



ي23687كربالءذكراسعد رحيم محسن291277 1ماجستير3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراسعد طالب منغر107228 2بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي رزاق عبداالمير275244
ي23687كربالءذكرهابن 3بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد جواد كاظم123888 4بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحسام خنياب ارحيم291279 5بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحسن هادي عبيس272535 6بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن106178 ي23687كربالءذكرحمزة عبدعون عبدالحسير 7بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرسيف حامد وناس123678 8بكالوريوس3الجدول الغرب 

 علي272545
ن ي23687كربالءذكرعبدهللا حسير 9بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي مكي عبيد123329 10بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرنورالدين رزاق كاظم275119 11بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد قاسم عبدالحسن123733 12بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد داخل محمد554734 13بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمرتضن احمد عبيس532589 14بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرهاشم علي كاظم39314 15بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكركرار ناظم عاجل123500 16بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعبدهللا حسن كريم272554 17بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمرتضن خزعل خدام532618 18بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرامان كاظم شاكر123410 19بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد عبد الهادي كاظم123639 20بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن غاوي291270 ي23687كربالءذكرمهند حسير 21بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرقاسم علي حسن275027 22بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي محمد عبد123321 23بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي جواد كاظم106986 24بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن124027 ي23687كربالءذكريونس عادل حسير 25بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي مهنا123462 ي23687كربالءذكرمصعب مير 26بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكركرار حيدر جي 107202 27بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكركرار حميد موس107177 28بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعبدهللا كاظم رهيف123390 29بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرامير مؤيد لفته488403 30بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحازم ستار خليل107198 31بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرهاشم كاظم عبد124177 32بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن مالك شاكر291275 ي23687كربالءذكرحسير 33بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرسيف عبدالسالم عبدزيد291281 34بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي275051 ي23687كربالءذكرعلي صالح ناج  35بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمصعب رعد محراث496023 36بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي532605
ن
ي23687كربالءذكراحمد سالم صاف 37بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي محمد275270 ي23687كربالءذكرالزم راج  38بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد جاسم محمد123416 39بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي بخيت غاوي123537 40بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرميثم جمال سلمان275094 41بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمروان جواد كاظم107385 42بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد عبدالفتاح محمد488416 43بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر كاظم عبدعون106088 44بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمدعلي خضير محمدعلي106995 45بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرامير رعد عبدالهادي107026 46بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي محمود جابر291383 47بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد سعيد موس123337 48بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد عواد كاظم554819 49بكالوريوس3الجدول الغرب 



ي23687كربالءذكرضياء عبداالمير علي107093 50بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن عليوي123324 ي23687كربالءذكراحمد حسير 51بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمصطفن هيثم هادي105685 52بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد علي جاسم123431 53بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكركرار احمد شعبان272540 54بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن محمد275068 ي23687كربالءذكركرار حسير 55بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرميثم سعيد موس123677 56بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكريوسف موس عبد107303 57بكالوريوس3الجدول الغرب 

 محمدعلي حميد123632
ي23687كربالءذكرمصطفن 58بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي حسن حبيب554681 59بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد مراد محمد272538 60بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن ضياء كامل123283 ي23687كربالءذكرحسير 61بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر محمد عبداليمة291268 62بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرفاضل يوسف محسن123428 63بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي124053 ي23687كربالءذكرريسان قاسم لعيب  64بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي272551 ي23687كربالءذكراحمد سالم عبدالنب  65بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرهيثم عماد عليوي39436 66بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد هادي كشاش275188 67بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي خليل عبدالكاظم106836 68بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن123262 ن سعد حسير ي23687كربالءذكرتحسير 69بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرامير قاسم حمد291395 70بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرشعالن عدنان كريم532587 71بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي عدنان عبد488399 72بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحسن سالم عويد107171 73بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد رافع ظاهر488423 74دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد عمران موس123349 75دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرهشام مجيد عبدالعال123681 76دبلوم3الجدول الغرب 

ن سعد شاكر107212 ي23687كربالءذكرياسير 77دبلوم3الجدول الغرب 

ن39278 ي23687كربالءذكروسام علي حسير 78دبلوم3الجدول الغرب 

ن123263 ن سعد حسير ي23687كربالءذكرحسير 79دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرجالل نارص هادي123646 80دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد سالم هادي39348 81دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكركرار ابراهيم مالك124088 82دبلوم3الجدول الغرب 

ن كاظم39413 ي23687كربالءذكرساجد حسير 83دبلوم3الجدول الغرب 

ي106134 ي23687كربالءذكرحيدر علي ناج  84دبلوم3الجدول الغرب 

 علي عبد275263
ن ي23687كربالءذكرحسير 85دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي احمد عبدالحسن106955 86دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعبدهللا حاتم كطران123662 87دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحسام علي هادي488417 88دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرسيف فؤاد غانم39360 89دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكررياض كريم حنون106972 90دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي عامر عبدزيد124017 91دبلوم3الجدول الغرب 

 علي عباس39326
ن ي23687كربالءذكرحسير 92دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحسان عبداالمير عباس102202 93دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرابراهيم سالم عبد107411 94إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعبدالجليل عباس عليوي274944 95إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحسن سعيد شاكر123373 96إعدادية3الجدول الغرب 

ي124036 ي23687كربالءذكرعبدهللا علي حرب  97إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرزيد علي فاضل272543 98إعدادية3الجدول الغرب 



 عبدعلي عبدزيد556190
ن ي23687كربالءذكرحسير 99إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي اسعد حمود123333 100إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر صادج كاظم124075 101إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكركريم هادي جديع107182 102إعدادية3الجدول الغرب 

 علي هادي106943
ن ي23687كربالءذكرحسنير 103إعدادية3الجدول الغرب 

ن275236 ي23687كربالءذكرحسن قاسم حسير 104إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر احمد فرحان532622 105إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمرتضن اياد مفشوخ123699 106إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرسعيد علي جواد554540 107إعدادية3الجدول الغرب 

ن مهنا123649 ي23687كربالءذكرعباس ياسير 108إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرصادق جمعة حسون345987 109إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرايوب اسعد عبيد291378 110إعدادية3الجدول الغرب 

ي532551 ي23687كربالءذكرعباس عبدهللا ناج  111إعدادية3الجدول الغرب 

ن42888 ي23687كربالءذكرمحمد جاسم عبدالحسير 112إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرصباح احمد علي496034 113إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعبدهللا كاظم جواد123458 114إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد باسم وادي495990 115إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرناهض ايمن وهاب488443 116إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد حسن هادي495986 117إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي احمد حميد532561 118إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمهدي صالح مهدي554748 119إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكربرير بهاء حاكم105189 120إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر ستار جبار554418 121إعدادية3الجدول الغرب 

ن طالب كحط124254 ي23687كربالءذكرحسير 122إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمنعم سلمان عبيد123927 123إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي سالم كاظم123274 124إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي شناوة مطر488553 125إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد سالم جياد107313 126إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد ماجد جاسم488410 127إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي عباس حميد106967 128إعدادية3الجدول الغرب 

يل علوان حبيب124149 ي23687كربالءذكرجي  129إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي كريم سلمان107406 130إعدادية3الجدول الغرب 

ن عيس123872 ي23687كربالءذكرمحمد حسير 131إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر شاكر جياد124160 132إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي وحيد وهاب107235 133إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر عون مجيد488406 134إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمنتظر علي صادق532600 135إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرالمقداد فؤاد غانم102235 136إعدادية3الجدول الغرب 

 علي291368
ن ي23687كربالءذكرعالي حسير 137إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرذوالفقار سامي محمد554409 138إعدادية3الجدول الغرب 

ن عظيم554837 ي23687كربالءذكرمحمد عبدالحسير 139إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد مهند علي532621 140إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمنتظر محسن ابراهيم107046 141إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي كرار موس554405 142إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي عباس عليوي496046 143إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد احمد مرزة124102 144إعدادية3الجدول الغرب 

ي123376 ي23687كربالءذكركرار سعيد حخ  145إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحيدر سلمان شنشول123715 146إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد قاسم كاظم106932 147إعدادية3الجدول الغرب 



ن هادي عبيس554406 ي23687كربالءذكرحسنير 148إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمود اياد مفشوخ107164 149إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكريوسف سالم جياد274917 150إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمرتضن ماجد شاكر102253 151إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد عبدهللا رحيم105717 152إعدادية3الجدول الغرب 

ن106896 ي23687كربالءذكرعلي جاسم حسير 153إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحبيب حسن حبيب554747 154إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي حميد موس106798 155إعدادية3الجدول الغرب 

ي123326 ي23687كربالءذكرمحمد علي حرب  156إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي كاظم شاكر105624 157إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمنير احمد حسن39449 158إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعباس مؤيد لفته488449 159إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمصطفن عبدالحمزة مراد123269 160إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي محسن عليوي554717 161إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرسيف احمد عطشان107398 162إعدادية3الجدول الغرب 

ن107037 ي23687كربالءذكرامير علي حسير 163إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي حيدر جاسم123728 164إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحسن سعيد جواد39390 165إعدادية3الجدول الغرب 

ن جليل كريم275209 ي23687كربالءذكرحسير 166إعدادية3الجدول الغرب 

ن106951 ي23687كربالءذكرمؤمل وعد حسير 167إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكركرار ميثم جواد123396 168إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكراحمد كاظم جواد291401 169إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمد مهدي عباس105102 170إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرنشات نعمة مايع107414 171إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعامر سلمان عبدالواحد532576 172إعدادية3الجدول الغرب 

ن مبدر106939 ي23687كربالءذكرمحمد حسير 173إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمنتظر سعد جميل532599 174إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي رزاق حنون495984 175إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي جاسم محمد123413 176إعدادية3الجدول الغرب 

ن سعد مهدي123942 ي23687كربالءذكرحسير 177إعدادية3الجدول الغرب 

ي123492 ي23687كربالءذكرعبداالله حسون حرب  178إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرحسن عليوي محمد488415 179بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرعلي جاسم محمد105150 180بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءذكرمحمود يوسف جواد488402 181دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىوجدان عامر عبدزيد496007 1دبلوم عالي3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىعمار باقر صالح272560 2بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىانوار حمدان مجيد103492 3بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىارساء صبيح كريم38200 4بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىمنار عون مجيد488408 5بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىمروة ميثم هادي532568 6بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىكوثر عبدهللا هاشم488405 7بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنضال ناظم حمود104375 8بكالوريوس3الجدول الغرب 

سارة انور مكي104380
ي23687كربالءأنبى 9بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىرغد صبيح كريم38224 10بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىاالء حميد كناد275856 11دبلوم3الجدول الغرب 

اس عبدعلي كاظم102395 ي23687كربالءأنبىني  12دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىانتصار محمد نجار532555 13دبلوم3الجدول الغرب 

هناء علي عبد103702
ي23687كربالءأنبى 14دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىحنان حمزه هاشم102404 15دبلوم3الجدول الغرب 



ي23687كربالءأنبىهيفاء حسن كاظم496053 16دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىسهير كاظم محمد496017 17دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىهاله صبيح كريم103204 18دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىاحالم عبدزين عباس103348 19إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىندوه كاظم عباس291312 20إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىابتهاج منذر كاظم488455 1ماجستير3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىسارة سلمان عبيد123710 2بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىزينب عبدهللا حسن275176 3بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىهبة كاظم جواد123368 4بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىرحاب سمير حواس532590 5بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىطيف جاسم محمد39369 6بكالوريوس3الجدول الغرب 

سكينة علي كريم123847
ي23687كربالءأنبى 7بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىلينة عبدهللا هاشم39424 8بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىحوراء رحيم محسن291273 9بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىسحر مرتضن نايف107186 10بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىكوثر خليل كريم124131 11بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىدعاء خليل عبدالكاظم39295 12بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىفاطمة كريم مهدي105759 13بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىبتول رسول هادي488419 14بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىارساء حافظ خليل291413 15بكالوريوس3الجدول الغرب 

ايات ماجد عبدالعالي275286
ي23687كربالءأنبى 16بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىدعاء كاظم فهد291272 17بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىزهراء وادي سلمان123672 18بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىوالء صبيح حميد123666 19بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىابتهال ناظم حمود123381 20بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىبركات كاظم جواد123362 21بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىجنان عامر عبدزيد123345 22بكالوريوس3الجدول الغرب 

هديل علي حسن532592
ي23687كربالءأنبى 23بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىفاطمة سلمان عبيد123706 24بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىعبير حمدان مجيد123723 25بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن مهند رحيم123432 ي23687كربالءأنبىبنير 26بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىتبارك عون مجيد488457 27بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىسخ  صابر مالك123386 28بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىارساء علي هادي123465 29بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي عويد105278 ي23687كربالءأنبىظفر خير 30بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنبا يوسف لفته272549 31بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىعال ناجح رحيم291269 32بكالوريوس3الجدول الغرب 

فاطمة عبدعلي صحن274979
ي23687كربالءأنبى 33بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنورس عدنان عبد488396 34بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىدعاء سعد جميل532596 35بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىرساب توفيق سعدون106886 36بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىانغام ساجد حميد123641 37بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنشين كاظم محمد532613 38بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنشين حسن كاظم107224 39بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن291276 ي23687كربالءأنبىنغم هشام حسير 40بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنبا محمد هادي107208 41بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىاكرام عبد هادي532609 42بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىغدير صالح كاظم105256 43بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىسارة حمدان مجيد123720 44بكالوريوس3الجدول الغرب 



ي23687كربالءأنبىحنان حمدان مجيد123901 45بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىايفان مالك شاكر291388 46بكالوريوس3الجدول الغرب 

رقية عبدعلي صحن274969
ي23687كربالءأنبى 47بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىبراء عبدهللا حسن291280 48بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىازل فاضل صحن274957 49بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىشيماء عدي حسن106867 50بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي488393 ي23687كربالءأنبىرباب خالد ناج  51بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىزينب ظاهر حبيب443121 52بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىغفران فؤاد غانم39338 53بكالوريوس3الجدول الغرب 

ن محمد275255 ي23687كربالءأنبىحوراء حسير 54بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىافراح نارص هادي107419 55بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىندى وادي سلمان123668 56بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىدموع مهند حميد123341 57بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىساهرة جاسب سعيد488555 58بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىرسى مالك شاكر291274 59بكالوريوس3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىوالء كاظم فهد291371 60دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىانتصار قاسم مهدي123318 61دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىهند نجم عبد496020 62دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىحوراء احمد عبداالئمة106003 63دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىدعاء توفيق سعدون107246 64دبلوم3الجدول الغرب 

ن رسول هادي488421 ي23687كربالءأنبىبنير 65دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىمها خليل شاوي123691 66دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىسهاد ابراهيم مالك123654 67دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىصندل بالسم صحن274932 68دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىارساء علي هادي107019 69دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىسماح نارص هادي107428 70دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىفرح بديع سلمان123687 71دبلوم3الجدول الغرب 

ن حميد عبدالزهرة496013 ي23687كربالءأنبىياسمير 72دبلوم3الجدول الغرب 

هبة محمدعلي وحيد488413
ي23687كربالءأنبى 73دبلوم3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىبيداء عباس عبدالجليل105345 74إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىرقية خليل كريم124137 75إعدادية3الجدول الغرب 

عروية ماجد عبدالعالي105043
ي23687كربالءأنبى 76إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىتبارك صادج كاظم105221 77إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنادية احمد صاحب107282 78إعدادية3الجدول الغرب 

فاطمة علي عبدالحسن488442
ي23687كربالءأنبى 79إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىزينب جاسم موس345990 80إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىهدى نعمان محسن107392 81إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىطيبة نعمان محسن107220 82إعدادية3الجدول الغرب 

زهراء جابر مكي105127
ي23687كربالءأنبى 83إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىشهالء عبدهللا عبدزيد39404 84إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىبشائر عبدهللا هاشم123402 85إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىزهراء سالم صبيح496015 86إعدادية3الجدول الغرب 

ي123529 ن ناج  ي23687كربالءأنبىرحاب حسير 87إعدادية3الجدول الغرب 

ن خميس حميد107261 ي23687كربالءأنبىهيلير 88إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنورة صالح هادي105924 89إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىشهد سالم جياد275084 90إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىغسق مهند رحيم105835 91إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىفرقان فؤاد غانم102220 92إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنرجس علي هادي291407 93إعدادية3الجدول الغرب 



ي23687كربالءأنبىرؤى كريم عبد123267 94إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىسارة جميل كاظم291422 95إعدادية3الجدول الغرب 

رغد جابر مكي107232
ي23687كربالءأنبى 96إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىرواء عبدهللا عبدزيد123355 97إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنور ستار خليل107192 98إعدادية3الجدول الغرب 

فرح غانم مكي123625
ي23687كربالءأنبى 99إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىهدى رياض جواد106050 100إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىزينب فالح حسن148081 101إعدادية3الجدول الغرب 

ن275012 ي23687كربالءأنبىفاطمة محمد هنير 102إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىزهراء خليل كريم124119 103إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىنور عباس عبدالجليل105319 104إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىزينب حيدر عبيد107287 105إعدادية3الجدول الغرب 

ن123276 ي عبداالله حسير
ي23687كربالءأنبىتهابن 106دبلوم3الجدول الغرب 

ن102181 افراح علي حسير
ي23687كربالءأنبى 107إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىبيان رزاق موس488558 108إعدادية3الجدول الغرب 

ي23687كربالءأنبىسهير حميد عطية488448 109إعدادية3الجدول الغرب 

1ماجستير3الحر13688كربالءذكرادريس محمدعلي جبير120924

2ماجستير3الحر13688كربالءذكرمحمد حمزة كاظم315048

3ماجستير3الحر13688كربالءذكرمؤيد ساجت شلتاغ315041

4ماجستير3الحر13688كربالءذكررائد خضير محمد505544

ي121020
5ماجستير3الحر13688كربالءذكرزيدون خنفر مناب 

6دبلوم عالي3الحر13688كربالءذكرفائز صالح ابراهيم121131

7بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسن علي مهدي556086

8بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعبدالهادي عبدهللا طاهر120957

9بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرسهيل طعمة خزعل290020

10بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمصطفن جواد كاظم120917

ن علوان حسن120958 11بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسير

12بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمنتض عبدالسادة رسن120913

13بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعادل محمد جاسم120927

ي جبار315057
ي شمخن

14بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرراضن

15بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمصطفن نوري حسب556089

هللا جي 473416 16بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرميثم خير

17بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرقضي مهدي حسن315050

18بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمود عاشور عجيل120933

19بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعبدالرحيم عبدالصاحب جابر121150

20بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعباس عبدهللا مطشر346010

ن شهد391332 21بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعدنان عبدالحسير

22بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد علي عبود120672

23بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعباس جاسم محمد121010

24بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد سلمان مركب315091

25بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد قيس وريد315055

26بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد حسن نارص120996

ن هادي عظيم473338 27بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسير

28بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعماد حامد عبد315051

ن هادي كليب121016 29بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسير

30بكالوريوس3الحر13688كربالءذكربسام سمير جميل556083

31بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد مكي مهاوي315059

32بكالوريوس3الحر13688كربالءذكركريم هالل عيدان289977

ن قاسم121048 33بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرجبار حسير



اد120776 34بكالوريوس3الحر13688كربالءذكراحمد عبدالرضا رسر

ن شاكر جعفر290084 35بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسير

ن120998  ماجد ياسير
36بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمصطفن

ي560749
37بكالوريوس3الحر13688كربالءذكررسول عبداالمير تف 

38بكالوريوس3الحر13688كربالءذكروليد خالد عبدالحسن120992

39بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد عبدالحسن خلف556097

40بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرغانم ابراهيم عبدهللا290069

41بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعالء رحيم ذياب505533

42بكالوريوس3الحر13688كربالءذكراحمد قاسم كاظم290097

43بكالوريوس3الحر13688كربالءذكراحمد محمد زويد321468

44دبلوم3الحر13688كربالءذكررياض عيس رحم121087

45دبلوم3الحر13688كربالءذكرعبدالكاظم حسون رضا505567

46دبلوم3الحر13688كربالءذكرباسم محمد جرد120973

47دبلوم3الحر13688كربالءذكرحمزة علي محمد315045

48دبلوم3الحر13688كربالءذكرنارص جاسم عبود121067

49دبلوم3الحر13688كربالءذكرجميل كريم ناهي290398

50دبلوم3الحر13688كربالءذكرليث كاظم نجد120938

51دبلوم3الحر13688كربالءذكرجهاد فاضل سدخان290035

52دبلوم3الحر13688كربالءذكرحيدر عبدهللا مطشر391260

ي505572 53دبلوم3الحر13688كربالءذكرقضي هادي راج 

54دبلوم3الحر13688كربالءذكرعلي شالل صادق120944

55دبلوم3الحر13688كربالءذكريوسف سلمان عزيز120963

56دبلوم3الحر13688كربالءذكرعلي هادي محيسن556110

57دبلوم3الحر13688كربالءذكرعالء باسم مطر315046

ن473342 58دبلوم3الحر13688كربالءذكراياد نارص حسير

59دبلوم3الحر13688كربالءذكرمحمد موفق عواد120987

ي حسن391223 60دبلوم3الحر13688كربالءذكراحمد ناج 

61دبلوم3الحر13688كربالءذكرعباس حسن جازع473287

62دبلوم3الحر13688كربالءذكراحمد سمير جميل290403

63دبلوم3الحر13688كربالءذكرمؤيد علي حسن473410

ي حسن رباط315047 64دبلوم3الحر13688كربالءذكرحرب 

65دبلوم3الحر13688كربالءذكرحيدر داخل مزيعل120908

66دبلوم3الحر13688كربالءذكروليد ثجيل نايف315086

67دبلوم3الحر13688كربالءذكراحمد سعدي شاكر505568

غام عطيوي عاشور556088 68دبلوم3الحر13688كربالءذكررصن

69دبلوم3الحر13688كربالءذكرمحمدعلي محمد حاتم346096

ن نذير يارس473398 70دبلوم3الحر13688كربالءذكرحسير

ي391383
71إعدادية3الحر13688كربالءذكراركان اميع عبن

72إعدادية3الحر13688كربالءذكررائد ريسان فضل473321

73إعدادية3الحر13688كربالءذكراركان ساجت شلتاغ555777

74إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسن علوان حسن315044

75إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي جبار جعفر120953

1ماجستير3الحر13688كربالءذكرعلي عبدالكريم نوري122191

ن315029 2بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي غانم حسير

ن134543 3بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرقاسم نوري حسير

4بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرصفاء باسم مطر390592

5بكالوريوس3الحر13688كربالءذكراحمد رزاق علوان121363

6بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي حسن خضير315075

ن طعمة120323 7بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرضياء عبد الحسير



8بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي حبيب مهدي505519

9بكالوريوس3الحر13688كربالءذكروهاب عبدالكريم جبار122156

10بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي ناظم عبد315010

11بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعباس ريسان فضل390486

12بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي احمد حمود555889

13بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد علي نداء124961

14بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمصطفن عيس رحم120464

15بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي كاظم عاشور473091

16بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرسليمان ابراهيم عبدهللا120492

17بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسام عبدالجليل وحيد123562

18بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد كاظم محمد123673

19بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرنسيم طاهر اكليكل124544

20بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرصادق فاضل عبد121234

21بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد ستار كاظم505508

22بكالوريوس3الحر13688كربالءذكراثير غانم كريم120396

ن عدنان رحيم315012 23بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسير

24بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرفايز ابراهيم عبدهللا124419

25بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي مسافر فاضل315025

26بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرغيث علي زغير552415

27بكالوريوس3الحر13688كربالءذكراحمد علي عبود122161

28بكالوريوس3الحر13688كربالءذكربهاء محسن جاهل120329

29بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد حياوي سلمان473267

30بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي حيدر علي472845

31بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعباس عبدالعالي كريم557939

 ذياب علي120399
ن 32بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسير

33بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي حسن نارص315071

34بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرزين العابدين ميثم جليل122129

35بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسام موفق عواد120589

36بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمنتظر عبد حمود120314

ن عبدالعال هادي122124 37بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحسير

38بكالوريوس3الحر13688كربالءذكررسول يوسف محمدهادي289941

39بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرسيف علي نعمة295497

40بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد عبداالمير عوده346029

41بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمحمد ناظم عبد123531

42بكالوريوس3الحر13688كربالءذكراحمد عبدالكاظم حسون123585

43بكالوريوس3الحر13688كربالءذكراحمد ميثم جليل122132

44بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحازم كاظم عبد122174

45بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي عبدالقادر سعدون555905

46بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرسيف سامي عبداالمير123344

47بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرقاسم نارص جاسم124100

48بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعبدهللا صبيح عبدهللا120546

49بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرحيدر جابر كاظم315072

50بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرامير سعدي شاكر505498

51بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرمرتضن عبدالكاظم تايه555908

52بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرعلي كريم نعمة315069

53بكالوريوس3الحر13688كربالءذكرضياء عبدالعال كريم557905

اد123348 ي عبدالرضا رسر
54دبلوم3الحر13688كربالءذكرهابن

ن123358 55دبلوم3الحر13688كربالءذكرمحمد عالوي حسير

56دبلوم3الحر13688كربالءذكريوسف كريم هادي124852



57دبلوم3الحر13688كربالءذكرمحمود شاكر شايع120441

58دبلوم3الحر13688كربالءذكراحمد ابراهيم نارص555943

59دبلوم3الحر13688كربالءذكرعمر عباس جليل555909

60دبلوم3الحر13688كربالءذكرحامد عطية راشد120506

ن مجيد حميد123684 61إعدادية3الحر13688كربالءذكرالحسير

62إعدادية3الحر13688كربالءذكرزياد عدنان مهدي122231

63إعدادية3الحر13688كربالءذكراحمد علي حميد124264

64إعدادية3الحر13688كربالءذكرمحمد رياض كاظم120391

ن ريسان فضل390566 65إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسير

66إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي سلمان عباس123572

ن124357 67إعدادية3الحر13688كربالءذكراحمد علي عبدالحسير

68إعدادية3الحر13688كربالءذكرمحمد صادق غانم390736

69إعدادية3الحر13688كربالءذكرايمن عبداالمير عبدالجليل124438

70إعدادية3الحر13688كربالءذكرامير غانم كريم124038

ن557899  سامي حسير
71إعدادية3الحر13688كربالءذكرمصطفن

ن عبيد555899 72إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي ياسير

73إعدادية3الحر13688كربالءذكرمهدي ديوان جاسب120383

ن120426 74إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي مالك حسير

75إعدادية3الحر13688كربالءذكرمحمد عبيد طعيمة390315

ن عبيد طعيمة505512 76إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسير

77إعدادية3الحر13688كربالءذكراحمد عباس عبادي124659

78إعدادية3الحر13688كربالءذكرضياء محسن جاهل120373

ن ادريس فجر120436 79إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسير

ن رياض عيس123581 80إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسير

81إعدادية3الحر13688كربالءذكرمحمد محسن جاهل123655

ن سالم كاظم390347 82إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسير

 علي290137
ن 83إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي حسير

84إعدادية3الحر13688كربالءذكرسجاد فؤاد كشيش289940

ن سعدون289972 85إعدادية3الحر13688كربالءذكرصديق عبدالحسير

86إعدادية3الحر13688كربالءذكرزيد حيدر عبدهللا390461

87إعدادية3الحر13688كربالءذكرمرتضن حسن رزاق121332

88إعدادية3الحر13688كربالءذكرمرتضن خالد عبدالحسن289963

ن عالء طعمة121227 89إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسير

90إعدادية3الحر13688كربالءذكرسعد عبد محسن120367

91إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي عبدالحسن خلف315063

92إعدادية3الحر13688كربالءذكرمهدي فالح حسن315067

 علي كحيوش557910
ن 93إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسير

94إعدادية3الحر13688كربالءذكرانور جعفر محمد120415

95إعدادية3الحر13688كربالءذكرعبدالرحمن فالح حسن122246

96إعدادية3الحر13688كربالءذكرستار جبار علي289944

97إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي فؤاد كشيش505525

98إعدادية3الحر13688كربالءذكرمنتظر ستار جابر557945

ن سعدون289969 99إعدادية3الحر13688كربالءذكررامي عبدالحسير

ي ابراهيم122209
ن
100إعدادية3الحر13688كربالءذكرعارف شاف

101إعدادية3الحر13688كربالءذكرمنتظر عامر محمد314897

102إعدادية3الحر13688كربالءذكرمحمد رسحان سبع315022

103إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي قيس عاجل473251

104إعدادية3الحر13688كربالءذكرضياء كاظم كزار390405

105إعدادية3الحر13688كربالءذكراحمد مجبل يوسف555947



106إعدادية3الحر13688كربالءذكرثامر فالح حسن555930

ن عباس عبادي124628 107إعدادية3الحر13688كربالءذكرامير

 علي حسن561063
ن 108إعدادية3الحر13688كربالءذكربنير

ن122215 109إعدادية3الحر13688كربالءذكرمهند عباس حسير

ن390701 110إعدادية3الحر13688كربالءذكراحمد عدنان عبدالحسير

ن عبيد123628 111إعدادية3الحر13688كربالءذكرمحمد حسير

112إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي اركان اميع390628

113إعدادية3الحر13688كربالءذكرمحمد فاضل جبار557927

114إعدادية3الحر13688كربالءذكراحمد قيس عاجل390902

ن فليح123474 115إعدادية3الحر13688كربالءذكرمحمد عبدالحسير

116إعدادية3الحر13688كربالءذكرعبدالمنعم محمود عبدالمنعم315064

117إعدادية3الحر13688كربالءذكرموس جعفر صادق123447

ن اركان اميع472895 118إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسير

119إعدادية3الحر13688كربالءذكرسجاد يوسف صمد557924

120إعدادية3الحر13688كربالءذكرفؤاد عصام محمود473428

121إعدادية3الحر13688كربالءذكرحيدر فرات صكبان290109

122إعدادية3الحر13688كربالءذكرحيدر توفيق مهدي122179

123إعدادية3الحر13688كربالءذكريونس عصام محمود390661

ي محمد حاتم346004
124إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسيبن

125إعدادية3الحر13688كربالءذكرمؤمل ستار جابر557948

126إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي صاحب علي121402

127إعدادية3الحر13688كربالءذكرحسن عبد عامل120420

128إعدادية3الحر13688كربالءذكرعلي محمد مهدي124739

129إعدادية3الحر13688كربالءذكركرار عيس خضير505516

ن121197 130بكالوريوس3الحر13688كربالءذكراحمد كظوم محمد حسير

ن ابيي 122141 131دبلوم3الحر13688كربالءذكرحيدر حسير

1بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىعدوية نجم عبد505561

2بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىافراح صالح عبيد121077

3بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىنجاح دخيل هادي315088

4بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىكوثر حسن خضير120948

5بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىرشا ناظم عبد315054

6بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىالتفات ريسان فضل391209

7بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىاالء محمد حاتم290079

8بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىاري    ج كريم عيس561650

9دبلوم3الحر13688كربالءأنبىشيماء فؤاد حمزة102294

10دبلوم3الحر13688كربالءأنبىفضيلة راهي كريدي121031

11دبلوم3الحر13688كربالءأنبىاالء كريم حميد557930

ن120979 12دبلوم3الحر13688كربالءأنبىوفاء عبدالرضا حسير

13دبلوم3الحر13688كربالءأنبىمبن موس صاحب557909

14دبلوم3الحر13688كربالءأنبىمريم عبدالكاظم حسون505565

15دبلوم3الحر13688كربالءأنبىاسيل فخري محمود473355

16إعدادية3الحر13688كربالءأنبىهيفاء فيصل شالل120920

17إعدادية3الحر13688كربالءأنبىنىه يحبر كاظم290053

ن سلطان121107 18إعدادية3الحر13688كربالءأنبىهناء عبدالحسير

ن557951 1ماجستير3الحر13688كربالءأنبىحوراء طالب عبدالحسير

 علي نعمة149599
ن 2ماجستير3الحر13688كربالءأنبىحنير

3بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىرنا ليث سلمان150640

4بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىندى طعمة خزعل505509

ن557953 5بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىنبا طالب عبدالحسير



فاطمة علي شيحان122204
6بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبى

7بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىهدى فاضل صليب 124567

8بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىهدى عبدالكريم نوري123610

ن موس صاحب290412 9بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىياسمير

 علي حمزة390439
ن 10بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىبنير

11بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىشيخة يوسف هاشم290416

12بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىدنيا باسم غازي552419

13بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىرانيا فاضل خليف289949

14بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىنورا فاضل هجام120400

ن رحم جبير148488 15بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىبنير

ن123488 16بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىحوراء عزيز عبدالحسير

17بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىسكينة تاويل محمد121209

18بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىزهراء عبدالعظيم عبيد390720

ن120332 19بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىدعاء عزيز عبدالحسير

20بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىسماء قاسم عباس353193

21بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىشمس الضخ عبدالكاظم حسون315079

22بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىحوراء طالب كاظم347670

23بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىجنان عبد عامل122122

24بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىهبة كامل بوهان505505

25بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىمكاسب كامل بوهان124705

26بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىعذراء عماد سلطان120567

ن122235 زهراء علي حسير
27بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبى

28بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىزينب عبدالكاظم حسون315031

29بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىسحر محمد رشيد121390

30بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىعبير عبيد طعيمة390765

ن سعدون120409 31بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىميسم عبدالحسير

32بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىوفاء محسن جاهل120376

33دبلوم3الحر13688كربالءأنبىدعاء فاضل هجام124607

 حسن علي555932
ن 34دبلوم3الحر13688كربالءأنبىحنير

35دبلوم3الحر13688كربالءأنبىهدى موفق عواد120404

36دبلوم3الحر13688كربالءأنبىرواء عبد محمد124470

37دبلوم3الحر13688كربالءأنبىافراح شياع رسن557902

ن120353 38دبلوم3الحر13688كربالءأنبىسارة قحطان عبدالحسير

39دبلوم3الحر13688كربالءأنبىريام عياف رزاق124584

40إعدادية3الحر13688كربالءأنبىارساء مهدي غازي122223

ن123515 41إعدادية3الحر13688كربالءأنبىزهراء عزيز عبدالحسير

42إعدادية3الحر13688كربالءأنبىتبارك يحبر غيالن121206

43إعدادية3الحر13688كربالءأنبىزينب سمير جميل472957

ن121216 44إعدادية3الحر13688كربالءأنبىزينب عباس حسير

45إعدادية3الحر13688كربالءأنبىدعاء تاجر شايش315082

46إعدادية3الحر13688كربالءأنبىمروة ليث سلمان150427

47إعدادية3الحر13688كربالءأنبىلم حسن نارص315149

سبأ علي غضبان116935
48إعدادية3الحر13688كربالءأنبى

49إعدادية3الحر13688كربالءأنبىتبارك عبدالعظيم عبيد390727

50إعدادية3الحر13688كربالءأنبىغفران ضياء عبداالمير473149

ن سلمان مركب289959 51إعدادية3الحر13688كربالءأنبىحنير

ن472920 52إعدادية3الحر13688كربالءأنبىحال يارس حسير

53إعدادية3الحر13688كربالءأنبىفاطمة احمد حمود124488

روسن علي حميد124789
54إعدادية3الحر13688كربالءأنبى



55إعدادية3الحر13688كربالءأنبىنور شياع رسن557920

56إعدادية3الحر13688كربالءأنبىبرجاء حبيب كاظم124915

57إعدادية3الحر13688كربالءأنبىعذراء نارص جاسم123422

58إعدادية3الحر13688كربالءأنبىايمان سجاد اليذ314914

59إعدادية3الحر13688كربالءأنبىامال ثابت عبيد473208

60إعدادية3الحر13688كربالءأنبىسارة عدي قاسم123398

61إعدادية3الحر13688كربالءأنبىاالء عبدالحسن حيدر124229

62إعدادية3الحر13688كربالءأنبىرقية جميل كريم289966

 حسن علي555936
ن 63إعدادية3الحر13688كربالءأنبىبنير

64إعدادية3الحر13688كربالءأنبىزهراء عبدالحسن حيدر124141

ن فضل120429 65إعدادية3الحر13688كربالءأنبىخلود حسير

66بكالوريوس3الحر13688كربالءأنبىسهام عزيز محل122194

67دبلوم3الحر13688كربالءأنبىازهار ابودعينه عليوي315017

ى علي حمادي123713
68إعدادية3الحر13688كربالءأنبىبشر

ن123387 اسماء علي حسير
69إعدادية3الحر13688كربالءأنبى

1ماجستير3العامل13689كربالءذكرمحمد يحبر ادريس264387

2ماجستير3العامل13689كربالءذكرعلي كاظم جواد265230

3ماجستير3العامل13689كربالءذكرمؤيد خضير حسن317440

4بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرفالح فهد جاسم531073

5بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمدلول مطرود عباس125648

6بكالوريوس3العامل13689كربالءذكركاظم عبد محمد531357

7بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحاكم محمد كاظم317393

8بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحامد مهدي حمدي265910

9بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحسون صاحب جواد264397

ن101145 10بكالوريوس3العامل13689كربالءذكررافد خليل حسير

ن جالب134309 11بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرصاحب حسير

12بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرصالح هادي عبد265855

13بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعدي شالل شياع316972

14بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرزمان مالك عبدالباري89165

15بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرسعد صادق داخل531368

ن قاسم259568 16بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعالء حسير

17بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرجاسم محمد حداوي100571

ن حسن263996 18بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرستار عبدالحسير

ن حسن264000 19بكالوريوس3العامل13689كربالءذكربشار عبدالحسير

20بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرسمير محمد كاظم317080

21بكالوريوس3العامل13689كربالءذكركفاح رمضان عسكر265258

22بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرواثق عادل طاهر264582

23بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمحمد عبدالرضا حسن531356

24بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي تركي خليف554399

25بكالوريوس3العامل13689كربالءذكررائد جليل حنظل100748

26بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراحسان كاظم عبد531216

ن مهدي561281 27بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحيدر حسنير

28بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرماجد عبدالعزيز فهد265346

29بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحيدر عكاب عنيد259564

30بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعقيل مسلم علي264887

31بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعالء كاظم عبيد317054

32بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي كاظم عبيد264374

33بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرثائر هاتف عويز89108

34بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعدنان عبدالعزيز عبدالحر89088



35بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحيدر عبدهللا حسن264628

 علي خليف534181
ن 36بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحسير

37بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي جبار صالح316956

ن317391 38بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي باقر عبدالحسير

39بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعادل عبدالعزيز عبدالحر89062

ي89050
ن تف  40بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراحمد عبدالحسير

ن عمران558324 41بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراحمد عبدالحسير

42بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي عبدمسلم كاطع531205

 عبدالزهرة عبدعلي259570
43بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمرتضن

44بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراسامة عباس فياض317381

45بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمرتضن كاظم عبد531366

46بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمصطفن جالل صاحب556706

47بكالوريوس3العامل13689كربالءذكركاظم محسن كاظم265867

48بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرقاسم كاظم جاسم100544

 مسلم علي264638
49بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمصطفن

50بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي خلدون كريم357050

ن حسون316912 51بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحمزة امير

ن ناظم محمدجواد89118 52بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحسنير

53بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراحمد كاظم عبدالحر557921

54بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي محمد حمزة317110

55بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحيدر محمد فاهم531377

56بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعباس عبد مسلم كاطع531192

57بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحسام رياض محمد88996

 علي فرج531060
ن 58بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحسير

59بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراحمد عبدالرضا راهي100627

60بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمحمد عباس جاسم88933

61بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعماد عبدالعزيز عبدالحر89081

62دبلوم3العامل13689كربالءذكرمحمد عدنان علي317433

63دبلوم3العامل13689كربالءذكرحليم خشاف حمزة88985

64دبلوم3العامل13689كربالءذكرخضير مزهر عاشور134344

65دبلوم3العامل13689كربالءذكرعالء صباح كاظم89071

66دبلوم3العامل13689كربالءذكرصالح مهدي هادي531200

ن خالد يارس264400 67دبلوم3العامل13689كربالءذكرحسير

68دبلوم3العامل13689كربالءذكرعدنان فرحان علي558314

69دبلوم3العامل13689كربالءذكرفاضل مسهور كاظم259586

70دبلوم3العامل13689كربالءذكرواثق عمران محمد101044

71دبلوم3العامل13689كربالءذكراسعد عزيز بجاي89016

72دبلوم3العامل13689كربالءذكرجاسم نعمه عبد265906

73دبلوم3العامل13689كربالءذكرهشام احمد ذياب89007

74دبلوم3العامل13689كربالءذكرقاسم محمد هندي531189

وش259753 75دبلوم3العامل13689كربالءذكرمحمود نعمة حي 

76دبلوم3العامل13689كربالءذكرمظفر جاسم شاكر89133

77دبلوم3العامل13689كربالءذكرعماد حلو عبدهللا316988

ن265109 78دبلوم3العامل13689كربالءذكرمرتضن عباس عبدالحسير

79دبلوم3العامل13689كربالءذكرعالء حامد خلف531170

80دبلوم3العامل13689كربالءذكرعلي جواد كاظم265920

81دبلوم3العامل13689كربالءذكرخالد عكاب عنيد259579

ن عبد100935 82دبلوم3العامل13689كربالءذكرعقيل حسير

83دبلوم3العامل13689كربالءذكرصفاء عبدالحر رشيد264659



84دبلوم3العامل13689كربالءذكرمحمد رزاق كريم264018

85دبلوم3العامل13689كربالءذكرعباس كاظم رفيش100871

86دبلوم3العامل13689كربالءذكرزيد عواد مزهر134427

87دبلوم3العامل13689كربالءذكرحيدر شاكر نعمة264965

88دبلوم3العامل13689كربالءذكرمحمد عبدالكاظم عبدالزهرة531378

89دبلوم3العامل13689كربالءذكررائد خلف علي263632

90إعدادية3العامل13689كربالءذكرمحمود كاظم جياد264366

91إعدادية3العامل13689كربالءذكرعقيل كريم الزم317146

92إعدادية3العامل13689كربالءذكرطالب مردان بيك317423

93إعدادية3العامل13689كربالءذكررائد زكي خلف100689

94إعدادية3العامل13689كربالءذكرضياء عبدهللا حسن315121

95إعدادية3العامل13689كربالءذكراحمد حميد احمد89125

96إعدادية3العامل13689كربالءذكررعد محسن كاظم317124

97إعدادية3العامل13689كربالءذكركرار خالد يارس101082

1ماجستير3العامل13689كربالءذكرمصطفن صبيح مجيد56728

ن56532 2ماجستير3العامل13689كربالءذكرسجاد علي حسير

ن عبد56703 3بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي حسير

4بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحسن دخل علي عبدهللا91265

5بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعقيل مدلول مطرود56458

6بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراحمد كاظم مطشر316698

7بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرامير جمعة مزعل56538

8بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمنعم جاسم شاكر56541

9بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمجتب  ناجح دوي    ج554404

10بكالوريوس3العامل13689كربالءذكررائد عمران موس95068

11بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراحمد محمد حنون263710

12بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرطه عباس فياض531321

13بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراسامه عصام عبدالرزاق56401

ن56658 14بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرزمان باقر عبدالحسير

15بكالوريوس3العامل13689كربالءذكركرار نشمي عبيد316753

16بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي عدنان ناظم95771

17بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرسجاد خالد ابراهيم56474

ن531329 18بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمحمد علي حسير

19بكالوريوس3العامل13689كربالءذكركرار عبدالعزيز عبدالحر56734

20بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمصطفن عصام عبدالعباس56642

ن95951 21بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرامير كاظم حسير

22بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي سعد انور531349

23بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرصديق حامد كامل95813

24بكالوريوس3العامل13689كربالءذكريارس حازم داخل92256

25بكالوريوس3العامل13689كربالءذكروسام وحيد شنير56416

26بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرصادق محمد فليح531352

ن صالح92785 27بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي حسير

28بكالوريوس3العامل13689كربالءذكريارس هادي عبدهللا94284

29بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرداخل عبداالمير داخل56387

30بكالوريوس3العامل13689كربالءذكررائد عمران كريم56455

ن92559 31بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمحمد عبود حسير

32بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرليث عادل سامي56488

33بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمحمد عبدالستار جابر95185

34بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمنتظر كاظم حسن96459

35بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرجواد كاظم عبيد56621



36بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحسن مهدي عينة531032

37بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمحمد رحيم عبدالحسن56499

38بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراموري احمد محمدجواد92069

ن93580 39بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرماهر علي عبدالحسير

40بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرسجاد بهجت عطية531345

41بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراحمد حسن مخيف317239

42بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرايهاب جبار نعمة263662

43بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعالء سوادي خضير531272

44بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرمسلم عزيز بجاي56490

45بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعلي صبيح عبيد263684

46بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعادل غالي كاظم531323

47بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحيدر ازهر رزاق94167

48بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعباس حسن غافل93235

49بكالوريوس3العامل13689كربالءذكراحمد نوري علي531282

50بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحسن ياس خضير56435

ن كاظم92343 51بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرضياء حسير

52بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرسجاد جعفر موس91595

53بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرجعفر محمد عبيس56676

54بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرعمار علي حميد92037

ن عماد محمد96136 55دبلوم3العامل13689كربالءذكرحسير

ي90121
56دبلوم3العامل13689كربالءذكرمحمد مهدي باسر

ن56571 57دبلوم3العامل13689كربالءذكرعبدهللا زهير حسير

58دبلوم3العامل13689كربالءذكرصادق ناظم محمدجواد56396

59دبلوم3العامل13689كربالءذكرعلي احمد هاشم531328

60دبلوم3العامل13689كربالءذكرمحمود عبدالرضا راهي56585

61دبلوم3العامل13689كربالءذكرطه سليم عبدالزهرة56593

62دبلوم3العامل13689كربالءذكراحمد جواد حسن56449

63دبلوم3العامل13689كربالءذكراحمد عباس عطوي56723

64دبلوم3العامل13689كربالءذكرعلي حسن جالب56483

ن جبار ضامد56519 65دبلوم3العامل13689كربالءذكرحسير

66دبلوم3العامل13689كربالءذكراحمد عباس عبد95990

67دبلوم3العامل13689كربالءذكرسيف علي رسول531331

68دبلوم3العامل13689كربالءذكرسالم رياح شاكر531324

69دبلوم3العامل13689كربالءذكرامير عبدالجبار جواد134323

70دبلوم3العامل13689كربالءذكراحمد راتب هادي56654

ن مهدي259622  حسنير
71دبلوم3العامل13689كربالءذكرمصطفن

72دبلوم3العامل13689كربالءذكراحمد مردان موس56404

ن90949 ن عالء حسير 73إعدادية3العامل13689كربالءذكرحسير

ن فالح شاكر56394 74إعدادية3العامل13689كربالءذكرحسنير

75إعدادية3العامل13689كربالءذكرمنتظر حمزة عبدالزهرة96206

76إعدادية3العامل13689كربالءذكرايمن جمعة مزعل91669

77إعدادية3العامل13689كربالءذكرسيف علي عبدالحر95550

78إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي مثبن عباس95685

79إعدادية3العامل13689كربالءذكرمنتظر سالم محمد531243

ن حسون56366 80إعدادية3العامل13689كربالءذكروائل امير

ن56502  سالم حسير
81إعدادية3العامل13689كربالءذكرمصطفن

ي عيدان94308 82إعدادية3العامل13689كربالءذكرمهدي عبدالنب 

83إعدادية3العامل13689كربالءذكراحمد لطيف محسن56640

84إعدادية3العامل13689كربالءذكراحمد سوادي خضير259611



85إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي جميل عباس531258

86إعدادية3العامل13689كربالءذكرذوالفقار عبداالمير يحبر91209

ن طه حمدان531035 87إعدادية3العامل13689كربالءذكرحسير

ن كاظم عبيد90890 88إعدادية3العامل13689كربالءذكرحسير

89إعدادية3العامل13689كربالءذكرعباس سلمان صالح91065

90إعدادية3العامل13689كربالءذكرزيد سعد كامل96082

ن عبدالخضن93529 91إعدادية3العامل13689كربالءذكرسجاد حسير

92إعدادية3العامل13689كربالءذكراحمد عبدمسلم كاطع531235

ن عبدالواحد92841 93إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي حسير

 عبدالزهرة محمدعلي531337
94إعدادية3العامل13689كربالءذكرمصطفن

95إعدادية3العامل13689كربالءذكرمحمد منتظر كاظم56685

96إعدادية3العامل13689كربالءذكرانور فؤاد ثامر91151

97إعدادية3العامل13689كربالءذكرحسام رياح شاكر531252

98إعدادية3العامل13689كربالءذكرسجاد حسن غافل93484

99إعدادية3العامل13689كربالءذكرمحمد حيدر حسن92822

ن محمد531278 100إعدادية3العامل13689كربالءذكرمجتب  تحسير

101إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي مسلم مطشر316774

102إعدادية3العامل13689كربالءذكرعباس عبدالكريم عبداللطيف56373

ن موس90292 103إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي حسير

ن صبيح مجيد56739 104إعدادية3العامل13689كربالءذكرحسير

105إعدادية3العامل13689كربالءذكرفهد ونس طعمة95651

106إعدادية3العامل13689كربالءذكرعباس علي موس531353

107إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي عالء سلمان93160

108إعدادية3العامل13689كربالءذكرمرتضن عالء صباح94968

109إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي رزاق نارص315101

110إعدادية3العامل13689كربالءذكراحمد عامر موس56713

111إعدادية3العامل13689كربالءذكرامير محمد عبدنعمة527557

ن عبد94718 112إعدادية3العامل13689كربالءذكرمسلم حسير

113إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي مطرود حنون289922

114إعدادية3العامل13689كربالءذكرزيد محمد جاسم56516

115إعدادية3العامل13689كربالءذكرسعد شلتاغ جدران56561

116إعدادية3العامل13689كربالءذكرابراهيم علي بردي531333

117إعدادية3العامل13689كربالءذكرطه علي رسول531274

118إعدادية3العامل13689كربالءذكرعباس فاضل عبدالرسول558321

119إعدادية3العامل13689كربالءذكرمصطفن عبدالحسن رشيد90642

ن رياض خضير531265 120إعدادية3العامل13689كربالءذكرحسير

121إعدادية3العامل13689كربالءذكرمنتظر عقيل حسن90081

122إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي جبار طاهر90783

123إعدادية3العامل13689كربالءذكريارس رسول عباس93440

124إعدادية3العامل13689كربالءذكروليد وحيد شنير263727

125إعدادية3العامل13689كربالءذكرمحمد محسن موس56627

126إعدادية3العامل13689كربالءذكرحيدرالكرار علي احمد89327

127إعدادية3العامل13689كربالءذكرمصطفن عباس كاظم263698

128إعدادية3العامل13689كربالءذكرحسن فليح شنيي 90452

129إعدادية3العامل13689كربالءذكرمصطفن عباس محمد92196

130إعدادية3العامل13689كربالءذكرعلي حنون بريس90373

131إعدادية3العامل13689كربالءذكرعباس مطشر شناوة531354

132إعدادية3العامل13689كربالءذكرمحمد جليل حنظل56602

ن531153  علي حسير
ن 133إعدادية3العامل13689كربالءذكرحسير



134بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرالزم رسول عبد56699

135بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرطالب محمد علوان56609

136بكالوريوس3العامل13689كربالءذكرحسن هادي محمد259608

137دبلوم3العامل13689كربالءذكرستار عناد شالل92618

138دبلوم3العامل13689كربالءذكرعالء عبدالكريم عبدالمجيد56588

139دبلوم3العامل13689كربالءذكرحيدر حمود مراد56597

140إعدادية3العامل13689كربالءذكرحيدر كاظم فنوخ531334

141إعدادية3العامل13689كربالءذكرهاشم سلومي خليل56581

1بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىسحر احمد عبد100825

اس كامل بري    ج264382 2بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىني 

3بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىزينب عبداالمير عبدعلي264618

4بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىنشين محمد حسن531201

5بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىافراح عبيد مهدي100979

ن كاظم265277 6بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىايمان حسير

7بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىمريم جاسم هاشم264880

8بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىفاطمة عبدالحسن نجم265246

9بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىفاطمه كاظم عبيد265317

10بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىانوار عبدهللا حسن259601

11بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىمريم حليم خشاف88948

12بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىانغام عبدالرضا راهي101102

ي505570
13بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىهناء حميد راضن

14دبلوم3العامل13689كربالءأنبىزينب محسن طاهر264210

15دبلوم3العامل13689كربالءأنبىاسيل عادل جاسم100660

ن رجب317401 16دبلوم3العامل13689كربالءأنبىمريم حسير

ى جبار وحيد264984 17دبلوم3العامل13689كربالءأنبىبشر

18دبلوم3العامل13689كربالءأنبىانتصار غالب حمود89101

19دبلوم3العامل13689كربالءأنبىارساء عبدهللا حسن554643

20دبلوم3العامل13689كربالءأنبىصفا دري حميد264597

21إعدادية3العامل13689كربالءأنبىرنا خالد عبدالرزاق317029

1بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىعلياء محمود شاكر56420

2بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىشيماء رزاق جواد93551

3بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىرسل خالد ابراهيم92659

4بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىشهالء فالح شاكر95914

5بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىكوثر عبدالواحد هادي91731

ن مهدي259723 6بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىفاطمة حسنير

7بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىزهراء عالوي حسن520447

8بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىاسماء كاظم عبدالحر531330

9بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىفاطمة صادق داخل56632

ن95011 زهراء زكي عبدالحسير
10بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبى

ن فرهود531326 11بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىعلياء حسير

12بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىغفران كاظم عزيز263731

13بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىبدور طاهر صالح94805

االء علي جعفر56547
14بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبى

ن عطوان92711 15بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىزينب حسير

16بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىحنان عقيل كاظم96368

زهراء رحمن علي316801
17بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبى

ن531335 ن عماد حسير 18بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىحنير

19بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىنور غيثان سهيل315113

20بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىختام جياد مطرود95733



هاجر عبدعلي حبيب91493
21بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبى

ن هادي عبدهللا92689 22بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىياسمير

23بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىصابرين نشمي عبيد316711

24بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىنورالهدى خالد عبداللطيف317233

25بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىتبارك فالح عبدالسادة56679

26بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىرقية طاهر صالح94898

ن92469 27بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىهبة عبدهللا حسير

28بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىعذراء عالوي سلمان91393

ن موس92429 29بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىزهراء حسير

30بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىزينب عكاب عنيد56465

ن عليوي56480 31بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىفاطمة حسير

32بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىفاطمه بدر عاضي56635

حوراء رحمن علي316867
33بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبى

ي263653
34بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىفاطمة رزاق راضن

35بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىفاتن عبدالكاظم فتان56551

36بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىورود محمد هادي56468

37دبلوم3العامل13689كربالءأنبىسخ  عكاب عنيد56493

38دبلوم3العامل13689كربالءأنبىرحيق عامر موس56719

39دبلوم3العامل13689كربالءأنبىافراح رسول وحيد531049

40دبلوم3العامل13689كربالءأنبىهديل عبدالجبار جواد134315

41دبلوم3العامل13689كربالءأنبىارساء عالء جودة56695

42دبلوم3العامل13689كربالءأنبىدعاء محمد عبدنعمة532741

االء جعفر علي56573
43دبلوم3العامل13689كربالءأنبى

ن95627 44دبلوم3العامل13689كربالءأنبىعبير هادي عبدالحسير

45إعدادية3العامل13689كربالءأنبىغفران عباس حسن100116

46إعدادية3العامل13689كربالءأنبىكوثر يارس محمد90165

47إعدادية3العامل13689كربالءأنبىسبأ مثبن عباس95715

48إعدادية3العامل13689كربالءأنبىفاطمة ايوب جودة316724

49إعدادية3العامل13689كربالءأنبىتف  حليم خشاف263640

50إعدادية3العامل13689كربالءأنبىايات عباس شهيد531270

51إعدادية3العامل13689كربالءأنبىابتهال سعيد محمد503083

52إعدادية3العامل13689كربالءأنبىصفاء رزاق جواد56564

ن531041 53إعدادية3العامل13689كربالءأنبىضخ عباس حسير

54إعدادية3العامل13689كربالءأنبىنرجس كاظم جدوع91625

55إعدادية3العامل13689كربالءأنبىسجا اياد جواد272611

56إعدادية3العامل13689كربالءأنبىافراح عبدالرضا راهي95581

ن طالب مردان90725 57إعدادية3العامل13689كربالءأنبىميامير

58إعدادية3العامل13689كربالءأنبىزهراء عبدالكاظم فاهم95863

59إعدادية3العامل13689كربالءأنبىزهراء يونس كاطع56510

60إعدادية3العامل13689كربالءأنبىفاطمة يارس محمد90210

ى ايوب جودة316743 61إعدادية3العامل13689كربالءأنبىبشر

62إعدادية3العامل13689كربالءأنبىزينب عبداالمير بريسم91184

63بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىايمان خليل يوسف56650

64بكالوريوس3العامل13689كربالءأنبىاسيل عبدالجبار جواد134518

65دبلوم3العامل13689كربالءأنبىساجدة صاحب هادي259742

1ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد عبدعون عبود192099

2ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكريارس جبار عباس192105

ي عبدالحسن432944 3ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكررزاق ناج 

4ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر كفاح محسن291340



5ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكرضياء محمد عبد432950

6ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكرواثق جدوغ غالي557182

7ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكراحمد كاظم عباس432948

8بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرنارص سامي محمد556878

ن اسماعيل حميدي432927 9بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

10بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرميثم صالح خضير192126

ي295558
11بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد علي راضن

12بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكركريم عبداالمير حسون556868

13بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرسعد خضير محسن192137

14بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرخالد جليل عبدعلي291351

15بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد حمادي عبدالرضا295166

16بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسن عليوي ندة432953

 محمد علي192127
ن 17بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرياسير

18بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرصباح محمدنوري حسن432649

19بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد مهدي محمد191152

20بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكراسماعيل برهي خليل192100

21بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس فضل رشيد432638

22بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرجاسم محمد ذياب258965

23بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعالء عبداالمير رعد557219

24بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرثامر محمد فواز557205

ن191286 25بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمؤيد فضل حسير

26بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعالء محمد عبد432662

27بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكررافع محمد فواز291355

28بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمهند صادق حمزة191148

29بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسن هادي طه192102

30بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعلي خضير عباس432667

ي192112 31بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن مجيد ناج 

32بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكركريم رحيم محمد191098

ي عبيد291364 ن ناج  33بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسنير

34بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس فاضل نوري557215

35بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرشدهان موحان هاشم192098

36بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعلي مهدي محمد557225

37بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرزيد رحيم عبد191160

38بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكربهاء محمد عبد191144

39بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكريارس محمود فهد557228

40بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرطالب عرداوي شهاب135591

ن432961 41بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمثبن عباس حسير

42بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس علي جلوب432669

43بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرفائز محمد نايف291353

44بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرايمن رزاق علي556860

45بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد عبدالحمزة محمد295585

ن اسماعيل192135 46بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد حسير

47بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرايهاب احمد جلوب432939

48بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر عبدالرضا ندة192119

49بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد عبداالمير مراد192096

50بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرنزار احمد هجاج557223

51بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس عارف حلو191112

52بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرسلوان رائد مجيد556829

53بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرتيسير مهدي خضير432959



54بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن حامد رشيد432915

55بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكررسول نض فارس192124

56بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمود عبدالزهرة محمود557193

57بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد عبيد سعود557162

58بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرجاسم كريم لفته191204

59بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس طالب مهدي432955

60بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرانور عبدالرضا ندة191107

61بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرماجد صخيل رسبيت432934

62بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرصباح هادي عباس432644

 علي رشيد192118
ن 63بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

64بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرنصيف جاسم محمد191213

65بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسن عبدالزهره علي291344

66بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرنجاح كريم لفته191261

67بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكريوسف محسن علي557972

68بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمثبن عبدالرزاق عطية557169

69بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكراحمد صالح عبد358500

70بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكراكرم سهيل علي192088

71دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرهاشم لفته عبدالرضا192122

72دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد عليوي رضا556804

73دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرخليل ابراهيم شناوة192136

74دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعبد صي  كاظم557153

75دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن محمد فواز291331

76دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد حافظ هاشم291347

77دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرسالم حميد عاشور556849

78دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرطارق عبداالمير دغيم191220

79دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرهاشم جاسم محمد557195

80دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرغسان عبدالهادي جاسم353396

81دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرانور عبدهللا احمد291338

82دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرجواد كاظم مخيلف192084

83دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر عودة عبيد291356

84دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكررسول رحيم محمد291333

85دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعلي طالب حسن191140

86دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعلي محسن عبود192083

87دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعلي احمد عبداالمير432952

88دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحسن هادي ساجت557092

89دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرصالح مهدي صالح192101

90دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحسن هادي جاسم191276

91دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرجعفر صادق عبدهللا353237

92دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمهدي صالح كاظم291357

ن192110 93دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمحمدعلي عزيز عبدالحسير

94دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحبيب شالل عبدالكاظم191235

95دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحسام صباح عبدعلي192093

96دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر جابر عبيد432656

ن عباس291350 97دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعبدهللا حسير

ن محمد432923 98دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمهدي حسير

يف192131 ن رسر 99دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرجاسم حسير

100دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعمر كمال عجيل295470

101دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعباس كاظم عبدالزهرة556879

102دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرابراهيم سمير سامي432938



103دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرزيد سعد رشيد192089

104دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكراحمد جابر دخيل557186

105دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكراصيل مكي عبود192108

ي556813
ن
106دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكراسعد سمير صاف

ن432962 107دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرنزار طالب حسير

108دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكربهاء جواد كاظم192133

ي عبيد191281 109دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعلي ناج 

110دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحميد حسن مجيد557175

ن ناهي عبدالخضن191269 111دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

112دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعلي ذياب نايف291348

113دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكراحمد كاظم عبدالزهرة432909

114دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعلي ستار جي 191264

115دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمرتضن حميد حلو432957

116إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعبدعون عباس محسن192116

117إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعالء عبيد حسن191120

118إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرفاضل حمزة عبدهللا295288

119إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعالء هادي رسول294130

120إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرامير يوسف عبداالمير557178

1دكتوراه4الحسينيه24683كربالءذكرزيد هالل مهدي190009

2دكتوراه4الحسينيه24683كربالءذكرعباس عبداالمير طه555509

3ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكرعباس نبهان موحان190042

4ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكراثير مكي عبدعلي432854

5ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن احمد كاظم553891

6ماجستير4الحسينيه24683كربالءذكرجمال عبداالمير حسون194210

7بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكراحمد عالء جواد194301

غام هادي صبار432967 8بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكررصن

9بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرسيف هاشم سلمان194154

ن555632 10بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكريحبر محمد عبدالحسير

11بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرضياء محمد مرزوك194145

12بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعبدهللا سمير ابراهيم432749

ي علي عبيد194200
13بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرهابن

14بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرامجد حيدر سلمان182567

15بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد رياض محمد182622

16بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكروليد صالح مهدي182459

17بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر صاحب سعيد194267

18بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرشهاب احمد عويد194248

ي554249
19بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعالء احمد راضن

20بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسن فالح مهدي432780

21بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعلي عوده خضير197248

22بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعالء كريم حسن182407

23بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعقيل هيثم عبدالحسن189980

24بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمثير خالد جليل189644

ي رحيم182604 25بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمرتضن ناج 

ن عليوي182550 26بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكربارق حسير

27بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرامير هاتف عباس194223

28بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكركرار عباس حسن194187

29بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسن طالب عبود182343

غام يوسف عبداالمير182324 30بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكررصن

ي194237 31بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعمرعلي باقر ناج 



ن182494 32بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمود صالح حسير

ي194279 33بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس مجيد ناج 

ن جاسم194173 34بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر حسير

ن محمد194224 35بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمنتظر ياسير

ن مهدي عباس553920 36بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

37بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرايمن كاظم جواد194195

38بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعلي راشد محمود555641

39بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرفهد احمد حمادي194273

40بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعلي حسن هاشم194297

41بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعبدهللا هادي مهدي294313

42بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس نوري طالب554292

43بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكركرار حيدر جواد182351

ن294330 44بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكراحمد نارص ياسير

45بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكركرار عبداالمير شايش555618

46بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرسجاد نبهان موحان294068

47بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكراحمدالبشير علي نعمة194235

48بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر زاهد عبدزيد432856

49بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرايوب نارص هاشم189875

50بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد نض شياع182316

51بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرجاسم محمد طالب554220

52بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس احمد محمد189991

53بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرسجاد احمد هاشم294061

54بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرسالم علي عبد194156

55بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعيس رسول حسن294873

56بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكربشير تحرير فهد182286

ن كريم جابر432894 57بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسنير

58بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرقاسم طالب قصاب182322

59بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعمران رزاق عمران194295

ن خليل مهدي432873 60بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

61بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرامير طالب عبيد182634

62بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرهادي صالح جواد190017

63بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكراحمد عالوي حسن197410

64بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد نجم عبداالمير182503

65بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرصالح مهدي صالح294808

ن حسن مهدي294119 66بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

67بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد صباح عبدعلي295598

68بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسن محمد مهدي182426

69بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر علي عبد189879

70بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر خضير عبيد432901

71بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعلي كاظم محمد432728

72بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن عدنان محمد194228

73بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرسجاد شعالن مهاوش194196

74بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد صعب جابر182496

75بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرامير علي جرو182610

76بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكركاظم حامد علوان194231

يف554151 77بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعلي ابراهيم رسر

78بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرسالم عالء عبيد194194

79بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعلي نبهان موحان190052

80بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرلؤي حميد يوسف294674



81بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرغسان خضير عباس194333

82بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعلي جعفر صادق182477

83بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمهدي محمد مهدي555539

84بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد ستار حسن194174

85بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن محمد طالب553698

86بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد جاسم منصور194319

87بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكراثير عبداالمير عباس194269

88بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس كاظم عبد182364

89بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعبدالرحمن طالب عباس182342

90بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر مهدي محمد182420

91بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرنجاح علي عباس194221

 علي حمزة182470
ن 92بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

ن باسم محمدرضا194232 93بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمعي 

94بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمحمود عويد هاشم194185

95بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرعباس احمد جابر194132

96بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر صباح عبدالحسن194150

ن194265 97بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرشهاب احمد حسير

98بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرامير علي هادي182489

99بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرصالح مهدي صبح432870

100بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن محمد جاسم182275

101بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرنهاد صادق حمزة190030

102بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكركرار عليوي رضا194183

103بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر عودة عطية182330

ن محمد182579 104بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرغدير حسير

105بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرنعمة فائز محمود242767

106دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكراحمد صبار محمد294051

107دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرطالب جابر عبيد432853

108دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرجعفر جاسم مصحب194171

109دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد جاسم محمد194229

110دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحسن عالوي حسن197133

111دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن فاضل كريم194180

112دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرامير غالب كاظم555283

113دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمهند زهير هادي189741

114دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرقضي احمد محمد432716

115دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعلي جميل هالل194323

116دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحسن جي  عبداالمير194242

117دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمرتضن حسن عبدعون432840

118دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن عباس هالل553953

119دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكروائل عباس خميس194162

120دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرفرقان هادي حمزة182335

121دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرزيد شاكر مهدي182262

122دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرفراس ادريس كاظم194344

يف189860 ن رسر 123دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرنارص حسير

 عبدعلي553625
ن 124دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكركرار حسير

125دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد جاسم محمد230214

126دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحسن خشان عبد194207

127دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرصادق علي مصحب197084

128دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرقضي حسن علي294837

129دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد احمد محمدصالح189997



130دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكراثير قاسم مهدي190061

131دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرعلي فرحان علي194199

132دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمهدي قاسم مصحب194293

يف182267 133إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمازن ابراهيم رسر

134إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمنتظر احمد حمادي432776

135إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعباس يوسف طالب189938

136إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرغيث جليل محمدعلي189864

137إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمدعلي قاسم حمد182597

ن عباس سلمان194292 138إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسنير

 سامي عبيد189892
ن 139إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

140إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرزين العابدين خليل مهدي194243

141إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر محمد علي554243

142إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعبدهللا خضير عباس194328

143إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرامير صبخي عبدالحسن189899

ن554014 144إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكركرار حيدر حسير

145إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمرتضن شاكر داود194250

146إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمجتب  محمدعلي عزيز182417

147إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر حسن عبدعون194290

148إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد ستار جي 194307

ن نعمة194205 149إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكررامي عبدالحسير

150إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر عباس احمد197061

151إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرفتاح جاسم محمد553469

ن نوري طالب197023 152إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

153إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمنتظر حازم محمدرضا189880

154إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعقيل سعد جاسم197271

155إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرامير عباس عرداوي432709

156إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعلي الكرار حيدر حسن194179

ن اسماعيل189735 157إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراحمد حسير

ن كري194143 158إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحكيم حسير

159إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرموس محمد حسن294604

160إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعلي ارحيم سلمان197309

161إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمنتظر صالح عبدعلي432875

ن554184 162إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرغزوان خليل حسير

163إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرثائر احسان مطشر190033

164إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد صالح كاظم555458

165إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرليث بهاء محمدعلي189756

166إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمنتظر سعد جاسم189871

167إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر عباس علي197360

168إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعلي اياد عبيد194189

ن خالد جليل194316 169إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

ن سعد هادي182543 170إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

ن189774 171إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرقيس طالب حسير

 علي كاظم194258
ن 172إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

173إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن حازم محمدرضا194278

 علي عبداالمير189948
ن 174إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسنير

175إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمرتضن نجاح مهدي555523

176إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن عطاهللا عبدالمنعم194225

177إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكررسول فاضل عبدعلي432796

178إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعبدهللا بشير فاضل189669



179إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر هالل مهدي189878

180إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكريوسف ضياء عباس189739

181إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمنتظر عالوي مبدر554067

ن ناظم عمران432792 182إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

183إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحمزة حسن علي432897

184إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكريارس رائد شاكر189930

185إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراركان نجم عبداالمير189737

186إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد مرتضن صالح182378

ن182401 187إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر زكي حسير

188إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعباس عودة حمزة189902

189إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعبدهللا مطر محمد182526

ن محمد ابراهيم189651 190إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسنير

يف189656 191إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمهند هاشم رسر

192إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرامير مهند صادق190048

193إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعلي نعمة فرحان190072

194إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراحمد حافظ حميد432714

ن احمد عبدعون294754 195إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

196إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراحمد جاسم محمد230304

197إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرامير يعقوب يوسف194241

198إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرجاسم محمد مهدي555418

ن صكر432858 199إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحر امير

ن مهدي حسن194299 200إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

201إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر عبداالمير تركي432723

ن حامد علوي432850 202إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

203إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد عمار محمد197453

204إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرغيث محمد جاسم554261

205إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراحمد هادي صالح432823

ن احمد فرحان197228 206إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

207إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد عباس طالل294777

208إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد عبداالمير عبد182492

 عبداالمير جاسم189767
209إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن

210إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرليث حمزة اسماعيل189851

211إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراخاء عبدهللا علوان350583

212إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسن قيس نارص189590

213إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمهند محمد خضير182561

ن294511 214إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعلي نارص ياسير

215إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرليث قيس نارص189895

216إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكركرار خالد علي189702

 علي محمد294196
ن 217إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

218إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرازهر صالح عمران553596

219إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد طالب مهدي189856

220إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرهاشم اياد عبدالخالق182291

221إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعبدالوهاب احمد كاظم432899

222إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمقتدى هالل مهدي194230

223إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد احمد عبدالحسن555397

224إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعلي سمير راهي182502

 عقيل علي189762
ن 225إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

ن294043 ن مسلم حسير 226إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

227إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر حسن كيطان189919



ن553836 228إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعباس خضير حسير

ي عطية194303 ن ناج  229إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

230إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكركرار كاظم عبدهللا294322

ن عباس جابر189748 231إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

232إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد مكي عباس189725

233إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراحمد مسلم عباس555596

234إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرنبا عبداالمير عباس194310

ن صكر432859 235إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرصادق امير

ن جاسم حميد189750 236إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

ن194220  عالء عبدالحسير
237إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن

238إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعلي محمد عبدالحسن182531

239إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدرالدين احمد علي194313

240إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعبدالكاظم حسن مجيد554175

241إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرامير حاتم محمد194255

242إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراحمد وجدي جالل194337

243إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرسجاد محمد كاظم189955

ي194239 244إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد باقر ناج 

245إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراياد علي صالح189862

ي محسن182415 246إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد ناج 

247إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمصطفن صالح طعان197284

248إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرطه عطاهللا عطية182282

249إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعبدهللا جواد كريم189754

250إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرسجاد علي ابراهيم432848

ن محمد432812 251إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمؤتمن ياسير

252إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد سعيد هاشم197078

ي182305 253إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرذوالفقار مقداد ناج 

254إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرقاسم خالد عبداالمير194261

255إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكررسول محمد هادي432904

256إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرجعفر احمد خابط194244

ن182516 257إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرامير ثامر حسير

258إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعبدهللا محمد خضير553761

259إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمنير حامد عبداليمة190068

260إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعلي يعقوب كاظم189713

261إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد صباح محمدنوري432787

262إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرايهاب احمد محمد432825

263إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد زهير هادي189911

ن432884 264إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرشهم احمد حسير

265إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرضياء جواد كاظم294854

266إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرفاضل عباس نجم189866

267إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر عبدهللا هادي189771

268إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعباس مهدي عباس197009

269إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمنتظر مالك هالل194226

270إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرقاسم حسن كيطان189926

271إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرسالم رحيم مبدر294199

غام رحيم182509 272إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكراحمد رصن

273إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرحيدر محمد نعمة189676

274إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكركمال قحطان مبدر294138

ن عرداوي555570 275إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعلي حسير

276إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرقاسم خضير جاسم194153



277بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرصفاء علي يحبر194211

278بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرنافع موحان هاشم194236

279بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءذكرفراس صالح مهدي555432

280دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكراحمد عبدالحسن ساجت553733

ن جاسم حسن194262 281دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرحسير

282دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكراياد مهدي عبداالمير194270

ن حبيب182593 283دبلوم4الحسينيه24683كربالءذكرمشتاق حسير

ن عبود196999 284إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرعالوي عبدالحسير

ن194201 285إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمثبن حميد حسير

286إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرمحمد هادي طه553559

287إعدادية4الحسينيه24683كربالءذكرصباح عبدالحسن ساجت197186

ن557166 1بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىفاطمة حيدر حسير

ساهرة سامي ساجت432920
2بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

3بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىافتكار حسن حمد192132

4بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىاحالم فاضل حسون192115

5بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىايمان محمد كاظم191209

6بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىايات حميد كايد557120

ذكرى مهدي علي556844
7بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

8بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىنبا عبداالمير كاظم347564

9بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىاالء محمد فهد557192

10بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىرسل صباح صغير557184

ن557198 11بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىريام ثامر حسير

12بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىسىه علي عبداالمير192103

13بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىشعوب موس معارج557209

14بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىداليا صالح هادي557961

15بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىهدى محمد صالح295488

16بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىامنة ابراهيم هاشم298722

17دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىابتسام خالد عزيز556808

18دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىضخ جعفر صادق192134

19دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىخوله مزهر عبيد291366

20دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىهدباء مخي عبود556838

ة مجيد خليل191245 21دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىسمير

22دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىرشا حميد محمد192092

ة عليوي كاظم192086 23دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىسمير

24دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىارساء كاظم جزاع557267

25دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىمريم عباس حسن192129

ي عماد يحبر291359
26دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىامابن

27دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىجنوب فالح حسن294792

28دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىصبا محمد علوان192104

29إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىنهلة كاظم خضير432702

30إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىنادية محمد عبداالمير304342

1ماجستير4الحسينيه24683كربالءأنبىنور عماد يحبر182630

2بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىزينب كاظم رهيف553690

3بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىميس محمد جاسم294359

ن294142 4بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىزينب حيدر حسير

5بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىبيداء جعفر جاسم194192

6بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىمروه جابر محسن194264

7بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىحوراء عباس عرداوي432851

براء عبدعلي مهدي194178
8بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى



ي طالب432833 9بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىشيماء ناج 

رواء علي احمد194256
10بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

11بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىسارة عبدهللا عباس182538

12بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىرهام احمد عبدعون294187

13بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىنورالهدى قاسم محمد182617

14بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىدعاء صالح مهدي182296

15بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىارجوان مهدي جفات182357

16بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىدعاء عبيد عباس176339

17بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىزهرة داود جاسم194168

18بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىنور كاظم حبيب182584

19بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىايالف عماد يحبر189972

20بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىرغدة نض شياع182574

ن محسن عبيد194144 21بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىياسمير

انفال عبدعلي جاسم182264
22بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

ن كزار182369 23بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىنبا حسير

عال حيدر علي182495
24بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

ن اسماعيل432741 25بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىزهراء حسير

ن اسماعيل182486 26بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىنور حسير

27بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىرسور صاحب سعيد182522

28بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىزهراء محمد جاسم194203

هديل محمد علي294080
29بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

30بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىسارة محمد عبداالمير178011

31بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىارساء سمير ابراهيم182382

32بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىهدى عامر عبدعون189890

33بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىسىه زكي جفات182429

34بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىفادية حمودي كريم189745

35بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىرسل فاضل نوري553816

36بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىنادية عباس علي182299

ن عمران555652 37بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىسارة حسير

38بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىنور محمد نارص189884

نور حسون علي294740
39بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

40بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىانفال خضير جاسم182432

ن عرداوي555486 41بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىهدى حسير

42بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىافراح كاظم متعب197330

43بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىفاطمة نض فارس182258

افراح علي حمزة189694
44بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

45بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىسوزان طالب عبدهللا294688

46بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىعبير فالح حسن527695

ي553667
47بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىهيفاء احمد راضن

48بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىزينة عبدالمحسن تاية194234

49بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىسحر احمد جابر189759

نور علي عبيد432734
50بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

51بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىنرجس كزار خلف194149

52بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىايات ماجد رشيد294709

53بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىرندة ثعبان كامل182309

54بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىسمر فاضل منصور194181

55بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىهدير نجاح مهدي243319

56بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىاكرام عبدعون عباس182350

ايالف علي كاظم194176
57بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى



58بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىفاطمة مهدي نايف197105

ن554168 59بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىشهد احمد حسير

ن هادي194260 60بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىهدى عبدالحسير

مريم سامي سويدان242798
61بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبى

62بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىهدى هاشم عبد250733

63بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىابتهال احمد جاسم194272

ي555451
64بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىحوراء عبدهللا راضن

65بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىامال صباح كاظم194165

66بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىضخ غالب وحيد432890

67بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىرقيه هاشم لفته432801

68دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىهاجر كامل فالح197168

غدير عادل علي182499
69دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبى

70دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىوالء يعقوب كاظم182393

71دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىنرجس مرتضن صالح182388

 علي558231
ن 72دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىارساء حسير

73دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبىايمان احمد خضير194167

ي طالب432820 74إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىنبا ناج 

ة ايوب هادي197433 75إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىامير

76إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىسكينة صالح مهدي553862

77إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىزهراء خضير عباس294766

غدير علي عبد189780
78إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبى

زهراء قاسم علي553709
79إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبى

ن اسماعيل182482 80إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىمريم حسير

81إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىفاطمة عادل عبدالحسن555630

ن194286 82إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىزهراء حسن حسير

83إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىفاطمة احمد عبيد189729

84إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىزهراء يوسف طالب197203

رويدة مكي علوان197114
85إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبى

86إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىبتول حسن شهيد553747

87إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىحياة حميد نعمة432770

88إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىزمن طارق عفيصان189764

ن194172 89إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىايات ثامر حسير

90إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىامنة كريم هادي432737

ي طالب294819 91إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىختام ناج 

ن محمد مهدي553780 92إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىحنير

93إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىرسى طالب عبدهللا294899

ايات علي عبيد432725
94إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبى

95إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىزهراء خالد زغير197378

ي554204
96إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىعذراء عبدهللا راضن

97إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىمريم صبار محمد194266

98إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىزينب علي احمد294886

99إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىرسل محمد هادي432829

100إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىزهراء نجاح مهدي194202

101إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىسجا عباس علي182397

102إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىطيبة احمد عبيد194148

ن عبد صي 182454 103إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىحنير

104إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىنورس صالح حسن432834

105إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىزينب مهدي نايف189581

حوراء علي حمزة194324
106إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبى



ن278177 ي عبدالحسير
107إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىربيعة هابن

رؤى مكي عباس189718
108إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبى

109إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىزهراء يعقوب يوسف194338

110إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىنورالهدى ارحيم سلمان197390

111إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىايات عباس عرداوي432720

 علي553500
ن 112إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىرسل حسير

113بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىهند خضير عباس432757

114بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىشيماء احمد جزاع194197

115بكالوريوس4الحسينيه24683كربالءأنبىوالء طاهر يوسف189935

فاطمة مهدي علي182465
116دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبى

امنه علي محمد197096
117دبلوم4الحسينيه24683كربالءأنبى

118إعدادية4الحسينيه24683كربالءأنبىحياة محمد خرباط555477

ي24687كربالءذكراحمد عبدزيد عوده158738 1ماجستير4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكريارس خضير عباس484684 2ماجستير4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمدرضا عبود منشد484659 3ماجستير4الجدول الغرب 

ن محسن رشيد346424 ي24687كربالءذكرعبدالحسير 4بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرخضير غالب عبدهللا371843 5بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي عبدالسادة536605
ي24687كربالءذكرعبداالمير هابن 6بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرلفته منعم مراد272686 7بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرجليل جواد كاظم532658 8بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعباس ظاهر حبيب158723 9بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن جي 349509 ي24687كربالءذكراحمد حسير 10بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد شاكر فرحان536611 11بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرجاسب محمد عبود371823 12بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكررائد رحيم موس532650 13بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن دهري158966 ي24687كربالءذكرعالء حسير 14بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي غالب عبدهللا373038 ي24687كربالءذكرخير 15بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن جرميخ272689 ي24687كربالءذكرمظلوم عبد الحسير 16بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرذوالفقار خضير صكبان272692 17بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحيدر مسير بعون346430 18بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرفراس ثابت ناظم272685 19بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروليد عبدالرزاق خالد534278 20بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعباس ضمد عبدالعباس349208 21بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد حمزة كاظم145542 22بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركاظم حسن شباك145482 23بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكررعد حسون كاظم346324 24بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعقيل مسلم جباري145504 25بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن عبداالمير484679 ي24687كربالءذكرعلي حسير 26بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزهير مجلي سعد145489 27بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعالوي نعمة عبدالزهرة272693 28بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحمزة داخل هي 158271 29بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحيدر حمود عثمان484674 30بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن349480 ي24687كربالءذكرامير عايد عبدالحسير 31بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرجعفر غائب صالح349079 32بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعالء محمدرضا خالد469178 33بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن جواد145518 ي24687كربالءذكرعالء عبدالحسير 34بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن ظاهر158923 ي24687كربالءذكرضياء عبدالحسير 35بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن463459 ي24687كربالءذكراحمد كريم حسير 36بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرقاسم باسم عبداالمير350362 37بكالوريوس4الجدول الغرب 



ي24687كربالءذكرعالء محمدحسن خضن272687 38بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحسام علي نعمة534271 39بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروالء عبود محمد534261 40بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرموفق قاسم مطرود350330 41بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمهند رسول حميد158250 42بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي جي  عباس536603 43بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامير غائب صالح350479 44بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي حمزة كاظم484676 45بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار علي مذير532653 46بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعمار خضير عباس272677 47بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد رضا عبداالمير346281 48بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحامد عبداالمير كاظم532654 49بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمهند عبدعلي كماش145594 50بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن272675 ي24687كربالءذكرعمار كريم حسير 51بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار صبخي علي276556 52بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحسن هادي حنوف349295 53بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروائل محمد كاظم145571 54بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد عاد جواد145562 55بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدهللا هادي مزهر276539 56بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن موس ابوجاسم349387 ي24687كربالءذكرحسير 57بكالوريوس4الجدول الغرب 

ف عبدالزهرة مراد350199 ي24687كربالءذكرارسر 58بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن272682 ي24687كربالءذكرسجاد نارص حسير 59بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرواثق نعمة هادي373054 60بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزيد عبدالشهيد عبدالرزاق349333 61بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي صالح مهدي159037 62بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي158888 ي24687كربالءذكرمبدر جفات ناج  63بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعمر علي عيدان145510 64بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد محسن عناد158165 65بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن158147 ي حسير
ي24687كربالءذكرعلي غبن 66بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد ساجد عبداالمير158382 67بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرنائل محمد كاظم145550 68بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن ناظم484675 ي24687كربالءذكرعلي عبدالحسير 69بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي534283
ي24687كربالءذكرمنتظر عبداالمير هابن 70بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرماجد عبدالرضا هادي272683 71بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركامل عبدهللا فاضل145576 72دبلوم4الجدول الغرب 

ن جي  جياد145468 ي24687كربالءذكرياسير 73دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحسن عبداالمير عبد159024 74دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرسعيد كريم يوسف158438 75دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرفاضل محسن رشيد158946 76دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرصباح عبدالمهدي كماش536596 77دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي داخل هي 276524 78دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد حسون شباك158778 79دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرجميل مسلم جباري158903 80دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرقاسم مسير بعون484677 81دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرابراهيم داخل جباري158856 82دبلوم4الجدول الغرب 

ن159007 ي حسير
ي24687كربالءذكرعباس غبن 83دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروليد فيصل عباس373090 84دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي حسن عويد145495 85دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحسام عزيز عبدالحسن158802 86دبلوم4الجدول الغرب 



ن عزيز272680 ي24687كربالءذكرابراهيم حسير 87دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرابراهيم مكي جواد484662 88دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمالك فيصل جهاد373047 89دبلوم4الجدول الغرب 

ي159052 ي24687كربالءذكرميثم سعد ناج  90دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمثبن طالب محمد350002 91دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار علي عبيد349643 92دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراياد غزيل نعمة534374 93دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزيد عايد جواد350126 94دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرثائر حمزة جاسم452044 95دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد خليف سوادي532645 96دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعباس عبداالمير كاظم145497 97إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمكي حنتوش ابوسوده158552 98إعدادية4الجدول الغرب 

ن350431 ي24687كربالءذكرعبدالجواد قابل عبدالحسير 99إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرخالد مهدي جي 484727 100إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرسجاد جفات عامر532648 101إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد عالوي عبد484664 102إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمهدي صالح عبدالهادي158406 103إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد جبار هادي158389 104إعدادية4الجدول الغرب 

 مكي جواد346214
ي24687كربالءذكرمصطفن 1ماجستير4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار عبدالكاظم رياح160785 2ماجستير4الجدول الغرب 

ن صالح مهدي346743 ي24687كربالءذكرحسير 3ماجستير4الجدول الغرب 

 علي حميد272630
ن ي24687كربالءذكرحسير 4بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد حسون كاظم148460 5بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرقاصد فيحان ثجيل145373 6بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرازهر محمد جاسم276799 7بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرسيف علي موس276981 8بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرهادي عبداالمير هادي357994 9بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن محمد جواد347022 10بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعباس عبدالرسول مهدي359681 11بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزين العابدين هادي مزهر276908 12بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامير جواد شباط272632 13بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحسن جميل عبدهللا149732 14بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي160694 ي24687كربالءذكراحمد حيدر ناج  15بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمهند فالح مهدي358158 16بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروسام نومان هاشم484865 17بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي محمد جواد148976 18بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراكرم عبدالزهرة مراد149135 19بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرواثق رحيم عكط348222 20بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامير قاسم رحيم156607 21بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروليد بشير زايد346862 22بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن جمال هلوب346199 ي24687كربالءذكرحسير 23بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامير عباس محسن359351 24بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكررضا لفته حمدان160492 25بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن نعمة محمد484789 26بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحيدر شهيد كاظم160325 27بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدالقهار كاظم عباس357730 28بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد عبدالرزاق عبداالمير160055 29بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمظهر احمد علي357172 30بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن جاسم محمد160624 ي24687كربالءذكرحسير 31بكالوريوس4الجدول الغرب 



ي24687كربالءذكرمحمد حمزة شهيد272627 32بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن كاظم149586 ي24687كربالءذكرامير حسير 33بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرخليل حسن حمدان160443 34بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرخضير حبيب خضير276922 35بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن276781 ي24687كربالءذكرطيف علي حسير 36بكالوريوس4الجدول الغرب 

غام ستار عبدالجواد357900 ي24687كربالءذكررصن 37بكالوريوس4الجدول الغرب 

 علي عبد160608
ن ي24687كربالءذكرحسير 38بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروليد رزاق كاظم534722 39بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكررائد عواد عباس347428 40بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرغانم كاظم محسن148366 41بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحيدر علي سلمان484750 42بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدهللا عيس ابراهيم346504 43بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزيدون عبدالسالم عليوي148935 44بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرقاسم خالد عبدالعباس348601 45بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن148825 ي24687كربالءذكرابراهيم كريم حسير 46بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار راسم نعمة484973 47بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدهللا قاسم مسير534765 48بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامير عباس عبد160227 49بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن359387 ن نارص حسير ي24687كربالءذكرحسير 50بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار مسافر غانم358344 51بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرصادق ثابت ناظم359087 52بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن محمد357392 ي24687كربالءذكرعلي حسير 53بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحيدر جاسب حسن359310 54بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي عودة كامل159811 55بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرانمار خضير عباس148541 56بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن راهي عبدالواحد360880 ي24687كربالءذكرحسير 57بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامجد غالب حريز346183 58بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد مكي مهدي277505 59بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعمار تكليف كاظم347067 60بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد حمزة عبدالكاظم145411 61بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعقيل رحيم جواد277724 62بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد باسم صيهود348108 63بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمنتظر عبدالزهرة هادي358045 64بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعباس عبداليمة حمار347961 65بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدهللا حمود عثمان161288 66بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكربهاء خضير غالب346537 67بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرجاسم محمد صاحب160423 68بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد جاسم هادي160660 69بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي عبدالحليم حاكم161340 70بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروليد عبدالواحد كاظم148259 71بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدالهادي حسن محسن347137 72بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد جليل كاظم485004 73بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرسيف محمد عبد145405 74بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي مكي صالل159884 75بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحيدر عواد عباس156495 76بكالوريوس4الجدول الغرب 

 علي جي 159857
ن ي24687كربالءذكرحسير 77بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامجد محمد شهيد348174 78بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرثامر مرزوق كاظم272625 79بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرميثم محمد حسون156383 80بكالوريوس4الجدول الغرب 



ي24687كربالءذكرسيف علي سلمان484778 81بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن جليل عبدالواحد346570 82بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن فريق جواد160313 83بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن عالوي نعمة272614 ي24687كربالءذكرحسير 84بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن جاسم مهدي277150 85بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزيد جواد سعدون346175 86بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراثير زهير شاكر161170 87بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرسيف الدين علي داخل276990 88بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرسمير محمد شاكر161231 89بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد عباس داود161209 90بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراسامة جميل رحيم534721 91بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد ستار كامل160754 92بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرالمنتظر هادي مزهر346598 93بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمجتب  كريم عكموش484846 94بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد ستار غانم149041 95بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن جي  عباس148906 ي24687كربالءذكرحسير 96بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد يحبر عبود484981 97بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار كاظم بنون157003 98بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرهيثم حميد عبدالرسول159684 99بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد هاشم محمد534651 100بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعزالدين علي داخل149269 101بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدهللا مكي صالل360514 102بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن كاظم484716 ي24687كربالءذكرعلي حسير 103بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي مجيد حنش145352 104بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد مجبل راهي149630 105بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمزهر فيصل جهاد348134 106بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن بعو148438 ي24687كربالءذكرعماد حسير 107بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرتوفيق اسماعيل جابر372251 108بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار ستار كامل156936 109بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي556248
ي24687كربالءذكرمحمد يوسف هابن 110بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدهللا محمد عبدهللا149682 111بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن عبدعون عبيد160778 ي24687كربالءذكرحسير 112دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامير هادي كزار347302 113دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي جاسم محمد359499 114دبلوم4الجدول الغرب 

ن محمد حاكم360833 ي24687كربالءذكرحسير 115دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحسن عودة كامل145343 116دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن حبيب جاسم358894 117دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعالء جميل اسماعيل277710 118دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمنير كريم عبداالمير360796 119دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرنبيل عبدعون خالف358111 120دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحيدر حسن ملك272629 121دبلوم4الجدول الغرب 

ن277880 ي24687كربالءذكرسيف علي حسير 122دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرصالح كريم هادي359264 123دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمرتضن حبيب جاسم358436 124دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار حيدر كامل534463 125دبلوم4الجدول الغرب 

 علي منعم534452
ن ي24687كربالءذكرحسير 126دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركاظم جواد كريدي272628 127دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمرتضن كريم رحيم160524 128دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزيد علي كاظم161262 129دبلوم4الجدول الغرب 



ن جليل محمد149545 ي24687كربالءذكرحسير 130إعدادية4الجدول الغرب 

ي عبد278078
ن تف  ي24687كربالءذكرحسير 131إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد قاسم مسير534604 132إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعالوي تكليف جفات485057 133إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي جواد كاظم484703 134إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن سعيد كريم161177 135إعدادية4الجدول الغرب 

ن كريم عبدالحسن160546 ي24687كربالءذكرحسير 136إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزيد ميثم موس346423 137إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعباس جفات خلخال359785 138إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد توفيق عبدالرضا149300 139إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي عبدالحر حبيب277077 140إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمهدي صالح حسن484895 141إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار محمد جاسم148568 142إعدادية4الجدول الغرب 

ن ناظم485053 ي24687كربالءذكرزيد عبدالحسير 143إعدادية4الجدول الغرب 

ن مخي160278 ي24687كربالءذكرمحمدعلي حسير 144إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد جابر حمزة485012 145إعدادية4الجدول الغرب 

ي556272
ي24687كربالءذكرمرتضن يوسف هابن 146إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن ثابت ناظم148309 147إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن عالوي نعمة277830 148إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي زهير محسن277176 149إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرليث علي موس277785 150إعدادية4الجدول الغرب 

ي277001 ن طه ناج  ي24687كربالءذكرحسير 151إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار حيدر حمزة534582 152إعدادية4الجدول الغرب 

ن160773 ي24687كربالءذكرحسن جودة حسير 153إعدادية4الجدول الغرب 

ي اعبيد348254
ن
ي24687كربالءذكرعبدهللا شاف 154إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامير نعمة هادي484991 155إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرازهر حمود عثمان534471 156إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن عبدالحسن هادي485069 157إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمرتضن جميل جي 276680 158إعدادية4الجدول الغرب 

 علي جواد160254
ن ي24687كربالءذكرحسير 159إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدالرسول فرقد علي160040 160إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعبدهللا محمد عبد161160 161إعدادية4الجدول الغرب 

ن حامد عبدهللا484740 ي24687كربالءذكرامير 162إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزاهد سامي عبداللطيف160084 163إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي غفار عبدالواحد348357 164إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن عباس ظاهر149079 165إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد مكي حنتوش145366 166إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار علي سلمان534422 167إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراكرم حبيب جاسم358674 168إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمنتظر صالح علي359623 169إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرسيف سجاد عبد348836 170إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمهند مجيد عبد160781 171إعدادية4الجدول الغرب 

ن خليل محمد272620 ي24687كربالءذكرياسير 172إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرسجاد رضا عبود145183 173إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمهيمن حسن هادي347745 174إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي محسن هي 357801 175إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكريوسف حيدر عمران156585 176إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامير وديع شوكت358380 177إعدادية4الجدول الغرب 

ن484819 ي24687كربالءذكرمنتظر عذاب عبدالحسير 178إعدادية4الجدول الغرب 



ي24687كربالءذكرسيف علي جي 534718 179إعدادية4الجدول الغرب 

ي غالب346627 ي24687كربالءذكرعلي خير 180إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد صادق نعمة160807 181إعدادية4الجدول الغرب 

ي488382
ي24687كربالءذكرعلي عبدزيد دسر 182إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعزيز سعيد ظاهر161197 183إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي سجاد رياح556214 184إعدادية4الجدول الغرب 

ن حمار161315 ي24687كربالءذكرعلي حسير 185إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد محسن ابودلة348697 186إعدادية4الجدول الغرب 

 جميل جي 534706
ي24687كربالءذكرمصطفن 187إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرقاسم محمد عباس358269 188إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمنتظر سجاد عبد485063 189إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي فاضل محسن149153 190إعدادية4الجدول الغرب 

ن سجاد كاظم556237 ي24687كربالءذكرحسير 191إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي باسم عبداالمير156981 192إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن فالح حسن484868 193إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد مجيد حنش159693 194إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروسام جاسم محمد357670 195إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي صالح كطل346690 196إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمنتظر جابر حسن159711 197إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمؤمل اسماعيل ابراهيم485068 198إعدادية4الجدول الغرب 

ن160845 ي24687كربالءذكرمنعم عبدالكاظم حسير 199إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد علي صاحب160826 200إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكروعد حيدر حسن357285 201إعدادية4الجدول الغرب 

ن149463  علي عبدالحسير
ن ي24687كربالءذكرحسير 202إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكربالل احمد علي346234 203إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمؤمل شهيد كاظم160370 204إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرامير خضير غالب347613 205إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي مكي مهدي277737 206إعدادية4الجدول الغرب 

هللا غانم محمد160803 ي24687كربالءذكرخير 207إعدادية4الجدول الغرب 

 علي شاكر348776
ن ي24687كربالءذكرحسير 208إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي صالح حسن347872 209إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرفراس مازن رزاق276660 210إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكراحمد عبدالزهرة كاظم161308 211إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرقابل فليح فخري161334 212إعدادية4الجدول الغرب 

 علي277100
ن ي24687كربالءذكرمرتضن حسير 213إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمصطفن شالل عكاب534731 214إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحيدر حمزة عبدالكاظم161329 215إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي اكي  وحيد خليل484859 216إعدادية4الجدول الغرب 

 جي  كاظم556289
ي24687كربالءذكرمصطفن 217إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعلي صادق علي484709 218إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمحمد لفته منعم272617 219إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرزيدون سجاد عبد348858 220إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرحسن هادي وادي160152 221إعدادية4الجدول الغرب 

ن غايب536486 ي24687كربالءذكرمرتضن حسير 222إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمنتظر رزاق محمد148649 223إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرذوالفقار كامل جواد156464 224إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرمرتضن وحيد خوام359945 225إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركاظم باسم عبداالمير156853 226إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكركرار حيدر خليف534677 227إعدادية4الجدول الغرب 



ي24687كربالءذكرمهند جميل جي 145387 228إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرعالء فاضل علوان534428 229إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرنصير جواد كاظم484838 230بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرصادق عبدزيد عودة145167 231بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءذكرسجاد ابودلة محمد272616 232إعدادية4الجدول الغرب 

هيام زكي محمد536608
ي24687كربالءأنبى 1بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن158352 ي24687كربالءأنبىميس كريم حسير 2بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىحوراء سعد كمر349735 3بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن158327 ي24687كربالءأنبىماب كريم حسير 4بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىرسى سجاد شهد158667 5بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىمروة احسان جاسب158192 6بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىشذى عواد عباس158044 7بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىهبة عبدالعباس محمد158096 8بكالوريوس4الجدول الغرب 

زمن سامي جاسم158994
ي24687كربالءأنبى 9بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىفوزية حسن كاظم145478 10دبلوم4الجدول الغرب 

ي كاظم350243 هدى عبدالنب 
ي24687كربالءأنبى 11دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىسخ  علي عبد158870 12دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنجاة هادي جاسم158368 13إعدادية4الجدول الغرب 

غدير علي عبدالزهرة348507
ي24687كربالءأنبى 1ماجستير4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىفاطمة محسن هي 148870 2ماجستير4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزهراء خضير عباس484768 3بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىاسماء صادق عطية277012 4بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىبزوغ محمد كاظم360466 5بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىمريم رسول عبداالمير145421 6بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىختام عامر جي 276711 7بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىعلياء ساجد عبداالمير156669 8بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن جاسم359016 ي24687كربالءأنبىزهراء حسير 9بكالوريوس4الجدول الغرب 

كوثر ابراهيم علي359057
ي24687كربالءأنبى 10بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىبتول سجاد شهيد277035 11بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىدعاء عقيل عبداالمير484708 12بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنور سعد سلمان161240 13بكالوريوس4الجدول الغرب 

نادية علي علوان159925
ي24687كربالءأنبى 14بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىتبارك صبار حسن359831 15بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىسارة عباس خضير485066 16بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىهيام ثابت جاسم358703 17بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىهبة نزار حمزة145430 18بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزهراء مجبل راهي359126 19بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىاثار كاظم عبدالحسن485070 20بكالوريوس4الجدول الغرب 

صابرين علي زرعاهلل359890
ي24687كربالءأنبى 21بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنادية محمد طارش272626 22بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىرسى عباس حمود346167 23بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىوديان ستار جبار357448 24بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىرغد محمد بديري277201 25بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىجنان حامد كاظم272631 26بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزهراء مبدر فاهم357943 27بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىفاطمة عبدالرسول مهدي346908 28بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىارساء خضير عباس159830 29بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىسارة ناظم عاجل156772 30بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىداليه عدنان طخاخ277191 31بكالوريوس4الجدول الغرب 



ي24687كربالءأنبىمنار جبار محمد360049 32بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىانوار مرزوق كاظم160722 33بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىحوراء حسن محسن534590 34بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىغدير زايد مشير272621 35بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىلمياء محمود مهدي277113 36بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىريام ثابت جاسم358599 37بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن277752 ي24687كربالءأنبىشهالء نارص حسير 38بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىفرح توفيق مظلوم272624 39بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزينة محمد خضير348553 40بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن كاظم484719 ي24687كربالءأنبىنبا حسير 41بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىاالء مهدي عبداالمير145401 42بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن جاسم358827 ي24687كربالءأنبىسارة حسير 43بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن عباس149764 ي24687كربالءأنبىمنال حسير 44بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىحوراء عيس رحمن346585 45بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي عبداللطبف160673
ي24687كربالءأنبىضفاف غبن 46بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىحوراء يوسف مهدي159614 47بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىهند عيس رحمن346465 48بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزهراء موجد عيدان172109 49بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىعلياء سجاد ابودلة161247 50بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزينب ستار جبار148672 51بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىهدى محمد كاظم358976 52بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن357547 ي24687كربالءأنبىدعاء هاشم حسير 53بكالوريوس4الجدول الغرب 

فاطمة علي عبدالحسن145115
ي24687كربالءأنبى 54بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىعال عبدعمران سلمان149435 55بكالوريوس4الجدول الغرب 

ن خلف272618 ي24687كربالءأنبىزينب عبدالحسير 56بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىسخ  عباس حمود346970 57بكالوريوس4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىتبارك محمد اسماعيل156896 58دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىوالء ساجد عبداالمير156734 59دبلوم4الجدول الغرب 

ن جاسم358936 ي24687كربالءأنبىاالء حسير 60دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىهند محمد اسماعيل156920 61دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىميس جميل اسماعيل484701 62دبلوم4الجدول الغرب 

خلود حسن علي346250
ي24687كربالءأنبى 63دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىحوراء فليح فخري161318 64دبلوم4الجدول الغرب 

عبير علي عبدالزهرة485046
ي24687كربالءأنبى 65دبلوم4الجدول الغرب 

ن دهري359993 ي24687كربالءأنبىهبة حسير 66دبلوم4الجدول الغرب 

جيهان علي علوان145393
ي24687كربالءأنبى 67إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىازهار توفيق مظلوم276732 68إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىغدير عباس محمد161268 69إعدادية4الجدول الغرب 

ن160009 ي24687كربالءأنبىدنيا جودة حسير 70إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنور عايد عباس359550 71إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىعال عبدالزهره محمد148732 72إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنرجس حامد هاشم160743 73إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىمروة رسول عبداالمير276836 74إعدادية4الجدول الغرب 

ن رسول عبداالمير276868 ي24687كربالءأنبىبنير 75إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىضخ حبيب خضير276957 76إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىوسن حامد طخاخ160207 77إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىفاطمة مجيد حنش159702 78إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنورالهدى جاسم محمد484706 79إعدادية4الجدول الغرب 

ن حامد نعمة534531 ي24687كربالءأنبىبنير 80إعدادية4الجدول الغرب 



ي24687كربالءأنبىزينب قاسم محمد149195 81إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزهراء عبث خليل160173 82إعدادية4الجدول الغرب 

ن حميد149340 ي24687كربالءأنبىرسل حسير 83إعدادية4الجدول الغرب 

ي347269
ي24687كربالءأنبىنبا ليث غبن 84إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىاالء عبدالرزاق عبداالمير160125 85إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىابتهال يوسف مهدي484947 86إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىايمان حسن نعمة484707 87إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىتبارك ابراهيم عبيد347197 88إعدادية4الجدول الغرب 

ن161311 ي24687كربالءأنبىزينب رضا حسير 89إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىبيداء حميد كاظم161276 90إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىضخ اياد غزيل534485 91إعدادية4الجدول الغرب 

دنيا علي عبدالزهرة485029
ي24687كربالءأنبى 92إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىختام محمد جفات534437 93إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزينب زايد مشير272622 94إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىحوراء حميد عبدالرسول159788 95إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنور باسم صيهود348034 96إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىارساء حمزة عبيد456993 97إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىرسل حميد مجيد161281 98إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىايات نزار حمزة161297 99إعدادية4الجدول الغرب 

ن دهري360629 ي24687كربالءأنبىنور حسير 100إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزهراء صادق عطية276760 101إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىضخ فالح مهدي360767 102إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىغفران جاسم عبد347918 103إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزهن ابراهيم عبيد159659 104إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنبا جاسم مهدي160762 105إعدادية4الجدول الغرب 

ن دهري149217 ي24687كربالءأنبىدعاء حسير 106إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىارساء جواد شهيد484960 107إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىسحر جليل كريم534536 108إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزينب قاسم مسير534736 109إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىايمان عبدالرضا مهنه346795 110إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنور مهدي هادي484801 111إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىختام ثابت جاسم160196 112إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىزينب صبار حسن360666 113إعدادية4الجدول الغرب 

رواء مكي حنتوش346338
ي24687كربالءأنبى 114إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىحوراء عبث خليل161189 115إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىسخ  كريم عبدالحسن160588 116إعدادية4الجدول الغرب 

ن حميد149390 ي24687كربالءأنبىنور حسير 117إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىفاطمة خضير غالب347517 118إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىبتول محسن هي 148892 119إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنظيمة حسن عبود272613 120دبلوم4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىسكنة عطشان شبيب148516 121إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىخديجة غانم صالح145305 122إعدادية4الجدول الغرب 

ي24687كربالءأنبىنظال فاضل فيصل148758 123إعدادية4الجدول الغرب 

1دكتوراه4الحر14688كربالءذكررحمن طعمة هيول539960

2ماجستير4الحر14688كربالءذكراياد كاظم فاضل50453

ن556299 3ماجستير4الحر14688كربالءذكرعلي حنظل حسير

ن50674 4ماجستير4الحر14688كربالءذكرحسن قحطان حسير

5بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد جميل كاظم539919

6بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسام حبيب ترف49361



7بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمكي محمد مجول290103

ي فجري554475
8بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرابراهيم راضن

9بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعبدهللا حمزة وجر297329

ن خطار48362 10بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرنارص حسير

11بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرغسان عدنان محمد49594

ن315211 12بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد جاسم حسير

13بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرفاضل عطاهللا شنيف48704

14بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرضياء محمد علي48978

15بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرفارس كاظم حمزة50258

16بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد مصعب فرهود49797

17بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرزيد عدنان علي50802

18بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي سلمان جابر48523

19بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي عزيز عبدالصمد50413

20بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرسيف صيهود حطيب539944

ي ابراهيم50765 21بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد ناج 

ن عبد حمدان50801 22بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

23بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحيدر سفير يوسف50462

24بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد مهيد حسن554472

25بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحيدر عبدالستار عبدالواحد50211

26بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد طالب عبيد289466

27بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعقيل مسلم كاظم48656

28بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرلطيف شاكر هاشم315213

29بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراثير حميد حديد49388

 علي47504
ن 30بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرقاسم حسير

31بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد خضير مراد49023

ن ساير49631 32بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحيدر حسير

33بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرفارس جواد موس49965

ن48482 34بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي حسن حسير

ن احمد عيس529132 35بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

ن سلطان50594 36بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد عبدالحسير

37بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعبدالخضن طارق خضير49906

38بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد نض نارص315277

39بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرصفاء كامل نايف289458

40بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرليث حيدر عبدزيد49516

41بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد مهدي عبود50447

42بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرسمير باسم فاضل50772

43بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرفواز محمد جواد289473

ن عبدالرضا50014 44بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمنتظر حسير

45بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمجيد تركي دايح315273

ي539920
46بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسن عطاهللا منفن

47بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمصطفن غانم كاطع539911

48بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرذوالفقار جبار مركب539930

 محمدعلي جاسم539933
49بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمصطفن

ن عزيز عبدالزهرة50158 50بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

51دبلوم4الحر14688كربالءذكرعدي عباس محمدعلي50045

52دبلوم4الحر14688كربالءذكرعبدالرضا صالح عبيد289463

53دبلوم4الحر14688كربالءذكرلطيف ربيع عالوي50549

54دبلوم4الحر14688كربالءذكرمحمد كاظم حمزة49275

55دبلوم4الحر14688كربالءذكراحمد محمد جواد434074



56دبلوم4الحر14688كربالءذكرحسن هادي عبدهللا49160

57دبلوم4الحر14688كربالءذكرحيدر كاظم عبدالحمزه50089

ن عبود289461 58دبلوم4الحر14688كربالءذكربندر حسير

59دبلوم4الحر14688كربالءذكرمحمد يوسف خليف48781

60دبلوم4الحر14688كربالءذكروسام علي علوان539917

61دبلوم4الحر14688كربالءذكرخالد علي هاشم539940

62دبلوم4الحر14688كربالءذكرعادل سعود مناجي48321

63دبلوم4الحر14688كربالءذكرشهاب احمد عليوي539913

64دبلوم4الحر14688كربالءذكرفائز جواد كاظم539941

65دبلوم4الحر14688كربالءذكرمحمد نايف سلمان50492

ن49218 66دبلوم4الحر14688كربالءذكرعلي جابر حسير

67دبلوم4الحر14688كربالءذكرخالد فرهود مكرود560730

68دبلوم4الحر14688كربالءذكرايوب طاهر اكليكل50557

69دبلوم4الحر14688كربالءذكرماجد عبدالعباس جواد289470

ن289418 ن حسن حسير 70دبلوم4الحر14688كربالءذكرتحسير

ي ادريس50789
71دبلوم4الحر14688كربالءذكرعلي عبدالغبن

72دبلوم4الحر14688كربالءذكرمحمود محمد فهد554435

73دبلوم4الحر14688كربالءذكرعلي حميد علي315219

74دبلوم4الحر14688كربالءذكرعلي سالم كاظم48512

75دبلوم4الحر14688كربالءذكررائد عباس علي315223

76دبلوم4الحر14688كربالءذكرعلي عبدالحسن صكبان48310

77دبلوم4الحر14688كربالءذكرامير محمد عبدالجبار48401

78دبلوم4الحر14688كربالءذكرمنتظر محسن عبد539947

79دبلوم4الحر14688كربالءذكرمحمد عبدمسلم كمر315227

80إعدادية4الحر14688كربالءذكركاظم احمد عبدالبديج539943

81إعدادية4الحر14688كربالءذكرعادل عباس عالوي50433

82إعدادية4الحر14688كربالءذكرستار حميد حديد539915

ن سلمان539942 83إعدادية4الحر14688كربالءذكرسعدون حسير

84إعدادية4الحر14688كربالءذكراثير شهيد جبار50739

85إعدادية4الحر14688كربالءذكررائد جميل علي50781

86إعدادية4الحر14688كربالءذكرطالل سعد جهاد50376

1ماجستير4الحر14688كربالءذكركاظم حمزة شالوك77370

 علي فالح78254
ن 2بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

3بكالوريوس4الحر14688كربالءذكريوسف صالح عباس556133

4بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعالء كاظم قاسم289492

5بكالوريوس4الحر14688كربالءذكركاظم فضل عبيد541492

6بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرفهد احمد طعمة541493

7بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسن علي حسن78119

8بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحيدر ضياء حبيب90040

 علي جابر541456
ن 9بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

10بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد ابراهيم عبداالمير76973

11بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحسن علي خضير78074

12بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرامير حسن خزعل346061

13بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرامير كاظم جواد78153

14بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرفالح حسن هاشم315332

ن عبدهللا عباس76396 15بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

 عبدعلي119582
ن 16بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي حسير

17بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرفرج عدنان كاظم554460

18بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد هاشم مرتضن78332



19بكالوريوس4الحر14688كربالءذكركرار محمد عبداالمير94303

20بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد علي عبدالعزيز315193

21بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرنبيل طه عبدالعزيز89151

22بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد عباس احمد556160

23بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرصالح مفلح حسون78200

24بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي سعد عبدهللا99687

25بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعالء طالب موس315196

26بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد غالب عبيد78202

27بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرهشام علي علوان315183

28بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد عدنان علي89028

29بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرسجاد سفير يوسف95728

ن هاشم289642 30بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرسامي عبدالحسير

ن554905  علي حسير
ن 31بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

32بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمرتضن احمد عباس76382

33بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي كاظم جواد78167

34بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرجالل طالب موس78063

35بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعمار جبار رحيم541604

36بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي محسن عبد289502

37بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسن سعدون رشك89618

38بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمناف طالب خليف94788

39بكالوريوس4الحر14688كربالءذكركاظم جواد موس78309

ن77122 40بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد علي عبدالحسير

41بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي شهيد عبدالكاظم541638

42بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرسلطان راهي ادريس315339

43بكالوريوس4الحر14688كربالءذكركرار نوري محمود541922

44بكالوريوس4الحر14688كربالءذكريوسف فتخي عبدهللا541707

45بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي عطاهللا شنيف78239

46بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمصطفن عبد فضل541490

47بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحيدر حسن شاطي541467

48بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد صاحب عليوي78328

49بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحيدر قاسم ابراهيم554424

ن طاهر حبيب78292 50بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

51بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعباس محمد جابر346068

52بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمحمد عايد كاطع556115

53بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد سعدون رشك89661

اد315320  علي رسر
ن 54بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

 علي يزي95226
ن 55بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

56بكالوريوس4الحر14688كربالءذكركرار محمد هاشم78111

57بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي حميد هاشم89767

58بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمرتضن محمد عزيز560739

59بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي غالب محمد76337

ن99628 60بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرسيف علي حسير

 علي مسلم94979
ن 61بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

ن اركان احمد315288 62بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرامير

63بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمرتضن جاسم محمد78127

64بكالوريوس4الحر14688كربالءذكراحمد محسن علوان541780

65بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرفالح علوان فالح88810

66بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسام جبار كاظم556117

67بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرهشام احمد عالوي315205



68بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرامجد هادي محسن88062

69بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي نجم عبود541725

70بكالوريوس4الحر14688كربالءذكروسام كاظم فاضل95924

71بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسن باسم فاضل89003

ن76358 72بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعادل علي حسير

73بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرسالم علي كاظم560697

ن541734 74بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرستار جبار عبدالحسير

ن554422 75بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي عزيز حسير

76بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرقاسم جاسم محمد76845

77بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرسعد هادي احمد78149

 علي عبدالعزيز315308
ن 78بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

79بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرمصطفن كريم ضامن541633

ن كامل جواد89232 80بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرحسير

81بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرماهر علي عبيد87803

82بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرفالح فوزي عبدهللا77163

83بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعالء حمود فوير76783

ي ابوشنان315185
ن
84بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعلي كاف

85بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعبدالعزيز حميد عبداالمير78280

86دبلوم4الحر14688كربالءذكروشام زهو عبد76893

87دبلوم4الحر14688كربالءذكرمحمد عبد جي 554442

 علي حسن78159
ن 88دبلوم4الحر14688كربالءذكرحسير

89دبلوم4الحر14688كربالءذكرحسن عبدالكريم حميد554469

90دبلوم4الحر14688كربالءذكرعبدهللا صالح مهدي78160

91دبلوم4الحر14688كربالءذكراحمد سالم جاسم541586

92دبلوم4الحر14688كربالءذكراحسان جبار جاسم78266

ن محسن541662 93دبلوم4الحر14688كربالءذكرحيدر حسير

غام عبدالجبار نعمة289498 94دبلوم4الحر14688كربالءذكررصن

95دبلوم4الحر14688كربالءذكرقاسم محمد عطيه77032

96دبلوم4الحر14688كربالءذكركرار علي عبدالحسن542011

97دبلوم4الحر14688كربالءذكرامير خالد صدام289477

98دبلوم4الحر14688كربالءذكرعباس كاظم جي 557134

99دبلوم4الحر14688كربالءذكرامجد عبدهللا محمد78244

 علي حسن542055
100دبلوم4الحر14688كربالءذكرمصطفن

101دبلوم4الحر14688كربالءذكرفيصل حمزة عبد541593

 علي مجيد346025
ن 102دبلوم4الحر14688كربالءذكرحسير

103دبلوم4الحر14688كربالءذكرعباس كاظم بدر78259

 علي صاحب78289
ن 104دبلوم4الحر14688كربالءذكرحسير

ن هادي فارس560699 105إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

ن حيدر جواد541642 106إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

107إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمود عبداالمير خادم87719

108إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي طالب موس289431

 علي عبدالحسن541918
ن 109إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

110إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد محمد قاسم289411

111إعدادية4الحر14688كربالءذكرامجد باسم فاضل542023

ن عمران541665  حسير
112إعدادية4الحر14688كربالءذكرمصطفن

113إعدادية4الحر14688كربالءذكرعباس علي حيدر78314

ن كاظم هاشم541583 114إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

115إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمود علوان صاحب541794

ن78216 116إعدادية4الحر14688كربالءذكرمقتدى احمد عبدالحسير



117إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد سعد عبدهللا88363

118إعدادية4الحر14688كربالءذكرحيدر مكي قاسم542020

119إعدادية4الحر14688كربالءذكرعبدهللا قيض سعيد76231

ن نايف541544 120إعدادية4الحر14688كربالءذكركرار حسير

121إعدادية4الحر14688كربالءذكرعباس حسن قاسم96312

122إعدادية4الحر14688كربالءذكرسالم عبد ساجت87419

123إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد عبدهللا حمزة96903

ن محمد76563 124إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد حسير

125إعدادية4الحر14688كربالءذكرحيدر نبيل ابراهيم78184

126إعدادية4الحر14688كربالءذكربدر ريسان ثامر541681

127إعدادية4الحر14688كربالءذكرمشاري علي نارص89261

128إعدادية4الحر14688كربالءذكروسام قاسم حمود96513

129إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي سعدون صبار541567

130إعدادية4الحر14688كربالءذكريارس عامر كامل541933

ن90114 131إعدادية4الحر14688كربالءذكرامير جبار حسير

132إعدادية4الحر14688كربالءذكرصفاء فالح كاظم100064

133إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد هادي خلف541904

ن طاهر554431 134إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد امير

ن101923 135إعدادية4الحر14688كربالءذكرقيض مهدي حسير

ن102490 136إعدادية4الحر14688كربالءذكرصالح مهدي حسير

ن88477 137إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد رزاق امير

138إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد جميل علي78235

ن102201 139إعدادية4الحر14688كربالءذكرفيصل حمادي حسير

ن100003 ن محمود عبدالحسير 140إعدادية4الحر14688كربالءذكرعبدالحسير

 نعمة علي541654
ن 141إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

اد94701 ن رسر 142إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد حسير

ن حميد هاشم78240 143إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

144إعدادية4الحر14688كربالءذكرمنتظر علي عارف88738

145إعدادية4الحر14688كربالءذكروليد فيصل بكوري556151

146إعدادية4الحر14688كربالءذكرحيدر علي عارف88507

147إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد عمار ابراهيم96443

148إعدادية4الحر14688كربالءذكرخليل نعمة حافظ76754

149إعدادية4الحر14688كربالءذكرحامد جعفر صادق94495

150إعدادية4الحر14688كربالءذكرجاسم محمد عبدعلي95422

151إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي احمد خليف289634

152إعدادية4الحر14688كربالءذكرهاشم محمد عبدعلي88650

153إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي احمد طالب554921

154إعدادية4الحر14688كربالءذكرغيث عدي جاسم554458

155إعدادية4الحر14688كربالءذكرسيف الدين حسام فرحان76799

156إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد سلمان فرح554428

157إعدادية4الحر14688كربالءذكرفهد حميد عبداالمير88543

158إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي اكليب عبدالرزاق289307

159إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي عماد كامل541659

160إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي حسن كاظم556103

ن محمد77137 161إعدادية4الحر14688كربالءذكرعباس حسير

162إعدادية4الحر14688كربالءذكرطاهر ثامر جواد78232

163إعدادية4الحر14688كربالءذكرامجد كاظم مهدي89934

164إعدادية4الحر14688كربالءذكررضا علي حسن541523

165إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي جليل بندر94032



166إعدادية4الحر14688كربالءذكرسجاد احمد محسن560693

167إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد علي عبيد87740

168إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد حسن محمد87991

ي عليوي95109
ن راضن 169إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

170إعدادية4الحر14688كربالءذكرسالم عطا عبداالمير87695

171إعدادية4الحر14688كربالءذكرسجاد كامل جواد78179

172إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد كاظم جواد78330

173إعدادية4الحر14688كربالءذكرمركب ثامر مركب541627

174إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسن علي حسون88782

175إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد صباح علي87907

ي90146 176إعدادية4الحر14688كربالءذكرميثم محمد حاج 

177إعدادية4الحر14688كربالءذكرعبدالرحمن اكليب عبدالرزاق171185

178إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد صاحب رحمن78190

ن راهي89719 179إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد عبدالحسير

180إعدادية4الحر14688كربالءذكرحيدر عالء عبيد541609

181إعدادية4الحر14688كربالءذكركرار كاظم جواد78169

182إعدادية4الحر14688كربالءذكرحيدر عبد فضل541484

ن مفلح حسون78056 183إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

184إعدادية4الحر14688كربالءذكرامير احمد جواد315190

185إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي احمد متعب289425

186إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي سعد شنان556129

ي ابوشنان541655
ن
ن كاف 187إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

188إعدادية4الحر14688كربالءذكرعالء محمد جاسم88244

189إعدادية4الحر14688كربالءذكرمصطفن عامر نجم314826

190إعدادية4الحر14688كربالءذكرصالح جي  خضير88348

ن346090  علي حسير
ن 191إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

192إعدادية4الحر14688كربالءذكرموس هاشم عباس554909

ن88394 193إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسام هادي حسير

194إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي طالب عبدالجبار89860

195إعدادية4الحر14688كربالءذكرمرتخ  عباس زامل94268

196إعدادية4الحر14688كربالءذكرامير نوفل جليل541622

197إعدادية4الحر14688كربالءذكرعقيل موس غثوان95789

ن93508 198إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد محسن ياسير

 علي سعيد89318
ن 199إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

200إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي محمد عبدعلي96137

201إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد هاشم هادي88720

ن هاشم556147 202إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد حسير

203إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمود نوري محمود541907

204إعدادية4الحر14688كربالءذكرمهدي نجم عبود541729

205إعدادية4الحر14688كربالءذكرصالح عباس فاضل89691

ن554901 ن سعدون حسير 206إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

ن99217 207إعدادية4الحر14688كربالءذكرعبدالخالق علي حسير

ن رزاق كاظم93427 208إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسنير

209إعدادية4الحر14688كربالءذكرصايل مانع عطوان346018

 علي عبيد89962
ن 210إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

ن554439 211إعدادية4الحر14688كربالءذكرسجاد حامد عبدالحسير

212إعدادية4الحر14688كربالءذكرسجاد احمد كامل93706

213إعدادية4الحر14688كربالءذكرمصطفن احمد عيس541741

214إعدادية4الحر14688كربالءذكررسول عدنان علي87947



215إعدادية4الحر14688كربالءذكرسامر صباح علي99561

216إعدادية4الحر14688كربالءذكركاظم جواد كاظم89113

ن556124 ن عبدالحسير 217إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي امير

ن541512 ن سعد حسير 218إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

 علي محسن94880
ن 219إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

ن88564 220إعدادية4الحر14688كربالءذكرعلي حامد عبدالحسير

221إعدادية4الحر14688كربالءذكرمصطفن ميثم كاظم88173

ن صالح مهدي315188 222إعدادية4الحر14688كربالءذكرحسير

223إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمد صالح صاحب89063

224إعدادية4الحر14688كربالءذكرقضي عباس محمدعلي289480

225إعدادية4الحر14688كربالءذكرمحمود حسن كاظم554924

226ماجستير4الحر14688كربالءذكرجاسم عبدالزهرة عويد78284

227بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرابراهيم عبداالمير كاظم88048

228بكالوريوس4الحر14688كربالءذكرعالء خليل عبيد93915

229دبلوم4الحر14688كربالءذكرحسن محمد كاظم78156

ن عبود78269 230دبلوم4الحر14688كربالءذكرمحمود عبدالحسير

231إعدادية4الحر14688كربالءذكراحمد هاشم صخيل95878

232إعدادية4الحر14688كربالءذكرفاضل جواد كاظم78301

233إعدادية4الحر14688كربالءذكرمهدي رحيم علي76873

1دكتوراه4الحر14688كربالءأنبىنابلس صالل هيول50640

2دبلوم عالي4الحر14688كربالءأنبىامينة عبداالمير عبدالجليل50732

3بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىحنان هاشم محسن50795

4بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىفاطمة محمد حسن48820

5بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىكريمة صاحب عبود50526

6بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىهيفاء حمزة جعاطة50500

7بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىوالء منعم جبار50483

8بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىاسياد ابراهيم خليل289440

9بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىرنا حسن شاطي539938

10بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىرشا شاكر محمود50687

11بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىعذراء دوهان حمزة297279

12بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىزهراء سعود عجمي289375

13بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىفيناس خالد كاظم557212

14بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىدنيا فالح حسن50776

15بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىايمان جاسم محمد48387

16دبلوم4الحر14688كربالءأنبىسهام عبدالكاظم جواد48909

17دبلوم4الحر14688كربالءأنبىفاطمة حبيب عاكول539946

18دبلوم4الحر14688كربالءأنبىوفاء عبدالعزيز عبدالرزاق49069

19دبلوم4الحر14688كربالءأنبىانتصار عبدالكريم عليوي50799

ي علي48298 20دبلوم4الحر14688كربالءأنبىنجود صي 

21دبلوم4الحر14688كربالءأنبىايمان محمد عبد49724

22دبلوم4الحر14688كربالءأنبىختام جاسم عباس539936

23دبلوم4الحر14688كربالءأنبىزهره اسماعيل عبدالرسول48412

24إعدادية4الحر14688كربالءأنبىجنان جواد طاهر315218

1ماجستير4الحر14688كربالءأنبىفاطمة طاهر حبيب99472

2ماجستير4الحر14688كربالءأنبىنرجس صالح صاحب78132

3ماجستير4الحر14688كربالءأنبىمها جاسم منشد289592

ن76610 زينة علي حسير
4بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبى

يم541529 ن رسر 5بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىرواء حسير

6بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىشيماء صفاء صالح88900



7بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىهدى سالم حمزة78257

8بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىفاطمة حسن محمد78087

9بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىهيام جواد كاظم78173

10بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىزينب حامد مصطفن78137

11بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىنور حمزة عبد541580

دالل علي هاشم541461
12بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبى

اسماء سامي محمد289354
13بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبى

14بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىالهام نجم عبدهللا289369

انتصار علي وشام99928
15بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبى

16بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىرشا حسن محمد78104

17بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىاقبال زهو عبد77150

18بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىزهراء محمد حمزة76954

19بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىرشا يوسف خليف78229

20بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىنور كريم خضير77229

ن88086 21بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىسخ  رزاق امير

22بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىفاطمة نايف سلمان541485

مريم علي فالح78249
23بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبى

24بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىزهراء عبدالرضا كاظم541784

25بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىبشائر محمد عبد76736

26بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىسارة حسن ضايف87857

ن315202 27بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىهيفاء مهدي حسير

28بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىانوار رضا احمد541589

29بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىرنا حسن محمد88017

30بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىوداد علوان فالح78187

هديل علي عبدالحسن541914
31بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبى

32بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىساهرة طالب سلطان99496

33بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىهديل رزاق عبد78297

34بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىهبة حسن قاسم96358

35بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىريم كريم خضير77188

36بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىخمائل عبدالسالم حمزة96035

37بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىصابرين ناجح عبدالسادة134622

38بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىفاطمة طالب عبدالجبار89823

ن78273 39بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىزينب قحطان حسير

40بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىمروة مناف جابر542066

41بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىايناس خضير رزاق541685

ن هادي جبار76904 42بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىحنير

43بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىهبة هاشم نشمي315349

44بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىزهراء حمزة شالوك76181

ن76463 45بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىانفال رزاق امير

46بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىفاتن شاكر هريود78095

وسن علي علوان315181
47بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبى

48بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىهدى احمد عبدالهادي99881

49بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىنىه غانم داغر541494

50بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىارساء قاسم حميد102539

51بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىحوراء محسن عبد289508

52بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىلينا طه عبدالعزيز397940

53بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىسلوى عباس زامل94129

ن78165 54بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىرويدة رزاق امير

فاطمة علي يزي78196
55بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبى



56بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىمريم جبار عبود89356

غفران جميل علي78248
57بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبى

58بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىمروة نجم عبود541718

59بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىزهراء كاظم عبدالحسن88196

60بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىايمان عبدالرحيم حبيب76297

61بكالوريوس4الحر14688كربالءأنبىنور نجم عبود541728

ي87386 62دبلوم4الحر14688كربالءأنبىرقية محمد حاج 

63دبلوم4الحر14688كربالءأنبىفاطمة كاظم هاشم541597

64دبلوم4الحر14688كربالءأنبىاالء محسن عبدالعباس541471

ن88963 براء علي حسير
65دبلوم4الحر14688كربالءأنبى

66دبلوم4الحر14688كربالءأنبىاساور صباح حنون87407

ن76696 سحر علي حسير
67دبلوم4الحر14688كربالءأنبى

68إعدادية4الحر14688كربالءأنبىكوثر نايف سلمان87891

69إعدادية4الحر14688كربالءأنبىمريم فاضل هاشم541517

70إعدادية4الحر14688كربالءأنبىسخ  سفير يوسف95656

71إعدادية4الحر14688كربالءأنبىعال يوسف خليف90227

72إعدادية4الحر14688كربالءأنبىمريم محمد عبد89397

73إعدادية4الحر14688كربالءأنبىهبة مزهر سفر76323

74إعدادية4الحر14688كربالءأنبىعذراء عبدالحسن كاظم315125

75إعدادية4الحر14688كربالءأنبىزهرة علوان نارص88603

76إعدادية4الحر14688كربالءأنبىمريم سعدون صبار77079

77إعدادية4الحر14688كربالءأنبىرشا حسن ضايف89564

78إعدادية4الحر14688كربالءأنبىحوراء حسام فرحان289495

79إعدادية4الحر14688كربالءأنبىزهراء عبدالستار عبدالواحد76269

80إعدادية4الحر14688كربالءأنبىاالء طالب عبدالجبار89800

81إعدادية4الحر14688كربالءأنبىمريم كاظم هاشم541584

82إعدادية4الحر14688كربالءأنبىرقية حامد مصطفن88435

83إعدادية4الحر14688كربالءأنبىرساب رياض جياد89903

ن473658 84إعدادية4الحر14688كربالءأنبىزينب حمادي حسير

 علي76638
ن 85إعدادية4الحر14688كربالءأنبىزهراء حسير

ن95524 86إعدادية4الحر14688كربالءأنبىزينب هادي حسير

ي جواد كاظم99964
87إعدادية4الحر14688كربالءأنبىامابن

88إعدادية4الحر14688كربالءأنبىتبارك عباس هادي77006

89إعدادية4الحر14688كربالءأنبىشهد جبار جاسم89478

90إعدادية4الحر14688كربالءأنبىفاطمة عامر نجم314827

91إعدادية4الحر14688كربالءأنبىايات عادل كاظم96195

ن جميل كاظم541789 92إعدادية4الحر14688كربالءأنبىام البنير

93إعدادية4الحر14688كربالءأنبىحوراء محمد حمزة88300

94إعدادية4الحر14688كربالءأنبىوئام نجم عبدهللا346111

95إعدادية4الحر14688كربالءأنبىارساء عبدعلي دوي    ج88446

96إعدادية4الحر14688كربالءأنبىزينب عبداالمير عبدالرزاق541911

97إعدادية4الحر14688كربالءأنبىايات عبدهللا حسن87654

98إعدادية4الحر14688كربالءأنبىسارة محسن خلف96757

ن95295 99إعدادية4الحر14688كربالءأنبىحوراء هادي حسير

100إعدادية4الحر14688كربالءأنبىفاطمة حسن ضايف89536

ن كاظم فرحان289474 101إعدادية4الحر14688كربالءأنبىحنير

102إعدادية4الحر14688كربالءأنبىنور مزهر سفر76498

ن94433  علي حسير
ن 103إعدادية4الحر14688كربالءأنبىبنير

ن حمزة76775 104دبلوم4الحر14688كربالءأنبىهدى حسير


