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ن21381كركوكذكراحمد جمعة شوان461078 1دكتوراهتسعي 

هللا462939 ن21381كركوكذكررساج الدين شوكت خي  2ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكرخالد جمال غائب461101 3ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكراحمد علي محمد201397 4ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكرزياد عارف صالح200856 5ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكرعباس بهاءالدين نوري486320 6ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكرمعراج احمد اسماعيل461672 7ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكرعلي سعدي كريم200762 8ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكربهاءالدين احمد هاشم201472 9ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد فاتح عزيز461346 10بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرنجدت خورشيد زين عابدين460004 11بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحسن محمود محمد460275 12بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعمر عدنان عبدالصمد200929 13بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرانور علي عباس485594 14بكالوريوستسعي 

 علي460503
ن ن21381كركوكذكرعلي حسي  15بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد حمدي شكور201064 16بكالوريوستسعي 

هللا مهدي460348 ن21381كركوكذكرعزمي خي  17بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرجاغاتاي كمال سلمان460550 18بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمراد غازي عبدالقادر460360 19بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرصالحالدين صباح قادر461114 20بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد ابراهيم خليل486160 21بكالوريوستسعي 

ي462786
ن
ن21381كركوكذكرعقيل تالي صاف 22بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمصعب عبدهللا نجم514085 23بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعالء عبدالواحد شاكر461617 24بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرئاالن بابارسول عبدل485468 25بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمراد برهان عبدالخالق201390 26بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرفراس فاضل عباس485615 27بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرليث كمال خليل461741 28بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد خليل ابراهيم485544 29بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعبدالرحمن علي محمد201524 30بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرحسن نورالدين احمد486438 31بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرفاتح مصطفن احمد486011 32بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكررسمد نجيب محمود486118 33بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد برهان فتاح460441 34بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرقيس محمود صالح201097 35بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعمر هدايت محمد460607 36بكالوريوستسعي 

ن486388 زاد حسي  ن21381كركوكذكرجميل شي  37بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعباس رحيم مبارك200858 38بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراركان قاسم عباس486154 39بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرهاشم محمد احمد200946 40بكالوريوستسعي 

ن عدنان كمال461340 ن21381كركوكذكرمتي  41بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعرفان عدنان حمدي200957 42بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرغسان محمد ناعم460192 43بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرهشام قاسم جاسم462656 44بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرابراهيم جاسم محمد460432 45بكالوريوستسعي 



ن21381كركوكذكرانس خالد شكري514016 46بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمساهر عبدهللا طلب559228 47بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد فاضل ماالهلل106684 48بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراميد بهاءالدين شكور461581 49بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمصطفن احمد جمعة200715 50بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرجنيد خالد رفيق462834 51بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكررسمد بهاءالدين شكور461313 52بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرحيدر نصيف جاسم485464 53بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد عرفان عبدالخالق461298 54بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد عمر حمزة485589 55بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرروند عباس جهان461556 56بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكريونس يوسف حمة201099 57بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرفؤاد خلف حمد487376 58بكالوريوستسعي 

ن293266 ن21381كركوكذكرعماد محمد سمي  59بكالوريوستسعي 

ن قحطان جوامي 200799 ن21381كركوكذكرحسي  60بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد صباح فاضل461589 61بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرانور ستار روبيتان461268 62دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعبدهللا نشاة شاكر461652 63دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرهشام جندي حسن462765 64دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرسنان عدنان محمد460459 65دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعادل احمد اكير201129 66دبلومتسعي 

ن انور فائق461306 ن21381كركوكذكرتحسي  67دبلومتسعي 

ي201488
 
ن21381كركوكذكرعلي زمان باف 68دبلومتسعي 

ي200959
ن21381كركوكذكرمحمد فخري غنن 69دبلومتسعي 

 علي485475
ن ن21381كركوكذكرنجدت حسي  70دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعالء سالم حسن462728 71دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد محمد خورشيد200769 72دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد ميكائيل اسماعيل200777 73دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد شكور محمد486356 74دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد محمدعرفان حسن460378 75دبلومتسعي 

ن انور عبدهللا201451 ن21381كركوكذكرحسي  76دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد نوري قادر514110 77دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد مصطفن كمال462891 78دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعلي حبيب علي485506 79دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد مصطفن كمال462898 80دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمراد جالل زمان427130 81دبلومتسعي 

ن فالح حسن460449 ن21381كركوكذكرحسني  82دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعبدالمهيمن محمود نوري200784 83دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد سليم حمزة460583 84دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرداغستان بهجت مردان200794 85دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراياد ناظم شاكر200830 86دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراميد عماد عبدالخالق460177 87دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرايداش عبدالجبار خليل200886 88دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكركاروان حسيب غفور514024 89دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرحسن موس اسماعيل514065 90دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمراد خليل ابراهيم513927 91دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكروليد خالد نعمت485777 92إعداديةتسعي 



ن21381كركوكذكرعالء عبداالله حميد200967 93إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرهيمن مجيد صالح463033 94إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعمر جمال عبدالجبار462547 1ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكرمصطفن نوزاد طيفور200873 2ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكرمصطفن فخرالدين انور201373 3ماجستي تسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد نجمالدين بهاءالدين200741 4دبلوم عاليتسعي 

ن21381كركوكذكرابراهيم محمد ابراهيم485499 5بكالوريوستسعي 

ي اسماعيل514097
ن21381كركوكذكرعمر حف  6بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكربسام خالد مهدي201355 7بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد نوزاد محمدرؤوف201092 8بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد ارشاد يونس200712 9بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعلي ميكائيل اسماعيل200780 10بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرحامد ارشاد يونس200807 11بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرخضن عباس محمد200975 12بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرطارق زياد طارق200692 13بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراسماعيل موس اسماعيل461755 14بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمصطفن عباس اللهويردي460674 15بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعلي عبدالواحد حسن460028 16بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرزيدون محمد شكر201421 17بكالوريوستسعي 

ن محمد رفيق201252 ن21381كركوكذكرحسي  18بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعاشور بكتاش احمد425352 19بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد صباح فتاح200850 20بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرطه محمد علي201261 21بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرحسن بايزيد عبدهللا200824 22بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد مؤيد محمد461241 23بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد محمود ناعم559225 24بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمثنن عبدهللا نجم461243 25بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعبدهللا حكيم محمود201180 26بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراياد خلف حمد487392 27بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمود اميد بكر460307 28بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكررسمد يوسف سعيد486402 29بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعالء محمد جاسم559222 30بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعلي جواد كاظم514105 31بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرفاضل فارس محمديونس200721 32بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد ليث منسي200841 33بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرايدن ستار عمر200815 34بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرابراهيم مظفر ابراهيم200828 35بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرارول محمد رؤوف201443 36بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد سمي  وحيد200722 37بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمود سالم محمود460037 38بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعلي صالحالدين مجيد200826 39بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرجمال نارص هواس486266 40بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراركان برهان عثمان201383 41بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد وجدي محمد485467 42بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعمار احمد ماجد200848 43بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرجمال عبدالنارص نوري201114 44بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد نورالدين مرسهد461094 45بكالوريوستسعي 



ن21381كركوكذكرمفيد احمد هاشم201132 46بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد عباس علي462687 47بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد امي  جبار200817 48بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد نوزاد محمدرؤوف200938 49بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرايوب جاسم محمد201003 50بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكركمال اتيال نوري201573 51بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرغيث سالم ناظم558939 52بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد انور جمال513946 53بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد حميد رشيد485442 54بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكركيالن كامران محمود461632 55بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكراحمد سنحاريب سلمان456322 56بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكررشاد شاكر بكر200831 57بكالوريوستسعي 

ن558929 ن21381كركوكذكراحمد نهاد حسي  58بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكريحن  نجاة خليل200843 59بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعبدالقادر سلطان مرعي461322 60بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمصطفن هجران توفيق200739 61بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمصطفن عيس اسماعيل486142 62بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرمهند عبدهللا رمضان460204 63دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد وليد حميد559227 64دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمراد مفيد حميد462842 65دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد عمر احمد462577 66دبلومتسعي 

ن علمدار جمال514101 ن21381كركوكذكرحسي  67دبلومتسعي 

ن موس201359  ياسي 
ن21381كركوكذكرمصطفن 68دبلومتسعي 

ن اصغر200735 ن21381كركوكذكرعلي حسي  69دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعالء يعكوب يوسف460044 70دبلومتسعي 

 علي حمزة200771
ن ن21381كركوكذكرحسي  71دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعمر هاشم خليل460511 72دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد احمد رمضان200809 73دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد شكور محمد485954 74دبلومتسعي 

ن محمد رؤوف559119 ن21381كركوكذكرحسي  75دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرارتان احمد قاسم485665 76دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد جاسم خلف461250 77دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمود عبدالوهاب احمد201055 78دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد خليل علي200839 79دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد عبدالوهاب احمد201077 80دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرثامر محمود اسود201349 81دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرايوب صايغن عبدالمجيد461105 82دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمصطفن نجمالدين اسماعيل200834 83دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد جودت طاهر200708 84دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرحسن عبدالهادي كرم460597 85دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد عماد عزالدين200816 86دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراتيال موفق رفيق485909 87دبلومتسعي 

ن485522 ن21381كركوكذكرابراهيم عباس تحسي  88دبلومتسعي 

ن485536 ن21381كركوكذكرعبدهللا عباس تحسي  89دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد عباس هللا وردي460627 90دبلومتسعي 

ن200803 ن21381كركوكذكرابراهيم صالح ياسي  91دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمصطفن صالح احمد462615 92دبلومتسعي 



ن21381كركوكذكرعمر مرسور كمال200810 93دبلومتسعي 

ي اسماعيل514091
ن21381كركوكذكريوسف حف  94دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعلي رفيق صديق462596 95دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعلي حسن رضا200710 96دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعلي خليل علي200733 97دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرحسان عدنان عباس200935 98دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعماد صاحب جاسم485602 99دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرتوران ناظم صالح485493 100دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعلي اتيال اسماعيل486130 101إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمدزكي ابراهيم خليل485940 102إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكروليد خلف صالح462627 103إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكربرهان صبار مرهون200882 104إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعلي فرحان عثمان461727 105إعداديةتسعي 

ن ابراهيم201124 ن21381كركوكذكربوراق سمي  106إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعبدهللا صالح احمد485971 107إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعبدالملك سلطان مرعي462979 108إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد زهي  صباح200996 109إعداديةتسعي 

ن514051 ن21381كركوكذكرمراد بركان حسي  110إعداديةتسعي 

ن جمعة201315 ن21381كركوكذكرانس حسي  111إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعلي فرهاد مسيب485861 112إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرمراد رمزي محمد462991 113إعداديةتسعي 

ف عباس هللا ويردي462884 ن21381كركوكذكرارسر 114إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرموس بكتاش احمد486019 115إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد علي جمال485608 116إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكررسور ابراهيم خليل461110 117إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرجاسم محمد جاسم200719 118إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكريوسف فالح نضالدين200811 119إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعمر سواش عادل201232 120إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد عباس محمود200836 121إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعمر ارجان علي200729 122إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد عدنان قنير460386 123إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكريارس احمد ماجد201439 124إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد شهاب احمد513918 125إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعلي محمد نوري486103 126إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكريوسف اردم موس462861 127إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكريونس نجدت ايوب200833 128إعداديةتسعي 

ن اصغر485584 ن21381كركوكذكرابراهيم حسي  129إعداديةتسعي 

ن صبحي462670 ن21381كركوكذكريحن  شاهي  130إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكررسمد خرسو بهاءالدين200876 131إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرفاروق فاضل عباس201339 132إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعباس اياد عاشور197790 133إعداديةتسعي 

ر غالب حسن201326 ن ن21381كركوكذكرمي  134إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد محسن حسن485690 135إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعمر عدنان قنير462622 136إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكربسام كامل احمد462852 137إعداديةتسعي 

ن طه عبدالكريم462743 ن21381كركوكذكرياسي  138إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرماهر عبدهللا طلب559121 139إعداديةتسعي 



ن21381كركوكذكرعمر احمد ابراهيم201461 140إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعلي عباس صالح501705 141إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرسيف سنحاريب سلمان200685 142إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرحسن احمد حسن462878 143إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد حسن جمعة201366 144إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد عدنان صبحي462541 145إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرسنان احسان ابراهيم201292 146إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكربرهان حسيب غفور485738 147إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمود صاواش محمود462966 148إعداديةتسعي 

ن اصغر485567 ن21381كركوكذكرمهدي حسي  149إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكريوسف هاشم محمد200927 150إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرمحمد وليد خالد459978 151إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد احسان ابراهيم201300 152إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرطه حسن جمعة485463 153إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكراميد ابراهيم عزت200919 154بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرنزار انور جمال513944 155بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكذكرعلي فاضل مجيد201039 156دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرمصطفن كمال رفيق155671 157دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعمار فايق علي200832 158دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراميد عدنان محمد200820 159دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرصالح فاضل وسمي485460 160دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكرعمر عبدالحي كاظم200688 161دبلومتسعي 

ن نوري201220 ن21381كركوكذكرعلي حسي  162دبلومتسعي 

ن21381كركوكذكراحمد شكور سعيد461118 163إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرعبدهللا رمضان عبدهللا462917 164إعداديةتسعي 

ن21381كركوكذكرحسامالدين بكر طه200724 165إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىمريم حمزة عبدالوهاب558931 1ماجستي تسعي 

ن21381كركوكأننىنهلة جمال جميل485471 2دبلوم عاليتسعي 

ن21381كركوكأننىافراح صالحالدين محمد424923 3بكالوريوستسعي 

ن حميد486410 ن21381كركوكأننىشهونم تحسي  4بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىكولر اكرم محمد462699 5بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىعالية عثمان عمر486428 6بكالوريوستسعي 

ن460653 زاد حسي  ن21381كركوكأننىنرسين شي  7بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىداليا هاشم محمد201463 8بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىوفاء سعدهللا محمود200742 9بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىسندس محمد نجم200954 10بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىنزيرة عمر محمد460012 11بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىرفاة عبداللطيف جميل462806 12بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىايشان نوري قادر485531 13بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىبتول محمد جاسم200717 14بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىنبيلة بهاءالدين شاكر200865 15بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىسويس كاظم خميس559120 16بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىمريم يعكوب يوسف514010 17بكالوريوستسعي 

ن201282 االء علي حسي 
ن21381كركوكأننى 18بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىحنان سمي  محمدنوري460300 19بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىبيان برزو قادر200775 20بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىسيهان اسماعيل خليل200805 21بكالوريوستسعي 



ن21381كركوكأننىانتصار عبدالواحد شاكر461565 22بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىسناريا شهاب احمد558937 23بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىهديل جاسم خلف462858 24بكالوريوستسعي 

ن200849 ايمان علي حسي 
ن21381كركوكأننى 25بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىميدا نمي  حمدي200764 26بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىاسن عدنان خليل485550 27بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىمناهل محمود ناعم559226 28بكالوريوستسعي 

ايالف ارجان علي200797
ن21381كركوكأننى 29بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىارساء مجيد محمود201470 30بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىاميمة عبدالمنعم محمد485832 31بكالوريوستسعي 

ن سمي  عادل460022 ن21381كركوكأننىدني  32بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىميسون عبدالخالق احمد460488 33دبلومتسعي 

ن460638 ن21381كركوكأننىكلدران نورالدين سمي  34دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىيلدز عدنان محمد200687 35دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىماهرة احمد عباس486453 36دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىنهال محمد خورشيد200700 37دبلومتسعي 

ن200806 ن21381كركوكأننىنورتان جبار سمي  38دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىمنال كريم نامق201173 39دبلومتسعي 

ن460632 ن21381كركوكأننىعائشة نورالدين سمي  40دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىارساء ماهر مصطفن200869 41دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىكيالنية محمد داود513935 42دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىوداد عباس زينعابدين460643 43دبلومتسعي 

ن عبادالدين عبدالكريم200767 ن21381كركوكأننىاسي  44دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىايرس هاشم زينل461713 45دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىسوزان هدايت محمد485455 46دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىسوسن عبدالخالق احمد460464 47دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىصوناي سليمان محمد462905 48دبلومتسعي 

ي عبدالكريم علي513913
ن21381كركوكأننىامانن 49دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىهاجر اسماعيل عسكر486450 50دبلومتسعي 

فاطمة علي اسود485932
ن21381كركوكأننى 51دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىايالف حمزة عبدالوهاب558933 52دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىهبة طارق حبيب200760 53دبلومتسعي 

ن انور201308 ن21381كركوكأننىنورهان حسي  54إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىذكرى هاشم خليل459994 55إعداديةتسعي 

ن508989 ن21381كركوكأننىايالف اياد حسي  56إعداديةتسعي 

ن462677 ن21381كركوكأننىنور مقداد حسي  1ماجستي تسعي 

ن21381كركوكأننىسنبل صدرالدين محيالدين514060 2بكالوريوستسعي 

ي صالح201194 حذام لعينر
ن21381كركوكأننى 3بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىساره ويسام مجيد200790 4بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىهبة زكريا اكير201027 5بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىزينب عباس اللهويردي460620 6بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىنورجان محمد صالح461088 7بكالوريوستسعي 

يف485712 ن21381كركوكأننىحنان فوزي رسر 8بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىايمان عدنان فاتح485817 9بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىرؤيا نارص عمر559245 10بكالوريوستسعي 

ن شهاب احمد200757 ن21381كركوكأننىهفي  11بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىمروة عماد خالد201103 12بكالوريوستسعي 



ن21381كركوكأننىسارة كريم محمد209996 13بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىهالة جاسم خلف460165 14بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىزينب موفق رفيق486148 15بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىهبة اياد محمود200738 16بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىعائشة نجم الدين سليمان461318 17بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىبروج عبدالخالق كمال514077 18بكالوريوستسعي 

اية تركي عليوي486034
ن21381كركوكأننى 19بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىزينب حسن رضا200726 20بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىزيا حسن رضا200846 21بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىايباك ناظم صالح460665 22بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىدنيا محمد عاشق200704 23بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىايمان جنيد كمااللدين486420 24بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىسارة تونجر مولود514070 25بكالوريوستسعي 

 علي461145
ن ن21381كركوكأننىهالة حسي  26بكالوريوستسعي 

ن يونس462824 ن21381كركوكأننىمروة حسي  27بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىنوراي مهدي صالح485514 28بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىاينور فؤاد عباس200808 29بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىنور محمد رؤف200855 30بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىارساء حميد بنيان201050 31بكالوريوستسعي 

ي486331 ن21381كركوكأننىاثار ليث صير 32بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىمريم عماد خالد201110 33بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىفاطمة موفق رفيق485809 34بكالوريوستسعي 

سوزي حسن محمد علي200814
ن21381كركوكأننى 35بكالوريوستسعي 

ن نوري201228 ن21381كركوكأننىرساب حسي  36بكالوريوستسعي 

ن462637 ن21381كركوكأننىسحر عباس تحسي  37بكالوريوستسعي 

ين سمي  محمدنوري460286 ن21381كركوكأننىشي  38بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىزهراء رمزي محمد462562 39بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىزينب اكرم خورشيد460523 40بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىهبة صفاء كاظم201086 41بكالوريوستسعي 

ي201030
ن21381كركوكأننىشيماء عماد عونن 42بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىيوكسل هجران كمال463008 43بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىزينب خالد توفيق486287 44بكالوريوستسعي 

اوهام عبدالكريم علي513911
ن21381كركوكأننى 45بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىشهد يحن  خلف460422 46دبلومتسعي 

والء عبدالستار عبدعلي200951
ن21381كركوكأننى 47دبلومتسعي 

ي201324
ن21381كركوكأننىلمياء عماد عونن 48دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىجنان نشاة شاكر200720 49دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىيلدز يوسف مصطفن200818 50دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىدرياه يشار قادر430529 51دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىسارة سعيد خالد461292 52دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىولدان احمد قاسم485485 53دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىفاتن طه عبدالكريم400937 54دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىسندس مؤيد محمد461231 55دبلومتسعي 

ن نوري201215 ن21381كركوكأننىسهام حسي  56دبلومتسعي 

مروة محمد علي201494
ن21381كركوكأننى 57دبلومتسعي 

بلكي محمود قاسم485449
ن21381كركوكأننى 58دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىهدى مكرم حكيم492225 59دبلومتسعي 



ن21381كركوكأننىنوراي موفق رفيق461160 60دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىهالة حسن مجيد200785 61دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىحسيبة عباس هاشم200686 62دبلومتسعي 

ن احمد201238  ياسي 
ن21381كركوكأننىرنن 63دبلومتسعي 

ي قادر201192
ن21381كركوكأننىهاجر هانن 64دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىياراي ارسالن عمر485759 65دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىفاطمة اكرم خورشيد460536 66دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىنورا محمود مجيد322542 67دبلومتسعي 

فاطمة تركي عليوي486055
ن21381كركوكأننى 68دبلومتسعي 

مرال خليل علي201466
ن21381كركوكأننى 69دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىمهتب جمال الدين جهاد201452 70دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىايالف احمد بهاءالدين514229 71إعداديةتسعي 

ي عمر201528
ن21381كركوكأننىمروة عبدالهانن 72إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىدالل فاخر رفعت509360 73إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىسارة عمار فايق201429 74إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىاسن فؤاد عباس201277 75إعداديةتسعي 

سوزان محمد علي201019
ن21381كركوكأننى 76إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىامل محمد رضا492179 77إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىايمان ابراهيم يونس200812 78إعداديةتسعي 

ن492304 ن21381كركوكأننىاية اياد حسي  79إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىفاطمة محمد رضا492183 80إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىنورهان احمد رشيد201081 81إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىايالف وليد اسماعيل461074 82إعداديةتسعي 

ي نشات نوري514045 ن21381كركوكأننىانحر 83إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىزينب هجران كمال461576 84إعداديةتسعي 

ن احمد201245 ن21381كركوكأننىرغدة ياسي  85إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىاسماء حمزة عبدالوهاب558934 86إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىميس بهاءالدين عبدالكريم485923 87إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىنور احمد ابراهيم200746 88إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىنورا فائق جمعة201138 89إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىسوزان عباس هللا ويردي462711 90إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىدينا حسيب غفور485798 91إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىارساء محمد عاشق200695 92إعداديةتسعي 

ن514207 ن21381كركوكأننىسارا ارجان حسي  93إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىحفصة قحطان محمد200754 94إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىجيهان صدرالدين محيالدين513942 95إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىنورا عماد شكر201328 96إعداديةتسعي 

فاطمة اتيال سامي201477
ن21381كركوكأننى 97إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىماريا فالح صالحالدين461548 98إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىزينة نضالدين محمد513936 99إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىاية جنيد كمااللدين485989 100إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىشهلة حميد مصطفن459987 101بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىايال صبحي نورالدين460558 102بكالوريوستسعي 

ن21381كركوكأننىنور باسم موس200723 103دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىنورجان نجم سعيد200748 104دبلومتسعي 

ن21381كركوكأننىهالة ايوب احمد462954 105إعداديةتسعي 

ن21381كركوكأننىذكرى غازي نجم200986 106إعداديةتسعي 



1ماجستي القادسية11382كركوكذكروميض محمد شويش394224

ن509308 ن عبدالعزيز محمدامي  2ماجستي القادسية11382كركوكذكربةلي 

3ماجستي القادسية11382كركوكذكردلي  عزيز محمود299914

ن394044 4ماجستي القادسية11382كركوكذكرمحمد حمد ياسي 

5ماجستي القادسية11382كركوكذكرسوارة محسن محيالدين276503

ن493678 6ماجستي القادسية11382كركوكذكرعمار جبار امي 

7ماجستي القادسية11382كركوكذكرهاوكار علي عبدالكريم274517

8ماجستي القادسية11382كركوكذكرامي  كاظم نوري395368

9ماجستي القادسية11382كركوكذكركاروان غفور عبدالكريم316484

10بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرفؤاد اسماعيل عبدل265511

11بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرصباح محمود خضن274047

12بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحويز كريم حسن509242

13بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرساالر غالب بختيار315894

ن395377 كو علي حسي  14بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشي 

15بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرطارق محمود خضن278820

16بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعدنان محمود حسن276920

17بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرسامان عيس نجم273874

18بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمؤيد عبدالكريم محمود395900

19بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرفائق محمد رشيد275922

ن محمود محمد274117 20بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرياسي 

ن394343 21بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمفيد عبدالحمزة امي 

22بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكريوسف ابراهيم محمد277798

23بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمهند خليل ابراهيم276374

24بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد مصطفن محي الدين277718

25بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكررسور نارص طالب395691

26بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحيدر حاجم ريشان277599

27بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرغسان محمود سعيد279334

28بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكروسام حمد طه273800

29بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعباس محمدصالح هادي279481

30بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراركان عمر حسن516765

31بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهاشم قاسم احمد509229

32بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعلي مولود محمد299876

 علي درويش394327
ن 33بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحسي 

 علي نامق395545
ن 34بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحسي 

35بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعبدالباسط عايد محمد264616

36بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرجوال محمود رمضان491398

37بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد هاشم بداي274584

38بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربيستون طه علي519641

39بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعامر عبدالجبار مجيد279152

40بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرنوري ابراهيم صالح395396

41بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمريوان ولي علي274857

42بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعلي حسن نجم491343

43بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراكرم علي خضن274906

44بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراسيل صالح اسعد279407

45بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرقصي صالح مهدي277538

46بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعماد احمد يونس278779

47بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعبدالرحمن جبار صالح278464



48بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكردانا يوسف محمد273795

ن عباس عبداللطيف278504 49بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحسي 

50بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرامجد عبدالستار عبد394874

51بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهيثم غالب كردي299183

52بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد احمد محمد279758

53بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرستار احمد ابراهيم274321

54بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرسامان هدايت نجم516660

ن519671 55بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعزام شكور سمي 

56بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد عبدالستار عبد299936

57بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرطالل احمد خلف491325

ن غفور سعيد264523 58بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرياسي 

59بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحاتم عزيز قادر279744

60بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكروضاح شحاذ علي491892

61بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرنارص عبدهللا عبد491410

62بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرلطيف قادر خضن275302

ن سعيد265152 63بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعبدهللا امي 

64بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرارام ابوبكر حسن275107

ن محمود276845 65بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكروسام حسي 

66بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراالن محمد قادر300007

67بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكروريا علي محمد316875

68بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكركاروان نجم الدين رمضان491311

69بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهلو رحمان زوراب509288

70بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعبدالوهاب عبدالغفور اسماعيل395587

71بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرزانا غازي قادر273265

ن276104 72بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرغازي بكر حسي 

73بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد محمد محمود395294

74بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرابراهيم محمود ابراهيم264850

75بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرنجم محمد خلف491290

76بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرنياز ازاد رفيق277550

77بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرئاوارة نادر نضالدين491348

78بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراميد ابراهيم طاهر274311

79بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرجبار كامل جير491362

80بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشيفان علي محمد279720

81بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد اكير رضا491306

82بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهيمن سعيد علي508994

83بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرديار لطيف جبار491317

84بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهيوا علي احمد277610

85بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحسن عطا رحيم394899

86بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهشام داخل عبد509249

ش دياري مهدي395925 87بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهي 

88بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد صالح دعر394413

89بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكركه رميان شوان صالح316679

90بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرديار دلي  فاتح277767

91بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرزانا نجاة مجيد395514

92بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهيمن لطيف رضا203371

93بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهردى احمد روستم277458

94بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرفتاح محمد كريم395819



 علي491871
ن كو حسي  95بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشي 

96بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعمر فريد غضبان393925

97بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشيفان عاصي علي317121

98بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعماد عمر مصطفن299978

99بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمني  ثاير ابراهيم491333

100بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهلكوت صابر محمد277680

101بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرقتيبة فرحان احمد275126

102بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرامجد جبي  عايد277863

103دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد روستم محمد317356

104دبلومالقادسية11382كركوكذكريعقوب وهاب احمد301429

105دبلومالقادسية11382كركوكذكرباسم عيدان شكور558992

106دبلومالقادسية11382كركوكذكرصدام قادر جاسم278976

يف277586 107دبلومالقادسية11382كركوكذكرخالد حميد رسر

108دبلومالقادسية11382كركوكذكررسحان عبدالرحمن حسن274999

109دبلومالقادسية11382كركوكذكرزيدون خزعل كريم491916

110دبلومالقادسية11382كركوكذكردياري مهدي محمد395203

111دبلومالقادسية11382كركوكذكرصدام الياس رستم276108

112دبلومالقادسية11382كركوكذكررسحان احمد محمد491406

113دبلومالقادسية11382كركوكذكرليث نوزاد عبدالعزيز279652

ن299305 ن امي  114دبلومالقادسية11382كركوكذكرسعد ياسي 

115دبلومالقادسية11382كركوكذكرسوران سعيد جبار279692

116دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد نجمالدين مجيد277644

117دبلومالقادسية11382كركوكذكرعبدالسالم فريد غضبان276145

118دبلومالقادسية11382كركوكذكرفرهاد جبار صالح394314

119دبلومالقادسية11382كركوكذكرنجاة حسن محمود393383

ن279008 120دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد محمد امي 

ن عبيد559190 121دبلومالقادسية11382كركوكذكرعباس حسي 

122دبلومالقادسية11382كركوكذكرازاد عمر علي317372

ن300059 123دبلومالقادسية11382كركوكذكرهوشيار حسيب حسي 

124دبلومالقادسية11382كركوكذكرهلمت عباس محمدعلي276348

125دبلومالقادسية11382كركوكذكرسامان علي محي الدين278675

126دبلومالقادسية11382كركوكذكرسمي  علي عباس395569

127دبلومالقادسية11382كركوكذكرهيمن دلشاد فاتح393336

128دبلومالقادسية11382كركوكذكررشاد علي محمد278546

129دبلومالقادسية11382كركوكذكرابراهيم عيس محمود301300

ن صالح محيالدين393902 130دبلومالقادسية11382كركوكذكرحسي 

131دبلومالقادسية11382كركوكذكرنجمالدين عزالدين علي274460

132دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد عبدهللا عوين509258

133دبلومالقادسية11382كركوكذكراالن اسماعيل عبدالكريم273688

134دبلومالقادسية11382كركوكذكرمازن محمد حسن519651

ن276560 135دبلومالقادسية11382كركوكذكرقانع جمعه امي 

136دبلومالقادسية11382كركوكذكراالن رفيق احمد276807

137دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد عبدالمجيد حميد278811

138دبلومالقادسية11382كركوكذكرسلمان داود سلمان395860

139دبلومالقادسية11382كركوكذكررنجدر جعفر محمد395803

140دبلومالقادسية11382كركوكذكرريكر جليل خورشيد519646

141دبلومالقادسية11382كركوكذكركاروان نورالدين محمد491374



142دبلومالقادسية11382كركوكذكرقيس مهدي محمد513922

143دبلومالقادسية11382كركوكذكرهاوكار اسعد حسيب275868

144دبلومالقادسية11382كركوكذكرواثق عطشان يارس299927

ن276260 145دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد مجيد عبدالحسي 

ن394845 146دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد جاسم حسي 

147دبلومالقادسية11382كركوكذكرجيين برهان محمد394185

148دبلومالقادسية11382كركوكذكرنمي  احمد عبدهللا491416

ن رمضان محمد274794 149دبلومالقادسية11382كركوكذكرياسي 

150دبلومالقادسية11382كركوكذكررنجدر واحد احمد279233

151دبلومالقادسية11382كركوكذكردلشاد عزيز خليفة395525

152دبلومالقادسية11382كركوكذكرنور حاجم ريشان276583

153دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد احمد نوري491958

154دبلومالقادسية11382كركوكذكرسامال عيس نجم395711

155دبلومالقادسية11382كركوكذكرجمعة سعدهللا رحيم273346

156دبلومالقادسية11382كركوكذكرزيدون محمدعلي جواد491339

157دبلومالقادسية11382كركوكذكرباسم ناظم رحمان393691

158دبلومالقادسية11382كركوكذكراياد سلمان محمد279771

159دبلومالقادسية11382كركوكذكرعثمان جالل احمد509648

ي جاسم491321
160دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد عبدالغنن

161دبلومالقادسية11382كركوكذكرمروان محمود سعيد273814

162دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد فريد غضبان393969

163دبلومالقادسية11382كركوكذكرنهرو عثمان عمر395814

164دبلومالقادسية11382كركوكذكرموس احمد محمدسعيد299641

ي نائف264437
165دبلومالقادسية11382كركوكذكرعمر عونن

166دبلومالقادسية11382كركوكذكرمروان عدنان فاتح299599

167دبلومالقادسية11382كركوكذكرعبدالمهيمن فريد غضبان299171

168دبلومالقادسية11382كركوكذكرنوزاد عبدالعزيز نوري395668

169دبلومالقادسية11382كركوكذكرقانع محمود عمر277879

170دبلومالقادسية11382كركوكذكرعمر مصطفن محمد301583

171دبلومالقادسية11382كركوكذكريوسف عمر محمد394036

172دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد مرعي حسن317382

ن احمد276363 173إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدالباسم حسي 

174إعداديةالقادسية11382كركوكذكرموفق عبدالغفور اسماعيل493585

175إعداديةالقادسية11382كركوكذكراحمد مهدي عيس265545

 علي محمد394206
ن 176إعداديةالقادسية11382كركوكذكرحسي 

177إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد ترك عيس493581

178إعداديةالقادسية11382كركوكذكراميد رشيد علي509246

179إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمريوان عثمان محمود274803

180إعداديةالقادسية11382كركوكذكرشوان احمد محمد264491

181إعداديةالقادسية11382كركوكذكرطارق فائق محمد299572

1ماجستي القادسية11382كركوكذكرنظي  ثاير ابراهيم509291

2ماجستي القادسية11382كركوكذكربكر نجم الدين رمضان277337

3ماجستي القادسية11382كركوكذكرمحمد اسماعيل عبدالكريم278735

4دبلوم عاليالقادسية11382كركوكذكركوران علي اكرم275386

5بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكررسمد مهدي عيس276883

ي279781
ي تف  6بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراسامة هونر

7بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعلي عمر محمد395229



8بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمهند علي حميد274669

ن دلي  ستار301316 9بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرريبي 

10بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربريار ازاد حسن279459

11بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرابراهيم دانون عناد275355

12بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرارام محمود احمد394890

13بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهاودنك جبار مجيد276034

14بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرسيوان احمد جالل273230

15بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرريبوار يادكار رحيم275174

16بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد ابراهيم حسن275235

ن491381 17بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحسن بهجت حسي 

18بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرزيار عمر مصطفن315759

19بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرخالد فاتح جبار273270

20بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشيفان احمد محمد273883

21بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد محمود طالب276517

22بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرميثاق عبدالكريم محمود299956

23بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمريوان جمعة جوهر277383

24بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكروريا جبار كاكةعبدالة393220

25بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرجيمن محمود طالب394752

26بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهةريم محمد رشيد299682

27بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد صديق عبدهللا279801

28بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرازاد محمد سعيد558963

29بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد شهاب احمد395849

30بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعلي عبدهللا عمر393822

31بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكردانيال علي محمد278581

32بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهلكورد نوري حكيم395914

33بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشاهو دياري مهدي394911

34بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعمر جهاد مصطفن276225

35بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد صابر محمد265469

ن299519 36بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعالء محمد حسي 

37بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكريوسف صابر محمد276861

38بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرارام كريم خضن278959

39بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربرزان عمر محمد491939

ن274093 40بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهوشنك صالح امي 

ن رشيد محمد276902 41بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرريبي 

ن عثمان277369 42بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعلي حسي 

ن394227 43بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربيستون انور امي 

44بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشادمان رسدار غريب519673

45بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكردياري اسعد عمر393916

46بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعبدالوهاب احمد محمد276065

47بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشارو دياري مهدي395198

48بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهاوري خليل عبيد316650

49بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرابراهيم عبدهللا عمر395453

50بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهريم نضالدين احمد274129

ن393742 51بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكررزكار عمر امي 

52بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد محمد مصطفن273612

53بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكردانا كمال عبدالقادر275056

54بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكررسهنك كوردستان سليمان509227



55بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرديار عبدالجبار عمر277666

56بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد نجم عبدهللا278106

57بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرجواد عبدالفتاح رحيم274560

58بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربنار ازاد مجيد395424

59بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرجاالك نارص حكيم279644

60بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحازم محمد حرب395496

ن279606 61بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكريادكار انور امي 

62بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهاشم نوري احمد316896

63بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعثمان محيالدين عبدهللا301603

64بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهيشو عادل شكور273928

65بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرارام محمد واحد278689

66بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهاوري دلشاد فاتح395874

67بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشيفان نوري علي316002

68بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراريفان خالد غفور274830

ن مجيد274103 69بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكردرباز حسي 

70بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد حاجم ريشان275091

71بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرصابر عبدهللا رحيم301412

72بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرروكان حميد احمد275289

73بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهيمن صالح نوري277325

74بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرخالد علي حميد274141

ن559218 75بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرريناس عباس سمي 

76بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربرهم محمد كريم275883

وان مجيد كريم491904 77بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشي 

78بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد اسماعيل قادر278754

79بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعامر رسول رشيد299582

80بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرابراهيم عباس طفار491304

ن317042 81بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد عبدالكريم امي 

82بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرجيكر محمد كريم533781

83بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرسوران ازاد علي279814

يف سعيد275457 ان رسر 84بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمي 

85بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد اسعد شكور395506

86بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرزياد اسعد شكور274191

87بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد صباح محمود273808

88بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربرهم محمد احمد273642

89بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهوزان جمال كريم394424

90بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد صديق توفيق317208

91بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعمر فاروق محمد301283

92بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعبدالوهاب عبدهللا احمد491391

93بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهانا مردان محمد516753

ي393346
94بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرجيا محمد فف 

95بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرجيكر ازاد رشيد275314

96بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرصالح مهدي صالح279709

97بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرسيف وحيد كمال278799

98بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرزانا ايوب سعيد279372

99بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرسعد صالح حميد395325

100بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهاوري شامار يادكار277784

101بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرفالح بهجت عمر491309



102بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهلو حسيب محمد491964

103بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد علي مرعي277347

ن276274 104بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرنهاد جهاد حسي 

105بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمود معروف احمد277573

106بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراثي  علي حسن299894

107بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد انور احمد81314

108بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعمر بهرام عزيز274177

109بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد علي حميد275099

110بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهه لويست جمال جميل493699

ن حميد قادر264401 111بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرريبي 

ش حيدر رمضان300017 112بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهي 

113بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرسنكر محمد رشيد395555

114بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكررائد عثمان رحمن273974

115بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهه لكه وت رسدار رشيد276293

116بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهردي سعيد جبار509265

117بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرغسان داود خلف316219

118بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحاتم احمد عبدهللا491366

119بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراسو طه شكور278835

120بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد طه محمد315970

121بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكردرون احمد صالح276007

122بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهوشيار ساالر ستار265231

123بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرجيماو سعاد شكر299535

124بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرسيوان محمد رحيم516542

ن فخرالدين عمر276939 125بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربهي 

126بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرايوب وهاب احمد274084

127بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرزياد عبدالرحيم قادر273709

ن519675 128بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكركوران فاضل حسي 

129بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعلي باقر مهدي276184

130بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد سلمان حسن278945

131بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشكار اسود اجل273677

132بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهريم حميد رضا301446

133بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعلي عطية صالح491344

134بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرهردي فؤاد رشيد301251

135بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربروسك محمد علي275937

136بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرباكو كاظم عبيد317338

137بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرريباز نهاد نوري509281

138بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرسوران لقمان رحمان277846

139بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراوات نجمالدين جالل393698

140بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد خالد عثمان491877

141بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرعمر عبداالمي  كايم299455

142بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرمحمد لطيف علي274756

143بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد فاروق احمد276048

144بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرخليل احمد عمر394141

145بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرشهاب احمد محمد273852

146دبلومالقادسية11382كركوكذكرغفور نوري عزيز273411

147دبلومالقادسية11382كركوكذكرزيرو كاوة محمد491403

148دبلومالقادسية11382كركوكذكرعباس رحيم كريم277756



149دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد مالك محمداحمد299669

150دبلومالقادسية11382كركوكذكرنورس جمال طاهر279102

151دبلومالقادسية11382كركوكذكرخبات كريم عبدالرحمن264419

152دبلومالقادسية11382كركوكذكرهزار لطيف احمد316863

ن عثمان277356 153دبلومالقادسية11382كركوكذكرحمزة حسي 

154دبلومالقادسية11382كركوكذكرمني  عبدالكريم دردوح277423

155دبلومالقادسية11382كركوكذكررسخيل رفعت احمد491369

د صالح ستار317002 156دبلومالقادسية11382كركوكذكرنير

157دبلومالقادسية11382كركوكذكرهلكوت كريم جوامي 316973

158دبلومالقادسية11382كركوكذكرارام رحمة هللا نجم275849

159دبلومالقادسية11382كركوكذكرروزكار مصطفن محمد299194

160دبلومالقادسية11382كركوكذكردريا احمد عبدالوهاب509233

161دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد لقمان رضا509277

162دبلومالقادسية11382كركوكذكرزانا فرهاد سليمان533792

163دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد عبود عبدهللا277405

164دبلومالقادسية11382كركوكذكرهونر صمد مجيد491336

165دبلومالقادسية11382كركوكذكرمازن عبدالكريم هاشم278863

166دبلومالقادسية11382كركوكذكرعالء عبدالكريم دردوح277446

ن393886 167دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد جاسم حسي 

168دبلومالقادسية11382كركوكذكراوارة صباح مصطفن491370

169دبلومالقادسية11382كركوكذكرعلي فيصل خلف207685

170دبلومالقادسية11382كركوكذكركارة باهر رؤوف493594

171دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد فرهاد طه491421

172دبلومالقادسية11382كركوكذكرعلي عبدهللا اسماعيل279047

ن جمعه حميد279118 173دبلومالقادسية11382كركوكذكربه لي 

ن كوثر316833 174دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد حسي 

175دبلومالقادسية11382كركوكذكرطه احمد محمد393272

176دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد رشيد احمد395217

177دبلومالقادسية11382كركوكذكرخالد بختيار محيالدين265416

178دبلومالقادسية11382كركوكذكررسدار حسيب محمد264407

ن316254 179دبلومالقادسية11382كركوكذكرعماد اسماعيل امي 

180دبلومالقادسية11382كركوكذكرريبوار عبدالجبار عمر393401

181دبلومالقادسية11382كركوكذكرئاراس واحد احمد395242

182دبلومالقادسية11382كركوكذكرمبارك عزالدين محمد491385

ن274990 183دبلومالقادسية11382كركوكذكررامال صباح امي 

184دبلومالقادسية11382كركوكذكررسمد طيب احمد438379

و شورش جعفر491912 185دبلومالقادسية11382كركوكذكربيرسر

186دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد عبدالجبار احمد491361

187دبلومالقادسية11382كركوكذكرعمر فرحان عبدهللا395973

188دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد عثمان طيب316441

ن395537  نجاة حسي 
189دبلومالقادسية11382كركوكذكرمصطفن

190دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد حمادي صالح273731

191دبلومالقادسية11382كركوكذكرصباح فاضل عباس273769

192دبلومالقادسية11382كركوكذكرعباس جبار بدوي317325

193دبلومالقادسية11382كركوكذكرفاضل فيصل خلف207791

194دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد علي طه278558

195دبلومالقادسية11382كركوكذكرخالد مهدي محمد316985



196دبلومالقادسية11382كركوكذكرعلي احمد طه278854

197دبلومالقادسية11382كركوكذكرسوران رسكون مصطفن395443

ن394867 198دبلومالقادسية11382كركوكذكرريكان رزكار حسي 

199دبلومالقادسية11382كركوكذكرمصطفن اياد عبدالسالم316595

200دبلومالقادسية11382كركوكذكريونس محمود عبدالرحمن273891

201دبلومالقادسية11382كركوكذكرسالم بهرام عزيز300045

202دبلومالقادسية11382كركوكذكرعمر ابراهيم حسن491909

203دبلومالقادسية11382كركوكذكرصالح عبدهللا عبد274922

204دبلومالقادسية11382كركوكذكرشكار جنكي محمد273274

205دبلومالقادسية11382كركوكذكرسوران احمد كريم279634

206دبلومالقادسية11382كركوكذكرشفان عبدالجبار عمر275190

207دبلومالقادسية11382كركوكذكراودير يوسف محمد491341

208دبلومالقادسية11382كركوكذكرصاحب احمد محمد279136

209دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد صمد عبدهللا394057

210دبلومالقادسية11382كركوكذكرماف كاوة احمد542026

211دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد نوزاد احمد395947

ي509284 212دبلومالقادسية11382كركوكذكرنمي  عبداالمي  صير

213دبلومالقادسية11382كركوكذكرميكائيل كامل حمه علي491950

214دبلومالقادسية11382كركوكذكرحيدر عبدالمحمد جير278769

215دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد جعفر محمد علي393248

216دبلومالقادسية11382كركوكذكرهريز حسن حميد274168

217دبلومالقادسية11382كركوكذكراثي  كاظم نوري278710

ش ابابكر جالل278445 218دبلومالقادسية11382كركوكذكرهي 

219دبلومالقادسية11382كركوكذكرهه وراز رسدار افندي395469

220دبلومالقادسية11382كركوكذكرذوالفقار ميثم محمد196678

221دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد فؤاد احمد491378

222دبلومالقادسية11382كركوكذكرهشام صالح عطية265311

223دبلومالقادسية11382كركوكذكررومان صباح احمد491427

224دبلومالقادسية11382كركوكذكرداستان نجمالدين نضالدين395258

225دبلومالقادسية11382كركوكذكرهشام خزعل كريم509295

226دبلومالقادسية11382كركوكذكرمصطفن احمد ابراهيم395345

227دبلومالقادسية11382كركوكذكرهلكوت مصطفن محمد265423

228دبلومالقادسية11382كركوكذكرنهاد عزيز قادر316925

229دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد يوسف محمد493605

230دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد عبد احمد394266

ن محمود275108 231دبلومالقادسية11382كركوكذكرعالء حسي 

232دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد عبدهللا رحيم316748

233دبلومالقادسية11382كركوكذكرئاكام مؤيد عبدالكريم395907

234دبلومالقادسية11382كركوكذكربه شدار عبدهللا عارف393291

235دبلومالقادسية11382كركوكذكرمحمد حسيب عبدهللا491395

236دبلومالقادسية11382كركوكذكراسامة ميثم محمد280115

ن277559 237دبلومالقادسية11382كركوكذكرزيد احمد حسي 

238إعداديةالقادسية11382كركوكذكرنجم عبدهللا احمد491434

239إعداديةالقادسية11382كركوكذكريونس عدنان انور491907

240إعداديةالقادسية11382كركوكذكرئاالن بهروز ناميق491388

241إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد احمد عبدالقادر493629

 علي273336
ن 242إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمهدي حسي 



243إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهاوري جهاد مصطفن265067

244إعداديةالقادسية11382كركوكذكركورست احمد غفور316149

245إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدهللا ادريس محمد394923

246إعداديةالقادسية11382كركوكذكرزير نهاد محمدصالح316453

247إعداديةالقادسية11382كركوكذكرسعد محمد حرب395890

248إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد عبدالواحد توفيق393992

249إعداديةالقادسية11382كركوكذكرئاالن محمد رحيم275968

250إعداديةالقادسية11382كركوكذكريوسف فيضاهلل عبدهللا394304

251إعداديةالقادسية11382كركوكذكراحمد شحاذ علي491902

252إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد سعيد جبار276310

253إعداديةالقادسية11382كركوكذكردانا يوسف محمد316080

254إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمثنن رحمان كريم393859

ن طاهر توفيق265284 255إعداديةالقادسية11382كركوكذكربه لي 

256إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدهللا احمد محمد509239

ن محمود264414 257إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد ياسي 

258إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد طاهر شاكر264820

259إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهلكوت جبار عبدالقادر394609

260إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد نارص عثمان316054

261إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد عدنان علي516725

262إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعلي طه كتاب275439

263إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد عرفان محمدجان316701

264إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمهند محمد جوهر395479

265إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمصطفن فرياد عبدالرحيم316043

266إعداديةالقادسية11382كركوكذكراريان احسان ستار559114

267إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدالباسط عبدالصمد فاتح395388

268إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد عبدالوهاب عمر559113

يف غالب299692 269إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد رسر

270إعداديةالقادسية11382كركوكذكراحمد ايوب محمد301272

271إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد هوشيار قادر276551

يف سعيد274773 272إعداديةالقادسية11382كركوكذكرسعيد رسر

273إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدهللا طالل غازي274497

274إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهاشم عبدالكريم هاشم273344

از احمد عبدالقادر493619 275إعداديةالقادسية11382كركوكذكرشي 

276إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد فائق قادر274070

277إعداديةالقادسية11382كركوكذكردانا احمد علي264640

278إعداديةالقادسية11382كركوكذكرزانا حسيب قادر315988

279إعداديةالقادسية11382كركوكذكرصالح ابراهيم يوسف264786

280إعداديةالقادسية11382كركوكذكرجاالك عزالدين نضالدين393316

281إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد طيب محمد395834

282إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد طاهر علي300033

283إعداديةالقادسية11382كركوكذكراحمد بهرام عزيز394264

284إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعلي طالل غازي275201

285إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدهللا نجم عبدهللا276614

286إعداديةالقادسية11382كركوكذكررسكوت فتاح محمد277524

287إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدالرحمن احمد محمد264672

288إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدالملك عامر فهد491375

289إعداديةالقادسية11382كركوكذكرابراهيم سلمان جمعة265447



290إعداديةالقادسية11382كركوكذكرشاهو حسن علي491854

291إعداديةالقادسية11382كركوكذكرديار محمد عبدالكريم394377

292إعداديةالقادسية11382كركوكذكراياد فؤاد قادر491384

293إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهانو عادل عبدهللا509263

ن مجيد279736 ن حسي  294إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهمي 

295إعداديةالقادسية11382كركوكذكرتوانا عباس علي316018

296إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمراد صباح حكيم393844

297إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدالمالك صديق جوهر395752

298إعداديةالقادسية11382كركوكذكراحمد جمعة زيدان493578

299إعداديةالقادسية11382كركوكذكرلقمان صابر محمد317248

300إعداديةالقادسية11382كركوكذكردانا عباس علي316031

301إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدالنور محمد ذياب394045

302إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعمر رزكار عبدالرحمن275977

303إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد ازاد عمر317333

304إعداديةالقادسية11382كركوكذكربشتوان احمد عزيز265134

ن صالح393940 305إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعلي حسي 

306إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعدنان فرمان سعيد273892

307إعداديةالقادسية11382كركوكذكرزانا كامل ستار275392

308إعداديةالقادسية11382كركوكذكرسنكر يادكار رحيم491407

ن541997 309إعداديةالقادسية11382كركوكذكراحمد علي حسي 

310إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعثمان عبدالكريم مدحت491400

311إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد لقمان علي516562

312إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدهللا شوان احمد274678

313إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهةوراز محمد صابر393937

314إعداديةالقادسية11382كركوكذكرالفان شهوار عزيز316234

315إعداديةالقادسية11382كركوكذكربه ريز انور احمد491347

316إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهيوا فائق محمد273946

317إعداديةالقادسية11382كركوكذكريوسف سلمان جمعة393866

ن301558 318إعداديةالقادسية11382كركوكذكرجينةر حسيب حسي 

319إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهوكر ناظم فاضل276546

320إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهةلو جمال جميل491397

321إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد عادل نصيف265298

322إعداديةالقادسية11382كركوكذكرموس كامل ستار275907

323إعداديةالقادسية11382كركوكذكررمضان عزالدين محمد491330

324إعداديةالقادسية11382كركوكذكريوسف قارةمان شكر275273

ن278695 325إعداديةالقادسية11382كركوكذكربختيار رزكار امي 

326إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهارون احمد محمدسعيد274370

327إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد علي جمعة265325

328إعداديةالقادسية11382كركوكذكرديالن نوزاد صابر265177

329إعداديةالقادسية11382كركوكذكردلي  احمد محمد299211

330إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعلي لطيف جبار491847

331إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد احمد رشيد394998

332إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعمار عبد احمد265253

333إعداديةالقادسية11382كركوكذكريوسف علي نضالدين273287

334إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد ابراهيم علي274262

335إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعمر ستار قادر394003

336إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعلي عثمان فاتح395108



337إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمهند محمود داود493731

338إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد نجاة عبيد396391

339إعداديةالقادسية11382كركوكذكربابان احمد عزيز274054

340إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدالرحمن احمد محمد559191

341إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد صباح احمد299592

ن275204 342إعداديةالقادسية11382كركوكذكربرهم طه حسي 

343إعداديةالقادسية11382كركوكذكركوران فؤاد جالل276122

344إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد صمد فائق393836

345إعداديةالقادسية11382كركوكذكرشمال محمد عبدهللا316268

346إعداديةالقادسية11382كركوكذكرطه احمد عبدالوهاب395935

347إعداديةالقادسية11382كركوكذكردياري هاشم اديب299545

348إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعامر اكرم عبدهللا317267

349إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهوزان محمد عبدهللا394361

350إعداديةالقادسية11382كركوكذكرشادان فاخر فيضاهلل509254

351إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد اياد جبي 316163

352إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد احمد روستم265378

ن عبدالخالق اسكندر491887 353إعداديةالقادسية11382كركوكذكرحسي 

354إعداديةالقادسية11382كركوكذكريوسف عباس عزيز274836

355إعداديةالقادسية11382كركوكذكراحمد مجيد عالوي278745

356إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد صمد رشيد491312

357إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعمر محمد نجمالدين277624

358إعداديةالقادسية11382كركوكذكرقيس جبار نوري491961

359إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعلي محمد عزيز491896

360إعداديةالقادسية11382كركوكذكراري عدنان عمر279194

ن491858 361إعداديةالقادسية11382كركوكذكرشفان عبدالخالق حسي 

362إعداديةالقادسية11382كركوكذكرحيدر عبدهللا احمد493690

363إعداديةالقادسية11382كركوكذكريوسف شكر عبدهللا276568

364إعداديةالقادسية11382كركوكذكرريبوار خورشيد رضا394011

365إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعلي عدنان ظاهر516741

ن395776 366إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمود احمد حسي 

367إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعمر عبدالكريم مدحت395318

368إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمصطفن جمعة زيدان491863

ن حمة393265 369إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهةلكوت ياسي 

370إعداديةالقادسية11382كركوكذكرموس مزهر مطر317235

371إعداديةالقادسية11382كركوكذكريونس محمد ولي395313

372إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد احمد بكر264693

373إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعبدهللا محمد حسن274416

374إعداديةالقادسية11382كركوكذكرهلو دلشاد فاتح395082

ي طالب393325 375إعداديةالقادسية11382كركوكذكردون ناجر

ن عبدالقادر274641 376إعداديةالقادسية11382كركوكذكرنيجرفان حسي 

377إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد بهاءالدين محمد279166

378إعداديةالقادسية11382كركوكذكرسوارة محمد عبدهللا394106

 علي274843
ن 379إعداديةالقادسية11382كركوكذكرعلي حسي 

380إعداديةالقادسية11382كركوكذكراحمد ستار محمد394371

381إعداديةالقادسية11382كركوكذكرخالد جمال غازي265397

382بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكربرهان محمد شاسوار274060

383بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرناصح عبدهللا كرسة299947



384بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكراحمد عبدالكريم احمد275031

385بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكركاوه معروف قادر279082

386بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرباهر عبدالقادر محمد274199

387بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرلقمان نجم جاسم279214

ن ابراهيم299889 388بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرحميد حسي 

389بكالوريوسالقادسية11382كركوكذكرطارق طيب شكر277470

390دبلومالقادسية11382كركوكذكرجالل جوهر كريم273698

391دبلومالقادسية11382كركوكذكرايرس محمد شويش299993

392دبلومالقادسية11382كركوكذكروائل وديع الياس395599

ن299563 ن خالد حسي  393دبلومالقادسية11382كركوكذكرحسي 

394دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد عبدالقادر حميد491329

ن274867 ن محمدامي  395دبلومالقادسية11382كركوكذكرهونر ياسي 

396دبلومالقادسية11382كركوكذكرولي سعيد علي491326

397دبلومالقادسية11382كركوكذكرمهند محسن سلمان277511

398دبلومالقادسية11382كركوكذكراحمد ايدن احمد395706

399دبلومالقادسية11382كركوكذكرعائد فرحان احمد277742

400إعداديةالقادسية11382كركوكذكركامل ستار روبيتان277696

401إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمعن محمود عبد275956

ن276198 402إعداديةالقادسية11382كركوكذكرفؤاد جالل حسي 

403إعداديةالقادسية11382كركوكذكرطارق عبدهللا محمد394310

404إعداديةالقادسية11382كركوكذكرجابر اغا مراد299656

405إعداديةالقادسية11382كركوكذكركامران سالم عبدالرحمن395359

406إعداديةالقادسية11382كركوكذكرمحمد شحاذة مصطفن519669

ين عزيز محمد509220 1دكتوراهالقادسية11382كركوكأننىشي 

2دبلوم عاليالقادسية11382كركوكأننىروا سيدة ابراهيم274343

3بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىنرسين احمد كمر491461

يف عزيز299332 4بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىبيان رسر

5بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاحالم عطا رحيم396062

6بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىكويستان عبدالرحيم احمد276330

7بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىوداد نوري غريب394892

8بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهناو محمد صالح393531

9بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىليل طاهر محمد276242

10بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىوفاء محمد خليل273723

11بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىروخوش محمد نوري279021

12بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاوات ناصح قادر278080

13بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاخالص ابراهيم جاسم393677

14بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىنرسين ابراهيم توفيق300761

15بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىميديا نظامالدين كوخة559038

ن ازاد حسن275152 16بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىافي 

17بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىساكار ازاد حسن299272

18بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىكواللة معروف احمد394807

19بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسهاد احمد سعيد273763

ن393586 و انور امي  20بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهي 

21بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىفيان عبد جاسم491830

22بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىخولة جبار حسن265104

23بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىنازدار هدايت نجم516397

24بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىروشنا محمد شكور393690



25بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىديمن فائق صالح265122

ن276086 26بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىفيان عبدالقادر امي 

27بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىدنيا احمد ابراهيم393418

28بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشيالن حسن عبدهللا273378

29بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىايمان حسيب عمر395758

30بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىماردين جبار صابر276180

31بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىروبار فرهاد احمد491283

سارة قادر علي276782
32بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

33بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىازين معروف احمد278035

34دبلومالقادسية11382كركوكأننىوداد شكور عارف274232

35دبلومالقادسية11382كركوكأننىهاجر نريمان اسماعيل300443

اصلي فارس عزيز264973
36دبلومالقادسية11382كركوكأننى

اديبة محمد علي393649
37دبلومالقادسية11382كركوكأننى

38دبلومالقادسية11382كركوكأننىسالمة اكير مامةخان274165

39دبلومالقادسية11382كركوكأننىكلبهار حسن روستم396181

40دبلومالقادسية11382كركوكأننىنهال قادر ابراهيم276719

41دبلومالقادسية11382كركوكأننىصفية صالح خواف440399

ة ويسي علي278051 42دبلومالقادسية11382كركوكأننىامي 

43دبلومالقادسية11382كركوكأننىسوسن صابر عبدهللا396103

44دبلومالقادسية11382كركوكأننىشيماء عباس رحم394440

سهاد سامي عبيد300516
45دبلومالقادسية11382كركوكأننى

46دبلومالقادسية11382كركوكأننىمريم كاظم موس491827

47دبلومالقادسية11382كركوكأننىكولباغ عزيز لطيف394744

48دبلومالقادسية11382كركوكأننىنرسين بهروز رستم559217

49دبلومالقادسية11382كركوكأننىليل جبار صالح394481

50دبلومالقادسية11382كركوكأننىحنان جبار جالل276013

51دبلومالقادسية11382كركوكأننىكالويز محمد سعيد300274

52دبلومالقادسية11382كركوكأننىنبات ناصح قادر301537

53دبلومالقادسية11382كركوكأننىشيماء عبداالمي  عبدالرزاق317159

54دبلومالقادسية11382كركوكأننىدلكش نوري علي396359

55دبلومالقادسية11382كركوكأننىارساء فريدون رفيق278990

تارا احمد علي278630
56دبلومالقادسية11382كركوكأننى

ن كريم393484 57دبلومالقادسية11382كركوكأننىليل ياسي 

58دبلومالقادسية11382كركوكأننىسداد نوري غريب405190

59دبلومالقادسية11382كركوكأننىهاوزين صالح احمد273958

ي بالل394719
ين جزنن 60دبلومالقادسية11382كركوكأننىشي 

61دبلومالقادسية11382كركوكأننىشيدا خورشيد احمد276195

62دبلومالقادسية11382كركوكأننىشادية عثمان محمد273350

ان محمد نضالدين317420 63دبلومالقادسية11382كركوكأننىسي 

64دبلومالقادسية11382كركوكأننىدلنيا فرهاد رضا265581

65دبلومالقادسية11382كركوكأننىنيكار عباس عودل299280

66إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسهام رفيق قادر316341

ة عزالدين رشيد301476 67إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسمي 

ين عبدالقادر سعيد491483 68إعداديةالقادسية11382كركوكأننىشي 

ن275290 69إعداديةالقادسية11382كركوكأننىيمامة زياد ياسي 

1ماجستي القادسية11382كركوكأننىايمان عبدالفتاح رحيم273151

2دبلوم عاليالقادسية11382كركوكأننىهندستان فاروق احمد273667



3بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىبيان انور معروف275933

سارة علي ابراهيم299384
4بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

داود276615 هاودا علي بي 
5بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

6بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهه رويه نامق صالح299743

خندة خالد ولي274019
7بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

8بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىداروين عاشور عبدهللا299395

9بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىزريان عرفان محمدجان315703

برزين فاضل علي278042
10بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

11بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجيا محمد واحد279355

12بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجرا غفور عبد الكريم274526

13بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىدريا يوسف احمد315912

14بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهه ردين جمعة حميد491274

15بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىمها طالل غازي264294

16بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىبرزين رمضان محمد394417

17بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىزينو جالل نادر394463

ن275991 18بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىدلزار انور امي 

19بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشاجوان رؤوف محمد247977

20بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىناديه رسدار محمد301358

21بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىزريان عدنان مجيد300091

22بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجوان فاتح غفور316361

ن صالح395572 23بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىايمان حسي 

24بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىلمياء محمد حسن299421

25بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجنار عبدالكريم محمد393554

26بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسارة فتاح عمر278011

27بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىبسمة ملكو سكلو276827

28بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسوزان عزالدين محمد491811

29بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىريناس دلي  ستار315806

30بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىزوان كريم محمد315747

يف سعيد276135 31بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهاوزين رسر

32بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشيماء نجاة مجيد299771

33بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسوزان صابر رحيم276412

34بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىزينو محيالدين عبدهللا491481

35بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىتريفة لطيف عبدهللا276735

ن رسدار516423 36بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجوان جنكي 

37بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجيا كامل ابراهيم301508

يف264422 38بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهازة ابراهيم رسر

39بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجيا عمر نجم299404

40بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاسيا احمد خورشيد275134

41بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىكوردستان نارص حكيم279620

42بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسازكار عمر رشيد315857

43بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىنيان انور معروف395792

44بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهنيسك موفق عبدالكريم301391

45بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىساكار خورشيد بابا299858

46بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجيا فاتح طاهر395161

47بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىخوزين ناصح نامق393660

48بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىريزين دلي  ستار315781

49بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىتانيا برزان عبيد437525



50بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىنيكار عزالدين محمد491813

حنان علي محمد273181
51بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

ن273747 طيبة علي حسي 
52بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

53بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىليل ناصح قادر278022

ان عثمان فاتح299253 ن 54بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىلي 

ن274236 55بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىتابان فؤاد حسي 

امل سامي عبيد273757
56بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

57بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشنكة عدنان احمد315668

58بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاالء ابراهيم محمد315955

59بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجيالن رسور محمدصالح393598

60بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىفرميسك نوزاد ستار315642

به ناز علي محمد393618
61بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

62بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىتارا نجاة محمد317106

63بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاسماء محمد حسن299430

64بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشادان عادل محمد300259

65بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىزينو عبدالرحيم احمد274891

شادان محمد علي273217
66بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

67بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشنو بختيار محيالدين264703

ن273953 صفا علي حسي 
68بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

69بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسوزان احمد خضن274966

70بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىحنان حيدر عبدهللا300424

71بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىازين كريم مجيد264461

ن264989 و طاهر حسي  72بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهي 

73بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىخندة محمد صابر299713

74بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسوزان يوسف قهرمان274876

75بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهاوزين ازاد رشيد491267

76بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىنركس سالم شكر516522

77بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىمريم عبدالكريم سيفالدين274007

78بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاوات احسان عزالدين394756

ن خالد خلف491487 79بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىياسمي 

80بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىزينب محمد رستم491278

81بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىزريان احمد عبدهللا275274

82بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىامل انور عمر395877

83بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىرغدة عبدالستار عبد395836

84بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىدنيا سعيد كريم394353

ن حكيم محمدطاهر393469 85بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىافي 

86بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىحال عبد جاسم491818

87بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاسماء حازم محمد300731

88بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىروند نوري صالح273164

89بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىصابرين صالح مهدي276213

داود491248 90بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىبيداء ابوبكر بي 

91بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجوان ازاد محمد246193

92بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشينن محمود عبدالرحمن273917

93بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىروبار نورالدين محمد279447

94بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىبلسم خزعل كريم509303

95بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىفيان نوزاد محمد315723

 علي274106
ن 96بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسىه حسي 



97بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىخندة فائق محمد273937

98بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىئارةزو مجيد رشيد300495

99بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىكوالن عثمان عمر273939

100بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشادان برزان محمد264575

101بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىدنيا خالد كريم316306

102بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشنو كريم عبدالرحمن274537

103بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىليمو فتح هللا مراد396421

104بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسازان فهمي رشيد300161

105بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاسيا صباح احمد315932

شنو عثمان محمدعلي165515
106بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

107بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشوخان كاوة سليمان265046

108بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاية ابراهيم عبدالخالق559219

109بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىايمان عبدالرحمن حميد394219

110بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىنور صالح مهدي275340

يف315792 111بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىكواللة عمر رسر

112بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىبانو احمد درويش491478

113بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشوخان وريا احمد491259

114بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجيمن فائق صالح279496

115بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشيماء محمد شويش395172

116بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشيالن صباح محمد317223

117بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجنار سام طاهر300140

118بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىالفا كامران حميد301371

119بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىنهلة عبدهللا رحيم299617

ن275247 120بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىفاطمة محمد حسي 

121بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسارة جالل محمد491842

122بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىرسوة نجاة حسن393636

123بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىفاطمة رسكوت رستم276471

124بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشهلة مهدي محمود395418

125بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىماردين فائق محمد299261

شيماء محمد علي274154
126بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

كول انور توفيق274696 127بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىبي 

ن رسدار516406 128بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىجيهان جنكي 

و محمود طالب393522 129بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهي 

ن542029 130بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسوزان محمد محمدامي 

131بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىدلنيا رضوان سعيد300124

132بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىمريم حسيب مجيد394257

133بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىنيان محمد كيخرسو508031

ن274227 134بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىايمان فؤاد حسي 

135بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىمالك صالح مهدي276105

136بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىداليا رسدار محمد301342

ن279387 137بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىخيال حسيب حسي 

138بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسيبان خالد عبدالرحمن275317

139بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىرغد نوري صالح273221

140بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىدرون نورالدين قادر516782

141بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىزينب هادي كريم299606

142بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىمريم حسن عثمان393562

143بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىهوليا كمال نوري264425



144بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىسحر عباس عبدهللا301229

ن279366 ن عبدالصمد محمدامي  145بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىرنكي 

146بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىشادان عادل شكر491299

147بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىفريال رسول رشيد299238

148بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىاوات محمد طالب300202

149بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىفرميسك عمر رشيد301331

150بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىبسمة خزعل كريم394670

151بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىديمةن خليل محمد279067

152بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىليل عبدالرحمن احمد395795

زاد فاتح232969 153بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىالفان شي 

ن394814 154دبلومالقادسية11382كركوكأننىاره زو صابر حسي 

155دبلومالقادسية11382كركوكأننىشنو يحن  محمدعلي276600

156دبلومالقادسية11382كركوكأننىهاوبةش هادي احمد274955

157دبلومالقادسية11382كركوكأننىشوخان ملك عثمان300190

158دبلومالقادسية11382كركوكأننىدلنيا خوشناو حسيب279397

159دبلومالقادسية11382كركوكأننىوزيرة فاتح طاهر396409

160دبلومالقادسية11382كركوكأننىاويزان فهمي محمد542030

ن300478 161دبلومالقادسية11382كركوكأننىارساء عبدالكريم امي 

162دبلومالقادسية11382كركوكأننىشادان جمعة صالح274577

163دبلومالقادسية11382كركوكأننىجراخان فرهاد وهاب393436

164دبلومالقادسية11382كركوكأننىروزين فاخر نوري301486

165دبلومالقادسية11382كركوكأننىجومان ناظم فاضل276627

166دبلومالقادسية11382كركوكأننىروبار دلي  ستار299442

167دبلومالقادسية11382كركوكأننىهدى طه شكور276662

168دبلومالقادسية11382كركوكأننىجرو لقمان حسن393669

169دبلومالقادسية11382كركوكأننىجيمن كاكةخان عبدهللا275906

170دبلومالقادسية11382كركوكأننىزهور عبدالمجيد عمر300461

171دبلومالقادسية11382كركوكأننىشكرية صباح صالح276166

ن مجيد273987 172دبلومالقادسية11382كركوكأننىسارا حسي 

يف276393 173دبلومالقادسية11382كركوكأننىبيمان نجم رسر

ي طالب393575 174دبلومالقادسية11382كركوكأننىدريا ناجر

ن274991 175دبلومالقادسية11382كركوكأننىسارة زياد ياسي 

176دبلومالقادسية11382كركوكأننىبروش احمد صالح300211

177دبلومالقادسية11382كركوكأننىدالل انور توفيق275139

178دبلومالقادسية11382كركوكأننىبرى محمد ايوب394405

179دبلومالقادسية11382كركوكأننىسازان رمضان محمد491252

180دبلومالقادسية11382كركوكأننىفيان فرحان صابر299864

ن274442 181دبلومالقادسية11382كركوكأننىسوزان طاهر حسي 

182دبلومالقادسية11382كركوكأننىبفرين عادل عبدهللا275233

183دبلومالقادسية11382كركوكأننىكوجر حسيب غفور491411

184دبلومالقادسية11382كركوكأننىقدرية خورشيد بابا276641

185دبلومالقادسية11382كركوكأننىازين حكيم محمد395185

186دبلومالقادسية11382كركوكأننىسندس طه محمد264470

ة شهوار عزيز278930 187دبلومالقادسية11382كركوكأننىسمي 

188دبلومالقادسية11382كركوكأننىشوخان عادل شكور317404

189دبلومالقادسية11382كركوكأننىاسماء محمد خورشيد274744

190دبلومالقادسية11382كركوكأننىشادان ايوب نوري275260



191دبلومالقادسية11382كركوكأننىاسن فالح نوري437623

192دبلومالقادسية11382كركوكأننىشينن صالح ستار317032

193دبلومالقادسية11382كركوكأننىسوما قادر محمد317061

194دبلومالقادسية11382كركوكأننىهاوزين لقمان خورشيد273628

195دبلومالقادسية11382كركوكأننىئاال حيدر رمضان299627

196دبلومالقادسية11382كركوكأننىهاوزين هادي احمد276447

ن قادر عزيز301497 197دبلومالقادسية11382كركوكأننىالجي 

ن يونس نجمالدين393461 مي  198دبلومالقادسية11382كركوكأننىرسر

199دبلومالقادسية11382كركوكأننىدنيا محمد ايوب394773

200دبلومالقادسية11382كركوكأننىفانا محمد محمد491285

201دبلومالقادسية11382كركوكأننىزينب عبدالمجيد حميد276364

و عثمان علي300411 202دبلومالقادسية11382كركوكأننىهي 

ن299554 203دبلومالقادسية11382كركوكأننىنيكار انور امي 

ن276530 204دبلومالقادسية11382كركوكأننىزينب زياد ياسي 

205دبلومالقادسية11382كركوكأننىخوسر محمد ايوب414475

206دبلومالقادسية11382كركوكأننىروزيار عبدالمناف شفيق273781

207دبلومالقادسية11382كركوكأننىجيابان صباح قادر519661

208دبلومالقادسية11382كركوكأننىسارة عبدالستار عبد395787

209دبلومالقادسية11382كركوكأننىماريا عبدالرحمن احمد276518

210دبلومالقادسية11382كركوكأننىدالل عبدهللا اسماعيل279033

211دبلومالقادسية11382كركوكأننىزيتون عزيز قادر491286

ساكار علي احمد393429
212دبلومالقادسية11382كركوكأننى

213إعداديةالقادسية11382كركوكأننىوسن طيب احمد498452

214إعداديةالقادسية11382كركوكأننىروناك معروف احمد275032

215إعداديةالقادسية11382كركوكأننىاالء فرحان صابر491822

216إعداديةالقادسية11382كركوكأننىالنة صالح حمةصالح299364

217إعداديةالقادسية11382كركوكأننىايفان عبدالرحمان احمد273829

 اكرم ولي493743
ن 218إعداديةالقادسية11382كركوكأننىكه شبي 

ى احمد محمدسعيد299285 219إعداديةالقادسية11382كركوكأننىبرسر

220إعداديةالقادسية11382كركوكأننىدنيا يوسف احمد396224

ن393446 221إعداديةالقادسية11382كركوكأننىالون عثمان حسي 

ن جبار491287 222إعداديةالقادسية11382كركوكأننىالنة حسي 

223إعداديةالقادسية11382كركوكأننىرنة عطية صالح491289

ن299779 ن محمدامي  224إعداديةالقادسية11382كركوكأننىالنة حسي 

225إعداديةالقادسية11382كركوكأننىيرسى عجيب محمد264911

226إعداديةالقادسية11382كركوكأننىدنيا نجم عبدهللا516375

227إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسارا عبدالكريم محمد393546

228إعداديةالقادسية11382كركوكأننىكنار عدنان محسن273916

229إعداديةالقادسية11382كركوكأننىساهرة شهوار عزيز316375

230إعداديةالقادسية11382كركوكأننىزهراء فرمان رضا301521

ى حميد داود273859 231إعداديةالقادسية11382كركوكأننىبرسر

232إعداديةالقادسية11382كركوكأننىماريانا بدرالدين نورالدين315677

233إعداديةالقادسية11382كركوكأننىدنيا جمعة احمد265020

234إعداديةالقادسية11382كركوكأننىزيان كريم محمد395765

235إعداديةالقادسية11382كركوكأننىرشا عطية صالح493577

236إعداديةالقادسية11382كركوكأننىشيماء يوسف محمد491271

نيان علي ساالر273988
237إعداديةالقادسية11382كركوكأننى



238إعداديةالقادسية11382كركوكأننىشيالنة كامل محمد542017

239إعداديةالقادسية11382كركوكأننىدينا فرهاد ناصح273356

240إعداديةالقادسية11382كركوكأننىزينب بيستون مجيد491265

241إعداديةالقادسية11382كركوكأننىهاوزين شهاب احمد509222

242إعداديةالقادسية11382كركوكأننىفاطمة محمد مصطفن274543

243إعداديةالقادسية11382كركوكأننىبةريستان ازاد عبدهللا300245

244إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسارا ستار قادر394457

245إعداديةالقادسية11382كركوكأننىدلوفان جاالك جمعه315650

246إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسوالف حاتم عزيز264953

247إعداديةالقادسية11382كركوكأننىهاوناز سعدهللا عارف396310

ن273200 248إعداديةالقادسية11382كركوكأننىتارا نارص حسي 

249إعداديةالقادسية11382كركوكأننىرندة نوري صالح299738

250إعداديةالقادسية11382كركوكأننىنسار عدنان محسن275348

251إعداديةالقادسية11382كركوكأننىاسكه جبار حسن273956

252إعداديةالقادسية11382كركوكأننىساره صالح رشيد316717

253إعداديةالقادسية11382كركوكأننىبريز فاخر نوري300290

254إعداديةالقادسية11382كركوكأننىنورالهدى رسور نارص274399

255إعداديةالقادسية11382كركوكأننىنهايت احسان عزالدين393653

256إعداديةالقادسية11382كركوكأننىهدى نجاة مجيد315689

257إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسارة ريبوار احمد394196

258إعداديةالقادسية11382كركوكأننىاسيا جمعة كاكة393492

ن محمدصابر محمود316286 259إعداديةالقادسية11382كركوكأننىكشبي 

260إعداديةالقادسية11382كركوكأننىافنان امجد عبدالستار275172

261إعداديةالقادسية11382كركوكأننىبلقيس عبدالكريم سيف الدين299793

262إعداديةالقادسية11382كركوكأننىراميار عمر مصطفن493658

263إعداديةالقادسية11382كركوكأننىزيرين حاتم عزيز274598

264إعداديةالقادسية11382كركوكأننىايناس جاللدين حسن300074

ن بايز عزيز393957 265إعداديةالقادسية11382كركوكأننىهيلي 

266إعداديةالقادسية11382كركوكأننىفاطمة محمد واحد278891

267إعداديةالقادسية11382كركوكأننىبتول خليل رحيم276649

268إعداديةالقادسية11382كركوكأننىشهد جمال غازي273155

269إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسلم مهدي محمود394788

270إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسندس قحطان نجم394837

271إعداديةالقادسية11382كركوكأننىليل عبدالكريم سيفالدين316328

272إعداديةالقادسية11382كركوكأننىهازة بايز عزيز395708

273إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسوزان هادي احمد274899

274إعداديةالقادسية11382كركوكأننىدةرون قادر عبدهللا493573

ن مجيد274562 275إعداديةالقادسية11382كركوكأننىاشنا حسي 

276إعداديةالقادسية11382كركوكأننىروشناء فهمي محمد265206

277إعداديةالقادسية11382كركوكأننىشيماء ارام غازي395220

ن274217 278إعداديةالقادسية11382كركوكأننىكابان فؤاد حسي 

279إعداديةالقادسية11382كركوكأننىريان رزكار محمدسعيد491967

280بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىامينه عزيز لطيف299700

281بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىميدية الياس ماماخان394368

رسالة سامي عبيد276228
282بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننى

283بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىرجاء حسن احمد276254

284بكالوريوسالقادسية11382كركوكأننىروناك عبد العزيز عبد هللا405111



285دبلومالقادسية11382كركوكأننىسناء حسن منصور275953

 سامي عبيد273655
ن 286دبلومالقادسية11382كركوكأننىونسي 

287دبلومالقادسية11382كركوكأننىزينالقوس عبدالمجيد حميد394276

288دبلومالقادسية11382كركوكأننىشيماء عطية صالح491254

289إعداديةالقادسية11382كركوكأننىبسوز رسدار محمد300172

290إعداديةالقادسية11382كركوكأننىبخشان صالح طاهر278062

291إعداديةالقادسية11382كركوكأننىبهرة محمد صابر395730

292إعداديةالقادسية11382كركوكأننىنرسين عبدالكريم صالح264410

293إعداديةالقادسية11382كركوكأننىامل جالل مجيد276329

يف395355 294إعداديةالقادسية11382كركوكأننىنرسين بكر رسر

ه موس علي501157 295إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسمي 

ي509228
296إعداديةالقادسية11382كركوكأننىسحر محمد راصن

 علي485607
ن 1دكتوراهالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

ن485680 ن حسي  2دكتوراهالحويجة31383كركوكذكرمحمد ياسي 

3دكتوراهالحويجة31383كركوكذكروسام سبهان خلف485559

4دكتوراهالحويجة31383كركوكذكربرهان حمد ادهام199235

5دكتوراهالحويجة31383كركوكذكرليث جمعة جاسم485745

ن315816 6دكتوراهالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا جاسم حسي 

7ماجستي الحويجة31383كركوكذكرجاسم عزيز علي355879

ن دوالب501008 8ماجستي الحويجة31383كركوكذكراحمد حسي 

9ماجستي الحويجة31383كركوكذكرقحطان رمضان محمد202434

10ماجستي الحويجة31383كركوكذكرخليل علي عيس479713

11ماجستي الحويجة31383كركوكذكرحمد حسن عبدهللا501028

12ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمحمد ابراهيم احمد500988

يف500969 13ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمساهر رحيم رسر

14ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمثنن رسهيد صالح485288

15ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمهند خلف حسن199057

16ماجستي الحويجة31383كركوكذكرنامس احمد محمد485452

ن485385 17ماجستي الحويجة31383كركوكذكرعماد فرحان ياسي 

18ماجستي الحويجة31383كركوكذكرعصام يحن  عزيز485393

 ابراهيم علي485285
ن 19ماجستي الحويجة31383كركوكذكرتحسي 

20ماجستي الحويجة31383كركوكذكرعدي احمد صالح145744

21ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمحمود فارس عثمان203766

ن148792 22ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمحمد ابراهيم حسي 

23ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمحمد علي فارس485380

24ماجستي الحويجة31383كركوكذكررافض حمد خلف485335

25ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمؤيد صالح حبيب203866

26ماجستي الحويجة31383كركوكذكرحسن محمد خلف148410

27ماجستي الحويجة31383كركوكذكررعد حمود حسن146230

28ماجستي الحويجة31383كركوكذكرسعد حميد محمد354857

29ماجستي الحويجة31383كركوكذكرتحرير احمد ابراهيم355520

30ماجستي الحويجة31383كركوكذكرابراهيم احمد شعي 523325

31ماجستي الحويجة31383كركوكذكراحمد عبدالمجيد حسن507166

32ماجستي الحويجة31383كركوكذكرصالح راكان شالل147030

33ماجستي الحويجة31383كركوكذكرعلي سعدون حمادة485919

 علي401439
34ماجستي الحويجة31383كركوكذكرسهمي خضن

35ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمروان عبدهللا ابراهيم485243



36ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمحمد حسن اسماعيل561464

37ماجستي الحويجة31383كركوكذكربرهان عباوي صالح485447

38ماجستي الحويجة31383كركوكذكرابراهيم عبدهللا محمد485369

39ماجستي الحويجة31383كركوكذكرامي  خليل ابراهيم485192

40دبلوم عاليالحويجة31383كركوكذكروسام عاشور محمد485122

41بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمعد جاسم محمد485459

ن149663 42بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالنور محمد حسي 

43بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرجاسم محمد خلف203738

44بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسبهان خلف احمد485409

45بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد ابراهيم علي485733

46بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكركامل عبد خليفة485406

47بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقتيبة علي عيس501125

48بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا عبدالحميد محمود501095

 ابراهيم علي485212
ن 49بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

50بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرنواف محمد صالح485136

51بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالكريم محمود مرعي485515

52بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ابراهيم عطية485509

53بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد خلف جاسم145628

54بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد علي حمادي485263

55بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريارس جير مانع493032

56بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرزياد حسن محمد146850

57بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد حسن حميد148855

58بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسامي عزيز عبد199133

59بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسامي خلف عبدهللا355550

60بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعواد شويش مطر198670

61بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصالح محمد خلف148802

62بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسفيان شبيب احمد148364

63بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمود عبدالرزاق حسن485546

64بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم خلف حميد485316

65بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرجميل خلف جاسم145540

66بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقتيبة محمد احمد146747

ن دوالب485685 67بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصدام حسي 

ن موس485689 68بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

ن محمد خلف355107 69بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرياسي 

ن354776 70بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرضياء سعد حسي 

71بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسن محمد دهام485324

72بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكروائل مصطفن عبدهللا354231

73بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسبهان بنيان محمد485652

74بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعيدان عبدهللا صائل354961

75بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ذياب احمد146653

76بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالقادر جهاد احمد485426

77بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالفتاح جاسم خلف501041

78بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرنزهان عيدان رحيم198998

79بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي مزهر صالح354993

80بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالستار رجب عبدهللا485322

81بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخليل طاهر علي198708

82بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراسامة محمد خضن485159



83بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسن علي عبدهللا485952

84بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربرزان بنيان محمد355852

85بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحاجم عادل محمد355032

86بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفالح جاسم خلف485209

87بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعالء احمد يوسف354311

ن محمود بشو485627 88بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

89بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا ابراهيم سليمان147390

ن احمد206711 90بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربندر حسي 

91بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكركهالن حمود محمد443842

92بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخطاب حمد نجم198528

93بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكروسام نصيف جاسم147350

94بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرتحرير علي احمد354824

95بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد يحن  عزيز148423

ن485873 96بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد سعد حسي 

ن رجب485438 97بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرطه ياسي 

98بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي جاسم عبدهللا199221

ن485679 99بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد حميد حسي 

100بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخالد احمد زوب  ع146785

101بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد عثمان عبدهللا485205

102بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا سعيد علي149302

103بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريونس خلف عبدهللا199190

ن رجب485711 104بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرشجاع ياسي 

105بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم خليفة ابراهيم485702

106بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهادي موفق قادر523322

107بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي عواد محمد485757

108بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ذياب رحيم145710

109بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفرحان هاشم ادريس145933

110بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقتيبة خلف خليل485356

111بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصالح حسن صالح485691

ن203879 112بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرشاهر قحطان حسي 

113بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريارس محمد سعد355579

ن شهاب احمد464052 114بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

115بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررائد سطام غانم146632

116بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرموفق احمد زوب  ع485390

117بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم عيس محمد199049

118بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمود عبدالرحمن محمود199012

يف عبد199227 119بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعزيز رسر

120بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخلف عبدهللا حسن145891

121بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسن احمد ابراهيم355434

122بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد عبدهللا حمود485257

123بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحامد شاكر عبد485730

124بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمصطفن رجب عبدهللا354173

125بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفريدون مشيوح عبدهللا146286

126بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرماهر جاسم ماجد485362

يف485734 127بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعامر عبدهللا رسر

128بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد خلف سبهان485717

129بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد خلف علي145943



130بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرتركي سطام غانم507177

131بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرغسان حمد ادهام354256

ن رمضان حسن485526 132بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرياسي 

133بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررياض محمد رحيم354946

134بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراثي  جمعة صير485445

135بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفائق سامي عزيز485461

136بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمر عبدهللا جاسم355063

137بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد حسن احمد485307

138بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد ابراهيم فهد493245

يف485833 139بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصالح رحيم رسر

ن485660 140بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد هاشم حسي 

141بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرضياء شاكر عبد485866

142بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبداللطيف خلف حسن485708

143بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمصطفن احمد محمد485699

144بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرليث عبدالكريم احمد501099

145بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرالطاف محمد صالح485313

146بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد زكي حميد485435

147بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررياض رمضان حسن485497

148بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعد محمد زيدان485713

149بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسن عادل محمد485321

ن محمود صالح485346 150بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

151بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعدون رمضان حسن485491

152بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرثائر عامر معيوف485553

153بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمنذر خليل ابراهيم485448

ن ابراهيم محمود198540 154بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

155بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد حسن محمد199207

156بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعد خلف احمد485790

157بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد محمد عطية146075

158بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم حمد حسن355685

159بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحارث طارق يوسف202386

160بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعدون خلف احمد355238

ن148442 161بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقيس هاشم حسي 

162بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفندي طارق يوسف199121

163بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد احمد ابراهيم354491

164بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ابراهيم خليل561476

165بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم علي جاسم146912

166بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعماد خليل ابراهيم354324

 علي203842
ن 167بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرلؤي ياسي 

168بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرغانم جاسم محمد198856

169بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد سامي مجيد199263

170بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرانمار توفيق عزيز198947

171بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي محمود منيف485407

172بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرثامر خالد زينل485320

173بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسام ماهر صالح485197

174بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم خلف حسن485658

175بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعزالدين محمود خلف485573

176بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرغانم سطام غانم485797



177بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحمد رسهيد احمد199074

178بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي محمود محمد501116

179بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرامي  حسون ادهام199183

180بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخلف خليل خلف355570

181بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعزيز احمد ابراهيم485840

ن ابراهيم146193 182بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرنايف ياسي 

183بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمار محمد ابراهيم485381

184بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا خليل خلف485333

185بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرجاسم خلف محمد485503

186بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعامر خليفة علي354222

187بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمني  صالح علي501001

ي ادريس عزيز198995
ن
188بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصاف

189بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعجمي راكان عبدهللا501030

 علي حسن485802
ن 190بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

191بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعماد سعدي عمر485605

192بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصديق جاسم محمد146862

193بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمر خطاب حمد146805

194بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرامجد لطيف محمد485187

ن محمد خلف485386 195بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

196بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرنصي  خلف محمد485366

 حسن علي206336
ن 197بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

198بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهشام خالد شكر485517

199بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد خلف حسن485215

200بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخلف عبدالصاحب مصطفن486046

201بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحميد محمد سعد485483

202بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمؤيد يوسف محمد355481

203بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريوسف احمد فرحان485153

204بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمر مطلك علي485813

205بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخالد سبهان خلف485469

206بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربشي  عبدالستار راكان145515

207بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد خليل احمد485791

208بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمخلص نجم عبدهللا485856

209بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريوسف خليل فياض485786

210بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا ابراهيم احمد146405

211بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد علي عبدهللا501021

212بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد جاسم فرحان354508

213بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرساجر مطلك اسود211104

214بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرريكان عدنان جاسم485672

215بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسيف احمد مجيد355703

216بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرليث احمد عبدالكريم485311

217بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمشاري نزهان محجوب149754

218بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد علي خلف561478

219بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخالد علي عبدهللا485236

220بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمود حماد صالح485882

ن محمد145997 221بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحميد ياسي 

222بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريارس عبدهللا غرب485436

223بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراديب عويد خلف485208



224بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد نواف محمد211488

225بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا احمد عبدالكريم485309

ن حمد485496 226بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعدنان حسي 

227بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراثي  احمد حسن500946

228بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررائد كامل عبد485373

229بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخلف جاسم محمد485640

230بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرموفق نجم عبدهللا485367

231بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا حمزة جاسم485548

232بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررياض احمد حمادي146128

233دبلومالحويجة31383كركوكذكرجمعة علي صالح198517

234دبلومالحويجة31383كركوكذكرخضن احمد عمر354845

ن محمد خلف485696 235دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسي 

236دبلومالحويجة31383كركوكذكرصالح نوري فطاس415633

ن202441 237دبلومالحويجة31383كركوكذكرجاسم حمد ياسي 

238دبلومالحويجة31383كركوكذكرغزاي عويد عزاوي485274

ن جاسم485678 239دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد ياسي 

240دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدالرزاق رجب عبدهللا145732

241دبلومالحويجة31383كركوكذكرفتاح ابراهيم صالح198879

242دبلومالحويجة31383كركوكذكرابراهيم خليل فياض485592

243دبلومالحويجة31383كركوكذكركمال محمد عزاوي207243

244دبلومالحويجة31383كركوكذكرعماد عبود حمد485437

ن354976 245دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا عبد ياسي 

246دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا اسعد حمد205530

247دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد ابراهيم علي202457

ن دوالب501011 248دبلومالحويجة31383كركوكذكرسبع حسي 

249دبلومالحويجة31383كركوكذكرمصطفن مجيد عبدهللا198748

250دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا خلف محمد485728

251دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا تمر طارش485306

ن مصطفن485894 252دبلومالحويجة31383كركوكذكرليث شاهي 

253دبلومالحويجة31383كركوكذكرمشتاق حمد محمد146702

254دبلومالحويجة31383كركوكذكرربيع وطبان خلف485235

255دبلومالحويجة31383كركوكذكركريم علي شويب485512

256دبلومالحويجة31383كركوكذكرمهند علي حميد485539

257دبلومالحويجة31383كركوكذكرقصي خليل ابراهيم354476

258دبلومالحويجة31383كركوكذكرعصام عباس قادر485305

259دبلومالحويجة31383كركوكذكرخليل ابراهيم محمد485743

ن عادل محمد485355 260دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسي 

 علي354215
ن 261دبلومالحويجة31383كركوكذكرعمار ياسي 

262دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد عيس عبدالرزاق485647

ي دودح205027
263دبلومالحويجة31383كركوكذكرفالح عبدالغنن

264دبلومالحويجة31383كركوكذكرعمر عبدهللا ابراهيم485247

 علي354136
ن 265دبلومالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

266دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد احمد عبد485178

267دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدالرحمن كامل علي146581

ن عبدالعزيز485659 268دبلومالحويجة31383كركوكذكرليث حسي 

269دبلومالحويجة31383كركوكذكرماجد موفق احمد199261

270دبلومالحويجة31383كركوكذكرخلف عبدالستار راكان145531



271دبلومالحويجة31383كركوكذكرانور خلف علي501038

272دبلومالحويجة31383كركوكذكرعدنان خلف محمد485185

273دبلومالحويجة31383كركوكذكرجابر عبدالصاحب مصطفن485766

274دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسن علي خلف203806

275دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد عويد مديد485569

276دبلومالحويجة31383كركوكذكرسعد عويد محجوب205804

 علي محمد485361
277دبلومالحويجة31383كركوكذكرمثنن

278دبلومالحويجة31383كركوكذكرعمار مطلك علي485142

ن485877 279دبلومالحويجة31383كركوكذكربرزان علي حسي 

280دبلومالحويجة31383كركوكذكرعمر محمد ابراهيم485299

281دبلومالحويجة31383كركوكذكريارس جاسم محمد145783

282دبلومالحويجة31383كركوكذكرقدامة ابراهيم خلف479666

283دبلومالحويجة31383كركوكذكرصالح هادي ابراهيم485843

284دبلومالحويجة31383كركوكذكروليد محمد عويد485830

285دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسن يوسف محمد485181

286دبلومالحويجة31383كركوكذكرمنذر خليل ابراهيم485529

287دبلومالحويجة31383كركوكذكرعثمان مطلك اسود199200

288دبلومالحويجة31383كركوكذكروليد عماد فرحان485703

 علي عبد485826
ن 289دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسي 

ي عبدالمطلب احمد148056
290دبلومالحويجة31383كركوكذكرهانن

291دبلومالحويجة31383كركوكذكرعقيل عبد ابراهيم317068

292دبلومالحويجة31383كركوكذكرعواد خليل ابراهيم485765

ن يوسف محمد198715 293دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسي 

294دبلومالحويجة31383كركوكذكرسعد عبدهللا محمد485318

295دبلومالحويجة31383كركوكذكرعدنان تركي احمد485586

296دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد حسن ابراهيم198922

ن خليل احمد354896 297دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسي 

298دبلومالحويجة31383كركوكذكرنظام سبهان خلف485558

299دبلومالحويجة31383كركوكذكرعثمان نوري شكر491812

300دبلومالحويجة31383كركوكذكرابراهيم خليل اسود355080

301دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد فؤاد عبدالستار485425

302دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد حمد محمد485912

303دبلومالحويجة31383كركوكذكرانمار احمد عبدالعزيز485431

304دبلومالحويجة31383كركوكذكراسماعيل خليل بشي 355675

305دبلومالحويجة31383كركوكذكرجاسم احمد فرحان198705

306دبلومالحويجة31383كركوكذكراسماعيل ابراهيم حديد500953

307دبلومالحويجة31383كركوكذكرالصديد حسن احمد203684

308دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا محمد خضن485749

309إعداديةالحويجة31383كركوكذكرقادر سورة رسول493596

310إعداديةالحويجة31383كركوكذكرطارق عبدالرحمن محمود355646

311إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد عبد حسن561116

312إعداديةالحويجة31383كركوكذكرثامر مطلك عبد485358

ن198980 ي عيدان حسي 
 
313إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالباف

314إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا طعمة دري  هم485456

315إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمروان احمد حمود479635

316إعداديةالحويجة31383كركوكذكرصالح علي حمد318906

317إعداديةالحويجة31383كركوكذكراثي  خالد شكر354264



318إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد يونس جبار485847

319إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعامر عبدهللا خضن393067

320إعداديةالحويجة31383كركوكذكراسعد عبدهللا عبدالحميد501090

321إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمصطفن حميد راشد479644

322إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي عادل عداي479901

1ماجستي الحويجة31383كركوكذكرصقر ابراهيم خليل485214

2ماجستي الحويجة31383كركوكذكروليد خلف محمد485200

ن485655 3ماجستي الحويجة31383كركوكذكراسماعيل هاشم حسي 

4ماجستي الحويجة31383كركوكذكرثائر محمد ابراهيم203781

5ماجستي الحويجة31383كركوكذكرفاروق حمود اسماعيل394040

6ماجستي الحويجة31383كركوكذكرخضن نجم عبدهللا146120

7ماجستي الحويجة31383كركوكذكرسعد عمار عويد148173

8ماجستي الحويجة31383كركوكذكروسام سطام غانم146946

9ماجستي الحويجة31383كركوكذكرمحمد خليل سحل198700

10ماجستي الحويجة31383كركوكذكرهاشم محمود محمد146160

11ماجستي الحويجة31383كركوكذكرماهر حسن محمد485538

12ماجستي الحويجة31383كركوكذكرسعد اسماعيل كامل145955

13ماجستي الحويجة31383كركوكذكرابراهيم عواد محمد485897

14ماجستي الحويجة31383كركوكذكرحازم حمادي عزيز393860

15ماجستي الحويجة31383كركوكذكرعماد رمضان حسن485781

16ماجستي الحويجة31383كركوكذكرراجح محمد ابراهيم148583

17ماجستي الحويجة31383كركوكذكريارس حسن محمد146875

18بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكروسام علي مرعي146424

19بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرزيدون كاظم ذياب146926

20بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرالحكم سهمي عبدهللا198908

ن485282 21بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعامر محمد حسي 

22بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخليل ابراهيم خليل485344

23بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي عبدالحميد حسن355340

24بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررمضان احمد داثان479699

25بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعدنان ابراهيم عزيز149611

26بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد خلف حسن354588

27بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرزياد عبدالنور محمد485480

28بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا اسماعيل حسن199148

29بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسبهان سطام غانم500959

30بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربارق عبدهللا اسود203743

31بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكروسام عبدهللا علي145656

32بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسن احمد خلف148812

33بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررجمان رمضان محمد354206

34بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد محمود شحاذة485632

35بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررعد حسن محمد485177

36بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهيثم حميد محمد415189

37بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفراس احمد جاسم392994

38بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخالد عبدالكريم محمود479716

39بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمروان بنيان محمد146197

40بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعد احمد حسن145978

41بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد عبدالنارص عبدهللا205898

42بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا حمد ادهام149631



43بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ابراهيم سليمان148036

44بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعامر عبود ادهام199086

45بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسامر حامد عبدهللا199090

46بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراكرم كامل عبد485653

47بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرزياد خلف محمد202445

48بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمار علي عبدهللا198699

49بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرماهر علي حميد355862

50بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمران احمد خلف198988

51بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد حسن محمد500998

52بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبد محمد مجيد485162

53بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربرهان ابراهيم غضبان146084

54بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريارس حمد عثمان202315

ن عبدهللا205993 55بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقيض حسي 

 علي ثالج149338
ن 56بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

57بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفهمي عدوان محمد198747

58بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد شاكر احمد198685

59بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرناظم صالح عويد148015

60بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكروسيم حمد حسن198648

61بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمود فاضل لفته147840

62بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمجيد ابراهيم احمد354646

63بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرضياء صالح احمد203824

64بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد راكان شالل485727

65بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعصام علي سعد354431

66بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكركامل عجم حمد485616

67بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعادل رشيد احمد198796

68بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحافظ عامر احمد485543

ن محمد203761 69بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسامي حسي 

ن355660 70بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعادل اسماعيل حسي 

71بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرادهم علي جاسم394572

72بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمر جاسم عزيز198839

ن145964 73بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرضياء ذياب حسي 

74بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم علي غانم198896

75بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرنصي  نجم عبدهللا146151

ن محمود501017 76بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربراك حسي 

77بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد خليل احمد148599

78بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرطه احمد زكري485568

ن485804 79بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمر هاشم حسي 

ي عواد جاسم148043
ن
80بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصاف

81بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرضياء ابراهيم عليوي199135

82بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحردان خلف خليفة485337

83بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرنارص احمد حمد485325

84بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقحطان دلف صالح147428

85بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد خليل ابراهيم485821

86بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد احمد محمد146984

87بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالفتاح ابراهيم صالح147850

88بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرواثق طلب خلف198728

89بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربارق زياد خلف558962



90بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمخلص عادل علي198639

ن485694 91بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعيس نارص حسي 

92بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسيف سعد خلف198949

93بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرماهر يحن  عزيز354579

94بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمظفر خميس احمد198827

95بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصالح درويش احمد205727

96بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمر احمد ابراهيم485630

97بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد خلف محمد485450

98بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد علي خلف485774

99بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخلف فارس عثمان354452

ن يوسف198812 100بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمثنن حسي 

ن عبدهللا سعيد198860 101بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرياسي 

ن محمد198773 102بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمود ياسي 

103بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربرهان جاسم حمود485094

104بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمؤيد ابراهيم احمد354875

ن ابراهيم199112 105بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكروسام حسي 

106بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرنوزاد علي محمد354519

107بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربالل فرحان عباس207177

108بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم محمد صالح485524

ي خليل فرحان485510
ن
109بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصاف

ن خلف199064 110بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد حسي 

111بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد فالح حسن198793

112بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد صبحي خلف485261

ن جياد مصطفن199243 113بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

114بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهيثم محمد خلف500993

115بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهيثم عبدهللا علي145664

ن485888 116بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقصي علي حسي 

117بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراثي  حمد عبدهللا146839

118بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفارس خليل ابراهيم500956

ن صالح198867 119بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد حسي 

120بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرماجد جاسم ماجد485641

ن145759 121بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرموفق بدر حسي 

122بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرميثم حديد رشيد485521

123بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعماد خلف محجوب485867

124بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرزيد خلف ابراهيم354544

ن145693 125بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفراس قحطان حسي 

126بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد عويد حسن207259

127بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسفيان صالح ابراهيم485114

128بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقيس عبدالكريم جاسم485216

129بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهيثم سامي خلف485353

ن عبدهللا198887 130بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد حسي 

131بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعيدان ابراهيم سليمان148000

132بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحامد محمد عطية146101

133بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد قاسم عبدهللا485638

134بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسيف شاوي خضن199099

135بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد عبدهللا عبد355530

 علي148500
136بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخلف خضن



137بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمار طارق عبدهللا198720

ن485613 138بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم حسن ياسي 

ن صبحي علي207180 139بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

140بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرايمن يونس جبار485838

141بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرنشاة ثامر مطلك485575

142بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد محمود عزيز202291

ن كامل عويد198667 143بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

144بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمود علي محمود148844

145بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمصطفن عبد رمضان147903

146بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصالح عبدهللا خليل354483

ن احمد207170 147بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد حسي 

148بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرادهم رعد خلف148887

149بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحامد عجم حمد485440

150بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحارصن حميد حسن211409

151بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم احمد فرحان146065

152بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهاشم عزيز علي148865

153بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفخري عويد علي485922

154بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعدون احمد حسن198724

155بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرشهاب احمد رمضان145553

156بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمار احمد حمد207068

157بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصباح عبدهللا تمر485807

158بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرانور صباح حميد148830

159بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعقيد محمود حسن485556

160بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرشاكر حسن عبدهللا500963

161بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعزمي عدوان محمد485434

162بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهيجل ابراهيم خلف354597

163بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمضن محمد عواد485816

164بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرامي  سعود محمود199253

165بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكروسام حمد حسن198671

166بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفواز صالح شالل203890

ن205743 167بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفالح علي حسي 

168بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحماد شهاب حميد485591

 علي199176
ن 169بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسام حسي 

170بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرشاكر محمد خلف147445

171بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمزاحم خليل ابراهيم485225

172بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسبهان صالح غانم205569

ن485304 173بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعمر جمال حسي 

174بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرطارق زياد خلف558961

ن148461 175بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربسام علي حسي 

ن احمد جاسم501076 176بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

177بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعد خلف خليل354532

178بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخلف عويد خلف354816

179بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرناهض نجم محمد485917

180بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد نارص خلف485828

181بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسن احمد حسن500995

ن محمد355219 182بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررياض حسي 

183بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا ابراهيم احمد354780



184بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررقيب غزاي عويد485269

185بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم نزهان محجوب354394

186بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقدامة خلف حسن501032

187بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربشار احمد عربيد485721

188بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسام سليمان خلف485130

189بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفراس عيس عبدالرزاق198873

ن149094 190بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعد ذياب حسي 

ن199220 191بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ابراهيم حسي 

192بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحمد ثامر حسن148188

193بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقاسم احمد خلف485174

194بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراسامة صالح غانم148087

195بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالرقيب احمد زكريا485432

196بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسامان فوزي محمود368688

ن485610 197بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفاروق هاشم حسي 

198بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربسام نصيف محمد354676

199بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم فارس عثمان354464

200بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعالء عدنان احمد501127

201بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراياد مجيد محمد199123

ي207189 202بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصفاء محمد غرنر

203بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمني  مرعي حسن146573

204بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريونس صبحي حسن202295

205بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرليث حسن احمد198737

206بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراسماعيل نايف محمد199192

207بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمهند علي جاسم146815

208بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعادل عبدالجبار طه485290

209بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعد كردي سكران199269

210بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمثنن محمد حميد203793

211بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريوسف سبهان بنيان355716

212بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسامي محمد احمد145791

213بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربراء عدنان محمد355013

214بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعد علي محمد485171

215بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخلف حسن عبدهللا523326

ن210395 216بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعالء بدر حسي 

217بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعزمي عيس محمد485422

218بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعدون محمد عبدهللا485664

219بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهاشم عامر جير368643

 علي147049
ن 220بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبداللطيف حسي 

221بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا عبدالرزاق حسن485598

222بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرجوزيف عبدالفتاح عبدهللا149255

ن جواد485277 223بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

224بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرليث ابراهيم سحل485874

225بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا ابراهيم صالح148573

226بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربرزان مصطفن عبدهللا148932

227بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد صباح نوري501071

228بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررافع محمد عيس149452

229بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمصطفن سهمي عبدهللا393041

230بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي خلف محمد248102



231بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحارس طارق يوسف147993

232بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكروسام احمد عدوان485563

233بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ابراهيم احمد146464

234بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسن علي خلف198833

235بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا احمد زكري485564

236بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد محمود حمد354126

237بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ابراهيم محمد485465

238بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرواثق احمد عيس149352

239بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمدلول حسن يوسف199143

240بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرابراهيم حسن شبيب485398

241بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرهشام عبدالمطلب احمد203773

ن رمضان485815 242بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ياسي 

243بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعامر صالح عبدالمجيد198505

244بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصفوان صالح سهمي485433

245بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعيس محمد ابراهيم485836

246بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالرزاق احمد عبدهللا148106

ن355422 247بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراياد عبدالمجيد حسي 

248بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسالم علي احمد148537

249بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرايمن علي جاسم146168

250بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا احمد ابراهيم198684

251بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربسام معيوف رمضان149276

ن احمد148122 252بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرقحطان حسي 

ن199274 253بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرنزهان احمد ياسي 

254بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد رميض عباس485855

255بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعيدان شبيب احمد199137

256بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربهاء فيصل شحاذة198806

257بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرلؤي مطلك عبد203863

258بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد عبدالقادر زينل485323

259بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد رمضان احمد203830

260بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكريوسف احمد زيدان485649

261بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرليث محمد صالح355544

262بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد صبحي خلف485844

263بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرفالح حسن اسماعيل355829

264بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد عبدهللا حمد199009

265بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمبارك نايف محمد149034

ن ابراهيم485811 266بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرزياد ياسي 

267بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرايمن محمود رمضان148452

268بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكررعد خليل فياض485827

269بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرميثاق حمد محمد148894

270بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمازن كاظم ذياب203811

271بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراحمد ابراهيم خليل485224

272بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصباح ثامر حسن147928

ن راكان شالل354568 273بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسي 

ن ابراهيم485349 274بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد حسي 

 علي485384
275بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالرحمن خضن

276بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد راكان شالل485729

277بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرثائر صالح حمد485164



278بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمد ابراهيم سليمان203708

279بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرليث جمعة علي485619

280بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكراركان احمد داثان479696

281بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرسعد عويد حمادة485644

282بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرضامن محمود ابراهيم485131

283بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحمود احمد خلف198784

284بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا محمد حمد354611

285بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدالمحسن خليل ابراهيم485885

ن عبدالعزيز485778 286بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

287بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي عبدهللا خلف485462

288بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكربدر شاكر فرحان485604

289دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا حامد عبدهللا149284

290دبلومالحويجة31383كركوكذكرصباح عبدهللا خلف146046

ن485628 291دبلومالحويجة31383كركوكذكرانمار ايوب ياسي 

292دبلومالحويجة31383كركوكذكرادريس خلف ابراهيم199032

293دبلومالحويجة31383كركوكذكروطبان بنيان محمد146548

294دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد خليل ابراهيم507333

295دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد ادريس عزيز145566

296دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد محمد اسود198817

297دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد عبدهللا عبدالمجيد149326

298دبلومالحويجة31383كركوكذكرمروان محمود عزيز203874

299دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد سامي نصيف424011

300دبلومالحويجة31383كركوكذكرعاصم دلي عباس355501

301دبلومالحويجة31383كركوكذكرزياد مهدي صالح485222

302دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد محمد سلمان198802

303دبلومالحويجة31383كركوكذكرخضن عبدالستار محمود198741

304دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد احمد خلف145722

305دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدالقادر عبدهللا محمد205879

ن392028 306دبلومالحويجة31383كركوكذكرثامر علي حسي 

307دبلومالحويجة31383كركوكذكرسيف اسماعيل حمد198695

308دبلومالحويجة31383كركوكذكرمانع حمزة جاسم485532

309دبلومالحويجة31383كركوكذكريوسف مشعان خلف485756

310دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد علي احمد148517

311دبلومالحويجة31383كركوكذكرروكان وطبان خلف485761

312دبلومالحويجة31383كركوكذكرعلي وطبان خلف485716

313دبلومالحويجة31383كركوكذكرالحكم ابراهيم عبدالمجيد145827

314دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسن خلف صالح198976

ن مدهللا147414 315دبلومالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

316دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد محمود منيف147969

317دبلومالحويجة31383كركوكذكرابراهيم مزاحم عبدالفتاح485441

318دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدالحكيم احمد علي485631

319دبلومالحويجة31383كركوكذكرعالء فيصل شحاذة198754

320دبلومالحويجة31383كركوكذكرعالء محمود محمد198920

321دبلومالحويجة31383كركوكذكرحميد مطر حسن148148

322دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد ابراهيم خليل146416

323دبلومالحويجة31383كركوكذكرمناع احمد محمد203883

324دبلومالحويجة31383كركوكذكرمعن حمزة جاسم485458



325دبلومالحويجة31383كركوكذكرعمار احمد خلف204609

ن485230 326دبلومالحويجة31383كركوكذكرنهاد محمد حسي 

327دبلومالحويجة31383كركوكذكرعماد ابراهيم محمود485374

328دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد حبيب حمد203758

ن485446 329دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدالقادر محمد حسي 

330دبلومالحويجة31383كركوكذكرمصطفن ثائر عبدالكريم485279

331دبلومالحويجة31383كركوكذكرعمار صالح جاسم354806

ن198883 332دبلومالحويجة31383كركوكذكركريم اسود حسي 

333دبلومالحويجة31383كركوكذكرحارث علي محمد485753

334دبلومالحويجة31383كركوكذكرهادي عويد سبع485542

335دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا خميس عبدهللا198764

ن198732 336دبلومالحويجة31383كركوكذكرصالح حسن ياسي 

337إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر ابراهيم طلب211309

338إعداديةالحويجة31383كركوكذكرصبحي شامل محمد485256

339إعداديةالحويجة31383كركوكذكراياد صباح علي485582

ن جاسم392711 340إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسن ياسي 

341إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد ابراهيم علي479853

ن عبدالكريم محمد210198 342إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

343إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا نجم رشيد479711

344إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد حارصن رمضان485825

345إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسعد خليل بشي 393344

346إعداديةالحويجة31383كركوكذكرفارس علي احمد479677

347إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعامر حميد علي205946

ن هالل205677 348إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعثمان ياسي 

ن يوسف205256 349إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخلف حسي 

350إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخلف احمد ابراهيم391900

351إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم جمال مزهر249227

352إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد صالح سهمي507263

353إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد صالح عيس485264

354إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخليل اسماعيل ابراهيم523318

355إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد عطاهللا حسن354057

356إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحارث جمعة جاسم485741

357إعداديةالحويجة31383كركوكذكرناطق صالح عبدهللا247673

ن ابراهيم485411 358إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

359إعداديةالحويجة31383كركوكذكرظاهر حميد حسن501003

360إعداديةالحويجة31383كركوكذكرناطق مشعان محمد211509

ن خلف211335 361إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

362إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحمدان عبدالنور محمد479791

363إعداديةالحويجة31383كركوكذكرغيث خليفة علي355598

ن مزهر عبدهللا507183 364إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

365إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد حماد صالح206377

366إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم خليل بشي 479662

367إعداديةالحويجة31383كركوكذكريامر حسن محمد210364

368إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسعد احمد نجم479921

369إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمثنن مرفوع محمد146182

370إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمظفر علي حسن507278

ن خطاب479702 371إعداديةالحويجة31383كركوكذكروالء حسي 



372إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم مشيوح عبدهللا211009

373إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد جمعة جاسم485487

374إعداديةالحويجة31383كركوكذكراسماعيل سفيان شبيب203723

ن محمود393733 375إعداديةالحويجة31383كركوكذكربركات حسي 

376إعداديةالحويجة31383كركوكذكرباسم عادل محمد198753

377إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد ياس خضن507190

378إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعماد عبود عيس392458

ي205852
 
ن شوف ي حسي 

 
379إعداديةالحويجة31383كركوكذكرشوف

380إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم حمد خلف207251

381إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي محمد عربيد479681

382إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم راكان شالل485718

383إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعدنان حسون ادهام207284

384إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالقهار عبدالرزاق محمد485763

 علي393221
ن 385إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد ياسي 

386إعداديةالحويجة31383كركوكذكرفراس مجبل علي485286

387إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد احمد خلف479882

388إعداديةالحويجة31383كركوكذكرايمن خلف محمد198677

389إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي عبدهللا حمود479706

390إعداديةالحويجة31383كركوكذكرميثم محمد خلف207059

ن عبدهللا205764 391إعداديةالحويجة31383كركوكذكراثي  حسي 

ن211201 392إعداديةالحويجة31383كركوكذكررساجالدين نارص حسي 

ن202374 393إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد احمد ياسي 

394إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر فوزي فرحان354047

395إعداديةالحويجة31383كركوكذكركاظم محمد ثابت479908

ن479733 396إعداديةالحويجة31383كركوكذكربرهان قحطان حسي 

397إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالكريم احمد علي485634

398إعداديةالحويجة31383كركوكذكرطارق برهو محمد392763

399إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسعد خلف حسن202464

400إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد سامي مجيد485402

401إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد حمادي عزيز485601

402إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي حسن خلف354837

403إعداديةالحويجة31383كركوكذكررائد جاسم محمد501119

 علي خلف210342
ن 404إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

ن خلف احمد500991 405إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

406إعداديةالحويجة31383كركوكذكرفراس عزيز حمد210126

407إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا حسن علي210377

408إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالرحمن ثامر مطلك485551

409إعداديةالحويجة31383كركوكذكرجهاد ماجد محمد507281

410إعداديةالحويجة31383كركوكذكرثائر قحطان محمد485424

411إعداديةالحويجة31383كركوكذكرموس محمد ابراهيم393193

412إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحازم ابراهيم احمد211436

ن148878  احسان ياسي 
413إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمصطفن

414إعداديةالحويجة31383كركوكذكروسام عبدالكريم احمد393681

415إعداديةالحويجة31383كركوكذكرقحطان جاسم حمود485084

416إعداديةالحويجة31383كركوكذكررائد جاسم حمد211463

417إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد عواد عبدالغفور479738

418إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد وطبان خلف485812



419إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد محمد احمد561373

420إعداديةالحويجة31383كركوكذكرناصح طارق يوسف202528

421إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد حميد عبدهللا205667

422إعداديةالحويجة31383كركوكذكرطارق علي محمد204936

423إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسن علي محمد479708

424إعداديةالحويجة31383كركوكذكررياض احمد عيس202451

425إعداديةالحويجة31383كركوكذكرضياء خليل محمد211416

426إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم خليل فرحان479728

427إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا حميد عبدهللا211040

428إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعواد هاشم عادل198629

429إعداديةالحويجة31383كركوكذكردحام ابراهيم خلف207049

430إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد عطاهللا حسن354070

431إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسجاد صباح عبدالكريم140690

432إعداديةالحويجة31383كركوكذكرزكريا يحن  سعيد253986

433إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسن كردي صالح205186

434إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمهيب شاوي خضن203855

435إعداديةالحويجة31383كركوكذكررشوان احمد عبدهللا149103

436إعداديةالحويجة31383كركوكذكريوسف وسام خلف479741

437إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر عبدهللا نجم485377

438إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا محمد خلف485395

439إعداديةالحويجة31383كركوكذكرصالح حمود حمد485072

440إعداديةالحويجة31383كركوكذكرفؤاد مؤيد خليل479640

441إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمهدي صالح ادريس146794

442إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحازم فاضل محمد485646

443إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا رجر جاسم561480

444إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد رشيد احمد501052

445إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد عبدهللا محمد501062

ن اسماعيل ابراهيم485666 446إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

ن ابراهيم عبدالمجيد145879 447إعداديةالحويجة31383كركوكذكرتحسي 

448إعداديةالحويجة31383كركوكذكرشهاب ابراهيم خلف146961

449إعداديةالحويجة31383كركوكذكرهمام حمد حسن210372

450إعداديةالحويجة31383كركوكذكرجمعة اسعد حمد210215

451إعداديةالحويجة31383كركوكذكروليد خالد حمد479671

452إعداديةالحويجة31383كركوكذكرداود سليمان محمد203803

453إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحمد محمود حبيب210360

454إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد عدنان محمد204917

ن محمد355046 455إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسام ياسي 

456إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمروان جاسم محمد485520

ن محمد210097 457إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعالء حسي 

458إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد ابراهيم احمد355267

 علي207149
ن 459إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

460إعداديةالحويجة31383كركوكذكرنور محسن حمد487713

461إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمهند بركات نايف202516

462إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخالد موفق احمد198447

ن محمد خلف202557 463إعداديةالحويجة31383كركوكذكرياسي 

464إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخالد عبدهللا اسود202518

ن سعيد501122 465إعداديةالحويجة31383كركوكذكرقدامة حسي 



466إعداديةالحويجة31383كركوكذكرالخضن ابراهيم سليمان211503

ن محمد479683 467إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

468إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالستار عبدهللا محمود202309

469إعداديةالحويجة31383كركوكذكرايمن خلف ابراهيم485151

470إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد حمد محمد205808

ن479898 471إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم محمد حسي 

472إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد علي خلف202363

473إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد لطيف محمد479825

474إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالستار يارس جير493574

ن479878 475إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد حسن ياسي 

476إعداديةالحويجة31383كركوكذكرفارس حمد محيميد207160

477إعداديةالحويجة31383كركوكذكربرزان شاكر محل81345

478إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد نصيف محمد479760

479إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحميد سعد حميد394608

480إعداديةالحويجة31383كركوكذكرصفوان عبدهللا ابراهيم203815

481إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد خلف محمد202469

482إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا عبيد حميد391942

483إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي عبدهللا عبد354026

ن210959 484إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد محمد حسي 

485إعداديةالحويجة31383كركوكذكرامجد حسن محمد205756

486إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعصام ابراهيم خليل479730

487إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسعدون محمد احمد485805

488إعداديةالحويجة31383كركوكذكرصهيب محمد غانم388774

489إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد تركي احمد198562

490إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد عبدالنور محمد479820

491إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعزيز حمود علي485674

492إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمنصور خالد خلف210983

493إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد غازي احمد485430

ن احمد394160 494إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

495إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد احمد حميد485614

496إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعويد محمد عويد485675

ن عويد مديد485722 497إعداديةالحويجة31383كركوكذكرامي 

498إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر خلف علي485213

499إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالملك وسام خلف210275

500إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا فالح حسن211318

501إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخالد شاكر فرحان485507

502إعداديةالحويجة31383كركوكذكرنجم عبدهللا محمد148914

503إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخلف عبدهللا خلف202436

504إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد قاسم عطية207200

505إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمصطفن جاسم محمد392087

506إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالنور جاسم محمد148484

507إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالكريم حسن صالح479703

508إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعماد مهدي صالح485218

509إعداديةالحويجة31383كركوكذكرشاكر مزاحم احمد479811

510إعداديةالحويجة31383كركوكذكريونس خلف محمد207300

511إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد حسن بكر391999

512إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا محمد علي393924



513إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد علي مهدي202564

514إعداديةالحويجة31383كركوكذكرفائز مهدي مصطاف210164

515إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمهند نجم عبدهللا507317

ن207229 516إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخالد اسود حسي 

517إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا نزهان محجوب485482

 فرحان علي198961
ن 518إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

519إعداديةالحويجة31383كركوكذكرنشوان عبدالنور محمد146091

520إعداديةالحويجة31383كركوكذكرالمع صبار حمد485196

521إعداديةالحويجة31383كركوكذكرزياد عويد حمادة479912

522إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي صالح منيف146606

523إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد حاج حمد199234

524إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد زياد خلف558960

525إعداديةالحويجة31383كركوكذكرباسم احمد خلف148920

526إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد صالح حميد210367

527إعداديةالحويجة31383كركوكذكرغافل محمد ابراهيم479690

528إعداديةالحويجة31383كركوكذكرامي  كامل صالح198763

529إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي محمود علو210108

530إعداديةالحويجة31383كركوكذكرغانم رفعت عبدهللا205221

ن202301 531إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعامر ذياب حسي 

532إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد عبدالفتاح عبدهللا205121

533إعداديةالحويجة31383كركوكذكركريم محمد عيس149489

534إعداديةالحويجة31383كركوكذكرقيض خليل محمد205472

535إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمود محمد عبدالحميد479928

536إعداديةالحويجة31383كركوكذكرصاحب عبدهللا حسن355092

537إعداديةالحويجة31383كركوكذكراوراس عطية احمد206923

538إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمجيد خلف محمد202467

539إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحازم نايف محمد148137

540إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسمي  محمود محمد198907

541إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعيس ابراهيم محمد147954

542إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد ابراهيم فرحان485341

 علي عواد479646
543إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمصطفن

ن محمد خليف203728 544إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

545إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر هاشم ادريس211423

546إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد عمر سالم210173

547إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا مشيوح عبدهللا479722

548إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمشعان ابراهيم سلمان205011

ن عبدهللا394485 549إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

550إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر عماد فرحان479759

551إعداديةالحويجة31383كركوكذكرشاكر محمود محمد485504

552إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمصطفن عدنان احمد507257

553إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا عيس عبدالرزاق501005

554إعداديةالحويجة31383كركوكذكرادريس عبدهللا سعيد206073

ن يوسف202499 هللا حسي  555إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخي 

556إعداديةالحويجة31383كركوكذكرهارون الرشيد عبدالجبار طه501109

557إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمروان محمد ابراهيم203695

558إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي محمد عزيز205840

559إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد عيدان عبدهللا354035



560إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي احمد خلف204662

ن394775 561إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسفيان علي حسي 

ن354908 562إعداديةالحويجة31383كركوكذكرامي  علي حسي 

563إعداديةالحويجة31383كركوكذكريونس فالح فتاح202576

564إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمهند جاسم محمد206179

565إعداديةالحويجة31383كركوكذكرزياد طارق بدري561482

566إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسعدون عبدالكريم محمود205286

567إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا مزهر عبدهللا500985

568إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالسالم وسام خلف211141

569إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحسن عبدهللا صالح392140

ن حديد394275 570إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد ياسي 

571إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمزهر ابراهيم خلف479848

572إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد هاشم محمود202411

573إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد خطاب حمد198936

574إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحمزة محمد عويد485557

575إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا عمر سالم210180

576إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي عبدهللا عيس205259

577إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي خلف حسن479687

578إعداديةالحويجة31383كركوكذكرنصار احمد حمد202470

579إعداديةالحويجة31383كركوكذكررائد موفق احمد210118

580إعداديةالحويجة31383كركوكذكرازاد محمد فرج210189

581إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا خضن خلف485626

582إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالعزيز ثائر طلب205548

583إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخالد خميس احمد204891

584إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر احمد حميد485684

585إعداديةالحويجة31383كركوكذكرساير خميس حمد479858

586إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسفيان عدنان محمد479684

587إعداديةالحويجة31383كركوكذكراديب محمود حسن479660

588إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعواد محمد محمود485534

589إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمهند رمضان محمد204869

590إعداديةالحويجة31383كركوكذكرقصي احمد محمد202424

591إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمصطفن محمد سليم207273

592إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد رجر جاسم394651

593إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحميد صالح حميد205361

594إعداديةالحويجة31383كركوكذكرليث خليفة علي479874

595إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسامي محمد ابراهيم211223

ن فاضل جليل198735 596إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

597إعداديةالحويجة31383كركوكذكرقاسم عبدهللا سعد479752

598إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحسن عيس عبدالرزاق485618

599إعداديةالحويجة31383كركوكذكرشاكر عبدهللا سعيد202403

600إعداديةالحويجة31383كركوكذكرجاسم محمد عزيز393603

601إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد خليل ابراهيم393388

ن479756 602إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر بدر حسي 

ن رمضان485819 603إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمود ياسي 

604إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمهند خميس حمد485219

605إعداديةالحويجة31383كركوكذكرضياء احمد محمد205516

606إعداديةالحويجة31383كركوكذكرنظام حمد حسن210992



607إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا عدنان ابراهيم202346

608إعداديةالحويجة31383كركوكذكريونس علي محمد249126

609إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمود حميد راشد561489

ن479695 610إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد علي حسي 

ي محمود حبيب211481
611إعداديةالحويجة31383كركوكذكرراصن

612إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعامر حسن عبدهللا507243

613إعداديةالحويجة31383كركوكذكربارق طلب خلف354275

614إعداديةالحويجة31383كركوكذكرطارق زياد حسن211496

615إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد اسماعيل حمد479795

616إعداديةالحويجة31383كركوكذكرضياء عدنان احمد507170

617إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعارف عزيز احمد210209

618إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد علي ابراهيم145849

ن393788 619إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد اسماعيل حسي 

620إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد سعود محمود202321

ن ضعن354424 621إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد ياسي 

622إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعماد بهجت نمر211121

623إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمود صالح ابراهيم485165

624إعداديةالحويجة31383كركوكذكرنبهان دلف صالح211184

ن ابراهيم خلف485560 625إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

626إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا كردي صالح210352

627إعداديةالحويجة31383كركوكذكراسماعيل يحن  عزيز501033

628إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم حازم صالح393114

ن ابراهيم205399 629إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر ياسي 

630إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدالكريم صالح حمود485849

631إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا عبدالخالق سلطان393639

632إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعدنان محمد حسن479650

633إعداديةالحويجة31383كركوكذكرفاروق خليل ابراهيم507213

634إعداديةالحويجة31383كركوكذكريوسف علي خلف205635

635إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسفيان ادهم صالح479720

636إعداديةالحويجة31383كركوكذكرصباح حسن طاهر485294

637إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعثمان محمد حسن210256

638إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم عبدهللا حمد205161

ي عبدهللا253917
ام دانن ن 639إعداديةالحويجة31383كركوكذكرالي 

ن دبو253966 640إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر ياسي 

641إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم عبدهللا ابراهيم205502

642إعداديةالحويجة31383كركوكذكرتيسي  جواد كاظم485141

643إعداديةالحويجة31383كركوكذكراياد يعرب ياس248582

ن محمود سعيد479675 644إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

645إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسالم مطر حسن146828

ن210241 646إعداديةالحويجة31383كركوكذكرطارق خلف حسي 

647إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر علي حسن211054

648إعداديةالحويجة31383كركوكذكرشاكر عويد خلف202437

649إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي عبدهللا حسن354188

650إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا نوري حبيب479832

651إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا احمد ابراهيم148267

652إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد محمد حميد479751

ن هالل354790 653إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعدنان ياسي 



654إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي فارس عثمان206400

655إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد عبد خضن500977

ي207267
 
ن شوف 656إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد حسي 

657إعداديةالحويجة31383كركوكذكرشاهر ناظم شاهر148820

658إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعمر نوري حبيب479868

659إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم خلف علي479656

660إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسفيان عباس عيس249206

661إعداديةالحويجة31383كركوكذكرجالل طه عبدالواحد210384

662إعداديةالحويجة31383كركوكذكرهاشم عويد وسمي485562

663إعداديةالحويجة31383كركوكذكرزيد خلف عبدالعزيز507202

664إعداديةالحويجة31383كركوكذكريارس مشتاق حمد146730

 علي فتاح392053
ن 665إعداديةالحويجة31383كركوكذكرحسي 

666إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد سبهان بنيان355794

667إعداديةالحويجة31383كركوكذكرهديب حمد حسن479654

668إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد فالح حسون148784

669إعداديةالحويجة31383كركوكذكرنزهان احمد عدوان479887

670إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد جمعة عبدهللا485872

671إعداديةالحويجة31383كركوكذكرسمي  امي  عزالدين253910

672إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا محسن حمد485204

673إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد كريم احمد471978

674إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمحمد محمود حماد485474

675إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخطاب حميد عبدهللا211172

676إعداديةالحويجة31383كركوكذكرترك سعد احمد247805

 علي485597
ن 677دكتوراهالحويجة31383كركوكذكرهاشم حسي 

678ماجستي الحويجة31383كركوكذكرعبدهللا حسن مرعي354199

679بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي بكر عبيد401772

680بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرخالد رمضان حسن198549

681بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرمحسن عبدهللا محمد485283

ن عبدهللا حمد199171 682بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرياسي 

683بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرحسن خلف عيس199248

684بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرصادق حمود اسماعيل394205

ن198658 685بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا سعد حسي 

686بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعزيز ابراهيم علي149426

ي رحيم485580 687بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكرعلي صير

688بكالوريوسالحويجة31383كركوكذكروسيم احمد طه134723

689دبلومالحويجة31383كركوكذكرجمعة جاسم محمد485981

690دبلومالحويجة31383كركوكذكرجمعة خلف سالمة198808

ن148028 691دبلومالحويجة31383كركوكذكراحمد خلف حسي 

692دبلومالحويجة31383كركوكذكرطارق كاظم علي199242

693دبلومالحويجة31383كركوكذكرشاكر محمود حسن148317

694دبلومالحويجة31383كركوكذكرعبدهللا احمد عمر146309

695دبلومالحويجة31383كركوكذكرجاسم محمد فارس199095

696دبلومالحويجة31383كركوكذكرمجبل ابراهيم علي145905

697دبلومالحويجة31383كركوكذكرمهند محمد رحيم485329

ن مطر حسن148254 698دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسي 

699دبلومالحويجة31383كركوكذكرمشعان حسن محمد203894

700دبلومالحويجة31383كركوكذكرسعدي عبدالرحمن عبداللطيف471516



701دبلومالحويجة31383كركوكذكرماجد محمد صالح485571

702دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسن عبدهللا حمادة149113

ن صالح145580 703دبلومالحويجة31383كركوكذكرصدام حسي 

 ابراهيم علي198848
ن 704دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسي 

705دبلومالحويجة31383كركوكذكررعد خلف علي203754

706دبلومالحويجة31383كركوكذكرعلي حسن صالح392277

 علي فارس485623
ن 707دبلومالحويجة31383كركوكذكرحسي 

708دبلومالحويجة31383كركوكذكرعماد خلف عبدهللا501059

709دبلومالحويجة31383كركوكذكرابراهيم محيميد مصطفن485513

ن صالح485719 710دبلومالحويجة31383كركوكذكرعلي حسي 

711دبلومالحويجة31383كركوكذكرنوري خلف علي146556

712دبلومالحويجة31383كركوكذكردخيل ابراهيم دخيل146476

713دبلومالحويجة31383كركوكذكرمحمد جاسم محمد146594

714دبلومالحويجة31383كركوكذكررياض قاسم عبد140631

ن202439 715إعداديةالحويجة31383كركوكذكرمعد عادل حسي 

716إعداديةالحويجة31383كركوكذكراحمد حمد عبدهللا473686

717إعداديةالحويجة31383كركوكذكرصباح عبدالرحمن عبداللطيف485416

718إعداديةالحويجة31383كركوكذكراياد ابراهيم جاسم207221

719إعداديةالحويجة31383كركوكذكرماهر ابراهيم عطية206915

720إعداديةالحويجة31383كركوكذكرعلي محمد خلف198693

721إعداديةالحويجة31383كركوكذكرابراهيم حمود عبدهللا500966

722إعداديةالحويجة31383كركوكذكرشحاذة عبدهللا حسن485518

723إعداديةالحويجة31383كركوكذكرخليل ابراهيم سليمان199257

724إعداديةالحويجة31383كركوكذكرجمعة جير سالم485444

725إعداديةالحويجة31383كركوكذكرفرحان عبدهللا شبيب479836

1ماجستي الحويجة31383كركوكأننىابتهال صالح هزيم485578

2ماجستي الحويجة31383كركوكأننىارساء عبدهللا ابراهيم507355

3بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىابتسام حواس صالح149733

4بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىعلياء ابراهيم فهد558995

5بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىهدى حمد محمود485931

6بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىهدى احمد جاسم354302

7بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىسوزان نوري خلف439785

8بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىعهود شيت احمد485942

9بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىعبي  عبدهللا عبد491983

ن حسن354413 10بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىضفاف حسي 

11بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىسعاد عباس جاسم485600

شهال فرج ولي140950
12دبلومالحويجة31383كركوكأننى

ندوة عدنان علي149762
13دبلومالحويجة31383كركوكأننى

14دبلومالحويجة31383كركوكأننىفاطمة محمد عبد354708

15دبلومالحويجة31383كركوكأننىمريم جاسم عزيز145684

16دبلومالحويجة31383كركوكأننىايمان عبدالقادر زينل485939

17دبلومالحويجة31383كركوكأننىسارة عبدهللا حسن354404

ى سمي  برع559010 18دبلومالحويجة31383كركوكأننىبرسر

19دبلومالحويجة31383كركوكأننىبلسم محمد خلف145611

20دبلومالحويجة31383كركوكأننىوالء عبدالعزيز محمود500974

21إعداديةالحويجة31383كركوكأننىسوزان محمد احمد354292

ن عبدي210334 ة حسي  22إعداديةالحويجة31383كركوكأننىامي 



23إعداديةالحويجة31383كركوكأننىايمان خليل ابراهيم355364

24إعداديةالحويجة31383كركوكأننىخولة برجس علي485319

25إعداديةالحويجة31383كركوكأننىهاجر عماد فرحان479746

1بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىفضة عبدهللا عيدان500881

2بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىجميلة مزهر عاصي354765

3بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىعبي  عادل محمد485935

4بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىانصاف خضن حسن354700

ازهار سامي خلف354349
5بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننى

6بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىحنان جمعة صير485596

7بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىمها منشد شاهر354741

8بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىايمان ثابت حمد140948

9بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىرهام فالح فتاح149071

ن حسن354385 10بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىهدى حسي 

11بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىمريم حميد عبدهللا149519

12بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىمروى حسن ابراهيم145986

13بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىنعيمه منشد شاهر354746

ميامي مجبل محمد146937
14بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننى

15بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىابتهال فالح فتاح149553

16بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىرانيا محمد عبدهللا354755

17بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىانغام عبدالقادر زينل485938

18بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىحنان محمد احمد485195

19دبلومالحويجة31383كركوكأننىمها عبدهللا ابراهيم485501

20دبلومالحويجة31383كركوكأننىبنان احمد تيك404199

21دبلومالحويجة31383كركوكأننىعاتكة عامر عبدالواحد198965

22دبلومالحويجة31383كركوكأننىشيماء محمد خلف198893

23دبلومالحويجة31383كركوكأننىرؤى فالح حسن145924

24دبلومالحويجة31383كركوكأننىنادية جير سالم392380

شيماء سامي خلف392329
25إعداديةالحويجة31383كركوكأننى

26إعداديةالحويجة31383كركوكأننىفرحة فالح حسن210285

27إعداديةالحويجة31383كركوكأننىوسام عواد شويش202459

28إعداديةالحويجة31383كركوكأننىانوار احمد عبد202304

ميسم سامي بكر202316
29إعداديةالحويجة31383كركوكأننى

30إعداديةالحويجة31383كركوكأننىرسى محمد خلف485350

ى عبدهللا عبدالمجيد202334 31إعداديةالحويجة31383كركوكأننىبرسر

ن203703 32إعداديةالحويجة31383كركوكأننىشبح قحطان حسي 

33إعداديةالحويجة31383كركوكأننىاسماء حسن ابراهيم501066

ن485071 34إعداديةالحويجة31383كركوكأننىسندس هاشم حسي 

35إعداديةالحويجة31383كركوكأننىسلوى نعمة عبدهللا485170

36إعداديةالحويجة31383كركوكأننىبيجية عبدالنور محمد205144

37إعداديةالحويجة31383كركوكأننىشيماء فالح حسن211345

ن394315 38إعداديةالحويجة31383كركوكأننىميناء صدام حسي 

39إعداديةالحويجة31383كركوكأننىاخالص يارس جير493579

40إعداديةالحويجة31383كركوكأننىدموع احمد حميد485588

41إعداديةالحويجة31383كركوكأننىميناء حمد حسن202297

42إعداديةالحويجة31383كركوكأننىسارة جاسم عزيز354366

43إعداديةالحويجة31383كركوكأننىعدن مشعل شويش485330

44إعداديةالحويجة31383كركوكأننىهجران رمضان محمد393536



45إعداديةالحويجة31383كركوكأننىفرحة ابراهيم احمد211445

46إعداديةالحويجة31383كركوكأننىعذراء قاسم محمد354640

رؤى حمزة علي248170
47إعداديةالحويجة31383كركوكأننى

ن392400 سناء سامي حسي 
48إعداديةالحويجة31383كركوكأننى

49إعداديةالحويجة31383كركوكأننىاسماء عامر عواد211377

50إعداديةالحويجة31383كركوكأننىارساء محمد خلف211471

51إعداديةالحويجة31383كركوكأننىزهراء قاسم محمد211261

52إعداديةالحويجة31383كركوكأننىهبه سليم خماس354101

53إعداديةالحويجة31383كركوكأننىاية محمد خلف507247

54إعداديةالحويجة31383كركوكأننىشهد ماجد احمد202488

55إعداديةالحويجة31383كركوكأننىشجن احمد حسن211295

56إعداديةالحويجة31383كركوكأننىاسيا عبدالخالق سلطان145599

ق حمد احمد479742 57إعداديةالحويجة31383كركوكأننىاستير

ن محمد211430 58إعداديةالحويجة31383كركوكأننىمديحة حسي 

59إعداديةالحويجة31383كركوكأننىرويدة فالح حسن202509

60إعداديةالحويجة31383كركوكأننىرويدة اسماعيل عبدهللا202319

61إعداديةالحويجة31383كركوكأننىايات رمضان محمد354079

ن485232 مروة علي حسي 
62إعداديةالحويجة31383كركوكأننى

63إعداديةالحويجة31383كركوكأننىشيماء عبدهللا عبد354113

ن485593 ميامي علي حسي 
64إعداديةالحويجة31383كركوكأننى

65إعداديةالحويجة31383كركوكأننىمنار احمد حميد501024

66إعداديةالحويجة31383كركوكأننىريم ناظم شاهر203748

67إعداديةالحويجة31383كركوكأننىداليا عزيز احمد211238

68إعداديةالحويجة31383كركوكأننىرنا احمد يوسف205489

69إعداديةالحويجة31383كركوكأننىمريم محمود عبدالرزاق485585

اسيل سامي عزيز205101
70إعداديةالحويجة31383كركوكأننى

71إعداديةالحويجة31383كركوكأننىسماهل حمد احمد479808

72إعداديةالحويجة31383كركوكأننىهناء نواف محمد210268

ن485241 73إعداديةالحويجة31383كركوكأننىنبا هاشم حسي 

74إعداديةالحويجة31383كركوكأننىغسان كامل خلف485363

75بكالوريوسالحويجة31383كركوكأننىاالء اسعد طه97209

76دبلومالحويجة31383كركوكأننىدالل رشيد مساهر355410

77إعداديةالحويجة31383كركوكأننىساره يونس صالح491037

78إعداديةالحويجة31383كركوكأننىانوار احسان احمد354730

1ماجستي داقوق11384كركوكذكربيستون عادل علي427848

2ماجستي داقوق11384كركوكذكرشورش خان محمد احمد428888

ن حسيب428767 3ماجستي داقوق11384كركوكذكرسالم ياسي 

4ماجستي داقوق21384كركوكذكرغازي محمود علي217948

5دبلوم عاليداقوق21384كركوكذكرتوانا خوادا شكور218063

6دبلوم عاليداقوق21384كركوكذكرهيمن شكور رشيد222906

7دبلوم عاليداقوق21384كركوكذكرهارون صابر رشيد215559

8بكالوريوسداقوق11384كركوكذكررعد زائر علي241274

9بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسنكر منديل خورشيد427560

10بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراحسان ميكائيل حميد219349

11بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعبدهللا احمد عبد488207

12بكالوريوسداقوق11384كركوكذكركاوة صبحي عباس241335

ن488275 13بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعدالت سعيد امي 



ي كريم جادر241328 14بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرناجر

15بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحيدر علي اصغر اسد241130

16بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرجمعة عساف عبدهللا215768

17بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمزاحم شاكر مدحت215742

18بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسعد جمعة محمود217102

19بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراراس عبدالقادر مجيد506998

20بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد عادل فخرالدين216066

21بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحسن علي اصغر اسد213998

ن425032 ن امي  22بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعلي حسي 

23بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرفهمي سعيد محمد215396

24بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرهيمن جالل جبار218404

ن فتاح محمود215776 25بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحسي 

ن442340 26بكالوريوسداقوق11384كركوكذكررزكار جمعة امي 

27بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعباس قاسم علي215538

28بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمهدي عباس اسد215786

29بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعامر جالل شكور442674

30بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرفرحان عابدين وحيد241265

31بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعلمدار احمد جمعة218540

ن فتاح احمد442623 32بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحسي 

33بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرراعد ابراهيم حسن429348

34بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمظاهر عباس عسكر429233

 علي رضا427417
ن 35بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحسي 

36بكالوريوسداقوق11384كركوكذكربختيار سعيد صالح217030

37بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعباس محمد محمود424455

38بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرابراهيم رشيد خورشيد215216

ن حسيب214996 39بكالوريوسداقوق11384كركوكذكررسبست ياسي 

40بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمهدي صالح عبدهللا429144

41بكالوريوسداقوق11384كركوكذكركمال صفر صالح442189

42بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرازاد حميد قادر214992

43بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرادريس هجول صالح215408

44بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعماد فخرالدين جمعة442346

45بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهاشم عادل علي427713

ي275092
46بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعماد خدادوست تف 

47بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد ابراهيم رشيد214195

48بكالوريوسداقوق11384كركوكذكركوران زائر علي247337

49بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراسماعيل حسن شكور275195

50بكالوريوسداقوق21384كركوكذكردلي  خداكرم محمد241105

ن اسد429394 51بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحسن حسي 

52بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمهدي احسان خورشيد442111

53بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحميد محمد مجيد442183

54بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرديار محمد حسن428427

55بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهيمن ابراهيم مرزة428900

56بكالوريوسداقوق21384كركوكذكردانا خوادا شكور442018

57بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرهوشيار عبدالعزيز قادر218624

58بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعلي غازي احمد214204

59بكالوريوسداقوق21384كركوكذكريارس سعيد هادي241188

60بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرفالح صباح نضالدين427921



61بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرطه شكور محمد215405

62بكالوريوسداقوق11384كركوكذكربهمن ولي عباس241362

63بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرنبيل سليمان احمد442390

64بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرنهاد قاسم مهدي216232

هللا عبدهللا425432 65بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرتنيا خي 

ن عسكر217683 66بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراحمد حسي 

67بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعبد احمد عبد488211

68بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمنصور عزيز رستم216631

69بكالوريوسداقوق11384كركوكذكررسكوت رحمةهللا عبدهللا241292

70بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعدنان علي محمد214528

71بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمحمد نجم قادر462124

ن428299 72بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرصباح صالح حسي 

73بكالوريوسداقوق11384كركوكذكركمال فيضان فخرالدين518131

74بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسامان محمد خورشيد214953

75بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعامر فاضل زين العابدين442712

ن اسد442118 76بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحيدر حسي 

ن رضا428462 77بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمحمد حسي 

78بكالوريوسداقوق11384كركوكذكربرزان نامق محمد246634

79بكالوريوسداقوق11384كركوكذكررسمد رشيد عزيز429195

80بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرامي  سامي قنير442739

81بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرنزار نجات مكرم488173

82بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحسن فالح صالح428564

83بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراحمد سلمان عباس488185

84بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرباسم عبدالرحمن كمر442284

85بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرذوالفقار سلمان عباس442656

86بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرابراهيم خليل كامل518127

87بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمصلح عايد مطر488172

88بكالوريوسداقوق21384كركوكذكررائد فاضل عثمان275114

89بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمصطفن عبدالخالق محمد442335

ن214532 90بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراياد احمد حسي 

ي علي491507
91بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرنبيل تف 

92بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحيدر عبدالعزيز محمد218411

93بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعلي جودت حيدر506958

ن241510 94بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعباس فاضل سمي 

ن عباس مهدي506935 95بكالوريوسداقوق11384كركوكذكريالجي 

ن عبدهللا442288 ن امي  96بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرسمي 

97بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرزهي  طاهر قادر217274

98بكالوريوسداقوق11384كركوكذكربختيار بايز محمد214504

99بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرامجد محمد فخرالدين216075

100بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمريوان الياس رمضان428087

101بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسمي  سالم شكور507111

102بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهفال سالم شكور216174

ن صالح428609 103بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرضياء حسي 

104بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرهاوري اكير شكور215255

 علي428725
ن 105بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعالء حسي 

106بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرساالر محمد خورشيد442803

107بكالوريوسداقوق21384كركوكذكريوسف زكي حسن507112



108بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحسن محمد حسن428247

109بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحيدر صاحب محمود428548

110بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعامر شكور محمود214957

ن442496 111بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمهند احمد حسي 

ن218502 112بكالوريوسداقوق21384كركوكذكررائد حروش حسي 

113بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمالك حمد مهدي217725

114بكالوريوسداقوق21384كركوكذكريونس وسام صالح217655

ي215612
 
115بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحيدر عزالدين ساف

116بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرارشاد صابر رشيد215550

ن214897 117بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعقيل فاضل سمي 

118بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرزانيار رزكار كريم442597

119بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمروان علي عباس216383

120بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرزكي محمد عبد215142

121بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرنهرو محمد صابر215945

ن214404 122بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمؤيد احمد حسي 

123بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرزانا عزالدين فخرالدين428445

124بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمهدي جالل شكور428118

ن صالح ثابت428626 125بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحسي 

126بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعلي صباح حسن215568

127بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهاورى محمد محمود214746

128بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرخميس حميد الرب  ع488175

ان برهان محمود429132 129بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمي 

130بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرديار ظاهر بكر214661

ن صالح218334 131بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعبدهللا حسي 

132بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد نضالدين رمضان214374

133بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد اركان جالل213986

134بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراراز قاسم مجيد241428

135بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهةلكوت ناصح عثمان215147

136دبلومداقوق11384كركوكذكرناظم صالح الدين محمود214536

137دبلومداقوق11384كركوكذكرشوان عثمان فرج215585

138دبلومداقوق21384كركوكذكرابراهيم طه حماد241060

139دبلومداقوق11384كركوكذكرعباس خليل ابراهيم215387

140دبلومداقوق21384كركوكذكرعلي جمعة ابراهيم275096

141دبلومداقوق11384كركوكذكررضا احمد رضا214672

ن215430 142دبلومداقوق11384كركوكذكرعبدالسالم صمد سمي 

143دبلومداقوق21384كركوكذكرحميد ابراهيم علي218372

ن اكرم موس275145 144دبلومداقوق11384كركوكذكريالجي 

145دبلومداقوق21384كركوكذكررميض صبح يوسف275106

146دبلومداقوق21384كركوكذكرعلي عبدهللا مرتصن488193

147دبلومداقوق11384كركوكذكرزهي  علي شاكر428314

148دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمود طاهر رضا215418

149دبلومداقوق11384كركوكذكرنجات عساف عبدهللا215720

ن سلمان اسماعيل218552 150دبلومداقوق21384كركوكذكرحسي 

151دبلومداقوق21384كركوكذكرعلمدار عباس علي275133

152دبلومداقوق11384كركوكذكرزمان محمود فخرالدين275141

153دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد قاسم اكير488170

154دبلومداقوق21384كركوكذكرفاضل شكر صالح218454



155دبلومداقوق21384كركوكذكرسالم شكر محمود218499

156دبلومداقوق21384كركوكذكرفالح محمدعلي رضا215857

157دبلومداقوق11384كركوكذكرمريوان محمود مجيد216991

158دبلومداقوق11384كركوكذكرهيمن شكور عباس216420

159دبلومداقوق21384كركوكذكراياد خليل ابراهيم241231

ن حسن215744 160دبلومداقوق11384كركوكذكريوسف حسي 

161دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد رشيد محمد488243

162دبلومداقوق11384كركوكذكرفندي محمدغريب عزيز275164

163دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمود محمد محمود427390

164دبلومداقوق11384كركوكذكرجمال مظهر نجم215873

165دبلومداقوق21384كركوكذكربدر اسماعيل خضن241214

166دبلومداقوق21384كركوكذكرجاسم عبدهللا زعرب241052

ي حبيب مجيد428107 167دبلومداقوق11384كركوكذكرناجر

168دبلومداقوق21384كركوكذكررسمد خوادا شكور442026

يف214788 169دبلومداقوق11384كركوكذكرفارس قادر رسر

170دبلومداقوق21384كركوكذكرعباس عبدالكريم جالل241173

يف محمد506951 171دبلومداقوق21384كركوكذكراحسان رسر

172دبلومداقوق21384كركوكذكرعباس غريب محمد241244

173دبلومداقوق21384كركوكذكررعد حميد رستم219278

174دبلومداقوق11384كركوكذكرمهند محمد فليح488200

175دبلومداقوق21384كركوكذكرعدنان روبتان رستم488236

176دبلومداقوق11384كركوكذكرابراهيم حسن شكور215601

177دبلومداقوق11384كركوكذكرنوري درويش احمد216561

178دبلومداقوق21384كركوكذكرناظم مبارك سعيد442780

ن214792 179دبلومداقوق11384كركوكذكرعاصي منصور حسي 

180دبلومداقوق21384كركوكذكرفارس احمد حميد241256

181دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد احمد مجيد214905

182دبلومداقوق21384كركوكذكرادريس عادل رحمه هللا215492

183دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد باقر كاظم215118

184دبلومداقوق21384كركوكذكرمهند سعيد هادي241204

185دبلومداقوق21384كركوكذكرعلي شكور صالح217931

186دبلومداقوق11384كركوكذكرشاكر حسن احمد241301

187دبلومداقوق11384كركوكذكرسمي  نريمان فخرالدين214863

188دبلومداقوق11384كركوكذكربرهان محمود عبدالرحمن429124

ن عيس488210 189دبلومداقوق21384كركوكذكرهشام حسي 

190دبلومداقوق11384كركوكذكروشيار عاصي احمد215186

191دبلومداقوق21384كركوكذكرنوري محمود مرهون215398

192دبلومداقوق11384كركوكذكرعدنان مصطفن حسن429368

193دبلومداقوق21384كركوكذكرراشد عبدهللا محمود215202

194دبلومداقوق11384كركوكذكرارجمند مظهر خوادا442192

ن442211 195دبلومداقوق11384كركوكذكرطالب غالب حسي 

196دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد رفعت مدحت215837

197دبلومداقوق11384كركوكذكرعلي عمر رشيد241069

وان حويز قادر442358 198دبلومداقوق21384كركوكذكرسي 

199دبلومداقوق21384كركوكذكرجابر محمد قادر427307

200دبلومداقوق21384كركوكذكرنادر نارص محمد218062

201دبلومداقوق11384كركوكذكرهشام مظهر سالم215001



202دبلومداقوق21384كركوكذكرمرتصن عباس اسد215450

203دبلومداقوق11384كركوكذكريادكار ظاهر بكر214618

204دبلومداقوق21384كركوكذكرمهند زوراو مرزة215268

ي428585
205دبلومداقوق21384كركوكذكرسيف محمد نف 

هللا محمود442349 206دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد خي 

207دبلومداقوق11384كركوكذكرعلي كاوز شكور241284

 علي488264
ن 208دبلومداقوق21384كركوكذكرصفاء حسي 

209دبلومداقوق21384كركوكذكرخضن محمد صديق506954

210دبلومداقوق11384كركوكذكرامجد جمال جالل491559

211دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد كريم ولي442718

212دبلومداقوق11384كركوكذكروجدي زاهر قادر429209

ي442401
 
213دبلومداقوق21384كركوكذكرزين العابدين عزالدين ساف

214دبلومداقوق11384كركوكذكرشهاب احمد محمد215726

215دبلومداقوق11384كركوكذكرسامر سالم شكور214612

216دبلومداقوق11384كركوكذكروشيار محمدرشيد كريم275156

يف428525 217دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد جبار رسر

218دبلومداقوق11384كركوكذكرعمر محمود شكر215130

219دبلومداقوق11384كركوكذكراراز حويز خورشيد214558

220دبلومداقوق11384كركوكذكررنجه نور الدين محمود214523

221دبلومداقوق11384كركوكذكرمسعود عادل احمد427636

222دبلومداقوق21384كركوكذكرضياء حمود جاسم218390

223دبلومداقوق11384كركوكذكرهيمن الياس رمضان428283

224دبلومداقوق11384كركوكذكراحمد برهان احمد491516

225دبلومداقوق11384كركوكذكرريباز محمد صبحي214116

226دبلومداقوق21384كركوكذكررزكار اسماعيل خضن275178

 علي محمد214654
227دبلومداقوق11384كركوكذكرمصطفن

228دبلومداقوق11384كركوكذكراحمد نضالدين رمضان215162

229دبلومداقوق11384كركوكذكراسعد كريم محيالدين214636

230دبلومداقوق21384كركوكذكرمؤيد انور علي442092

231دبلومداقوق21384كركوكذكرموفق خورشيد مهدي488216

232دبلومداقوق21384كركوكذكراكرم صالح مرهون223181

233دبلومداقوق21384كركوكذكرساالر احمد طه442699

234دبلومداقوق21384كركوكذكرعباس عبدالعزيز محمد218417

235دبلومداقوق21384كركوكذكرقيس محمدطالب شاكر218608

236دبلومداقوق11384كركوكذكرسيف هالل ابراهيم215354

237دبلومداقوق21384كركوكذكرعباس احسان خورشيد506953

238إعداديةداقوق11384كركوكذكرشهاب احمد شكور214800

ن حسن214976 239إعداديةداقوق11384كركوكذكرنجات حسي 

ن507109 240إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي جعفر حسي 

241إعداديةداقوق21384كركوكذكرعفيف ابراهيم عسكر216205

242إعداديةداقوق11384كركوكذكرخورشيد عزيز رمضان429101

ن488177 243إعداديةداقوق11384كركوكذكرعدنان علي امي 

244إعداديةداقوق11384كركوكذكرطارق كريم رشيد215869

245إعداديةداقوق21384كركوكذكرايوب ابراهيم كاظم506939

246إعداديةداقوق21384كركوكذكرعادل اكير علي رضا218090

247إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد قاسم صفر218611

248إعداديةداقوق11384كركوكذكرنورالدين جبار عزيز506961



249إعداديةداقوق11384كركوكذكرنارص سالم حسن216191

250إعداديةداقوق21384كركوكذكرعدمون محمدصالح نجمالدين491656

251إعداديةداقوق21384كركوكذكرصادق نجاة مصطفن442100

ن جمال كاظم442819 252إعداديةداقوق21384كركوكذكرحسي 

253إعداديةداقوق11384كركوكذكرهيمت رفعت حاتم215561

254إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد شكور محمد442790

255إعداديةداقوق11384كركوكذكرسامي حبيب كريم214486

ن275150 256إعداديةداقوق21384كركوكذكرعباس علي اكير حسي 

257إعداديةداقوق11384كركوكذكركامران ابراهيم رشيد214358

258إعداديةداقوق11384كركوكذكرصمد محمد ججان217122

259إعداديةداقوق11384كركوكذكرهمداد رشيد عزيز488198

260إعداديةداقوق11384كركوكذكرصبحي درويش احمد215059

261إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد محمود رمضان442670

262إعداديةداقوق11384كركوكذكرسالم صالح الدين محمود216157

263إعداديةداقوق21384كركوكذكرمجيد عزيز محمد218550

264إعداديةداقوق21384كركوكذكرسيار وسمي احمد429149

265إعداديةداقوق11384كركوكذكرئاريز عبدالقادر محمد442129

266إعداديةداقوق21384كركوكذكرهونر حاتم رمضان215990

267إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد وهاب ولي428642

268إعداديةداقوق11384كركوكذكرعماد نوزاد جعفر425341

269إعداديةداقوق11384كركوكذكرنوزاد علي محمد214329

270إعداديةداقوق11384كركوكذكرديار ناظم كريم541963

271إعداديةداقوق21384كركوكذكرحمزة عادل رشيد226886

272إعداديةداقوق11384كركوكذكرقصي محمد صالح215578

1بكالوريوسداقوق21384كركوكذكردلي  فيصل شاكر218058

2بكالوريوسداقوق11384كركوكذكركاوان شادان خورشيد214448

ن دليان442464 3بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراحمد حسي 

4بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعباس عبدالخالق عبدالرزاق215803

5بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهشام جمعة محمود216184

6بكالوريوسداقوق21384كركوكذكربدر محمود مزهر488262

7بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرصادق عثمان صابر513017

ن فائق429066 8بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعلي حسي 

9بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرقانع علي رضا428151

10بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهشام علي حيدر216589

11بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرسامان حويز قادر275189

12بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعباس محمد جمعة488248

13بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراحمد اركان جالل506932

14بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرلشكر لقمان اسعد442318

15بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعمار عماد محمود218443

16بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرهوزان حاتم رمضان218202

ي216051
17بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمصطفن عباس عونن

18بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحيدر بهرام جمعة218485

19بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمحمود حمزة قاسم217850

20بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرريباز قاسم احمد214138

21بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعبدالسالم عادل عبدالغفور429168

22بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمردان عبداللطيف صخيل427817

وان بكر قادر427369 23بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرشي 



24بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرنزهان سمي  مزهر488251

25بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراحمد علي داود487398

ن442067 ن ياسي  26بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراحمد حسي 

27بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسيف حاتم صالح518144

28بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسامان قابل كامل214974

29بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعلي حسن صالح428124

30بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرنامس مساهر صبح442384

31بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعبدالسالم شهاب احمد217952

32بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرشيفان محمد ازاد215221

33بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهةلو علي شكر215690

يف245328 ي رسر
انن 34بكالوريوسداقوق21384كركوكذكروليد جي 

35بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد لقمان عثمان214721

ن رضا216067 36بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراحمد حسي 

37بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراتيال محمد هادي227438

38بكالوريوسداقوق11384كركوكذكررسود ازاد رشيد214429

39بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمنذر عبدهللا ثابت227703

40بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعباس حميد احمد214341

41بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرابراهيم عباس اسعد442806

42بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرشاالو علي مسعود214307

43بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمصطفن عمر رشيد216845

وان واحد خليل214715 44بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسي 

 محمد قنير218179
45بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمصطفن

46بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد مجيد عبدل246728

47بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعبدالرحمن برهان محمود429116

48بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرسالم صعب مرفوع215287

49بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحسام جمال جالل218604

50بكالوريوسداقوق11384كركوكذكربرهم صالح احمد213969

51بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعايد محمد عبد442611

52بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمزاحم ثامر مرفوع216167

53بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرنبيل مهدي محمد218396

ن216937 ن امي  54بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد حسي 

55بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرهاوار عادل رحمه هللا219076

56بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرفريدون علي عبدالقادر427957

57بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراحمد خوابخش كريم506956

58بكالوريوسداقوق21384كركوكذكريوسف داود حسن218431

59بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعلي رفعت مسيب428958

60بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرادريس احسان ستار217407

61بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد فالح محمد214431

62بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد جمعة نجم215684

63بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراحمد خليل اسود488273

64بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحيدر علي بهجت215327

65بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرردام لطيف احمد218580

66بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعماد سليمان احمد245825

67بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراحسان عبدهللا رضا214309

 علي215764
ن 68بكالوريوسداقوق21384كركوكذكربيباك حسي 

69بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعدنان حمد هيجل402972

70بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرباسل صباح وهاب488238



71بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراحمد عمر رشيد216854

72بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهاوري عادل غفور246332

73بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرلقمان صباح رحيم425961

74بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد رافد جليل506937

75بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد سامي عبدالواحد214610

76بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرحيدر حمدي شكور428186

77بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمظفر جمال ملك216133

78بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعمار صالح خلف247381

79بكالوريوسداقوق11384كركوكذكررائد جمعة محمود216200

80بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرفراس صالح مرهون216057

81بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعباس نجم عبدهللا218592

82بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرشاهد خليل ابراهيم442299

هللا جبار217826 83بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراحمد خي 

84بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرطه سامي مجيد428981

85بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرصباح صالح توفيق514875

86بكالوريوسداقوق11384كركوكذكركاروان فرهاد خزعل214656

87بكالوريوسداقوق21384كركوكذكروريا زوراو مرزة218866

88بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرخالد محمد احمد217263

89بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعلي صالح ثابت442593

90بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعلي عبدحميد رشيد426022

91بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرسمي  محمود مزهر488260

92بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعبدالرزاق حاجم ظاهر210509

93بكالوريوسداقوق11384كركوكذكربشدار اركان غازي442124

94بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمصطفن سلمان عباس442709

95بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعيس صالح محمد215156

96بكالوريوسداقوق11384كركوكذكررائد فائق عمر216221

97بكالوريوسداقوق11384كركوكذكريوسف محمد احمد214689

98بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمي  عزالدين مجيد216248

99بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد رمضان محيالدين214521

100بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراسام ابراهيم مرزة214546

101بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهونر عادل علي217184

102بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحسن احسان ستار217414

103بكالوريوسداقوق21384كركوكذكريارس عواد حمودي427694

104بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراحمد عصام الدين عبدالسالم219254

105بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرديار جالل صادق247571

106بكالوريوسداقوق21384كركوكذكربه رهةم علي سعيد442269

107بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراحمد محمود صبحي219054

وان محمود427338 108بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهلكوت سي 

109بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعرفان ميكائيل حميد218602

110بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد نوري محمد442255

ن218471 111بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمهند طاهر امي 

112بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراري منصور حسن216282

113بكالوريوسداقوق21384كركوكذكربروا خوادا شكور217928

114بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسوارة طه محمد215674

115بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد فؤاد عثمان216360

ن عزالدين فخرالدين215233 116بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحسي 

117بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد صالح مجيد427574



118بكالوريوسداقوق21384كركوكذكررضا ابراهيم رضا215191

119بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراحمد صابر فتحي214717

120بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد فرمان عباس488272

121بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعمر ميكائيل حميد222248

122بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراحسان عريان موس216106

123بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهاوكار شالل نجم214924

ي214423
124بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمود جهاندار كيانن

125بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرأيوت فندي محمدغريب216902

126بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرسجاد صباح حسن518227

127بكالوريوسداقوق11384كركوكذكردزوار صالح محمود216218

128بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرامي  ازاد حميد214707

129بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمصطفن عباس علي اكير218342

130بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحبيب عريان موس216623

131بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعباس علي داود487411

132بكالوريوسداقوق21384كركوكذكردانا خليل ابراهيم215497

133بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد خوابخش كريم506912

134بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرثامر نايف عبيد488255

135بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمنيف خزعل مخلف488209

136بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرهيثم مجيد جميل245390

137بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهلو محمد محمود462370

138بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرنجاة محمد حكيم214052

139بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسوارة عباس رفعت215117

140بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرامي  ناظم فتاح214377

141بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهارون رشيد محمد442753

142بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرنشاة ناظم محمد216077

143بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرجمال مزهر شويش561135

144بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعالء عواد محود442547

145بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعلي عبدهللا عالوي222289

يف506949 146بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرابراهيم احسان رسر

147بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسبهان محمد هيجل442377

148بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرزياد طارق محمد513002

149بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرزياد طارق شاكر218055

ن عبدهللا رشيد442247 150بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحسي 

 علي217381
ن 151بكالوريوسداقوق11384كركوكذكراريان حسي 

152بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرقاسم رشيد محمد214584

153بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسيف لطيف زوراب214460

154بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمحمد عدنان خلف215480

155بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعبدهللا جمال هدايت214166

ن442734 156بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرصالح مطرود ياسي 

157بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرهيوا محمد ازاد215594

158بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرنهرو عسكر ابراهيم215636

159بكالوريوسداقوق11384كركوكذكردلشاد رسحد رفعت217138

160بكالوريوسداقوق11384كركوكذكردلي  محمد رحيم218400

161بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمحمد فاضل عبدالواحد218153

162بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمصطفن عباس سلمان218403

163بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحسن عزالدين فخرالدين216469

164بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحسن حسام محمود442763



165بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمصعب صالح ابراهيم506952

166بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراحمد صباح جعفر218586

167بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرخالد حميد محمدعلي245772

168بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد جواد محمد214468

169بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمصطفن رؤوف محمود507002

170بكالوريوسداقوق11384كركوكذكريوسف عمر صديق214694

171بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد ناظم حميد215694

172بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرجرجيس ميرس شهاب217896

ن442083 ن ياسي  173بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرنزهان حسي 

174بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد صالح محمد442351

175بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرفرحان عثمان جالل442685

176بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمهدي عباس غازي428822

177بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراوميد لقمان اسعد216183

178بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعدنان حمد دحام213959

179بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرهدايت مصطفن محمد218915

ي541964
ي تف 

180بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمصطفن هانن

181بكالوريوسداقوق11384كركوكذكريوسف دلي  ابراهيم442616

ن218072 182بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمحمد حسن سمي 

ن هاشم سلمان442706 183بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرحسي 

ن214442 184بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسامان علي امي 

185بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمنيف عيادة زين427466

186بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرمحمد عاصي محمد214449

187بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمحمد انور فرج218467

188بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرفرحان خلف عطية425921

كو منديل احمد241043 189بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرشي 

190بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرمحمد عبدالعزيز محمد218408

191بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرفيصل غازي غفور217176

192بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرسيف اركان جمعة217399

193بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرعلي لقمان مجيد215991

194بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرايثار احمد محمد245565

195بكالوريوسداقوق21384كركوكذكربندر محمود مزهر488258

196بكالوريوسداقوق21384كركوكذكرعلي حميد عكلة427671

197دبلومداقوق21384كركوكذكرصادق ذياب محمد488187

198دبلومداقوق11384كركوكذكرنارص صبحي درويش217219

199دبلومداقوق11384كركوكذكرامي  اديب محمد216930

200دبلومداقوق21384كركوكذكرعباس فاضل حسن218277

201دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد ازاد حميد428480

202دبلومداقوق11384كركوكذكرريباز عباس رفعت215108

203دبلومداقوق11384كركوكذكرهيثم صالح خلف216460

204دبلومداقوق11384كركوكذكرنشوان محمد احمد428946

ن214489 205دبلومداقوق11384كركوكذكركرميان عاصي حسي 

206دبلومداقوق11384كركوكذكرهاوري رمضان محيالدين214516

207دبلومداقوق21384كركوكذكرهيمن ازاد غالب215297

208دبلومداقوق11384كركوكذكرامانج عبدالخالق مجيد246275

209دبلومداقوق11384كركوكذكرعلي صالح علي442599

210دبلومداقوق11384كركوكذكرره وند احمد صديق215044

211دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد عبدالمجيد جمعة215364



212دبلومداقوق21384كركوكذكرعبدهللا نجات حكيم217951

213دبلومداقوق21384كركوكذكريوسف هجران محمد215622

ي عباس ولد428687
214دبلومداقوق11384كركوكذكروشن 

215دبلومداقوق11384كركوكذكرعلي اركان جالل506923

ن نعمان مجيد428928 216دبلومداقوق21384كركوكذكرحسي 

217دبلومداقوق21384كركوكذكرعباس ستار شكور215098

ن احسان ستار217423 218دبلومداقوق11384كركوكذكرحسي 

219دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد عاصي سالم427982

220دبلومداقوق11384كركوكذكراحمد باقر حسن214846

221دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد يشار علي215827

222دبلومداقوق11384كركوكذكرهياس ابراهيم هياس214535

223دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد علي جمعة218159

 علي مرهون230374
ن 224دبلومداقوق21384كركوكذكرحسي 

225دبلومداقوق11384كركوكذكريلماز عسكر مهدي216035

226دبلومداقوق21384كركوكذكرماجد فالح حسن218568

227دبلومداقوق11384كركوكذكرحسن باقر حسن214812

228دبلومداقوق11384كركوكذكركارزان مؤيد صابر427275

229دبلومداقوق11384كركوكذكرزهي  نظام مردان214156

230دبلومداقوق11384كركوكذكرجاالك صالح رستم442491

ي حميد216495 231دبلومداقوق11384كركوكذكرسه يوان حرنر

232دبلومداقوق11384كركوكذكرتيكوش بهمن ولي216932

233دبلومداقوق21384كركوكذكررسكوت هياس عبداله215599

ن محمد باقر218892 234دبلومداقوق21384كركوكذكرحسي 

235دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد رسدار علي217993

236دبلومداقوق21384كركوكذكرعهد احمد خلف218205

237دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد عدنان احمد218409

238دبلومداقوق11384كركوكذكرقاسم غريب محمد442801

239دبلومداقوق11384كركوكذكرزير عزالدين مجيد216259

240دبلومداقوق11384كركوكذكرزياد جهاد حميد214869

ن حسن219311 241دبلومداقوق21384كركوكذكرعباس حسي 

242دبلومداقوق11384كركوكذكرهزار لقمان جمعة214043

يف214629 243دبلومداقوق11384كركوكذكرسعد جبار رسر

244دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد مجيد صالح488189

245دبلومداقوق11384كركوكذكرمصطفن شمس الدين محمود518143

246دبلومداقوق11384كركوكذكردلشاد مجيد كريم215548

247دبلومداقوق11384كركوكذكرزياد ازاد رحيم214493

248دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد نجم عبدهللا216871

249دبلومداقوق11384كركوكذكرعبدالقادر صمد محمد217798

250دبلومداقوق11384كركوكذكرهاوري هيمت رفعت215975

ي218560
251دبلومداقوق21384كركوكذكرمعتصم ايدن تف 

252دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد عادل عبدالغفور429160

وان طه محيالدين214990 253دبلومداقوق11384كركوكذكرسي 

254دبلومداقوق21384كركوكذكرابراهيم خليل محمد218231

255دبلومداقوق11384كركوكذكركيالن بهجت حميد214859

256دبلومداقوق11384كركوكذكراحمد نظام مردان217665

257دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد كامل غائب218122

258دبلومداقوق21384كركوكذكرزياد طارق احمد217853



ن216113 259دبلومداقوق21384كركوكذكركارزان قادر حسي 

260دبلومداقوق11384كركوكذكرذوالفقار حسن رضا462340

261دبلومداقوق21384كركوكذكرنبيل اركان عاصي218049

262دبلومداقوق11384كركوكذكرشوان احمد صديق215194

263دبلومداقوق11384كركوكذكرعمر عادل احمد216448

264دبلومداقوق21384كركوكذكركاروان محمد جمعة429221

265دبلومداقوق21384كركوكذكررامي غائب رستم218429

266دبلومداقوق11384كركوكذكردلبند عمر علي442178

267دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد حبيب خورشيد442786

268دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد جبار مصطفن218546

269دبلومداقوق21384كركوكذكرماهر خلف سطام218387

270دبلومداقوق11384كركوكذكرعبدالعزيز عمر رشيد216862

271دبلومداقوق11384كركوكذكراحمد عادل عبدالغفور428874

272دبلومداقوق11384كركوكذكرشورش قادر محمد428255

273دبلومداقوق21384كركوكذكرفتحي محمد ابراهيم218593

274دبلومداقوق21384كركوكذكرسعد كامل غائب428743

ن بكر216801 275دبلومداقوق11384كركوكذكرعلي حسي 

276دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد جواد خماس216031

277دبلومداقوق11384كركوكذكرارسالن مظهر خوادا506948

ي462083
 
278دبلومداقوق11384كركوكذكرعباس علمدار ساف

279دبلومداقوق11384كركوكذكرمراد جهاد حميد214979

280دبلومداقوق11384كركوكذكرعلي اسماعيل عباس216579

281دبلومداقوق21384كركوكذكرعلي خليل علي442758

282دبلومداقوق21384كركوكذكراثي  سهيل جلوب218632

283دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد عثمان جالل428379

284دبلومداقوق21384كركوكذكرعباس قلندر عسكر241377

285دبلومداقوق11384كركوكذكراري محمد نوري214854

286دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد اركان عاصي216193

287دبلومداقوق11384كركوكذكرهيوا شكور محمود214947

288دبلومداقوق11384كركوكذكرضياء عبدالكريم مطر442241

289دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمود عماد حكيم217748

 علي حيدر216261
290دبلومداقوق11384كركوكذكرمصطفن

291دبلومداقوق11384كركوكذكرزهي  عبيد درويش442506

292دبلومداقوق11384كركوكذكركاروان نورالدين جبار428514

293دبلومداقوق11384كركوكذكروسام كاظم عبد214579

294دبلومداقوق11384كركوكذكرسالم سالم احمد214961

ن215159 295دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد رسي    ع جمي 

وان محمد احمد428938 296دبلومداقوق11384كركوكذكرشي 

297دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد نوزاد خليف223033

298دبلومداقوق21384كركوكذكراياد شاكر مدحت215536

299دبلومداقوق11384كركوكذكرحميد سامي مجيد428969

300دبلومداقوق11384كركوكذكروليد سالم ابراهيم246770

301دبلومداقوق11384كركوكذكراسو فتح هللا سعيد214016

302دبلومداقوق11384كركوكذكررزكار سليمان حسن214593

303دبلومداقوق11384كركوكذكراحمد اكرم موس214939

304دبلومداقوق11384كركوكذكرحسن فرمان رشيد216527

305دبلومداقوق21384كركوكذكررياض نومان محمد218280



306دبلومداقوق21384كركوكذكرطه صباح جعفر218581

307دبلومداقوق21384كركوكذكريوسف احمد رويتان428412

308دبلومداقوق11384كركوكذكربدر عبدالواحد كمر217249

309دبلومداقوق11384كركوكذكركنعان فرحان سعيد216894

310دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد نوزاد حميد214363

311دبلومداقوق11384كركوكذكرهوراز حبش رشيد214551

312دبلومداقوق11384كركوكذكرالزم محمد جمعة214569

ي217285
313دبلومداقوق11384كركوكذكرارام موس كيانن

314دبلومداقوق11384كركوكذكرطه عادل عثمان216337

315دبلومداقوق11384كركوكذكرعلي صباح رشيد214146

316دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد نعمت حميد218533

ي215507
317دبلومداقوق21384كركوكذكرفاروق رسحت بخسر

318دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد نوزاد ابراهيم428837

ن215023 319دبلومداقوق11384كركوكذكرعباس طه امي 

320دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد عارف مجيد218217

321دبلومداقوق21384كركوكذكرعلي صعب مرفوع215050

322دبلومداقوق11384كركوكذكرهزار جمال جالل424057

ن246294 323دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد ناظم حسي 

324دبلومداقوق21384كركوكذكرمريوان سالم احمد215458

325دبلومداقوق11384كركوكذكراحمد عبدهللا رضا215136

326دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد صباح رشيد214986

ن سلمان215331 327دبلومداقوق21384كركوكذكرحيدر حسي 

328دبلومداقوق11384كركوكذكرروند رضا احمد214464

329دبلومداقوق11384كركوكذكرديالن موفق رشيد217065

330دبلومداقوق21384كركوكذكرناظم حمد كاظم218183

331دبلومداقوق21384كركوكذكرعصام عبدالسالم وهاب217876

332دبلومداقوق11384كركوكذكراسماعيل عطية عالوي401042

ن هواس عباس428808 333دبلومداقوق11384كركوكذكرحسي 

334دبلومداقوق11384كركوكذكراحمد جاسم خورشيد506918

335دبلومداقوق11384كركوكذكرهاوري كامران صبحي215934

336دبلومداقوق21384كركوكذكرقصي ساالر مبارك488224

337دبلومداقوق11384كركوكذكرمحمد صالح محمدرشيد216389

338دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد علي شكور218516

339دبلومداقوق11384كركوكذكرريبوار كاظم ولي488213

340دبلومداقوق11384كركوكذكرهاوكار عثمان شكور428199

ن نزال216047 341دبلومداقوق21384كركوكذكرعلي حسي 

ن رمضان فرج491624 342دبلومداقوق11384كركوكذكرياسي 

يف احمد215894 343دبلومداقوق21384كركوكذكرمصطفن رسر

344دبلومداقوق21384كركوكذكرمحمد ميكائيل حميد218424

345دبلومداقوق11384كركوكذكررامي لطيف زوراب215814

346دبلومداقوق21384كركوكذكرطالل خميس قاسم215054

347دبلومداقوق11384كركوكذكرعلي هاشم سلمان442379

348دبلومداقوق21384كركوكذكرساالر فاضل حسن218308

349دبلومداقوق11384كركوكذكرروزكار محمود حسن429024

350دبلومداقوق11384كركوكذكرجاالك هاشم حسن442783

ن محمد يونس442108 351إعداديةداقوق11384كركوكذكريقي 

ي عجاج424899 352إعداديةداقوق21384كركوكذكرعزيز حضي 



353إعداديةداقوق21384كركوكذكرشاكر شامل هندي218841

 علي جمعة227541
354إعداديةداقوق21384كركوكذكرمصطفن

355إعداديةداقوق11384كركوكذكرسعد اياد محمد217087

356إعداديةداقوق21384كركوكذكريوسف اياد خليل219180

357إعداديةداقوق21384كركوكذكررامي زين العابدين عسكر218525

358إعداديةداقوق21384كركوكذكروسام جمال جبار219292

359إعداديةداقوق21384كركوكذكررباح كامل صكب229107

360إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد سعيد فتحاهلل214544

361إعداديةداقوق11384كركوكذكرهارون رشيد عزيز214174

362إعداديةداقوق11384كركوكذكرليث احمد ابراهيم491588

363إعداديةداقوق21384كركوكذكرنبيل صباح هادي429247

364إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي يونس ابراهيم223221

365إعداديةداقوق11384كركوكذكرايمن اركان جمعة214967

366إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد نجات عساف214933

ن سلمان219370 367إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد حسي 

368إعداديةداقوق21384كركوكذكرمراد نوري محمود227410

369إعداديةداقوق21384كركوكذكراياد حمود جاسم218738

370إعداديةداقوق21384كركوكذكرحامد نجم عبدهللا427607

371إعداديةداقوق11384كركوكذكرعمر محمد رشيد488197

372إعداديةداقوق11384كركوكذكرايمن اركان مجيد442531

373إعداديةداقوق11384كركوكذكرسوار سالم حميد425679

374إعداديةداقوق11384كركوكذكراميد مقداد رحيم246347

375إعداديةداقوق11384كركوكذكررسوت عمر محمد217236

376إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد محمد خورشيد442813

377إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد غيدان صديق216439

378إعداديةداقوق21384كركوكذكرسيف عباس احمد218215

379إعداديةداقوق21384كركوكذكرارشد عصام الدين عبدالسالم218620

380إعداديةداقوق11384كركوكذكرفاضل عباس خليل217547

381إعداديةداقوق11384كركوكذكرشاهو هواس ولد425394

382إعداديةداقوق11384كركوكذكرسامان نوري عباس427292

383إعداديةداقوق21384كركوكذكرظافر حميد ابراهيم491635

384إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد فالح محمد216269

385إعداديةداقوق11384كركوكذكراراس زين العابدين جالل425862

386إعداديةداقوق21384كركوكذكرحاتم عبد حموود462252

ن عادل عثمان216505 387إعداديةداقوق11384كركوكذكرياسي 

388إعداديةداقوق21384كركوكذكرعالء كاظم حمد462035

389إعداديةداقوق21384كركوكذكردياكو جالل شكر513013

390إعداديةداقوق11384كركوكذكركريم خوابخش كريم506957

391إعداديةداقوق11384كركوكذكرزانا محمد رشيد217011

392إعداديةداقوق21384كركوكذكراحمد عبدالكريم احمد227244

393إعداديةداقوق11384كركوكذكرهاوري علي هزاع216424

394إعداديةداقوق11384كركوكذكرمروان هواس ولد428787

395إعداديةداقوق21384كركوكذكرسامي احمد مظلوم253889

396إعداديةداقوق21384كركوكذكرمصطفن جودت حيدر222268

397إعداديةداقوق11384كركوكذكرجاسم محمد خورشيد216893

398إعداديةداقوق11384كركوكذكرشوان جهاد حميد216943

399إعداديةداقوق11384كركوكذكردزوار خورشيد غزيز442219



400إعداديةداقوق11384كركوكذكرحيدر جمال مظهر216719

401إعداديةداقوق11384كركوكذكرمجتنر زينعابدين قهرمان217837

 صالح علي246368
402إعداديةداقوق11384كركوكذكرمصطفن

403إعداديةداقوق21384كركوكذكريوسف مجيد احمد218329

404إعداديةداقوق21384كركوكذكرنهاد داود مبارك506908

ن عبدالخالق عبدالرزاق223128 405إعداديةداقوق21384كركوكذكرحسي 

406إعداديةداقوق11384كركوكذكردلي  احمد محمدصالح216285

ن227203 407إعداديةداقوق21384كركوكذكرراقب محمد حسي 

408إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد حسن علي كمال424226

يف246737 409إعداديةداقوق11384كركوكذكرحسن عبدالخالق رسر

410إعداديةداقوق21384كركوكذكرحسن حازم شكور223068

411إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي نجاة احمد227098

412إعداديةداقوق21384كركوكذكرزهي  جالل احمد218104

413إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد محمود طاهر462277

414إعداديةداقوق21384كركوكذكرمؤمن احمد توفيق424916

415إعداديةداقوق21384كركوكذكرنزهان رجعان اسود228042

416إعداديةداقوق11384كركوكذكرهاوري ناظم حميد214391

417إعداديةداقوق11384كركوكذكرفرهاد عسكر ابراهيم215642

418إعداديةداقوق11384كركوكذكرعلي رسدار عبدل214922

419إعداديةداقوق21384كركوكذكرلطيف جاسم علي218713

420إعداديةداقوق11384كركوكذكرعماد محمد سعيد247083

ي ابراهيم427593
ن
421إعداديةداقوق21384كركوكذكرفهد الف

422إعداديةداقوق21384كركوكذكرزين العابدين برهان جعفر442768

423إعداديةداقوق11384كركوكذكرنهرو عدنان مجيد215736

424إعداديةداقوق11384كركوكذكرعلي شاكر حسن214839

425إعداديةداقوق21384كركوكذكروليد حميد عكلة222302

ي حسن216487
ن هانن 426إعداديةداقوق11384كركوكذكرحسني 

427إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد نارص حكيم215593

428إعداديةداقوق21384كركوكذكراحمد نظام مجيد218131

429إعداديةداقوق11384كركوكذكرعبدالغفار رزكار كريم506901

430إعداديةداقوق11384كركوكذكرنهاد غازي حبيب217474

431إعداديةداقوق11384كركوكذكرهزار رمضان خورشيد428133

432إعداديةداقوق11384كركوكذكردارا محمد حكيم214025

ي مزعل462039 433إعداديةداقوق11384كركوكذكرقيض ناجر

ي218109
434إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي فريدون نف 

435إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي غاير محمود428707

 علي215772
ن 436إعداديةداقوق21384كركوكذكرجاالك حسي 

437إعداديةداقوق11384كركوكذكرعمر موس حسن214576

438إعداديةداقوق21384كركوكذكررضا احسان ابراهيم245514

439إعداديةداقوق21384كركوكذكرجاسم محمد حميد245579

440إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد صالح مرهون223148

441إعداديةداقوق11384كركوكذكرقاسم كمال علي217226

442إعداديةداقوق11384كركوكذكرفارس تيمور عبدهللا246474

ن زيدان218398 443إعداديةداقوق21384كركوكذكرسجاد تحسي 

ن246935 444إعداديةداقوق11384كركوكذكرجاسم محمد حسي 

445إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد رحيم خورشيد214872

ن اسد429402 446إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي حسي 



447إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد يحن  عبدالقادر427940

448إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي محمد عسكر219315

449إعداديةداقوق11384كركوكذكررسمد زوراو رشيد216857

ن214348 450إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد يوسف حسي 

451إعداديةداقوق11384كركوكذكروسام صباح جالل241505

452إعداديةداقوق21384كركوكذكراحمد جاسم محمد222384

453إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد حازم شكور215627

454إعداديةداقوق21384كركوكذكرمجتنر عباس قاسم541967

455إعداديةداقوق21384كركوكذكرعبدالكريم شحاذة محي الدين424209

456إعداديةداقوق21384كركوكذكراحمد ثامر هندي218677

457إعداديةداقوق21384كركوكذكربارق عطيوي ساير488252

ي491640 458إعداديةداقوق21384كركوكذكرطارش رسحان صلنر

459إعداديةداقوق11384كركوكذكرحسن اديب محمد214851

460إعداديةداقوق21384كركوكذكرصالح سامي ابراهيم513463

461إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد حميد ابراهيم218370

462إعداديةداقوق11384كركوكذكرزانيار عادل جالل442660

463إعداديةداقوق11384كركوكذكريوسف محمد صديق214413

464إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد عباس علياكير228686

465إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد قادر محمد428229

466إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد ستار عثمان424626

467إعداديةداقوق21384كركوكذكرحازم مزهر عبد424958

468إعداديةداقوق21384كركوكذكرسجاد فاضل حسن218318

469إعداديةداقوق21384كركوكذكرمصطفن قحطان احمد222424

470إعداديةداقوق21384كركوكذكرحسن سيود حسن218497

471إعداديةداقوق11384كركوكذكركارزان هاشم حسن246997

472إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمود نوري محمد216506

473إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد علي رضا427899

474إعداديةداقوق21384كركوكذكرانور رعد علي218606

475إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد رسكوت رحمةهللا214550

476إعداديةداقوق21384كركوكذكريارس فالح حسن219207

477إعداديةداقوق21384كركوكذكراحمد محسن محمد229097

478إعداديةداقوق21384كركوكذكرهارون رشيد مجيد215063

479إعداديةداقوق21384كركوكذكرسبهان حمود جاسم218457

ن فتاح215798 480إعداديةداقوق11384كركوكذكرعلي حسي 

481إعداديةداقوق11384كركوكذكريوسف بختيار سعيد217807

482إعداديةداقوق11384كركوكذكراياد ازاد رحيم246702

يف214215 483إعداديةداقوق11384كركوكذكرمصطفن جبار رسر

484إعداديةداقوق11384كركوكذكريوسف يحن  عبدالقادر427878

485إعداديةداقوق11384كركوكذكرسيف صدام محمد217603

486إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد نارص سالم217712

487إعداديةداقوق21384كركوكذكرالوند رمضان فريق227771

488إعداديةداقوق11384كركوكذكريحن  هجران محمد216825

489إعداديةداقوق21384كركوكذكرطالل محمود مزهر491528

490إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد رمضان فريق218338

ي218382
491إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي اصغر علمدار تف 

492إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد خلف رميض215035

493إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي عباس محمدطالب488233



 علي426101
ن 494إعداديةداقوق11384كركوكذكرعلي حسي 

495إعداديةداقوق21384كركوكذكرزين العابدين قنير جمعة227496

496إعداديةداقوق11384كركوكذكرغزوان درويش رستم442774

497إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد صمد محمد217791

498إعداديةداقوق11384كركوكذكرقادر اسماعيل قادر215899

499إعداديةداقوق21384كركوكذكرجرناس خليل طاية219359

500إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد عبد محمود462228

501إعداديةداقوق11384كركوكذكرمعتصم نعمت وهاب216617

502إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي احمد حميد217871

503إعداديةداقوق21384كركوكذكرجراح ادريس محمد424782

504إعداديةداقوق21384كركوكذكرطارق زياد محمود218192

505إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد برهان حمة صالح222313

506إعداديةداقوق11384كركوكذكربيستون نجيب كريم214982

507إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد لطيف حسن216408

508إعداديةداقوق21384كركوكذكرعماد هجيج محمد218068

509إعداديةداقوق11384كركوكذكرنمي  ازاد رحيم461904

510إعداديةداقوق11384كركوكذكرجميل جمعة احمد425099

511إعداديةداقوق11384كركوكذكرروزكار روكان علي214094

512إعداديةداقوق21384كركوكذكرمهند محمد مجيد218197

513إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد ناظم عسكر215529

514إعداديةداقوق21384كركوكذكرسعد كروان يوسف245497

515إعداديةداقوق11384كركوكذكرسيف فريق عمر217200

516إعداديةداقوق21384كركوكذكريوسف حامد عبدهللا488253

517إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد مجيد احمد215811

518إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد فارس جمعة222397

519إعداديةداقوق21384كركوكذكرموفق علي غائب442495

520إعداديةداقوق21384كركوكذكركامران صالح فدعم227371

521إعداديةداقوق21384كركوكذكرعالء احمد محمد442726

522إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد دلي  عثمان218199

523إعداديةداقوق11384كركوكذكروريا محمود صديق217623

524إعداديةداقوق11384كركوكذكرفريدون حلمي شكور215732

525إعداديةداقوق11384كركوكذكرمروان اركان مجيد442525

526إعداديةداقوق21384كركوكذكراحمد مزاحم شاكر215751

527إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي هادي ابراهيم219246

528إعداديةداقوق11384كركوكذكرخالد فرحان علي247622

529إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد زين العابدين كمال218347

530إعداديةداقوق11384كركوكذكرسمي  ناظم فتاح216422

ي217785
531إعداديةداقوق11384كركوكذكرعلي عباس عونن

 زكي شكور216412
ن 532إعداديةداقوق11384كركوكذكرامي 

533إعداديةداقوق11384كركوكذكرغسان غيدان شكور215333

534إعداديةداقوق11384كركوكذكربالل محمد صابر214353

535إعداديةداقوق11384كركوكذكرهلكوت رستم رشيد214333

536إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد صالح علي بابا216483

ن217525 537إعداديةداقوق11384كركوكذكرعلي زين العابدين سمي 

538إعداديةداقوق11384كركوكذكررسهنك صالح محمود217676

539إعداديةداقوق21384كركوكذكركرار علمدار احمد222347

ن428363 540إعداديةداقوق21384كركوكذكرسامان سعود حسي 



ن214193 541إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد علي حسي 

542إعداديةداقوق21384كركوكذكررائد اكير شكور488178

ي462103
 
543إعداديةداقوق11384كركوكذكرقاسم علمدار ساف

544إعداديةداقوق11384كركوكذكربرهم كنعان احمد214345

545إعداديةداقوق11384كركوكذكرطه شاكر محمد425820

546إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد احسان علي219249

547إعداديةداقوق11384كركوكذكرعمر عدنان عزيز214469

548إعداديةداقوق11384كركوكذكرصادق كنعان منديل425007

549إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد واحد كريم428011

550إعداديةداقوق21384كركوكذكرثامر مزهر عبد424735

551إعداديةداقوق21384كركوكذكرهردي نجم قادر218186

552إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد علي محمد428207

553إعداديةداقوق11384كركوكذكريونس هجران محمد215010

554إعداديةداقوق21384كركوكذكرمشل مرشد عبدهللا427435

555إعداديةداقوق21384كركوكذكرفاضل عباس احمد506955

556إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد عدنان صابر462324

 زهي  علي462219
ن 557إعداديةداقوق11384كركوكذكرحسي 

558إعداديةداقوق21384كركوكذكرمهدي محمد قنير462157

559إعداديةداقوق21384كركوكذكرباسم محمد عبدالرزاق218615

560إعداديةداقوق11384كركوكذكرتوانا عجيب خورشيد217151

561إعداديةداقوق21384كركوكذكروطبان اسود احمد488222

562إعداديةداقوق21384كركوكذكراركان فرحان اسود228182

563إعداديةداقوق11384كركوكذكردلي  حميد عزيز442517

ن215666 564إعداديةداقوق11384كركوكذكركورةك عاصي حسي 

565إعداديةداقوق11384كركوكذكروطبان حسن خزعل424513

ن217432 ي نوزاد حسي 
 
566إعداديةداقوق11384كركوكذكرشوف

ن245732 567إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد فاضل سمي 

568إعداديةداقوق21384كركوكذكرزيد نوري محمود227175

569إعداديةداقوق21384كركوكذكريوسف نجيب توفيق442761

570إعداديةداقوق11384كركوكذكرزانيار ظاهر بكر246403

 علي426144
ن 571إعداديةداقوق11384كركوكذكرابراهيم حسي 

572إعداديةداقوق11384كركوكذكرعبدالسالم ساالر حكيم215347

ي حنش خلف218661
573إعداديةداقوق21384كركوكذكرراصن

ن215914 574إعداديةداقوق11384كركوكذكرعلي خورشيد امي 

575إعداديةداقوق21384كركوكذكركرار حازم حسن219325

576إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد علمدار احمد222360

577إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد نجاة محمد216582

ن طه طعمة245843 578إعداديةداقوق21384كركوكذكرياسي 

ن نورالدين222242 579إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي حسي 

580إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد محمود طاهر462294

581إعداديةداقوق11384كركوكذكرصالح فائق محمد215067

582إعداديةداقوق21384كركوكذكرزايد عطية عواد509342

583إعداديةداقوق21384كركوكذكررباح نوري خورشيد227321

584إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد اراز رفعت427994

585إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد محمد جبار491661

586إعداديةداقوق21384كركوكذكراحمد مزهر علي219267

587إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي محمد نجيب442005



ن ساالر غازي491568 588إعداديةداقوق21384كركوكذكرحسي 

589إعداديةداقوق11384كركوكذكركيالن محمد مولود217395

590إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد غازي فريق424333

591إعداديةداقوق21384كركوكذكرسفيان سعدي درويش245605

592إعداديةداقوق21384كركوكذكرلواء كاظم حمد245941

593إعداديةداقوق11384كركوكذكروليد جمعة محمود214732

594إعداديةداقوق21384كركوكذكراحمد رسدار علي218364

595إعداديةداقوق11384كركوكذكرسنكر خورشيد عزيز214405

596إعداديةداقوق21384كركوكذكراركان قهرمان محمدعلي218130

597إعداديةداقوق11384كركوكذكرعبدالباسط عبدالواحد علي214410

598إعداديةداقوق11384كركوكذكرلؤي عبدالسالم صمد217856

599إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي احمد جبار215915

600إعداديةداقوق11384كركوكذكرفالح كامل مجيد462261

601إعداديةداقوق11384كركوكذكراحمد حبيب محمد215760

602إعداديةداقوق21384كركوكذكرطارق حميد جميل218786

603إعداديةداقوق11384كركوكذكرعامر لقمان جمعة214385

604إعداديةداقوق11384كركوكذكرعامر علي رضا427832

605إعداديةداقوق21384كركوكذكرعمر هادي ابراهيم424864

606إعداديةداقوق11384كركوكذكرموس جمال جالل216878

607إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد ناظم محمدعلي217709

608إعداديةداقوق21384كركوكذكرابراهيم احمد حسن228206

ن صالح حميد506924 609إعداديةداقوق11384كركوكذكرحسي 

610إعداديةداقوق21384كركوكذكرابراهيم خليل حميد461980

611إعداديةداقوق11384كركوكذكرشيفان عثمان مجيد214617

ن215081 ن نوزاد حسي  612إعداديةداقوق11384كركوكذكرحسي 

 علي223043
ن 613إعداديةداقوق21384كركوكذكرزةردةشت حسي 

614إعداديةداقوق11384كركوكذكرعلي زين العابدين رمضان216450

615إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد عرفان خليل218365

ن رميض219342 ن حسي  616إعداديةداقوق21384كركوكذكرياسي 

617إعداديةداقوق11384كركوكذكرمصطفن رسدار عبدل214895

618إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد نجاة عادل424669

619إعداديةداقوق21384كركوكذكرمشعان حميد جمعة424845

620إعداديةداقوق21384كركوكذكرحماد عبداللطيف صخيل427796

621إعداديةداقوق11384كركوكذكرمحمد رعد ازاد214682

622إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد كريم فرحان202549

623إعداديةداقوق21384كركوكذكردرجال غزاي احمد219257

624إعداديةداقوق21384كركوكذكرجوهر حميد زوراو218598

625إعداديةداقوق11384كركوكذكرعمران عادل احمد425146

626إعداديةداقوق11384كركوكذكرشوان احمد شكور461913

627إعداديةداقوق11384كركوكذكركوران فرمان عادل246307

628إعداديةداقوق11384كركوكذكرامي  محمد كريم217555

ن عريان موس217747 629إعداديةداقوق11384كركوكذكرحسي 

630إعداديةداقوق11384كركوكذكرهيمن نوزاد حميد214929

ن محمد518214 ان ياسي  631إعداديةداقوق11384كركوكذكرمي 

632إعداديةداقوق21384كركوكذكراحمد رفعت مدحت215069

633إعداديةداقوق11384كركوكذكرادهم زكي شكور216395

زاد مزهر علي219263 634إعداديةداقوق21384كركوكذكرشي 



635إعداديةداقوق21384كركوكذكرمازن مهدي ابراهيم218646

636ماجستي داقوق11384كركوكذكرفرمان فدعم رضا214514

637بكالوريوسداقوق21384كركوكذكروسام ايوب شعبان218446

638بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرناظم محمد صالح488181

639بكالوريوسداقوق11384كركوكذكرلقمان عبدالقادر مجيد214104

640بكالوريوسداقوق11384كركوكذكررسول عزيز رستم215442

641بكالوريوسداقوق21384كركوكذكراياد احمد مهدي215152

642دبلومداقوق21384كركوكذكررشدي حميد رستم215279

وان علي محمد247564 643دبلومداقوق11384كركوكذكرسي 

644دبلومداقوق21384كركوكذكراحمد حميد رشيد217859

645دبلومداقوق11384كركوكذكرفالح حويز حسن442604

646دبلومداقوق11384كركوكذكرنايف هجول صالح215415

647إعداديةداقوق11384كركوكذكرخوابخش كريم محمد442231

648إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمود شكور كاكي219183

649إعداديةداقوق21384كركوكذكرحسن علياكير شاكر223198

650إعداديةداقوق11384كركوكذكرشوان رحيم محمد215212

651إعداديةداقوق11384كركوكذكرعدنان مجيد رشيد214085

ن215541 652إعداديةداقوق21384كركوكذكرحسن عبد حسي 

653إعداديةداقوق11384كركوكذكرفرمان كرم علي559041

ن خضن222959 654إعداديةداقوق21384كركوكذكرمحمد حسي 

655إعداديةداقوق21384كركوكذكرعلي سلمان اسماعيل218548

656إعداديةداقوق11384كركوكذكرفرحان علي صمد214497

1بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىاشواق جعفر مصطفن442826

2بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىايمان محمود خضي 218208

3بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىارساء علي اسد215780

4بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىحنان باقر كاظم241114

ى ناظم عبدهللا215131 5بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىبرسر

ي241410
ن جهاندار كيانن 6بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىهافي 

ن442199 7بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىفريال احمد حسي 

8بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىافان فهمي رفعت218064

9بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىيرسى نامق علي214392

10بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىنزاكت علي احمد216372

11بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىفيدان عصمت عبدالكريم218144

12بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىزينب عادل رشيد215938

13بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىكولزار نوري وهاب218461

14بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىزينب عباس خليل216173

15بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىهاجر عبدالكريم محمدصالح246791

16بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىتوناي ناظم رشيد217639

17بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىرسوه عمر رشيد214882

18بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىمروة عادل رشيد215925

19بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىوفاء حميد مجيد217946

20بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىخولة شكر محمود218597

يف246907 21دبلومداقوق11384كركوكأننىمديحة حميد رسر

22دبلومداقوق21384كركوكأننىاخالص حسن شيال241157

23دبلومداقوق11384كركوكأننىزيان محمد فيضة215052

24دبلومداقوق21384كركوكأننىامل محمد خورشيد215584

25دبلومداقوق21384كركوكأننىايال عبداالمي  رفيق442265



26دبلومداقوق21384كركوكأننىفاطة باقر كاظم218554

يف245862 ه حميد رسر 27دبلومداقوق21384كركوكأننىامي 

سهام علي احمد223017
28دبلومداقوق21384كركوكأننى

ي218451
29دبلومداقوق21384كركوكأننىليل صادق تف 

30دبلومداقوق21384كركوكأننىزينب حمدي بكتاش241223

31دبلومداقوق11384كركوكأننىهناء عادل جمعة506928

ن518121 32دبلومداقوق21384كركوكأننىسوسن جالل حسي 

 فاضل علي214884
ن 33دبلومداقوق11384كركوكأننىجمي 

ن429356 34دبلومداقوق11384كركوكأننىنادية خضي  حني 

ان ابو بكر حسن442166 35دبلومداقوق11384كركوكأننىسي 

36دبلومداقوق21384كركوكأننىارساء حنظل احمد518116

37دبلومداقوق21384كركوكأننىشمينه بايز خضن218302

38دبلومداقوق21384كركوكأننىنور فوزي احمد215432

39دبلومداقوق11384كركوكأننىميساء جهاد حميد488230

40دبلومداقوق21384كركوكأننىانتصار احمد عبد488205

ن241469 41دبلومداقوق21384كركوكأننىنورسن عباس حسي 

زاد محمد214382 42دبلومداقوق11384كركوكأننىشهلة شي 

43دبلومداقوق21384كركوكأننىسنبل اصغر عباس218097

44إعداديةداقوق21384كركوكأننىزهراء خورشيد مهدي241094

ي صابر215625 45إعداديةداقوق11384كركوكأننىديار ناجر

46إعداديةداقوق21384كركوكأننىكلزار الماس محمد442645

47إعداديةداقوق21384كركوكأننىكلرسن اصغر عباس218102

ه باقر كاظم241167 48إعداديةداقوق11384كركوكأننىسمي 

صائمة ولي عباس442729
49إعداديةداقوق21384كركوكأننى

50إعداديةداقوق21384كركوكأننىبروين اسماعيل خضن215619

51إعداديةداقوق11384كركوكأننىبري  هان صالح مصطفن442371

52إعداديةداقوق21384كركوكأننىنجيبة رفعت احمد488271

53إعداديةداقوق21384كركوكأننىتوركان نهاد عسكر241208

54إعداديةداقوق21384كركوكأننىيرسى جالل احمد241182

ن فرج حسن488279 55إعداديةداقوق11384كركوكأننىنازمي 

56إعداديةداقوق11384كركوكأننىجيالن جالل رستم507004

57إعداديةداقوق11384كركوكأننىهدى محمود اينجه214452

58إعداديةداقوق11384كركوكأننىافان ساالر احمد488245

59إعداديةداقوق21384كركوكأننىنوال عبدالخالق عاصي506999

60إعداديةداقوق11384كركوكأننىبيخال نجات عساف215701

61إعداديةداقوق11384كركوكأننىصنوبر جمال جالل215316

62إعداديةداقوق11384كركوكأننىخندة عباس رفعت214966

63إعداديةداقوق21384كركوكأننىايمان فاضل حسن218316

64إعداديةداقوق21384كركوكأننىنيان فاضل حسن218311

 ولي215242
ن ين حسي  65إعداديةداقوق21384كركوكأننىشي 

66إعداديةداقوق21384كركوكأننىيرسى سالم محمود275120

67إعداديةداقوق21384كركوكأننىزينب كنعان ابراهيم491682

68إعداديةداقوق21384كركوكأننىسهيلة عبداالمي  رفيق428674

ي218081
69إعداديةداقوق21384كركوكأننىبرجان اسماعيل تف 

70إعداديةداقوق21384كركوكأننىجيالن كامل دحام228754

ن فائق215315 1بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىرنا حسي 

 علي442696
ن 2بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىفرميسك حسي 



3بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىشفاء شاوان خورشيد214453

4بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىبتول فخرالدين زينعابدين218361

5بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىمريم ابراهيم مرزة215705

6بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىعبي  ازاد رحيم214602

7بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىهانا رضا احمد214664

8بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىديالن غضبان عزيز217046

ن انور462351 9بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىزهرة حسي 

 بهمن ولي216888
ن 10بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىشهي 

ن428853 11بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىفاطمة احسان حسي 

12بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىفاطمة زين العابدين قنير215724

13بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىزهراء عباس خليل241402

ي ملكو رستيب218075
14بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىمهسن 

15بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىكوثر لقمان عبدالقادر214298

16بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىجيمن عادل حميد518164

17بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىبري  هان محمد جبار488241

18بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىنيان احسان مرزه217286

ن214075 19بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىحنان احسان تحسي 

20بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىسوسكة عجيب خورشيد217159

يف احمد215902 21بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىايجان رسر

22بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىسل بناز اركن شاكر218171

23بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىهيام مؤيد عبدالكريم491833

24بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىزيان نوري شكور214709

ن215651 25بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىريزان غائب حسي 

26بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىميديا توفيق خضن216135

27بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىجوانة حميد ابراهيم218393

28بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىهديل حاتم رمضان429085

29بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىامل جمعة عباس215955

30بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىايمان عدنان خلف218559

31بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىزينب رسدار علي218045

جنان اكير علي222340
32بكالوريوسداقوق21384كركوكأننى

اس عباس احمد218211 33بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىنير

34بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىسارة جبار مصطفن218509

35بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىسارة جالل صادق217700

ن زيدان442276 36بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىنور تحسي 

زاد رشيد442822 37بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىميادة شي 

38بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىماريا لقمان عثمان214212

39بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىزينب عباس سليمان541962

40بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىامل عبدالرزاق كريم429153

41بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىافان ثروت دولت214680

42بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىارساء محمد عبدهللا428498

43بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىشيماء حسن شهباز219104

44بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىهوري حبش رشيد214606

زيفان حسن علي215250
45بكالوريوسداقوق11384كركوكأننى

46بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىدلوفان عباس رفعت217719

ي216022
47بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىزينب عباس عونن

48بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىليوان جمال نارص506909

49بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىزينب عبدالرزاق كريم217918



50بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىكولر فهاد رفيق218476

جيالن مزهر علي215090
51بكالوريوسداقوق21384كركوكأننى

52بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىرحاب عبدالكريم مطر442234

ن يورس هادي216114 53بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىكولجي 

54بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىحنان احمد شكور428753

هدى علي محمد214641
55بكالوريوسداقوق11384كركوكأننى

56بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىدنيا حكمت محمد218490

يف احمد218435 57بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىزينب رسر

58بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىسوما جعفر صادق214419

59بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىارزو برهان حمه صالح245639

60بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىسوزان فاضل حميد428324

61بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىديانة نجم محمد214560

ي218149 و مهدي وهنر 62بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىهي 

جنان مزهر علي215532
63بكالوريوسداقوق21384كركوكأننى

ن حسيب216496 64بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىازين ياسي 

65بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىزينة قاسم مجيد230303

66بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىلدون صالح محمود216202

67بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىزيانة ابراهيم صالح214766

68بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىقونجاكول حمدي شكور462056

69بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىجيهان جالل رستم429387

70بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىدريا رسكوت عثمان214065

71بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىايهان محمد رحيم214687

72بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىجلر محمد هادي227474

73بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىخولة عبدالكريم محمدصالح217258

74بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىخندة عمر محمد216008

ي218167
 
75بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىزينب فاضل ساف

76بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىبريفان ساالر احمد216648

بيمان علي يونس228165
77بكالوريوسداقوق21384كركوكأننى

ن قاسم215363 78بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىمريم حسي 

نيان سامي رفعت214354
79بكالوريوسداقوق11384كركوكأننى

و انور نريمان442689 80بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىهي 

81بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىبرشنك رشيد محمد442767

82بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىزينب احسان غازي241388

83بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىهونر حميد عزيز442513

84بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىده ريا مجيد رشيد217927

85بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىوردة محمد احمد218463

86بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىارساء فالح محمدعلي215867

87بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىساية وهمي رفعت217167

ي442540
88بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىديانا عامر ججنن

89بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىهانا هيمت رفعت215555

90بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىسيماء احمد عبد488203

91بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىافان مدحت طلعت217267

92بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىافان فاتح مرزة214755

93بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىنادية صياد حسن215392

94بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىيانة عثمان مجيد214507

 علي217957
ن 95بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىامل حسي 

96بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىساهرة غازي كمر518149



ن محمد217650 97بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىامل ياسي 

98بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىشوخان محمد ازاد215608

99بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىسوالف ثروت دولت214675

و نوري شكور509299 100بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىهي 

ي518113
101بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىجوان اركان تف 

102بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىشاديه اركان جالل506919

103بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىاالن مدحت طلعت214624

ن215089 104بكالوريوسداقوق11384كركوكأننىنورة نوزاد حسي 

105دبلومداقوق11384كركوكأننىبريفان عدنان مجيد215903

106دبلومداقوق11384كركوكأننىشنو الياس رمضان214910

107دبلومداقوق21384كركوكأننىفرح حسن شهباز218421

ان محمد قادر216877 108دبلومداقوق11384كركوكأننىسي 

109دبلومداقوق11384كركوكأننىرسوة ثروت دولت438133

ن442295 110دبلومداقوق21384كركوكأننىرسوشت سعود حسي 

111دبلومداقوق21384كركوكأننىمريم سعدي طه215043

112دبلومداقوق21384كركوكأننىشاكول هاشم عبدهللا428063

113دبلومداقوق11384كركوكأننىهدى انور عيس214441

114دبلومداقوق11384كركوكأننىالنة صالح احمد428916

115دبلومداقوق11384كركوكأننىخولة صادق زينل428263

ن215229 116دبلومداقوق21384كركوكأننىديار عباس امي 

ن قاسم215374 117دبلومداقوق21384كركوكأننىحوراء حسي 

118دبلومداقوق11384كركوكأننىسازان رزوان عزيز217023

119دبلومداقوق21384كركوكأننىزهراء ابراهيم عسكر218564

ن محمد442795 120دبلومداقوق21384كركوكأننىفاطمة حسي 

ن442306 121دبلومداقوق21384كركوكأننىرسود سعود حسي 

122دبلومداقوق11384كركوكأننىمروة رشيد حميد216101

123دبلومداقوق21384كركوكأننىسمية صالح رشيد217878

ن فائق218379 124دبلومداقوق21384كركوكأننىرغد حسي 

125دبلومداقوق11384كركوكأننىساكار خداكرم محمد442703

126دبلومداقوق21384كركوكأننىايمان محمد ازاد216092

127دبلومداقوق11384كركوكأننىرندة طاهر محمد442680

128دبلومداقوق11384كركوكأننىاسماء اياد محمد217077

ن214648 129دبلومداقوق11384كركوكأننىكوفار كاظم حسي 

نورجان احسان علي218353
130دبلومداقوق21384كركوكأننى

131دبلومداقوق11384كركوكأننىمنن منصور فالمرز214482

132دبلومداقوق21384كركوكأننىنور فالح صالح559214

ن عادل صابر213936 133دبلومداقوق11384كركوكأننىنرمي 

134دبلومداقوق11384كركوكأننىدياري جالل صادق428272

135دبلومداقوق21384كركوكأننىسهلة مهدي محمد219318

ن احمد442327 136دبلومداقوق11384كركوكأننىمنال ياسي 

ن قادر488192 137دبلومداقوق11384كركوكأننىانعام تحسي 

138دبلومداقوق21384كركوكأننىزهراء فخرالدين زينعابدين215179

ي215874
ن عونن 139دبلومداقوق21384كركوكأننىسوزان حسي 

تركان علي فاضل216103
140دبلومداقوق21384كركوكأننى

141دبلومداقوق21384كركوكأننىسارة ساالر غازي488269

ن215075 142دبلومداقوق11384كركوكأننىاشواق نوزاد حسي 

143دبلومداقوق11384كركوكأننىروبار شاكر حسن214820



144دبلومداقوق11384كركوكأننىمهاباد بهجت الياس428990

145دبلومداقوق21384كركوكأننىجنات جمال اكير218589

146دبلومداقوق11384كركوكأننىسوزان رزوان عزيز216403

كوردة حسن علي215381
147دبلومداقوق11384كركوكأننى

ن442224 148إعداديةداقوق11384كركوكأننىايرس غائب حسي 

149إعداديةداقوق11384كركوكأننىمنال حميد رحيم215370

150إعداديةداقوق21384كركوكأننىافراح هاشم عبدهللا428046

151إعداديةداقوق11384كركوكأننىاحالم مهدي عبدهللا215763

ي حسن246506
152إعداديةداقوق11384كركوكأننىولدان هانن

153إعداديةداقوق11384كركوكأننىتابلو سيدكول نوري427771

154إعداديةداقوق11384كركوكأننىسازان رسهيد صادق216060

155إعداديةداقوق11384كركوكأننىراز عبيد درويش442500

156إعداديةداقوق21384كركوكأننىزهره زين العابدين عسكر218537

157إعداديةداقوق21384كركوكأننىزهراء زين العابدين قنير241393

158إعداديةداقوق21384كركوكأننىوفاء محمد محمود223114

159إعداديةداقوق21384كركوكأننىعذراء قيس نجاة218078

160إعداديةداقوق21384كركوكأننىزينب فارس جمعة222408

161إعداديةداقوق11384كركوكأننىارساء احمد مزعل506915

162إعداديةداقوق21384كركوكأننىفاطمة حميد ابراهيم228271

163إعداديةداقوق21384كركوكأننىشاناز ناظم حميد462201

164إعداديةداقوق11384كركوكأننىتارة فاتح قادر216814

ايهان علي مصطفن462047
165إعداديةداقوق21384كركوكأننى

166إعداديةداقوق11384كركوكأننىنوال مدحت محمد427746

167إعداديةداقوق21384كركوكأننىامينة عماد احمد216950

168إعداديةداقوق21384كركوكأننىدنيا ستار شكور442666

169إعداديةداقوق11384كركوكأننىرؤى رعد زائر216429

170إعداديةداقوق21384كركوكأننىرهام كامل دحام222374

171إعداديةداقوق21384كركوكأننىايالف قحطان عدنان227633

172إعداديةداقوق21384كركوكأننىسازان مزهر حسن228066

173إعداديةداقوق21384كركوكأننىفاطمة زين العابدين عسكر218534

174إعداديةداقوق11384كركوكأننىدريا فهمي حمةخان442637

هند غازي علي506934
175إعداديةداقوق21384كركوكأننى

176إعداديةداقوق11384كركوكأننىالرة نظام مردان247651

177إعداديةداقوق21384كركوكأننىاحالم قاسم مجيد218873

 ازاد علي217628
ن 178إعداديةداقوق11384كركوكأننىحني 

179إعداديةداقوق21384كركوكأننىزهراء عماد احمد219356

180إعداديةداقوق11384كركوكأننىزينه طارق شاكر217053

181إعداديةداقوق21384كركوكأننىكزوة محمد الماس425757

182إعداديةداقوق11384كركوكأننىمريم نوزاد رفيق246924

183إعداديةداقوق11384كركوكأننىزهراء احسان ستار217891

ي214473
184إعداديةداقوق11384كركوكأننىسارة موس كيانن

185إعداديةداقوق11384كركوكأننىامل غيدان شكور215338

186إعداديةداقوق11384كركوكأننىهيالن محمد محمود442630

187إعداديةداقوق21384كركوكأننىرانية بايز ابراهيم218481

188إعداديةداقوق11384كركوكأننىالنةواز عثمان مجيد214416

189إعداديةداقوق11384كركوكأننىايمان فرهاد نوري488225

190إعداديةداقوق21384كركوكأننىديانا زين العابدين عسكر218529



191إعداديةداقوق11384كركوكأننىايهان برهان سعيد214422

فاطمة علي احمد227227
192إعداديةداقوق21384كركوكأننى

193إعداديةداقوق11384كركوكأننىزهراء عريان موس217735

194إعداديةداقوق21384كركوكأننىزهراء فالح صالح218086

 فالح محمدعلي215792
195إعداديةداقوق21384كركوكأننىمنن

196إعداديةداقوق11384كركوكأننىوفاء مهدي عبدهللا215789

ن قاسم218135 197إعداديةداقوق21384كركوكأننىيرسى حسي 

198إعداديةداقوق11384كركوكأننىفاطمة ازاد جبار426069

199إعداديةداقوق11384كركوكأننىايالف رسكوت رحمةهللا217055

200إعداديةداقوق11384كركوكأننىاسيا عبدالكريم محمدصالح215785

هللا512985 201إعداديةداقوق11384كركوكأننىمريم صالح خي 

سمية كريم علي اكير424549
202إعداديةداقوق21384كركوكأننى

203إعداديةداقوق21384كركوكأننىسندس ملكو رستيب245710

هديل علي عبدهللا245971
204إعداديةداقوق21384كركوكأننى

سوزان مزهر علي219264
205إعداديةداقوق21384كركوكأننى

206إعداديةداقوق11384كركوكأننىبناز مهدي عبدهللا215779

207إعداديةداقوق11384كركوكأننىسوسن فاضل فخرالدين442750

ابتهال علي عبدهللا245954
208إعداديةداقوق21384كركوكأننى

نور علي سلمان219375
209إعداديةداقوق21384كركوكأننى

210إعداديةداقوق21384كركوكأننىايالف داود حسن245654

جنار سالم علي442692
211إعداديةداقوق11384كركوكأننى

212إعداديةداقوق11384كركوكأننىجاوان جعفر صادق246252

213إعداديةداقوق21384كركوكأننىزينب الحوراء موفق خورشيد428027

214إعداديةداقوق21384كركوكأننىزهراء قاسم حسن506902

215إعداديةداقوق11384كركوكأننىنورة ناظم محمد216093

216إعداديةداقوق11384كركوكأننىهاوكار عبدالستار جالل214316

217إعداديةداقوق21384كركوكأننىساجدة حميد ابراهيم228097

ي214370 سوسن مهدي وهنر
218إعداديةداقوق11384كركوكأننى

ن215749 219إعداديةداقوق11384كركوكأننىشوخان كاظم حسي 

220إعداديةداقوق11384كركوكأننىسارة عبدالكريم محمدصالح217689

221إعداديةداقوق11384كركوكأننىنادية كنعان مرشد214669

ي226798
222إعداديةداقوق21384كركوكأننىزالة عامر ججنن

223إعداديةداقوق11384كركوكأننىوداد خورشيد كريم246717

224إعداديةداقوق11384كركوكأننىرانية مدحت طلعت215663

ن217437 225إعداديةداقوق11384كركوكأننىاحالم نوزاد حسي 

226إعداديةداقوق21384كركوكأننىزهراء ناظم حسن215717

ي227733
 
227إعداديةداقوق21384كركوكأننىاالء فاضل ساف

228إعداديةداقوق11384كركوكأننىبروين حاتم غريب216545

229إعداديةداقوق11384كركوكأننىكولر حميد عزيز429180

230إعداديةداقوق11384كركوكأننىاواز زوراو رشيد428341

ن217409 231إعداديةداقوق11384كركوكأننىديانا نوزاد حسي 

232إعداديةداقوق11384كركوكأننىرقية نضالدين رمضان215175

233إعداديةداقوق11384كركوكأننىدرون عادل عاصي216240

234إعداديةداقوق11384كركوكأننىنادية حميد بهجت217886

ن226429 235إعداديةداقوق21384كركوكأننىوفاء عبداالمي  حسي 

236إعداديةداقوق11384كركوكأننىجناروك حميد رشيد214180

237إعداديةداقوق11384كركوكأننىاشواق مهدي عبدهللا215586



238إعداديةداقوق21384كركوكأننىحوراء عباس احمد227583

ي506905
ن جهانكي  كيانن 239إعداديةداقوق11384كركوكأننىحني 

240إعداديةداقوق11384كركوكأننىزينب جهاد حميد491669

241إعداديةداقوق21384كركوكأننىغفران ثاير حسن227046

242إعداديةداقوق11384كركوكأننىنازبو خليل عبدهللا216755

243إعداديةداقوق11384كركوكأننىرافد دلي  عثمان217803

244إعداديةداقوق11384كركوكأننىاحالم خوابخش كريم507128

245إعداديةداقوق11384كركوكأننىفاطمة جاسم محي الدين215097

246إعداديةداقوق21384كركوكأننىفاطمة ناظم حسن215709

247إعداديةداقوق11384كركوكأننىارساء عريان موس217765

248إعداديةداقوق11384كركوكأننىمروة نوري درويش216534

249إعداديةداقوق21384كركوكأننىعالية صباح قنير425533

250إعداديةداقوق21384كركوكأننىمريم رسدار علي218040

251إعداديةداقوق11384كركوكأننىمريم غازي كمر518146

252إعداديةداقوق11384كركوكأننىاحالم رسدار احمد217499

253إعداديةداقوق21384كركوكأننىسارة صباح قنير441999

254إعداديةداقوق21384كركوكأننىنهلة محمد خورشيد222413

255إعداديةداقوق21384كركوكأننىاية رعد قاسم442260

256إعداديةداقوق11384كركوكأننىشيماء حويز خورشيد216145

ن424182 257إعداديةداقوق11384كركوكأننىزيان عزيز كريمامي 

258إعداديةداقوق21384كركوكأننىمروة محمد اكير219085

ن217445 259إعداديةداقوق11384كركوكأننىهاوزين ناظم حسي 

260إعداديةداقوق21384كركوكأننىهدى هاشم حسن218140

261بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىسناء مهدي جاسم218174

262بكالوريوسداقوق21384كركوكأننىسعدية فاضل اسعد428395

ميسون فاضل علي216515
263بكالوريوسداقوق11384كركوكأننى

264إعداديةداقوق11384كركوكأننىانتظار شكور عبدهللا216182

265إعداديةداقوق11384كركوكأننىشكيبة عبدالستار عبدالجبار214409

1ماجستي الدبس11385كركوكذكرمثنن عبدهللا محمد389267

ي242891 2بكالوريوسالدبس11385كركوكذكررزكار هدايت كاننر

3بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحامد جاسم محمد492312

4بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد كريم احمد395888

5بكالوريوسالدبس11385كركوكذكريونس سليمان هالل492647

6بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرخليل مصطفن احمد388262

7بكالوريوسالدبس11385كركوكذكركاوة خضن محمد244919

ن عللو عبدهللا244907 8بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسي 

9بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد سليمان ولي388986

10بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعدنان فاتح عزيز256182

ن416858 11بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرخالد خضن حسي 

12بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدالعزيز عبدهللا محمدعلي389279

13بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد محمد خالد492796

14بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسامان سعدون عبدهللا255925

15بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرفندي طه محمود492716

16بكالوريوسالدبس11385كركوكذكربيستون قانع قادر255942

17بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرقاسم محمود فراس397085

18بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد مطر شهاب389738

19بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمر مظلوم عبدهللا256136



20بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد حميد محيالدين492831

21بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد عبدهللا نجم492372

22بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرفيصل حمد رسول389624

23بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمهند عبدهللا حمد532939

24بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرثامر محمود شكور389754

25بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمنذر احمد سليمان492376

26بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرصالحالدين محمد شكور246227

27بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرفراس مجيد عبدالقادر395741

28بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعادل عبدهللا ظاهر255901

29بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرضياء يوسف صالح273557

30بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدهللا سليم كريم388123

31بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدهللا محمد صادق389507

32بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدهللا مظلوم عبدهللا532961

33بكالوريوسالدبس11385كركوكذكربرزان خليل حافظ492690

34بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد عبدهللا محمد396263

35بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرفاروق عبدهللا احمد393239

ن محمد262213 36بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبد حسي 

37بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمعتصم محمد ابراهيم390145

ن242556  حسي 
38بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعباس مصطفن

39بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد خميس داود245125

40بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرجاسم محمد عمش388932

41بكالوريوسالدبس11385كركوكذكروليد شالل ابراهيم388402

42بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرظاهر احمد خضي 391177

ن244712 ن حمدامي  43بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرروستم حسي 

44بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسعد شحاذة جالج245095

45بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعباس محمد عباس392244

46بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد احمد نجم242792

ن242820 47بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرايمن عبد حسي 

48بكالوريوسالدبس11385كركوكذكروليد عبدالعزيز احمد397055

49بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي مهيوس صالح492799

50بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي عمر محمود532953

51بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد خضن تيكة388575

52بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرنامس احمد خلف492594

53بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرخلدون فاضل شهاب389725

54بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمر عبدهللا محمد492310

55بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحارث احمد عليوي492378

ن255833 56بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد عبدهللا سمي 

ن توفيق244864 57بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرهيمن ياسي 

58بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرفالح ابراهيم عباس492308

ن388141 59بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحمودي نوري حسي 

60بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدهللا نجم عبدهللا396774

61بكالوريوسالدبس11385كركوكذكردارا ستار رمضان255890

62بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد سمي  نجم389817

63بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد جمعة داود389164

64بكالوريوسالدبس11385كركوكذكركوران عادل رؤوف391394

65بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمؤيد ابوزيد عباس273524

66بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعقيل جوهر محمد416856



67بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرزريان محمد خورشيد388151

68بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرزياد فتاح احمد245672

69بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد يوسف صالح246122

70بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرهةفال قانع قادر274349

71بكالوريوسالدبس11385كركوكذكربرزان علي حمد389050

72بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد عزالدين نارص561066

73بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرزانا قارمان محمد390268

74دبلومالدبس11385كركوكذكرميعاذ فيضاهلل مشي 396465

ن492629 75دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمود عبدالجبار حسي 

76دبلومالدبس11385كركوكذكررمضان سعدهللا حميد533036

77دبلومالدبس11385كركوكذكرعدنان محمود شكور389687

78دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد عبدالمجيد سلمان558985

79دبلومالدبس11385كركوكذكرمسعود محمد عبدهللا244790

80دبلومالدبس11385كركوكذكرايمن مهدي صالح397066

يف اسماعيل244857 81دبلومالدبس11385كركوكذكرلقمان رسر

82دبلومالدبس11385كركوكذكرحسن جاسم محمد262179

83دبلومالدبس11385كركوكذكرقيس محمد حمودي389975

84دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد نورالدين يوسف397127

ن242619  حسي 
85دبلومالدبس11385كركوكذكركمال مصطفن

86دبلومالدبس11385كركوكذكرخالد ابراهيم عباس532959

87دبلومالدبس11385كركوكذكرعبدهللا حميد عزيز256008

88دبلومالدبس11385كركوكذكرخماس عواد علي255718

89دبلومالدبس11385كركوكذكرصباح عواد علي243350

90دبلومالدبس11385كركوكذكريونس يحن  عبدالجبار492828

91دبلومالدبس11385كركوكذكرعامر محمود شكور388132

92دبلومالدبس11385كركوكذكريوسف نمر محمد492662

93دبلومالدبس11385كركوكذكرفاضل عباس علي257607

94دبلومالدبس11385كركوكذكرطالل حمد خطاب391372

95دبلومالدبس11385كركوكذكرفرهاد محمد عزيز257623

96دبلومالدبس11385كركوكذكرعدنان هادي عبدهللا243036

97دبلومالدبس11385كركوكذكردلزار فاروق محمدعلي255247

98دبلومالدبس11385كركوكذكررسمد مولود مجيد243094

99دبلومالدبس11385كركوكذكرهيوا عبدهللا محمدصالح388509

100دبلومالدبس11385كركوكذكررمضان ابراهيم عني 388630

101دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد عبدالفتاح عواد492425

102دبلومالدبس11385كركوكذكرفهمي نجمالدين خورشيد246167

103دبلومالدبس11385كركوكذكرعزيز كريم رشيد249735

104دبلومالدبس11385كركوكذكرشاخوان كريم قادر255214

105دبلومالدبس11385كركوكذكرعثمان علي محمد246136

106دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد ابراهيم محمد249818

107دبلومالدبس11385كركوكذكرعلي يوسف صالح492406

108دبلومالدبس11385كركوكذكرفراس خليل حافظ492728

109دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد عادل رؤوف244978

110دبلومالدبس11385كركوكذكرفرمان عثمان حمةصالح416840

111دبلومالدبس11385كركوكذكرعماد عبدالخالق محمد508870

112دبلومالدبس11385كركوكذكرعماد محمد محمدنور245546

113دبلومالدبس11385كركوكذكراحمد اسماعيل محمود255697



114دبلومالدبس11385كركوكذكرعبدالكريم موس ابراهيم492433

ن245436 115دبلومالدبس11385كركوكذكرصالحالدين محمد امي 

ن محمد416916 116دبلومالدبس11385كركوكذكريارس حسي 

117دبلومالدبس11385كركوكذكرصدام نمر محمد492619

118دبلومالدبس11385كركوكذكرعماد صالح حمادي390215

119دبلومالدبس11385كركوكذكرمهند خلف شالل257832

120دبلومالدبس11385كركوكذكراحمد عبدهللا رمضان388634

121دبلومالدبس11385كركوكذكرولي همزة عمر246829

122دبلومالدبس11385كركوكذكرهةوراز قانع قادر388181

123دبلومالدبس11385كركوكذكرريكان رفعت علي244647

124دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد محسن حمةمصطفن492834

125دبلومالدبس11385كركوكذكرنايف حميد عزيز389002

126دبلومالدبس11385كركوكذكرعالء ابراهيم عباس532957

ي محمد250004
127دبلومالدبس11385كركوكذكرطلعت فف 

128دبلومالدبس11385كركوكذكرنشوان محمد عويد245658

129دبلومالدبس11385كركوكذكررائد عبدالرحمن شكر276848

130دبلومالدبس11385كركوكذكرقيس عبدالرحمن شكر391470

131دبلومالدبس11385كركوكذكرثائر حميد عزيز492836

ن245104 132دبلومالدبس11385كركوكذكرصالح محمد حسي 

133دبلومالدبس11385كركوكذكرجاالك احمد نوري396767

134دبلومالدبس11385كركوكذكردابان لقمان نوري255824

135دبلومالدبس11385كركوكذكرسعد علي رجب388801

136دبلومالدبس11385كركوكذكرفهمي عبدهللا احمد416866

137دبلومالدبس11385كركوكذكرانس كمال جالل257716

138دبلومالدبس11385كركوكذكرهيوا نوري نارص396866

139دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد محمود عويد255307

140دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد جمعة محمد391339

141دبلومالدبس11385كركوكذكرعلي جمعة محمد391320

142دبلومالدبس11385كركوكذكرحمد محمد عبدهللا558983

143دبلومالدبس11385كركوكذكراياد بايز رحمان243281

144دبلومالدبس11385كركوكذكررعد احمد محمود508876

ن256467 ن عادل حسي  145دبلومالدبس11385كركوكذكرريبي 

 علي397062
ن 146إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد حسي 

147إعداديةالدبس11385كركوكذكرصالح عبدهللا قادر242766

148إعداديةالدبس11385كركوكذكرازاد علي محمد244838

149إعداديةالدبس11385كركوكذكررعد شوكت عبدهللا558964

150إعداديةالدبس11385كركوكذكرعبدالستار احمد نجم493576

151إعداديةالدبس11385كركوكذكرعثمان رسول طه246183

152إعداديةالدبس11385كركوكذكراياد نورالدين يوسف243247

153إعداديةالدبس11385كركوكذكررزكار نوري نارص388367

154إعداديةالدبس11385كركوكذكرادريس نمر محمد492750

155إعداديةالدبس11385كركوكذكرفراس نادر حماد388292

156إعداديةالدبس11385كركوكذكرنهاد مدحت اسعد390417

157إعداديةالدبس11385كركوكذكرعبدهللا حسن خلف493641

158إعداديةالدبس11385كركوكذكرشفان حميد سعيد262448

159إعداديةالدبس11385كركوكذكرهيثم نوري فزاع392133

160إعداديةالدبس11385كركوكذكرمراد نوري عباس389072



161إعداديةالدبس11385كركوكذكرسعد عطية محمد248905

162إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن نمر محمد391488

163إعداديةالدبس11385كركوكذكرثائر داود عبدهللا389204

164إعداديةالدبس11385كركوكذكرعمار سلطان عبدهللا255456

165إعداديةالدبس11385كركوكذكرهيوا طه عبدل388359

166إعداديةالدبس11385كركوكذكرمثنن فاضل جهاد244934

167إعداديةالدبس11385كركوكذكرعامر عبدهللا عباس492613

1بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمهند عبدهللا حميد532956

ن463735 2بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرغزوان حميد حسي 

3بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدالرحيم محمد رميض393047

4بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمر جعفر عبدهللا246999

5بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرموفق عمر داود388472

6بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرارام لطيف فاتح388601

7بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرصباح ابراهيم عباس492463

8بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمصطفن حيدر عفان395610

9بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرهارون رشيد عليوي255337

10بكالوريوسالدبس11385كركوكذكروسام ابراهيم عباس492679

11بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرئاري عبدهللا ابراهيم256263

ن244914 12بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرطارق رمضان امي 

13بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرباسم شهاب جهاد492788

14بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمريوان عبدالكريم شكر392119

15بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد جاسم محمد262482

16بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرناظم عثمان قادر244689

17بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمصطفن جهاد احمد244775

18بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد سلطان عالوي390369

ن558969 19بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمنذر سلطان حسي 

20بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي ابراهيم احمد492409

21بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرخلدون خليل حافظ242730

22بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرليث طالل خضن391723

ن كريم محمد390336 23بكالوريوسالدبس11385كركوكذكربلي 

24بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدهللا مسعود عليوي255488

25بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرناظم محمد نجم391271

26بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمصطفن امجد حبيب388084

ن492693 27بكالوريوسالدبس11385كركوكذكركاروان يوسف محمدامي 

28بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرطالل محمد عبدهللا492815

29بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرفراس خالد يونس243105

30بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرفراس ابراهيم احمد250143

31بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرطارق محمود جميل245513

32بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرضياء محمد خضي 277761

33بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسمي  ناظم مصطفن390104

34بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمر قيس انور532947

ن256153 35بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد ابراهيم ياسي 

36بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرشهاب احمد محمد492820

37بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرضياء حسن عليوي255442

38بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد مهيوس صالح492802

39بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرهيور ابراهيم جمال492685

ش عزيز كريم245112 40بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرهي 



41بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمار عدنان جهاد492865

ن عمر عباس392546 42بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرياسي 

43بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي محمد عبدهللا389217

 عواد علي255494
ن 44بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسي 

45بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد ظاهر احمد391251

46بكالوريوسالدبس11385كركوكذكروسام فرهود فليح389791

47بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد عبدالخالق محمد392794

48بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرابراهيم فريدون نورالدين255371

49بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرليث ثائر مظلوم388864

50بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد وليد عمر532965

51بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي حسن خلف390077

52بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي حسن عباس392756

53بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي ابراهيم احمد261769

54بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسالم محمود احمد256196

55بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد نزهان حميد493737

56بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرطه محمد خلف389730

57بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرنهرو عزالدين رمضان246158

58بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمر حسن عباس392725

59بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحسن محمد عويد392412

60بكالوريوسالدبس11385كركوكذكروليد مالك سليمان388924

ن256035 61بكالوريوسالدبس11385كركوكذكركريم صدام حسي 

62بكالوريوسالدبس11385كركوكذكركاروان فتاح اسماعيل388517

63بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراركان فرهاد سليم246814

ن246903 64بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرصباح محمد حسي 

65بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرشاكر محمود محمد492468

66بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرزهي  عزو محمود243387

67بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرفؤاد عبدالخالق محمد255206

68بكالوريوسالدبس11385كركوكذكروسام صباح عباس492682

69بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمود قادر سورة388571

70بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبداللة محمد عبدهللا492813

71بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد مسعود عليوي255650

72بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمهند علي عطيه255806

73بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرزمام محمود خليل391894

74بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد علي احمد492394

75بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمر حسن عبدالرحمن390458

76بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد قاسم قادر257819

77بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي لطيف عزيز244845

ن396167 78بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي ابراهيم حسي 

ن389530 79بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد اكرم حسي 

80بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمزهر شكور عباس492765

ن243124 ن عزيز حسي  81بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسي 

82بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسيف مزهر غائب255757

83بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد فرهاد علي258516

84بكالوريوسالدبس11385كركوكذكربروا ساالر حمد391983

85بكالوريوسالدبس11385كركوكذكررامي سامي شهاب246806

86بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسيف محمود طه388566

ن249864 87بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرماهر خلف حسي 



88بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد قاسم خليل390326

89بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد صالح جادر492414

90بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدهللا فاضل عالوي249831

ن مخلف243091 91بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرهشام حسي 

92بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرهريز عبدهللا كاكةحمة258328

93بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي مجاهد سيفالدين388282

94بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمار محمد سلطان242520

95بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسن عادل سعيد256075

96بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرلؤي عطية علي388117

97بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمهدي جواد جالل392950

98بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرزكي جمعة عباس492446

ن عمر داود242849 99بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسي 

100بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمر فضيل محمد492429

101بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد ابراهيم عبدهللا245194

102بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسن ارموش كامل245476

103بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرخالد حسن عبدالرحمن250075

ان396830 104بكالوريوسالدبس11385كركوكذكركوران اسعد مي 

105بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرفيصل عبدالمنعم محمد246149

106بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمصطفن احمد سلطان244952

107بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمود خليل يوسف243143

غام عدنان عبد390016 108بكالوريوسالدبس11385كركوكذكررصن

109بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرابراهيم حسن علو258346

ي388248 110بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي نجم حاجر

111بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعالء ظاهر ابراهيم258286

112بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرنجم سلطان عالوي390357

113بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد حسن خلف244760

114بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرصابر ظاهر ابراهيم388838

115بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعالء عدنان محمود388547

116بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرروند ابوزيد عباس255796

ن كريم محمد259852 117بكالوريوسالدبس11385كركوكذكربهي 

118بكالوريوسالدبس11385كركوكذكررسدار طه توفيق255234

119بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرخالد محمود خضي 393349

 علي احمد261992
ن 120بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسي 

121بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمهند مهدي صالح492389

122بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرزريان هاشم عزيز242960

123بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمهتدي علي محمد391782

124بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراياد فتاح احمد246115

125بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعادل سالم احمد396847

126بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعمر احمد خليل390317

ن246868 127بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرقاسم محمد حسي 

128بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدهللا ابراهيم احمد243309

وان خليل مصطفن389192 129بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرنوشي 

130بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسهند يوسف طيب389337

131بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرغازي احمد محمود259640

132بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمصطفن عبدهللا روال396412

133بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسالم كريم ابراهيم255354

134بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد كريم عباس492702



135بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرموفق احمد محمد388584

136بكالوريوسالدبس11385كركوكذكراحمد سعدون محمود392915

137بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمثنن خلف عبدهللا392525

138بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعماد صالح محمد274423

ن محمد احمد249926 139بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعبدالمتي 

140بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد خالد يونس492635

141بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعلي محمود خليل391877

ن طالل محمد255322 142بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسي 

143بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرليث مزهر سليمان416921

144بكالوريوسالدبس11385كركوكذكردلزار محمد عبدالقادر390189

145بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرلفته محسن حنون244881

 علي حمد532955
ن 146بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسي 

147بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرصالح غازي صالح390394

148بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسعد مطلك عبدهللا391296

ن397029 149بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسعد خلف حسي 

150بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرعامر شاكر حميد492826

151بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرحسام عبدالجبار سليم262278

152بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرابراهيم احمد طعمه255312

153دبلومالدبس11385كركوكذكرحسام جواد جلمود255414

154دبلومالدبس11385كركوكذكرعلي احمد سلطان390119

155دبلومالدبس11385كركوكذكراياد فؤاد سالم242780

156دبلومالدبس11385كركوكذكراكرم عامر محمود246141

157دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد كامران حبيب244692

158دبلومالدبس11385كركوكذكربراء داود عباس259889

159دبلومالدبس11385كركوكذكراحمد حسن عبدالرحمن259759

160دبلومالدبس11385كركوكذكراحمد عبدالواحد احمد561075

161دبلومالدبس11385كركوكذكراحمد شحاذة جالج245119

162دبلومالدبس11385كركوكذكرامانج حكيم عزيز244658

163دبلومالدبس11385كركوكذكرهيوا نادر محمدعسكر390464

164دبلومالدبس11385كركوكذكرباسم محمد عمش388092

165دبلومالدبس11385كركوكذكرانور قيس انور533073

 علي257745
ن 166دبلومالدبس11385كركوكذكرسلمان حسي 

167دبلومالدبس11385كركوكذكرنائل رمضان عباس392647

168دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد نوزاد عبدهللا255219

169دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد خضن تيكة244827

170دبلومالدبس11385كركوكذكرهاوري عمر محمد388698

171دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد خورشيد عبدهللا389825

172دبلومالدبس11385كركوكذكرهيوا يوسف حمد463039

173دبلومالدبس11385كركوكذكرسعد علي احمد533029

174دبلومالدبس11385كركوكذكررعد مخلف محمد256278

175دبلومالدبس11385كركوكذكرقحطان احمد جدوع257990

 علي492456
ن ن حسي  176دبلومالدبس11385كركوكذكرياسي 

177دبلومالدبس11385كركوكذكرعلي سامي حمد245646

ن244852 178دبلومالدبس11385كركوكذكرعلي صالح حسي 

179دبلومالدبس11385كركوكذكرمصطفن رعد شوكت246811

180دبلومالدبس11385كركوكذكرميعاد فيضاهلل مشي 388609

ي390404
ن كانن 181دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد حسي 



182دبلومالدبس11385كركوكذكرحسن عيس مرعي258435

183دبلومالدبس11385كركوكذكرفرمان فرهاد سليم257590

184دبلومالدبس11385كركوكذكرعلي عبدالقادر كريم243186

185دبلومالدبس11385كركوكذكرسيف ثائر مظلوم388848

186دبلومالدبس11385كركوكذكررزكار صمد عبدهللا243155

187دبلومالدبس11385كركوكذكروليد احمد مرعي242842

188دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد اسبهان وسمي389856

189دبلومالدبس11385كركوكذكرعبدهللا سلطان رميض389347

190دبلومالدبس11385كركوكذكرسعد صالح محمد274448

191دبلومالدبس11385كركوكذكرضياء فيصل اسماعيل388997

192دبلومالدبس11385كركوكذكرعقيل داود عباس493422

193دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد خميس هالل388555

194دبلومالدبس11385كركوكذكرهيثم كريم عباس492773

195دبلومالدبس11385كركوكذكررضوان محمد عبدهللا561091

196دبلومالدبس11385كركوكذكراحمد عبدهللا محمد392161

197دبلومالدبس11385كركوكذكرصباح قادر شعبان392027

198دبلومالدبس11385كركوكذكراحمد عباس غدير258448

199دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد فريدون نورالدين255297

200دبلومالدبس11385كركوكذكراحمد محمد عويد392335

201دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد عماد احمد388438

ن396228 202دبلومالدبس11385كركوكذكرقاسم محمد حسي 

203دبلومالدبس11385كركوكذكرعبدهللا محمود عزيز390131

204دبلومالدبس11385كركوكذكريونس عارف كردي492724

205دبلومالدبس11385كركوكذكرعالء عارف كردي492721

206دبلومالدبس11385كركوكذكرفاروق عمار سهيل533006

207دبلومالدبس11385كركوكذكرعمر صدام نمر492736

208دبلومالدبس11385كركوكذكرقاسم احمد نجم242543

209دبلومالدبس11385كركوكذكرسيف محمد عبدهللا492333

210دبلومالدبس11385كركوكذكرنةنيا عزالدين نارص242928

ي388874 211دبلومالدبس11385كركوكذكرقيس عطية ناجر

ن244754 212دبلومالدبس11385كركوكذكرابراهيم رمضان امي 

213دبلومالدبس11385كركوكذكرفالح فتاح شكر561363

214دبلومالدبس11385كركوكذكرشورش مظهر حميد392104

215دبلومالدبس11385كركوكذكردانا مجيد خورشيد390343

216دبلومالدبس11385كركوكذكرخةبات ابوبكر مجيد246824

217إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد شهاب احمد249338

ي السعيد393174
218إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن حسنن

219إعداديةالدبس11385كركوكذكروسيم حسن رشيد243198

220إعداديةالدبس11385كركوكذكرفراس محمد صالح246219

ي فاروق محمدعلي395721
221إعداديةالدبس11385كركوكذكردشن 

222إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن قاسم خليل493753

223إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن قانع محمدصالح389416

224إعداديةالدبس11385كركوكذكرمانع رميض مرعي388274

225إعداديةالدبس11385كركوكذكريارس احمد سلطان558970

226إعداديةالدبس11385كركوكذكريونس رمضان حمودي509632

227إعداديةالدبس11385كركوكذكرعلي احمد جواد508885

228إعداديةالدبس11385كركوكذكرايهاب عبدالرزاق عزالدين396988



229إعداديةالدبس11385كركوكذكرعبدهللا عمر عطية246224

230إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد علي عثمان279705

 برهان علي390166
231إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن

232إعداديةالدبس11385كركوكذكردهام صالح علي389107

233إعداديةالدبس11385كركوكذكرعمر غازي عبد492303

234إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمود ابراهيم محمد242719

235إعداديةالدبس11385كركوكذكرمنيف حمزة احمد261933

236إعداديةالدبس11385كركوكذكرصادق مهدي عبد249445

237إعداديةالدبس11385كركوكذكرايوب جوري عباس558967

238إعداديةالدبس11385كركوكذكررعد عدنان شبيب259671

239إعداديةالدبس11385كركوكذكرموفق محمد عبدهللا492329

240إعداديةالدبس11385كركوكذكرعبدهللا محمد احمد493654

ي390090 241إعداديةالدبس11385كركوكذكرجودريان بديوي عرينر

ن عبدهللا391755 242إعداديةالدبس11385كركوكذكرعمر حسي 

243إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد سمي  عزيز388078

244إعداديةالدبس11385كركوكذكررياض فاضل شهاب396015

245إعداديةالدبس11385كركوكذكرعمر اركان صالح492767

 علي391579
ن 246إعداديةالدبس11385كركوكذكرعلي حسي 

ن عللو256095 247إعداديةالدبس11385كركوكذكرعمر حسي 

248إعداديةالدبس11385كركوكذكروائل محمود محمد492712

249إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد وريا طالب248929

250إعداديةالدبس11385كركوكذكروليد خالد خضن262072

251إعداديةالدبس11385كركوكذكرعمر محمد كاظم257853

252إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد علي احمد273943

يف243130 253إعداديةالدبس11385كركوكذكرهريم هاشم محمدرسر

254إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن محمود حمودي389005

255إعداديةالدبس11385كركوكذكراركان اكرم حسن388881

256إعداديةالدبس11385كركوكذكرفاروق عبدالمنعم محمد244840

257إعداديةالدبس11385كركوكذكرعبدهللا صالح عمر388951

ن463773 258إعداديةالدبس11385كركوكذكرمروان حميد حسي 

259إعداديةالدبس11385كركوكذكرابراهيم خليل عبدالقادر532806

260إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد قيس احمد257642

261إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد كريم علي389294

262إعداديةالدبس11385كركوكذكرسامي محمود عليوي243322

263إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد نورالدين عثمان242877

264إعداديةالدبس11385كركوكذكرعلي اياد صابر389593

265إعداديةالدبس11385كركوكذكرسعدي موفق احمد388956

ار عبدهللا روال388668 ن 266إعداديةالدبس11385كركوكذكرسي 

267إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد غازي عبدهللا245553

268إعداديةالدبس11385كركوكذكرتوانا خطاب عمر243164

269إعداديةالدبس11385كركوكذكرحسيب كريم عباس492770

ن492366 270إعداديةالدبس11385كركوكذكرريبوار صديق ياسي 

271إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد ابراهيم رجب395962

272إعداديةالدبس11385كركوكذكرسالم محمود عمش244747

273إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد خالد خضن258542

274إعداديةالدبس11385كركوكذكرايوب عبد محمد246129

275إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد سوران ابوبكر249414



276إعداديةالدبس11385كركوكذكرعلي محمد خض255961

277إعداديةالدبس11385كركوكذكرعلي فريدون نورالدين392577

278إعداديةالدبس11385كركوكذكرعمر ضاجي صالح388380

279إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد حمزة احمد388392

280إعداديةالدبس11385كركوكذكرطارق شاكر خضن249498

281إعداديةالدبس11385كركوكذكرسعد احمد حسن249491

ي249948
282إعداديةالدبس11385كركوكذكريونس طلعت فف 

283إعداديةالدبس11385كركوكذكرانمار عامر محمود250157

284إعداديةالدبس11385كركوكذكرعيس ابراهيم عواد391638

285إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد ابراهيم عبدهللا397210

286إعداديةالدبس11385كركوكذكرادهم عباس فاضل492396

287إعداديةالدبس11385كركوكذكرميثم عامر مياح244960

288إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن محمد مجيد388992

289إعداديةالدبس11385كركوكذكرعلي جعفر عبدهللا242503

ائيل اسماعيل255635 290إعداديةالدبس11385كركوكذكرميكائيل جير

291إعداديةالدبس11385كركوكذكرابراهيم خضن حسن242711

292إعداديةالدبس11385كركوكذكرضياء احمد سلطان258311

293إعداديةالدبس11385كركوكذكرعامر محمد صالح509623

294إعداديةالدبس11385كركوكذكرصباح عبدهللا صالح493632

295إعداديةالدبس11385كركوكذكرريباز شمال فاضل244654

 علي493693
ن 296إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد حسي 

ي طالب389998 297إعداديةالدبس11385كركوكذكركوران ناجر

298إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد عبد ابراهيم388685

299إعداديةالدبس11385كركوكذكرخليل علي هالل388940

300إعداديةالدبس11385كركوكذكرمؤيد عبدهللا صالح509620

301إعداديةالدبس11385كركوكذكريحن  قيس محمد274130

302إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد رمضان حمودي248799

303إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد ناظم غازي396728

304إعداديةالدبس11385كركوكذكروسام محمود محمد492777

305إعداديةالدبس11385كركوكذكروليد خالد محمد243138

306إعداديةالدبس11385كركوكذكرريباز كاوان سعدون249116

307إعداديةالدبس11385كركوكذكرهلمت جواد جالل393087

308إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد عامر محمود262339

309إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد رسول حمد249724

310إعداديةالدبس11385كركوكذكرابراهيم طه توفيق397151

311إعداديةالدبس11385كركوكذكرعبدهللا محمود حمودي244923

312إعداديةالدبس11385كركوكذكرقحطان عدنان جهاد492860

313إعداديةالدبس11385كركوكذكرزانا احمد عباس248859

ن احمد بايز508881 314إعداديةالدبس11385كركوكذكرحسي 

ن عطية244785 315إعداديةالدبس11385كركوكذكرليث حسي 

316إعداديةالدبس11385كركوكذكرابراهيم رميض خضن242913

317إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد خضن حسن243227

318إعداديةالدبس11385كركوكذكرغانم عبدالكريم سحل493570

319إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن ناظم ابراهيم492849

320إعداديةالدبس11385كركوكذكرخالد محمد عبدهللا388655

321إعداديةالدبس11385كركوكذكرانمار محمد سلطان259593

ن391519 ن امي  ياسي  322إعداديةالدبس11385كركوكذكرياسي 



ن244868 323إعداديةالدبس11385كركوكذكرعمر عبد حسي 

324إعداديةالدبس11385كركوكذكرقاسم محمد حمد392003

325إعداديةالدبس11385كركوكذكرعبدهللا مطلك عبدهللا274496

326إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد مندان علي243338

327إعداديةالدبس11385كركوكذكرصالح غازي صالح492793

ن246846 328إعداديةالدبس11385كركوكذكرامي  عبد حسي 

329إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن هفال طه492416

330إعداديةالدبس11385كركوكذكرحسن هلمت اكير492841

331إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد احمد حمةعلي246215

332إعداديةالدبس11385كركوكذكرارام كمال صابر244973

ي انسام مانوئيل244900
333إعداديةالدبس11385كركوكذكردانن

ن388969 334إعداديةالدبس11385كركوكذكراسماعيل احمد حسي 

335إعداديةالدبس11385كركوكذكريارس عبدهللا صالح492667

336إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد نزار علي396613

337إعداديةالدبس11385كركوكذكربروسك كريم محمد396077

يف393267 338إعداديةالدبس11385كركوكذكرريبه ند صالح الدين محمدرسر

339إعداديةالدبس11385كركوكذكرروكان عدنان عبدهللا532996

340إعداديةالدبس11385كركوكذكرصباح سليم كريم242968

341إعداديةالدبس11385كركوكذكرخطاب عمر علي244765

342إعداديةالدبس11385كركوكذكرشاهو نوري حمد245492

يف389834 343إعداديةالدبس11385كركوكذكرريباز شكر رسر

ن شاكر258412 344إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد حسي 

345إعداديةالدبس11385كركوكذكراياد مفيد احمد244674

زاد حمد391923 346إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد شي 

347إعداديةالدبس11385كركوكذكرخليل عيدان خليل532944

348إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد عبدهللا احمد390429

349إعداديةالدبس11385كركوكذكرعمر محمود عويد249769

ن389250  علي حسي 
ن 350إعداديةالدبس11385كركوكذكرتحسي 

351إعداديةالدبس11385كركوكذكرشوان عماد حميد257695

352إعداديةالدبس11385كركوكذكروضاح مهدي صالح533011

353إعداديةالدبس11385كركوكذكررسمد عامر مصطفن247033

354إعداديةالدبس11385كركوكذكرلويس خليل حافظ493712

ي محمود عليوي250133
355إعداديةالدبس11385كركوكذكرهانن

356إعداديةالدبس11385كركوكذكرفاهم محمد نجم492707

357إعداديةالدبس11385كركوكذكرفاروق محمد سلطان492321

358إعداديةالدبس11385كركوكذكرفراس داود عباس256537

359إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد حميد سعيد250116

360إعداديةالدبس11385كركوكذكرخالد ابراهيم محمد274264

ن محمود492673 361إعداديةالدبس11385كركوكذكرحسن حسي 

362إعداديةالدبس11385كركوكذكراياد كاظم محمد397008

363إعداديةالدبس11385كركوكذكرمصطفن عبدالرزاق عبدهللا397061

364إعداديةالدبس11385كركوكذكرهلمت انور كريم388221

365إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد ازاد اسعد245524

366إعداديةالدبس11385كركوكذكربارق عبدهللا صالح493707

367إعداديةالدبس11385كركوكذكرريباز جتو احمد390248

ن396135 368إعداديةالدبس11385كركوكذكرهشام ابراهيم حسي 

369إعداديةالدبس11385كركوكذكرمهند خليل ابراهيم249051



370إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد محمد رمضان493668

371إعداديةالدبس11385كركوكذكرشيفان خليل مصطفن388465

372إعداديةالدبس11385كركوكذكروائل شهاب احمد249368

373إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد محمد نورالدين274518

374إعداديةالدبس11385كركوكذكرابراهيم اسماعيل نوري558978

375إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد علي عباس492699

376إعداديةالدبس11385كركوكذكررياض عبدهللا احمد390055

377إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد عادل نارص533217

378إعداديةالدبس11385كركوكذكرسمي  عبدهللا حميد262038

379إعداديةالدبس11385كركوكذكريوسف عماد ادريس242499

380إعداديةالدبس11385كركوكذكراثي  رمضان محمود242737

381إعداديةالدبس11385كركوكذكرعبدهللا ابراهيم احمد261862

382إعداديةالدبس11385كركوكذكرحارث مزهر عالوي248873

383إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد عبد عبدهللا395929

384إعداديةالدبس11385كركوكذكرامانج احمد محمد245240

 علي462650
ن 385إعداديةالدبس11385كركوكذكرعلي حسي 

386إعداديةالدبس11385كركوكذكرمثنن داود حاجم255240

387إعداديةالدبس11385كركوكذكركامل ترف محمد492740

388إعداديةالدبس11385كركوكذكراحمد عبدهللا جادر492399

389إعداديةالدبس11385كركوكذكرريكار مسعود محمد274067

390إعداديةالدبس11385كركوكذكربختيار عزالدين نوري246922

ن391962 391إعداديةالدبس11385كركوكذكرعبدهللا ابراهيم حسي 

 علي391418
ن 392إعداديةالدبس11385كركوكذكرقحطان حسي 

393إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمد طارق طيفور248946

394دبلوم عاليالدبس11385كركوكذكرعبد داود سلمان244910

395بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرمحمد سليمان هالل492785

396بكالوريوسالدبس11385كركوكذكربختيار سليم كريم255910

ن242473 ن حمدامي  397بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرسالم حسي 

398بكالوريوسالدبس11385كركوكذكرريبوار انور مجيد392287

399دبلومالدبس11385كركوكذكرعلي مظلوم عبدهللا242750

400دبلومالدبس11385كركوكذكرفاضل عباس غدير257796

401دبلومالدبس11385كركوكذكرسمي  سامي مصطفن259736

402دبلومالدبس11385كركوكذكرمحمد جواد كاظم243112

403دبلومالدبس11385كركوكذكركاوان سعدون عبدهللا392771

404دبلومالدبس11385كركوكذكرقهار نجم علي249893

405دبلومالدبس11385كركوكذكررائد جمعة سلطان258209

ن عباوي390377 406دبلومالدبس11385كركوكذكرمناع حسي 

ن390201 407دبلومالدبس11385كركوكذكرعزالدين سليم محمدامي 

408إعداديةالدبس11385كركوكذكرحسن عبدالرحمن شكر262560

409إعداديةالدبس11385كركوكذكرادريس عبدالجبار حسن258267

410إعداديةالدبس11385كركوكذكرفؤاد احمد غفور246204

411إعداديةالدبس11385كركوكذكراياد حميد محمد242513

412إعداديةالدبس11385كركوكذكرابراهيم احمد محمد257884

413إعداديةالدبس11385كركوكذكرمحمود سلمان حاصود492823

ائيل اسماعيل محمد242859 414إعداديةالدبس11385كركوكذكرجير

ن عمر احمد388072 415إعداديةالدبس11385كركوكذكرحسي 

416إعداديةالدبس11385كركوكذكرطارق طيفور غفور255506



417إعداديةالدبس11385كركوكذكرحسن محمد احمد207188

418إعداديةالدبس11385كركوكذكرقحطان محل عني 255606

1بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىشهلة قاسم نعمتاهلل388135

2بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنادية عزالدين نارص259937

3بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىايمان ضاجي نجم492624

ي388421 4بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىفاطمه احمد ناجر

5بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىشادان جليل طاهر244949

ن خطاب عمر388917 6بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىافي 

7بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىعزيزة خليل حافظ492301

ن اسماعيل محمد243257 8بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىهفي 

9بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىهاوزين فاروق صديق388126

رابحة علي سليمان389230
10بكالوريوسالدبس11385كركوكأننى

11بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنسار ماهر انور388558

12بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىتريفة فاضل عزيز244741

13بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىبروين عبدهللا علي389662

14بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىمرفت محمد عزيز397049

15بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىسازكار ابو بكر عمر492421

ن احمد397096 ن محمدامي  مي  16بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىرسر

17بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىكوردستان محمد احمد244736

18بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىرغدة احمد عبدالحافظ388830

19بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىجرو احمد نوري388814

ن389141 20بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىاالء عبد حسي 

21بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىرةهيل مصطفن عبدالسالم255224

22بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىكةشاو احمد محمد393213

23بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىرنا صباح عبدهللا492325

24بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىسها علوان وسمي244944

25بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىريام ناظم ابراهيم256239

26بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىباهوز عبدالخالق ابراهيم245138

27دبلومالدبس11385كركوكأننىرويدة سعيد شاكر389052

28دبلومالدبس11385كركوكأننىسوسن اميد بهجت257652

29دبلومالدبس11385كركوكأننىارزو عبدهللا قادر558965

30دبلومالدبس11385كركوكأننىميادة عبدالكريم بهجت262601

ي صالح245247 خالدة غرنر
31دبلومالدبس11385كركوكأننى

32دبلومالدبس11385كركوكأننىسامان سالم حماد244697

ن244965 33دبلومالدبس11385كركوكأننىزيان خليل امي 

رنا علي صالح256364
34دبلومالدبس11385كركوكأننى

رساب علي صالح256387
35دبلومالدبس11385كركوكأننى

36دبلومالدبس11385كركوكأننىجنار جالل محمد249325

37دبلومالدبس11385كركوكأننىزيان مجيد سعيد245533

اوات حسن علي533048
38دبلومالدبس11385كركوكأننى

39دبلومالدبس11385كركوكأننىشادان رفعت علي244651

40إعداديةالدبس11385كركوكأننىمليحة خليل طاهر243205

41إعداديةالدبس11385كركوكأننىجميلة عثمان حمةصالح397073

ن256323 42إعداديةالدبس11385كركوكأننىسعاد فاتح امي 

43إعداديةالدبس11385كركوكأننىنهال نعمت اسعد388320

44إعداديةالدبس11385كركوكأننىهناء نوري سعيد416876

45إعداديةالدبس11385كركوكأننىاخالص علي جاسم391845



46إعداديةالدبس11385كركوكأننىبروين عمر يونس244730

47إعداديةالدبس11385كركوكأننىاية عبد عمر492853

48إعداديةالدبس11385كركوكأننىكشهان سمي  احمد388235

49إعداديةالدبس11385كركوكأننىالرا عمر فتاح391443

ة كريم محمد255778 50إعداديةالدبس11385كركوكأننىسمي 

1بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىدريا ستار رمضان388255

2بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىريواس صالحالدين محمد393323

3بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىصونكول محمد سليمان388242

ي389802 ايمان بديوي عرينر
4بكالوريوسالدبس11385كركوكأننى

5بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىصابرين سالم داود492317

ة عبدهللا محمد389519 6بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىمني 

ن246834 7بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىبشائر عبد حسي 

8بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىتافكة فؤاد سليم243266

9بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىجنار حميد سعيد248791

10بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىمارية حميد محمد246861

11بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىشادان لقمان نجمالدين258462

12بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىشهد سالم داود391551

13بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىرندين احمد نوري242950

14بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىايمان خليل ابراهيم492650

15بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىساوين عبدالرحمن بكر261682

16بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىبهار صالحالدين محمد393302

17بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىجوان عبدالقادر مجيد243067

ن246883 18بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنورس عبد حسي 

19بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىفردوس حافظ احمد248736

20بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىمزدة حميد سعيد242833

21بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىمزدة عيس عبدالجبار393002

22بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنبا خلف محمد244897

23بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىزينب احمد عبدالحافظ255748

24بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنجالء يونس مصلح558975

25بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىشيدا احمد محمد389553

 علي255468
ن 26بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىجرا حسي 

27بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىبةناز حكيم سليم256000

28بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىبيداء صالح عمر388943

ن389489 29بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنور عبد حسي 

30بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىايناس احمد خلف396674

31بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىجيمن احمد سليم244808

32بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىمزدة مهدي هادي244818

33بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىرنا ابراهيم عبدهللا255513

34بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىسوزيت ازاد اسعد246844

مروى علي صالح256392
35بكالوريوسالدبس11385كركوكأننى

ن389153 36بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىضح عبد حسي 

37بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىهاوناز احمد محمد243052

38بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىداليا احمد بايز259684

39بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىبيكرد ابراهيم احمد242982

40بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىزريان عبدهللا صالح461997

41بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىحنان عطية محمد245251

و عبدهللا عمر242829 42بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىهي 



43بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىامنة اسماعيل نوري558981

ي246170  بديوي عرينر
ن 44بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىبرلي 

45بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنور عبدهللا حميد262026

46بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىايفان قهار نجم255671

47بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنور داود عباس256514

48بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىكواللة رفعت علي388620

49بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنور قيس انور532945

50بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىساكار كمال صابر388075

51بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىميديا ناظم كريم245665

52بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنور عدنان عبدهللا492610

نيسان حسن علي256556
53دبلومالدبس11385كركوكأننى

54دبلومالدبس11385كركوكأننىروزين طه روال276892

55دبلومالدبس11385كركوكأننىافان ناظم كريم246107

56دبلومالدبس11385كركوكأننىسماح سالم داود492315

57دبلومالدبس11385كركوكأننىسماء جبار قادر255389

58دبلومالدبس11385كركوكأننىروزكار ابراهيم عمر388479

59دبلومالدبس11385كركوكأننىايالف كاظم محمد244798

60دبلومالدبس11385كركوكأننىرواء مفيد احمد244663

و جهاد عمر256313 61دبلومالدبس11385كركوكأننىهي 

62دبلومالدبس11385كركوكأننىبيداء حميد ربيع392151

63دبلومالدبس11385كركوكأننىهاوناز نعمان جالل257812

64دبلومالدبس11385كركوكأننىبثينة سليمان هالل256417

65دبلومالدبس11385كركوكأننىامل مصطفن جميل255686

66دبلومالدبس11385كركوكأننىرووبار حمد عبدهللا388228

67دبلومالدبس11385كركوكأننىشونم احمد محمد243060

68دبلومالدبس11385كركوكأننىشيماء خالد محمد243080

69دبلومالدبس11385كركوكأننىسوزكة فؤاد سليم242772

ي خالد محمدعلي243072
70دبلومالدبس11385كركوكأننىاشن 

71دبلومالدبس11385كركوكأننىهناء داود كاظم417378

72دبلومالدبس11385كركوكأننىزالة كاوة بهرام257842

73دبلومالدبس11385كركوكأننىايمان جبار توفيق559048

74دبلومالدبس11385كركوكأننىسازكار فؤاد محمد245501

75دبلومالدبس11385كركوكأننىبيداء خضي  ازرك243181

76دبلومالدبس11385كركوكأننىناهدة صالح محمد248838

77دبلومالدبس11385كركوكأننىرحمة عبدالخالق ابراهيم250090

78دبلومالدبس11385كركوكأننىزيان حكيم سليم395989

79دبلومالدبس11385كركوكأننىنهران عدنان شبيب246890

80دبلومالدبس11385كركوكأننىجنان عطية محمد245426

81دبلومالدبس11385كركوكأننىاالن محمد خورشيد242809

82دبلومالدبس11385كركوكأننىهوزان جالل محمد249134

83دبلومالدبس11385كركوكأننىنيان صمد محمد255279

84دبلومالدبس11385كركوكأننىهاوزين محمد شكور249466

85دبلومالدبس11385كركوكأننىارساء جمعة داود245133

86دبلومالدبس11385كركوكأننىخوزكة فؤاد سليم242759

87دبلومالدبس11385كركوكأننىنيكار ابراهيم عبدهللا255581

88دبلومالدبس11385كركوكأننىجرو طارق مولود242990

89دبلومالدبس11385كركوكأننىزاكاو عالءالدين محمد243195



90دبلومالدبس11385كركوكأننىهيفاء ابراهيم صالح492792

ان396556 91إعداديةالدبس11385كركوكأننىايمان احمد مي 

ن ازاد اسعد246856 92إعداديةالدبس11385كركوكأننىهيلي 

93إعداديةالدبس11385كركوكأننىشونو يوسف علي395829

94إعداديةالدبس11385كركوكأننىمها خلف محمد416896

ن392506 95إعداديةالدبس11385كركوكأننىسارة هزار حسي 

ي397037 المان بديوي عرينر
96إعداديةالدبس11385كركوكأننى

97إعداديةالدبس11385كركوكأننىاالء جبار قادر255287

98إعداديةالدبس11385كركوكأننىهدى حسن احمد396432

99إعداديةالدبس11385كركوكأننىايمان خليل مصطفن395910

100إعداديةالدبس11385كركوكأننىنبا منذر صالح262511

101إعداديةالدبس11385كركوكأننىشيماء عبدالعزيز عبدهللا391865

102إعداديةالدبس11385كركوكأننىسندس قادر صابر508879

103إعداديةالدبس11385كركوكأننىبدور خليل حافظ492691

104إعداديةالدبس11385كركوكأننىنور صالح احمد248806

105إعداديةالدبس11385كركوكأننىوسناء عماد صالح255870

106إعداديةالدبس11385كركوكأننىفاطمة حميد ربيع262253

ين رمضان صديق273585 107إعداديةالدبس11385كركوكأننىشي 

108إعداديةالدبس11385كركوكأننىزينب ناظم كريم274471

كزنك علي مصطفن391154
109إعداديةالدبس11385كركوكأننى

110إعداديةالدبس11385كركوكأننىاية اكو نوري262242

111إعداديةالدبس11385كركوكأننىايمان يشار عرب249096

هبة علي ابراهيم532968
112إعداديةالدبس11385كركوكأننى

تازان خالد محمدعلي248775
113إعداديةالدبس11385كركوكأننى

114إعداديةالدبس11385كركوكأننىاشناء فؤاد محمد242530

115إعداديةالدبس11385كركوكأننىنور خميس هالل391603

كردون علي مصطفن391200
116إعداديةالدبس11385كركوكأننى

117إعداديةالدبس11385كركوكأننىنور حميد ربيع274319

يف255985 118إعداديةالدبس11385كركوكأننىشوخان يونس رسر

119إعداديةالدبس11385كركوكأننىسارة فرهاد صالح532941

120إعداديةالدبس11385كركوكأننىبيداء عماد صالح255861

121إعداديةالدبس11385كركوكأننىايمان حميد ربيع262400

122إعداديةالدبس11385كركوكأننىبيداء فاخر قادر259810

123إعداديةالدبس11385كركوكأننىهناء حميد ربيع244890

ي السعيد388353
124إعداديةالدبس11385كركوكأننىسوالف حسنن

125إعداديةالدبس11385كركوكأننىليل خضي  ازرك243173

ن احمد259799 126إعداديةالدبس11385كركوكأننىمزدة محمدامي 

127إعداديةالدبس11385كركوكأننىرغد عبدهللا صالح509617

128إعداديةالدبس11385كركوكأننىفاطمة وريا طالب274607

يعة242867 129إعداديةالدبس11385كركوكأننىرقية احمد رسر

130إعداديةالدبس11385كركوكأننىنور محمد عبدالرحمن246975

131إعداديةالدبس11385كركوكأننىاسماء صالح عمر388904

132إعداديةالدبس11385كركوكأننىفرح محمد كريم256349

ي السعيد388345
133إعداديةالدبس11385كركوكأننىجيهان حسنن

134إعداديةالدبس11385كركوكأننىدريا كاوة بهرام262640

سوزان صالح علي250103
135إعداديةالدبس11385كركوكأننى

136إعداديةالدبس11385كركوكأننىايالف احمد طعمة248716



137إعداديةالدبس11385كركوكأننىبراء عبدالفتاح عواد249380

138إعداديةالدبس11385كركوكأننىرشا عمران خالد245649

139إعداديةالدبس11385كركوكأننىايمان يونس احمد249744

140إعداديةالدبس11385كركوكأننىفاطمة زياد طارق392882

141إعداديةالدبس11385كركوكأننىفاطمة عطية محمد246992

142إعداديةالدبس11385كركوكأننىاالء نوري حمد245481

143إعداديةالدبس11385كركوكأننىمزدة فؤاد محمد249039

144إعداديةالدبس11385كركوكأننىزينة هاشم عزيز248916

145إعداديةالدبس11385كركوكأننىغدير قيس عباس558982

146إعداديةالدبس11385كركوكأننىامنة صمد محمد261622

ن خضن395778 ق ياسي  147إعداديةالدبس11385كركوكأننىاستير

148إعداديةالدبس11385كركوكأننىفاطمة عبدهللا عثمان242547

149إعداديةالدبس11385كركوكأننىشيالن رسول محمد248753

150إعداديةالدبس11385كركوكأننىزينب عثمان علي357037

151إعداديةالدبس11385كركوكأننىدالل صالح احمد250044

152ماجستي الدبس11385كركوكأننىنادية عبدهللا شكور389713

ان392068 153بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىبروين احمد مي 

154بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىالزة عمر فتاح388217

155بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىريزان فريق مجيد258381

ن عزالدين نارص242937 156بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىنرمي 

157بكالوريوسالدبس11385كركوكأننىسناء عبدهللا كريم246826

158دبلومالدبس11385كركوكأننىسهاد عبد كاظم244780

159دبلومالدبس11385كركوكأننىسندس محمود احمد389769

160دبلومالدبس11385كركوكأننىجنار رسول محمد388304

161دبلومالدبس11385كركوكأننىشهلة منصور نارص274385

162إعداديةالدبس11385كركوكأننىجمبوت حيدر كريم492803

163إعداديةالدبس11385كركوكأننىبيمان كامل احمد246838

164إعداديةالدبس11385كركوكأننىليل محمد خالد508887

165إعداديةالدبس11385كركوكأننىنداء جعفر يوسف243235

166إعداديةالدبس11385كركوكأننىمنن عثمان كريم388453

167إعداديةالدبس11385كركوكأننىئاالن حمد مشي 257688

ن كمال انور140974 1دكتوراهطريق بغداد21386كركوكذكرحسي 

2ماجستي طريق بغداد21386كركوكذكرسمي  مصطفن مجيد140966

3ماجستي طريق بغداد21386كركوكذكرعلي سليمان شجاع493315

4ماجستي طريق بغداد21386كركوكذكرسعد نزار شاكر442191

5ماجستي طريق بغداد21386كركوكذكرقيس عدنان علي441769

6ماجستي طريق بغداد21386كركوكذكرعبدالمنعم عبدالفتاح عبدالصمد493377

7ماجستي طريق بغداد21386كركوكذكروضاح قاسم عبد441926

8ماجستي طريق بغداد21386كركوكذكردريد عطاهللا علي140868

9بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد علي عزت559203

10بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد عثمان احمد444223

ن493391 11بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرارسالن خالد حسي 

ن عنة عبدهللا441291 12بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرحسي 

13بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعماد بهجت محمود493367

14بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرحيدر محمدجميل عبدالقادر493387

15بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرارجان محمد مهدي518105

16بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرغسان برهان عبدالخالق444343



17بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراحمد فخرالدين عزيز140677

18بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرقتيبة عبدالخالق احمد444324

19بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد حسن محمد140820

20بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعادل محمد توفيق491922

21بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعلي نوزاد قادر440987

22بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكررائد حسن محمد442210

23بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعلي مارف رضا442423

24بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرحسن فائق محمد493298

25بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرديار صالح ناصح140675

26بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعمار محمد توفيق493452

ن ويس علي442248 27بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرحسي 

28بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكريارس صباح عباس493304

ف نجمالدين خورشيد440603 29بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكررسر

30بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكروليد محمد اسماعيل440546

31بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد شكور رشيد140870

32بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكررسود حميد احمد441633

33بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرضياءالدين نجم الدين عزالدين154726

34بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرنجاح حسن احمد559165

35بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراحمد محمد علي442154

36بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكردانا عبدالكريم محمد علي440642

37بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمراد صالح محمود442526

ن444117 38بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعامر جمعة حسي 

39بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكررسمد يالجن نورالدين442482

40بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرحسن محمود حسن518042

41بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرسيفان جمال اسماعيل493488

42بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن ارجمان كريم518102

ن440971 43بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرداشتان علي حسي 

44بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد كمال اغا441915

45بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعدنان عثمان احمد493361

46بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكربشي  خليل صابر518046

ن رؤوف559163 47بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمراد يالجي 

 علي559200
ن 48بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمود حسي 

49بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعصام طه علي441328

50بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرهالل ناظم سليم441930

51بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرهشام ماجد حميد444448

52بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعماد طارق محمد155314

53بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرصباح محمود ابراهيم140822

54بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكروليد محمد عللو441270

55بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراحمد شكور رشيد140875

56بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرهاشم جواد احمد442551

57بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد فريق فتحاهلل516580

58بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكررياض احمد خليل493301

59بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد صالح خزعل441583

60بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرطه صالح شوكت493358

61بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكريوسف نجاح عباس140859

62بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعمر نوري فتح هللا518041

63بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرسيف الدين محمد علي493383



64بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد جمال نجمالدين442089

ي قاسم441027
65بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد عونن

ن غفور442245 66دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراحمد حسي 

67دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراحمد عبدالرحمن احمد140839

68دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعمار اكرم محمد441858

69دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعلي خورشيد علي140890

70دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمراد اكرم قادر440953

71دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرنجاة قاسم رؤوف493416

ي حسن493366 72دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرخالد راجر

73دبلومطريق بغداد21386كركوكذكريشار مصطفن طه443839

74دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمهند عادل شمسالدين443716

75دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرزين العابدين محسن اصغر493350

76دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعبدالرحمن كمااللدين توفيق441591

77دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرزاهد ابراهيم زيدان140837

78دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراحمد عدنان شاكر441793

79دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرفاروق نجاة مرزوق140844

ي493442 80دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعلي احمد صير

81دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعلي احسان علي518115

82دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرهيثم وسام جمال الدين442366

83دبلومطريق بغداد21386كركوكذكريشار عبدالجبار نورالدين140718

84دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرهشام غفور رضا493388

85دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرابراهيم حسن محمد518034

ي140790
86دبلومطريق بغداد21386كركوكذكريوسف محمد تف 

87دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرسنان يوسف محمدصبيح140788

ن452494 88دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرايوب حسن حسي 

89دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرسامح صباح مصطفن516190

90دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعامر صالحالدين نورالدين195954

91دبلومطريق بغداد21386كركوكذكررضا فرهاد رضا441847

92دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد صباح عباس493392

93دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن كمال عمر441922

ال فائق558902 94دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرارجان دمي 

 علي440592
ن 95دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرايوب حسي 

96دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعلي عمر فاضل444045

97إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد عبدالقادر عثمان440567

98إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعامر عنه عبدهللا140993

99إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرايلماز الياس عباس441320

100إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعبدهللا احمد علي440980

101إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن نوزاد احمد154389

ن صالح عبدهللا441700 1بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرياسي 

2بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرسنان محمد هاشم140907

3بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراوغز اكرم قادر440584

4بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد نجمالدين احمد140886

5بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرنجم عبدهللا فاضل518093

6بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرليث عطاءهللا عواد140754

7بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعبدهللا احمد عمر140770

ن عاشج442576 8بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعالء حسي 

9بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكررسمد حسن جمعة140852



10بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكريوسف صالح عبدهللا441935

ن خليل اسماعيل440962 11بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرحسي 

12بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكريحن  قادر كريم427227

13بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرشيفان عدنان سعيد140903

14بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراحمد سامي معروف154995

15بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعمر نجدت ابراهيم140847

16بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرضياءالدين نوري محمد140843

17بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعلي باسم برزان140892

18بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرقاسم احمد قاسم140826

19بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد اسد عبدهللا440633

ن155607 20بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراحمد سنان حسي 

21بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرفالح حسن ابراهيم140952

22بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرنشوان عدنان سعيد441615

23بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرحاتم احمد كاظم140795

24بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعلي عمر قادر156147

25بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد موفق محمد140824

26بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرسفيان سطم صاحب442485

27بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن شهاب احمد444064

28بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعباس صايم عمر141001

29بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد احمد سعيد441920

30بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعلي وليد خالد559204

ف فاضل اللهويردي493354 31بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرارسر

32بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن مؤيد جليل441865

ي140885
33بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن محمد تف 

34بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراحمد هاشم عبدهللا140989

ن140872 35بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكريوسف اسعد حسي 

36بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد نهاد حبيب140861

37بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعلي عدنان جهاد140731

38بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد اتيال قادر154451

ن493373 39بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرريبوار عبدالكريم امي 

40بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرطه لطيف عمر140831

41بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرابراهيم سليمان صديق441627

42بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعبدهللا جاسم محمد140834

43بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرديار قهرمان علي140634

44بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمراد احمد عزالدين140866

45بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعمر نافع جليل140889

46بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعمر احمد عبدالحميد443656

ن441866 47بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرارداش علي حسي 

48بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرفاضل عباس صالح140896

49بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد علي محمد441963

50بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعلي عيس عواد443857

51بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراحمد فتاح فؤاد443975

ن444266 52بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرهزار جبار حسي 

53بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرهردي عبدهللا رحيم140898

54بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن قادر عمر441277

55بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرابراهيم كمال عمر441910

56بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد موفق صالح155120



57بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعلي نورالدين حسيب140865

58بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراحمد جواد محمد496926

59بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن محمد سعيد559129

60بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد احمد صالح140851

61بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرجليل طلعت علي195689

62بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكريوسف نوري طعمة426784

63بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكراحمد عمادالدين عبدالقادر404345

64بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرجنيد وليد محمد441885

ن559166 65بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكركوران طاهر حسي 

66بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكروليد نزير عادل442253

67دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراميد صايغن كنعان441287

68دبلومطريق بغداد21386كركوكذكررسمد فرهاد رفيق441638

69دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد كامل احمد444383

70دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرامداد ازهر بهاءالدين441712

71دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرانور صباح عيس444426

72دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراحمد نوري سعيد140765

73دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمصعب علي عبدهللا140751

74دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراحمد شهاب احمد442490

75دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراحمد وجدي كامل442414

76دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرنبيل حمدي ابراهيم444167

77دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرايوب صايغن كنعان441282

78دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد نجدت ابراهيم140772

79دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرابراهيم عباس انور140887

80دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد خطاب صالح438317

81دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراوميد ماجد فالمرز140734

82دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعمر عادل محمد140990

83دبلومطريق بغداد21386كركوكذكروليد اسماعيل طه441650

84دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرخلف عبدالفتاح خلف518058

85دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعلي كمااللدين توفيق140930

86دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراسامة ايدين جالل441873

87دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن اكرم قادر440579

ن156025 88دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعبدهللا عرفان حمةامي 

89دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراحمد عادل فاضل491844

ن صباح مصطفن140726 90دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرياسي 

91دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعمر ضياءالدين نجمالدين452650

92دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراحمد نورالدين محمود452388

93دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراحمد فاضل عبد140785

94دبلومطريق بغداد21386كركوكذكروليد محمد عبد441062

95دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرطه برهان حميد493352

96دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد عرفان سامي153834

97دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرسلوان محمود محمد493370

98دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرسامان ابراهيم حسن518052

 علي خورشيد140913
ن 99دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرحسي 

100دبلومطريق بغداد21386كركوكذكريوسف عبدين وهاب154166

101دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن ادريس شمسالدين452480

102دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد عمر فاضل441339

ن140874 103دبلومطريق بغداد21386كركوكذكريونس اسعد حسي 



104دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعثمان علي عثمان140938

ن عباس140926 105دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرايمن شاهي 

106دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمراد وليد حميد444130

107دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعلي محمد علي153918

108دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمقداد خليل عبدي559206

109دبلومطريق بغداد21386كركوكذكريوسف رشدي خورشيد140714

110دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرسيوان عابدين رحيم140994

111دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد عادل اكير441597

112دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرقيس بهجت فتاح443739

113إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعلي جمال نجمالدين444232

114إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعبدالحق محمد حسن154577

115إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرهةسن  فرهاد نجمالدين444143

116إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرسيف برهان رشيد493324

117إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكريحن  صباح نجم452276

118إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد احمد بهاءالدين516436

119إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرفالح حسن حميد154694

120إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن اتيال نوري516568

121إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعمر محمد حسن443514

122إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعبدالرحمن اكرم طاهر427147

123إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد قاسم اسماعيل441903

124إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرايوب عاصي علي493460

125إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرغسان موس عواد442222

ن عاشج444250 126إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعباس حسي 

127إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعلي محمد صالح الدين155807

128إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكربكر يلدرم صديق493428

129إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرحسن علي خضن155038

ن140900 130إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرنزار مؤيد حسي 

ن محمود انور441907 131إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرحسي 

ن محمد140779 132إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد ياسي 

133إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد هلكوت عبد442326

134إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكررسمد صباح رشيد493470

135إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرابراهيم صباح نوري140763

136إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعمر محمود محمد154024

ي قاسم444371
137إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرحسن عونن

 علي559186
ن 138إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعبدهللا حسي 

139إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكراحمد عدنان احمد444477

140إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمؤمن عبدين وهاب154253

ن عبدالقادر140942 141إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرليث حسي 

142إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن صالح الدين رفيق443557

143إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرايوب اياد عبدالكريم153306

144إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرهيوا فالح علي518079

145إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرواثق خليل ابراهيم153254

146إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكراحمد مصطفن شاكر156062

147إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعمر محمد علي140746

148إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمهيمن ماجد حميد152964

149إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكراحمد نجم الدين احمد155748

150إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن موفق عزالدين154543



ي153076 151إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكريوسف خالد غرنر

152إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن نبيل محمد516523

153إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن منصور عبدالقادر154481

154إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد وليد صالح559162

155إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد فاضل محمد422876

156إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن عبدالرحيم عبدالكريم493407

157إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكررائد خليل ابراهيم452257

158إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكراحمد برهان حميد493322

159إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد ايدين بهلول559205

160إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكراسامة كمال نجمالدين444413

ن441831 161إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد جمعة حسي 

162إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمود زياد احمد441891

163إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعمر علي حسن141003

164إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد مؤيد جليل155632

165إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد فؤاد محمد اديب442186

166إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكراحمد اياد محمد443702

167إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكريونس محمد ادريس442431

وان احمد140939 168إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمشتاق سي 

169إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكردارا محمد عمر493311

170إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكراحمد نشات حميد493380

ي444457  احمد صلنر
171إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن

172إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرسيف احسان حسامالدين444305

173إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعيس عبدالتواب عبدالفتاح443638

174إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمود رفعت خضن459271

175إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد نجدت بهجت443620

176إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكريوسف عبدالرحمن رحمةهللا444374

 علي440615
ن 177إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد عبدالحسي 

178إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد عماد عزيز492771

179إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرحسن احسان حسام الدين140855

ي443942  صلنر
180إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرامجد حارصن

ن محمد493308 181إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعلي حسي 

182إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكريحن  فاضل عمر441003

183إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد يوسف مصطفن444162

184إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكركيالن ابراهيم عبدهللا154213

185إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمظفر اتش اكرم444244

186إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكريوسف محمد احمد559233

187إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمصطفن لؤي سعيد443376

188إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرزيد محمد صالح493346

189إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكراحمد نصي  عدنان140737

190إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكريونس عزالدين محمد نوري154123

191إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعمر عيس عواد155691

192إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكريوسف صالحالدين رفيق443627

ن491727 193إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد اياد حسي 

194إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرقاسم محمد زكي444105

195إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمهدي احمد علي559131

196إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرابراهيم محمد مصطفن155368

ن فرحان444259 197إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعبدهللا حسي 



ن صابر شاكر140880 198ماجستي طريق بغداد21386كركوكذكرشاهي 

199بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكررائد نجم رشيد322440

200بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعارف نوري جاجان518135

201بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرارجمن توفيق عمر509643

202بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكردلشاد طالب محمد518122

203بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرياقوت عزالدين علي441972

204بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمحمد صمد كريم140719

205بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرمفيد خليل صابر518063

206بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرعصام هاشم عبدهللا140720

207بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكذكرشادان شابندر طاهر140739

208دبلومطريق بغداد21386كركوكذكراياد طارق عبداللطيف140941

وان احمد خورشيد140924 209دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرسي 

210دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرمراد اكرم شفيق440992

ن فتحي140713 211دبلومطريق بغداد21386كركوكذكرعلي عبدالحسي 

212إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرعامر جلو غائب559164

213إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمحمود احمد عبدالرزاق442509

214إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرضياء درع محمد493394

215إعداديةطريق بغداد21386كركوكذكرمعد سلطان حمادي444295

1دكتوراهطريق بغداد21386كركوكأننىايناس فائق عزيز493399

2بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاحالم بدر غياض442206

3بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىسنكام احمد محمد140997

4بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىرسبيل مصطفن مجيد197579

5بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىعواطف عبدالرزاق ابراهيم441035

6بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاسماء حسن رشيد493408

7بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىفيان صالح محمد559202

8بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىهيام خليل غضبان444202

ي140945 نيان عدنان وهنر
9بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

10بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىجوان بهرام ظاهر444001

11بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىجيهان عبدالقادر محمد518021

اسماء محمد علي442370
12بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

يوردةنور جمال علي441823
13بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

14بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىسهام رفيق شفيق140963

15بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىافراح قحطان مجيد140879

16بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىناديار احمد محمد452282

17بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىزينب احسان علي517972

رنه جالل علي430947
18بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

19بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىرؤيا فتاح فؤاد493395

20بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىلينة توفيق وادي133807

ن احمد صالح140883 21بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىافي 

22بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىافنان عادل عزيز423266

23بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىايالف فاضل عمر140715

24دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىرسبل يلدرم صديق493405

ن140804 25دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىصوناي جالل حسي 

26دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىبيان يونس رشيد141002

27دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىتغريد محمد احمد492250

28دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىهناء عبدالقادر عثمان441779

29دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىاحالم صبحي رؤوف442159



اوزكول علي عزت493363
30دبلومطريق بغداد21386كركوكأننى

31دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىسمية كمااللدين توفيق516373

32دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىشيماء عباس ابراهيم440715

33دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىهدى عبدالحميد محمود442352

34دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىايمان عاشق حسن140998

35دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىزينب رفيق توفيق444256

36دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىعبي  مهدي هادي493412

37دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىبري  هان حسامالدين ضياءالدين444194

ايمان علي رضا443685
38دبلومطريق بغداد21386كركوكأننى

39دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىمروة لطيف عمر232373

40دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىنىه غالب محمدشاكر444016

41دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىامل حسن شوكت441756

42دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىحنان عبدالقادر عثمان453027

ن440996 43دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىتابان عبدالكريم امي 

44دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىاري    ج فاروق انور517995

ن محمد140776 ن حسي  45إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىافي 

46إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىذكريات اكرم محمد441879

47إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىسوسن ابراهيم عبدهللا440684

48إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىوفاء موفق عبداالمي 140969

49إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىشيماء صباح محمود140984

1ماجستي طريق بغداد21386كركوكأننىرسل محمود احمد442339

ان احمد صالح442567 ن 2ماجستي طريق بغداد21386كركوكأننىلي 

3ماجستي طريق بغداد21386كركوكأننىهيام محمود احمد442345

4بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىنغم عبدهللا احمد140884

5بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىنور محمد رفعت140782

6بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىهفال فرهاد رفيق440861

7بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىنور ناظم كنو493329

رقية عبدالحميد علي140760
8بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

9بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىدنيا ناظم فاضل140995

10بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىايمان حسن حميد140967

ن140749 11بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىجنان حسن حسي 

12بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاليف شامل كريم444317

13بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىزينب نجاة صابر260386

14بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىزينب مؤيد جعفر493320

15بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىنهلة عمر فاضل441838

ن انور خورشيد442109 16بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاسي 

17بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاية محمد محمود442197

وسن محمد علي153970
18بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

19بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىفاطمة عباس محمود442559

20بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىفيالن عدنان رؤوف516413

21بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىزينة صباح صالحالدين444285

صفا علي سليمان442365
22بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

23بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىبلقيس انور ذيبان203655

24بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىهناء اكرام عبدهللا493403

ن444239 25بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىافان عرفان حمةامي 

26بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىسوزان جمال محمد442562

27بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىدنيا عباس محمود141000



28بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىزينة شهاب احمد443898

ن442554 29بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىجيا رمزي حسي 

30بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىرواية هاشم ابراهيم140971

31بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىدنيا محمد انور140711

32بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىنيلوفر نجدت عبدالقادر140976

33بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاسماء احمد عواد518030

34بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىنور عباس كاظم443985

35بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىمروة نبيل بهاءالدين140744

36بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىالنة نضالدين فتاح441805

37بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىكوردونيا ازاد سعيد140935

38بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىزينة نبيل عباس155275

39بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىنورهان انور خورشيد140863

40بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىمروة عبدالرضا عبداالمي 452253

41بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىزينة اكرم قادر440867

42بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىايات فاضل عبد444083

43بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاندايت نجدت عبدالقادر140978

هاجر علي خضن155011
44بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

45بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىتوانا اكرام عبدهللا493323

46بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىحواء زياد احمد440874

47بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىساز عمر جبار500408

48بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاالء عبدالرضا عبداالمي 441896

49بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىبتول نبيل بهاءالدين140743

50بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىسارة عبدالرحمن عبدهللا561474

ن493309 اوزالم علي حسي 
51بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

52بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىنور صباح نوري140662

53بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاالء حسن ابراهيم140961

54بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىافراح عدنان حميد517980

55بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىمريم عباس غالم475149

56بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىايفر محمد محمدحبيب440695

57بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىارساء حسن ابراهيم140962

اسن سالم علي140878
58بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

59بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىضفاف محمد اسكندر493368

60بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىالهام ابراهيم محمود442586

61بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىناجية عبدالقادر محمد140899

62بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىروزا غائب عبدين442334

63بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىزينب خليل محمدباقر441241

64بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىمروة نورالدين محمد442179

65بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىسازان جمال محمد443322

66بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىهدى احسان عبدالواحد444028

67بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىصابرين عبدالفتاح خلف517967

68بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىليل صبحي رؤوف442105

69دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىسيفر هاشم صالح444619

70دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىارساء عباس شاةصواه442240

ن493356 71دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىراوية نجمالدين حسي 

72دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىارساء نجاة مصطفن518027

ن140933 ة عبدالكريم امي  73دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىسمي 

74دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىزينة عبدالحميد محمد441045



75دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىجيهان نجدت بهجت442532

76دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىزينب محمد عباس150678

77دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىفاطمة عمر جبار499340

78دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىمروة بنيان صالح559201

نور علي كريم493404
79دبلومطريق بغداد21386كركوكأننى

80دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىبينكول فاضل محمد443956

نورالهدى علي خضن442571
81دبلومطريق بغداد21386كركوكأننى

82دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىمريم يونس صالح452241

83دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىسارة مؤيد عبدهللا441826

84دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىجيالن عبدالقادر محمد518007

85دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىعائشة احسان عزت444512

86دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىزينب شفيق صمد140973

87دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىندى محمد احمد140956

88دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىاورفا محمد برهان140672

89دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىمهتاب فالح نجمالدين440664

90دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىرساب عادل محمد559243

91دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىزينب عادل محمد140981

ن441840 92دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىندى جمعة حسي 

زانيار عبدالكريم محمدعلي452308
93إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننى

ارزو علي انور140992
94إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننى

ن444288 جيهان علي حسي 
95إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننى

96إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىباخان عبدل عباس493292

97إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىنور حسن ابراهيم153515

98إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىمريم هوشيار ابراهيم140693

99إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىمريم حسن ابراهيم153697

100إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىمريم يشار نوري493342

101إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىاية نبيل عباس452725

ن محمد493382 102إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىسماح حسي 

103إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىسحر عبدالكريم مصطفن443670

104إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىسماء طالل رفعت153779

ن غازي493278 105إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىزينب حسي 

106إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىمريم عماد نعمت155338

ميالد علي خضن140857
107إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننى

108إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىمروة محمد جليل443549

ن443958 109إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىندى عباس حسي 

110إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىرؤيا اكرم طاهر427087

111إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىناز عمر جبار500160

112إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىزهراء ذوالفقار شاكر498908

113إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىهدى عماد نعمت443346

114إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىاسماء صباح نوري140706

115إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىسوزان حميد غيالن444363

116إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىسوزيار جهانكي  محمد443790

ية فرهاد رضا440562 117إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىصير

118إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىمينا محمد عبدهللا443921

119إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىريمان حسن حميد518001

120إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىايناس محمد محمود440677

121إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىرؤيا قاسم اسماعيل441899



122إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىمريم محمد جليل452301

ن عدي اسماعيل430519 123إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىحني 

124إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىدنيا شهاب احمد296613

125إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىعائشة صباح نوري140729

هناء احسان علي140723
126بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننى

127بكالوريوسطريق بغداد21386كركوكأننىاسن مصطفن كامل قادر559132

ة احمد رحيم140921 128دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىسمي 

129دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىندوى سليمان محمد442355

130دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىشهلة احمد حمد443605

131دبلومطريق بغداد21386كركوكأننىيرسى غازي حسن140909

132إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىامل حمد غدير444152

133إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىصون كل محمد عبدالرحمن516472

134إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىهيفاء جواد كاظم517988

ن140986 135إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىشنكل خليل حسي 

136إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىبري  هان صبحي نامق514907

سوسن محمدزكي علي444094
137إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننى

ن441773 138إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىشهلة طه حسي 

139إعداديةطريق بغداد21386كركوكأننىايسن غالب جمعة443610

1دكتوراهرحيم آوه11387كركوكذكرقيس محمد صادق355513

2ماجستي رحيم آوه11387كركوكذكرعبدهللا احمد محمد492238

3ماجستي رحيم آوه11387كركوكذكرمحمد قاسم قهرمان232876

4دبلوم عاليرحيم آوه11387كركوكذكركورست احمد علي213893

5بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرفاضل صالح عبدالرحمن231341

6بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهيوا عبدهللا عمر214028

7بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعبدالصمد سليم عزيز359178

8بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرازاد فوزي محمد368991

ن ارسالن عبدهللا229987 9بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكربةلي 

10بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرزرار جبار شاةسواه370332

11بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكريوسف صابر سعيد246363

12بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرسةيوان عسكر محمد244610

13بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمروان محمود عزيز234232

ي214730
14بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد عبيد فف 

15بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرروزكار رافت احمد368557

16بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهاوري رؤوف حسن234095

17بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرجاالك عبدهللا رحيم368595

ن محمد213715 18بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراحمد حسي 

19بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد سعدهللا سعيد370289

ن369417 20بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرارام صباح ياسي 

21بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرحميد مجيد صالح214400

22بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراري بهجت حسن368879

23بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمدين عباس مولود477813

24بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرروكان طوقان حميد475751

ي عثمان214179
25بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد كفن

26بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرئامانج عبدهللا عادل500088

27بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكردانا شكر حمةعلي362592

28بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد جودت شاكر370351

29بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمريوان رمضان قادر357147



30بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكردياري طلعت عباس477616

31بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرزيوار عباس عبدالكريم367822

ي عثمان214163
32بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرتوانا كفن

33بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرئارام انور حميد371417

34بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرئاواره محمد بكر477606

35بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرجوتيار عبدالقادر نجم الدين485466

يف قادر357014 36بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكردارا رسر

37بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهوكر رؤوف محمد370015

38بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكربروه ر غالب حسن493600

39بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرشوان شكر نادر355444

40بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد عبدالرحمن عبدالكريم363697

41بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكربرهم قادر كاكةرش213466

42بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكريونس عزيز محمود477610

43بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكردةوةن عبدهللا رمضان214378

44بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرشوان اسماعيل عثمان477847

45بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد عمر حاجر مال357426

ن477465 46بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد كيقباد حسي 

47بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراحمد هدايت طاهر508060

ن229770 48بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراراسن صباح ياسي 

ن214125 49بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهيمن محمد محمدامي 

50بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهيمن كامران جالل234260

51بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرزيرك محمد جوامي 472398

ن213881 52بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرفالح نجم الدين محمدامي 

53بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكررهيل عرفان توفيق370614

54دبلومرحيم آوه11387كركوكذكررسمد محمود سليمان357326

55دبلومرحيم آوه11387كركوكذكراسماعيل محمد قادر213334

يف بهرام321173 56دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرفريدون حمة رسر

57دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرجزا رضا محمد357616

58دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرهجران محمد مجيد246133

ي234219
59دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرهاوكار محسن عبدالغنن

60دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرفالح حسن اسماعيل223428

61دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرخالد عبدالكريم محمد492234

62دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرسامان عبدالحكيم عبدالصمد368629

63دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمقداد حسن حميد213848

64دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرفالح صالح عليمحمد350974

65دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرفرهاد فوزي محمد355732

66دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرموفق رحمن محمدعلي369900

و ازاد احمد370219 67دبلومرحيم آوه11387كركوكذكربيرسر

ن بكر حمةصالح358430 68دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرياسي 

69دبلومرحيم آوه11387كركوكذكراسماعيل ابراهيم رفيق370586

70دبلومرحيم آوه11387كركوكذكركيفالدين محمد رشيد477825

71دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرشاكر عبدهللا ولي214020

72دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد نريمان احمد367769

ن241561 73دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرفريق نجم الدين محمدامي 

74دبلومرحيم آوه11387كركوكذكربهاء الدين محمد سليم214428

75دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمصطفن حسن احمد477623

76دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرعلي عبدالكريم طاهر371353



77دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرامي  محمد رستم234247

78دبلومرحيم آوه11387كركوكذكررسبست رسكوت عبدالعزيز234150

79دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد سليم عزيز359964

80إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرقيس حمه صالح ولي493637

81إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمجيد محمد احمد370769

82إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكركاروان ناصح عمر246116

83إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرفالح حسن كريم477452

1ماجستي رحيم آوه11387كركوكذكرهفال عبدهللا عمر370090

ن عزت370489 2بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكربوال حسي 

3بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكركوتناس قاسم احمد222287

4بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرشيفان صالحالدين محيالدين222064

5بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعلي سيفالدين عزالدين369688

ن241370 6بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرسوران صابر محمدامي 

7بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرسامي رحيم محمود350868

8بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد لطيف محمد477837

9بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد سعدهللا نوري213442

10بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكربختيار كاكةرش رفيق357370

11بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراحمد دلشاد نجم الدين229924

12بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكركوران جهاد عمر356384

13بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهوراز احمد صالح351099

ن رؤوف حسن351386 14بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرريبي 

15بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد رضا لطيف233821

16بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكربهروز فرهاد هدايت223230

17بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرداستان رزكار خورشيد352938

18بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراحمد عبدالكريم طاهر357532

19بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراراز برهان حسن508090

20بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكركيالن مصطفن حسن362422

21بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمريوان جمعة عمر245627

22بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكروسام رشيد قادر223178

زا369652 23بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكركارا نوري مي 

24بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعبدالرحمن ادريس عبدالرحمن214186

زا500078 ش نوري مي  25بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهي 

26بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراودير حميد مجيد240136

ي حسن234246 27بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرابراهيم كاننر

28بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرئاري حاتم عبدهللا234272

29بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد مسعود حميد243829

30بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراحمد هيوا خالد213181

31بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراميد ايوب احمد369115

32بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكررسدار حيدر عثمان486694

33بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرقانع احمد علي213913

34بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرئارام محمد نجم492245

35بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرزكريا فخرالدين عبد370191

36بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرديدار داود صابر485961

37بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعلي محمد مصطفن370427

38بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراالن عبدالرحمن توفيق355854

39بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد علي اسماعيل477608

40بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد عبدالرحمن توفيق370318



41بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد صالح عمر232933

42بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمصطفن محمد سعيد361730

ي كريم356844 43بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرجوتيار كاننر

يف213701 44بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهه له ت سعيد رسر

ن245584 45بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعمر ابراهيم حسي 

46بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكركاروان حميد محمد493807

47بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد عثمان محمد351156

48بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرريكر سلمان محمد350451

49بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرافيستا احمد صالح241785

50بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكركاروان عدنان قادر245008

51بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكركوران سامان نعمان242576

52بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكركورست صديق كريم245114

53بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكردياري سالم حميد356980

54بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد ناصح عمر231598

55بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرصباح محمد توفيق213923

ي عثمان214154
56بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعبدهللا كفن

57بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهه نكاو دلشاد عثمان231376

58بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراكام طلعت عباس352860

59بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد هيوا حبيب370401

ن213528 60بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهيمن نجم الدين محمدامي 

61بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرئارام حميد صالح355600

زاد قاسم قهرمان367503 62بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرشي 

63بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرزانا كاكةمند عبدالرحمن492269

64بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرشاهو عادل عودة242739

65بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرد ه و ه ن لقمان جبار222596

66بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهويز نوزاد لطيف369764

67بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكربه رهه م عبدهللا حسن214093

68بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهونر رؤوف محمد477618

69بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمراد عادل رضا517902

70بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرالدى محمد عمر370107

71بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد فخرالدين عبد369146

72بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمصطفن عباس جعفر213785

73بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراري كاظم كمال356295

74بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراسو فاضل طاهر371380

75بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهزار دلشاد عبدهللا476567

76بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعثمان سعيد عثمان369517

77بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعلي احمد عبدهللا559255

78بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهوكر برهان عثمان357680

ن سلمان محمد370534 79بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرريبي 

80بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعيس عبدهللا محمود475640

81بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرره وه ند رشيد مصطفن475254

82بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراحمد جاسم كريم362618

83بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمصطفن رسول قادر370816

84بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكراريان عبدهللا حسن245990

85بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد نوزاد اسعد222204

ن402352 86بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرهاوده نك نظام محمدامي 

87بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكردلزار عبدهللا عمر370063



88بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكربروا عمر عثمان367861

89بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد سعيد كمال241836

وان صمد355712 90بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرروند سي 

91بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكردانر موجود عبيد369451

92بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكردابان كريم رشيد355925

93بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرزانا طه عمر355576

ي قادر355890
94بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكركاردو باسر

95دبلومرحيم آوه11387كركوكذكررسمد اسماعيل محمد241435

ن234078 96دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرهفال عمر ياسي 

97دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرهاودنك عزيز محمد486541

98دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرهيمن احمد علي213538

ن213473 99دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرسالم اسماعيل حسي 

100دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرعباس فوزي احمد245919

101دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرريباز نوزاد محمد355758

102دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرعلي محمد علي493615

103دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمؤيد ازاد صالح229895

104دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد سلمان فاتح213432

105دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرزريان محمد شكور477613

106دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد سامي شاكر493622

107دبلومرحيم آوه11387كركوكذكراسو عبدهللا عادل493627

ن ايوب محمد213734 108دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرحسي 

109دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرعبدهللا احمد عبدهللا234173

ان حبيب حنا492258 110دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرجير

111دبلومرحيم آوه11387كركوكذكردةريا عمر عثمان559216

112دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرتوانا طالب غالب213348

زاد علي362492 113دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرعلي شي 

114دبلومرحيم آوه11387كركوكذكربرزان احمد عبدهللا234164

115دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرسالم زرار محمد213797

ن مصطفن561168 116دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرطه ياسي 

ان كامران سليمان213619 ن 117دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرلي 

118دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد انور قادر356558

119دبلومرحيم آوه11387كركوكذكراحمد محمد كاكةمي 353615

120دبلومرحيم آوه11387كركوكذكراحمد عدنان محمد213812

121دبلومرحيم آوه11387كركوكذكربشدار بكر احمد214387

122دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرعلي فائق صابر213509

123دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرعلي شوان احمد231517

124دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرديير فرهاد علي350023

125دبلومرحيم آوه11387كركوكذكراري محمد جالل243169

126دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرئاراسته احمد صالح242685

127دبلومرحيم آوه11387كركوكذكراسو سليمان فاضل357726

128دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد احمد محمدغريب507806

129دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرريبوار محمود عيس369636

130دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرهردي محمد شكور234212

131دبلومرحيم آوه11387كركوكذكراحمد وريا بهروز241890

132دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرزيار عبدالقادر عبدهللا214140

133دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد شكر مجيد357476

134دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد ازاد فاضل476461



135دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمود ناظم شكور353337

136دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمصطفن صباح احمد500072

ن عبدهللا محمد477827 137دبلومرحيم آوه11387كركوكذكربلي 

138إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمراد صباح احمد353224

139إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعبدهللا ناظم قدوري368661

140إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكريونس ابوبكر محمد213266

141إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد يشار عثمان371569

142إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرماهر فالح حسن223405

143إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكراحمد كامران حميد349016

ن350512 ن صفر حسي  144إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرحسي 

145إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعلي محمد نجم349226

146إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعلي سامي شاكر477809

147إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكررسدين سالم فاضل245442

148إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكراحمد عمر خطاب213451

149إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكراحمد اميد جبار357259

150إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد برهان احمد213216

151إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرنزار فالح حسن223337

152إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكربهجت احمد محمد214683

153إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرئاوات دلشاد نجم الدين232918

154إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرانس ادريس عبدالرحمن244430

155إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرسوران اكرم ابراهيم240033

156إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرابراهيم عبدهللا رمضان353450

157إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرزريان عزيز صمد214147

158إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعمر اسماعيل حسن213490

159إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد فؤاد احمد228601

160إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرساهر فالح حسن223415

161إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعلي حسيب محمد371206

162إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرزريان برهان عثمان475968

163إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعبدهللا محمد عبدهللا234169

164إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد اري عثمان517051

165إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكراحسان محمد علي351970

166إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرابراهيم مصطفن حمةرشيد493611

167إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعمر فاروق نامق352051

168إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكراحمد اسعد صالح233003

ن مؤيد هدايت352197 169إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكربلي 

170إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد ناظم رشيد508074

171إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرشفان قادر فارس245790

172إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرنياز عبدهللا عمر475703

173إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعبدالكريم اسو حمزة241254

174إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكريوسف محمد غريب239979

175إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرروما جاسم محمد213647

176إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرريباز محمد احمد352677

177إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكريوسف اري محيالدين243894

ي كريم356498 178إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرديار كاننر

179إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرهيالن ازاد جالل245877

180إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد ارسالن محمد371228

وان ناظم213457 181إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكريونس سي 



182إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد مولود عبدالرحمن370716

183إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد اسعد رشيد224981

184إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكريوسف اسو حمزة487151

185إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكررةوةز حكمت محمد350349

ن475825 186إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد خورشيد ياسي 

187إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمود فرهاد خورشيد213297

188إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد اكو اسعد214798

189إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرايوب احمد عاصي350775

190إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرروند حكمت محمد350563

ن محمد369743 191إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد امي 

192إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرسه يوان سامان عثمان213242

193إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرسوران كريم قادر500068

ي حسن367698 194إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرشورش كاننر

195إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد فاضل صالح230067

196إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكراحمد عبدالهادي صالح371488

197إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعبدالباسط عبدالرحمن محمد501281

198إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد رومضان صابر232961

زا500081 199إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكركوردستان نوري مي 

200إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد عبدهللا حسن477832

201إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرريناس حيدر نوري371612

202إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكربروا اسماعيل حسن240714

203إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد ازاد عثمان477805

204إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد ابوبكر محمد223983

205إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكراحمد علي عارف559177

206إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمصطفن ازاد فاضل488180

207إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرشوان اميد نورالدين477850

ي351215 208إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد كامران كاننر

209إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعلي ناصح عمر351767

210إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرزيار محسن جعفر370264

211إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرامي  ارسالن محمد371267

212إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكراحمد محمد عباس369870

213إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد عدنان عبدالرحمن493835

ي356194
214إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد دلي  باسر

215إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرنزار خليل حسن232955

216إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكربلند لقمان جبار222099

217إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعبدالكريم عمر كريم371292

ن233019 218إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكربزار عثمان امي 

219إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكراحمد ابراهيم رفيق244892

220إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرهةلو فضالدين عبدالكريم244022

ن ويس243292 221إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرعبدهللا حسي 

222بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعلي هادي حمزة371314

يف مرادخان477556 223بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرصباح رسر

224بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرعادل محيالدين حسن349526

225بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرنوزاد بكر عبدهللا214074

226بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكذكرمسعود محمود عزيز214037

227دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرمحمد سعيد صالح361871

228دبلومرحيم آوه11387كركوكذكردلي  عبدالرحمن عبدهللا222509



229دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرداود سلمان احمد213759

230دبلومرحيم آوه11387كركوكذكربختيار حيدر عثمان506870

231دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرناظم قدوري عبدالرحمن369031

232دبلومرحيم آوه11387كركوكذكربزار جعفر محمد357057

233دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرعزيز صمد سالم213875

234دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرعمر حمد مولود508071

ن محمد214102 235دبلومرحيم آوه11387كركوكذكرسامان حسي 

236دبلومرحيم آوه11387كركوكذكروليد خالد صابرصالح239956

237إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرفريدون بكر محمد213751

238إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرصباح محمود فخري213207

كو رحمان صالح362392 239إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرشي 

240إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرحازم محمد محيالدين351939

241إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرفؤاد احمد عباس369967

ن471915 242إعداديةرحيم آوه11387كركوكذكرشوان عثمان حسي 

1بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىفائزة محمد حسن214081

2بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىميديا صديق صالح349689

3بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىنايلة عبدالخالق نافع477560

4بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسندس حمدي محمد213607

5بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىشيماء مؤيد مصطفن224396

6بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىنادية ابراهيم بهنام477508

7بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىامينة عبدالرحمن عبدهللا362274

ة عبدل صالح559235 8بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسمي 

9بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىحنيفة عبدالرحمن عبدهللا361826

10بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىشيالن حمزة فرج234184

11بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىامل عزالدين مصطفن222634

12بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىشيماء طوقان حميد477579

13بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىنهايت رمضان ابراهيم371635

ليل علي قادر234109
14بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننى

15بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىنيكار جمال عثمان349801

16بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسهراز محمد صالح225033

17بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىفيان محمد احمد369077

ن371593 و فؤاد حسي  18بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىهي 

شوخان محمد علي213197
19بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننى

20بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىكلينة خليل حسن213776

ن477504 21بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىارزو حسن امي 

يف213404 22بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىشوخان ويس رسر

زا501244 23بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىئاال نوري مي 

24بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىايمان ايوب ابراهيم559261

25بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىئةزين عبدالقادر عبدهللا214112

26بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىشنو صالح احمد355483

27بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىنور عامر مجيد370380

28بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىرةوةز ابوبكر محمد213276

يف احمد355828 29بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىايفان رسر

30بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبنار احمد سعيد370970

31بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىمهربان معتصم خورشيد472423

32بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىديمن احمد محمد214009

33بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىاية مولود عبدالرحمن510024



34بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىجيهان رمضان ابراهيم353537

35دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىبخشان عبدالقادر احمد213256

36دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىنهاده نورالدين قادر367794

37دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىتانيا اسماعيل ابراهيم234130

38دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىنادية صالح عبدالرحمن477543

39دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىميديا اسماعيل ابراهيم561161

40دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىسازان رضا لطيف234057

41دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىروباك عسكر محمد370248

42دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىايمان جاسم رشيد213674

43دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىليمو حميد كريم370513

44دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىبناز صبحي حميد213952

45دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىنجيبة عبد الرحمن عبد هللا362365

46دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىسوزان محمد عمر77304

ن370361 47دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىوفاء ستار محمدامي 

و حمه رش عمر371514 48دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىهي 

49دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىالهام عزيز محمود477601

50دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىسلوى صادق عبدهللا214047

51دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىبناز عمر مولود352589

52دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىوردة توفيق مجيد214411

53دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىئاال صالح محمد370944

54دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىجيمن جمعه عبدالرحمن362315

55إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىرسوة محمود محمد475882

56إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىروزنو عبدالرحمن مولود223936

57إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىنادية صباح احمد368961

58إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىاقبال فاروق محمد367649

1ماجستي رحيم آوه11387كركوكأننىزالة عزيز محمد213583

2ماجستي رحيم آوه11387كركوكأننىازين عثمان محمد501267

3ماجستي رحيم آوه11387كركوكأننىئاريان جوهر كاكل213424

كز توفيق ابراهيم496818 4بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىني 

5بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبناز جاسم عثمان496822

ن ناظم قدوري244491 6بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىافي 

7بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىساكار محمد احمد244698

ن حكمت محمد213589 8بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىافي 

9بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىكشاو دلشاد عثمان231359

10بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىكوثر عبدالرحمن عبدهللا349932

11بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىمنن محسن عثمان240930

ن شهاب523929 12بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىدياري حسي 

13بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىجوان احمد خورشيد493583

14بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىرنا فاضل عباس243872

15بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىريناس ازاد فاضل476351

ن اسماعيل حسن368715 16بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىتابي 

17بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىنسار دلشاد عبدهللا476295

ي356234
18بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىدنيا دلي  باسر

19بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىجنار طالب غالب213321

جوان احمد علي213900
20بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننى

21بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىايمان احمد محمد234222

22بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسارة سالم فاضل245517



23بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبيكرد اسماعيل محمد370132

24بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىريناز رؤوف معروف370738

25بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىروخوش رؤوف حسن234101

26بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىايات عبدالهادي عبدالكريم356592

27بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىميديا نادر قادر370564

28بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىئاال عمر محمدصالح243237

29بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبيكرد قادر كاكةرش246069

30بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىايالف مولود عبدالرحمن357114

31بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىزينة اراس عبدالخالق352465

32بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىشهرزاد نوزاد اسعد213840

33بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىروزكار رفعت عبيد492240

34بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىاوسكار صالح عمر232923

35بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبسمة عزيز كريم246295

36بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىاويستا صالحالدين مجيد477539

37بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىالرا عباس محمود223199

38بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىلياد طارق احمد491102

ي فضل الدين عبدالكريم243947
39بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىخوسر

40بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىديلمان شوان خليل213854

41بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىفيان محمد نورالدين242077

42بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىكلينة قيس محمد355417

43بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىزريان مكرم محمد361267

44بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىكواللة ايوب محمد213415

45بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىدانيا محمد محسن356862

46بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىكه نار طالب غالب222958

47بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسوزان رؤوف محمد353270

48بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسوزان جاسم رشيد213692

49بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىاورينك رشيد محمد242810

50بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىايمان مهدي شفيق517629

51بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبناز نوزاد محمد222121

52بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىليل نادر قادر351504

53بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبيمان دلشاد عبدهللا476886

54بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىنجيبة مصطفن قادر241483

55بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىازين كاكةمد عمر213865

56بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىتريفة عزيز كريم246259

57بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىجيالن برهان حسن517890

58بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبيام عدنان جواد230116

59بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىكزنك فؤاد يابا231697

60بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىحنان كاكةمد حسن224506

61بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىميفان شكر محمود213935

62بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىامل يوسف انور83143

ي لقمان بكر243099
63بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىهسن 

64بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبهار جميل احمد369323

65بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىشةنكة ناصح خورشيد367569

66بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسارا سعيد صابر371398

67بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىايمان عباس محمد352754

68بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىفيان سلمان سليمان241464

69بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىمزدة سلمان محمد492252



70بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبيالن غازي عبدالقادر214639

71بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبهناز رمزي عبدهللا234275

72بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىدنيا عدنان حمه خان369996

73بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسارة غازي رشيد370153

74بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسارة صدرالدين رضا222365

75بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسابات حاتم عبدهللا213380

76بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىاالء فاروق نامق458310

سيوة عادل ولي477548
77بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننى

78بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىشنو رمضان قادر244664

79بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىزيان عزيز كريم246323

ن طاهر64120 80بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىدياري ياسي 

81بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىثريا برهان عبدهللا369234

82بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسازان كامران سليمان213633

83بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىدلنيا كريم صمد245659

84بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىديرين رسدار عبدالكريم361782

85بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىايمان كاكةمد حسن230153

86بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىرسوة كاكةمد عمر213860

87بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبيام موجود عبيد477600

88بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسالر محمد احمد244753

89بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىساكار حسيب مجيد64067

90بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىروشنا اسعد صالح234156

91بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىبةناز مقداد عبدالقادر213504

92بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىساريز فوزي محمد349392

93بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىمنال كريم سليمان475847

94بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىاالء نورالدين حسن240320

95بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىسارة حسن صابر213232

96بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىتارا رشيد حويز229808

97بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىريزان هدايت احمد214066

ن توفيق روستم369586 مي  98بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىرسر

99بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىريناز اسماعيل محمد477531

ن234264 100دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىخندة شوان حسي 

سارة صالح علي319720
101دبلومرحيم آوه11387كركوكأننى

و رمضان قادر213287 102دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىهي 

103دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىئاال ابوبكر عبدهللا244799

104دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىزيان انور قادر347777

105دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىايمان دلي  يوسف475679

سوزان صباح علي475833
106دبلومرحيم آوه11387كركوكأننى

107دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىاسوده عبدالسالم قادر507816

108دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىالرا صدرالدين رضا234207

دينا صالح علي544564
109دبلومرحيم آوه11387كركوكأننى

110دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىشادان عبيد محمد559240

111دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىنيان عبدهللا محمد477564

يف رحمان239918 112دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىبيالن رسر

113دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىكافية محمد صالح76519

114دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىهازة جاسم رشيد213829

115دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىريزنة عدنان كريم77323

116دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىاسيا كاكةمحمد صالح524647



117دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىروبار صديق صالح243413

118دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىبه هره برهان عبدهللا369554

119دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىفرميسك منصور شكر213659

120دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىشيماء ناصح خورشيد368757

121دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىسوما سامان عبدالسالم477562

122دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىكازين محمد صالح231560

ن369830 ن محمدامي  123دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىخوله امي 

124دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىاسماء سمي  عارف213982

125دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىايمان احمد خورشيد496781

126دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىروزا صالحالدين محمد477586

ن نعمان حمةصالح477571 127دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىكاشي 

128دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىزيان رفيق خورشيد357573

129دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىميديا صالح رشيد243680

130إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىتروسكه ابراهيم سليمان240632

بنار عمر علي492878
131إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننى

132إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىسارة يوسف رفيق223282

133إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىمزدة سالم حميد356893

134إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشارا عماد حاكم475914

135إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشنكة ايوب محمود559210

136إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىزينه ازاد فوزي370790

137إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشاجوان مجيد محمد214451

يشان جبار كريم501241 138إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىبي 

هدى سامي شاكر493630
139إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننى

140إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىبنار حميد مجيد240157

141إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىمروة ساجد عبيد240688

142إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىسكاال ابراهيم محمد240182

143إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىهاله ازاد رفعت369482

144إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىزبيدة صباح توفيق241283

145إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىسارة اسماعيل محمد240289

146إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىزينب اراس عبدالخالق349716

147إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىتارا غازي عبدالقادر214771

148إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشيما رؤوف محمد370042

149إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىبه ريز رمزي عبدهللا491111

150إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىدنيا هشام فاضل353069

زاكاو غالي كاكةخان213522
151إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننى

152إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىسوز لقمان بكر232972

ي نجم الدين213226
153إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىالنة ياجن

154إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىدرون سالم حميد356932

155إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىحنان يشار عثمان371551

156إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشنو نجات فريق492911

157إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىامينه قادر كاكه رش222139

158إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىفاطمة زين العابدين فائق544520

159إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىديرين حسن عمر351317

160إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىسوزيار ستار عبيد246195

161إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىجنة عبدالهادي صالح371337

162إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىفاطمة كامران اسماعيل244956

 علي242150
ن 163إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىجاوان حسي 



164إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىاالء محمد محمد245712

و باسل صابر222305 165إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىهي 

166إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىكوناي جليل ابراهيم355787

167إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىميديا يوسف عبدالرحمن357218

النة شكر حمةعلي229723
168إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننى

زاد عبدالرحمن222077 ان شي  169إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىسي 

170إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىميديا محمد نجم349320

171إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىتارا اكو اسعد243522

172إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىروشنا مكرم محمد371529

173إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىارساء عدنان شفيق213972

174إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىساره دلشاد عبدهللا477540

175إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىالفان مجيد محمد244062

176إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىتانيا نه وزاد طيب477595

177إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىبيالن صالح عبدهللا232945

178إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىئاشنا طالب خالد488214

ن475874 179إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشيماء سه ركوت حسي 

كو عبدهللا242892 180إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىهيفار شي 

ن ايوب محمود559211 181إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشهي 

182إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشه ونم نريمان عثمان400162

183إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىجرو عرفان عمر214542

184إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىرابعه بكر عبدهللا213190

فالدين349474 يفان جمعة رسر 185إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىبي 

ن353149 وان حسي  186إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشادان نوشي 

187إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشةنكة رفعت عبيد349565

كلي بابا حمد499374
188بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننى

189بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىامل ويسي علي213311

190بكالوريوسرحيم آوه11387كركوكأننىميديان عثمان رسول234085

191دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىكازان كمال غريب356409

ن نجم الدين عارف477957 مي  192دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىرسر

193دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىبروين انور قادر348244

194دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىبهار عباس عبدالكريم213496

195دبلومرحيم آوه11387كركوكأننىشيالن عثمان رسول244562

196إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىروناك سعيد رحيم222388

197إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىسلوى فاضل صالح223350

ن محمد فرج370753 198إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىنازني 

199إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىاسمر محمود احمد474362

200إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىبيمان عبدهللا احمد351552

201إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىسعدية مصطفن عبدهللا492249

202إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىبيخال بكر عبدهللا214058

203إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىكوثر محمد اسعد243056

ين نوري حمد222663 204إعداديةرحيم آوه11387كركوكأننىشي 

1دكتوراهعرفة11388كركوكذكرمحمد احمد صابر512763

2ماجستي عرفة11388كركوكذكرليث احمد علو240018

3ماجستي عرفة11388كركوكذكراسو عثمان رحمان458154

4ماجستي عرفة11388كركوكذكرمراد نهاد مردان559147

5ماجستي عرفة11388كركوكذكرسنان اكرم علي462045

6ماجستي عرفة11388كركوكذكرعمار سمي  وزير512868



7دبلوم عاليعرفة11388كركوكذكرهاوبش خالد اجل259592

8بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرمحمود جمال محمد496952

9بكالوريوسعرفة11388كركوكذكررحيم حسن محمد256054

ان صالحالدين عبدالرحمن239932 10بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرمي 

11بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرزياد طارق ابراهيم496976

يف255254 ن رسر 12بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي حسي 

ي خلف خليل240387
13بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهانن

14بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعماد نائب طيب255878

15بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرامانج جبار احمد255712

16بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراياد عباس محمد559198

17بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراثي  محمود احمد259332

18بكالوريوسعرفة11388كركوكذكركمال عبد صالح512649

19بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرازاد جالل محي الدين255471

ن خليل458301 20بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرمناف محمدحسي 

21بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد بلماز انور240866

ن255690 22بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرامجد احمد حسي 

23بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرايوب سيفالدين عزالدين259834

24بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمني  احمد علو243598

25بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي دحام عماش259928

26بكالوريوسعرفة11388كركوكذكروليد خالد رسحان429836

27بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهيوا محمد طاهر429569

28بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرايوب عباس خليل259548

29بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرسنبل محمد برهان320503

30بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرشاخوان محمد عبدة429485

31بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعمار عبدالوهاب حسن429443

32بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعبدهللا احمد عبدهللا512230

33بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعيس مالبكر محمود256024

34بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهاوتا حسيب محمد512245

35بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد متعب ولي239973

36بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرراويز كامران احمد255946

37بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعامر مظهر سليمان559138

38بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرئارس ابراهيم محمد255276

39بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد نهاد محمد242084

ن عثمان رحمن240657 40بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرحسي 

41بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد علي عثمان255703

42بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمود احمد عبدهللا256403

43بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرصالح احمد مصطفن496987

44بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرسالم احمد مصطفن496995

45بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي طالب يحن 458981

46بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمود رباح طه240872

47بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمود احمد علو239770

48بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرعمر محمد صالح260325

49بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد رشيد مجيد461934

50بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد ريسان خلف240673

51بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرهيثم احمد مصطفن496998

ن458234 52بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربركات حامد حسي 

53بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرحمزة عبدالكريم رضا429606



54بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعماد عبدالكريم عبدهللا429514

ن429658 55بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد مطر حسي 

56بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي قيس مجيد256156

57بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراياد جواد رحيم458281

58بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعباس قيس مجيد559150

59بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرنزار محمود طه461988

60بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمود حمدان صالح259314

61بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرمارتن عمانوئيل ميخائيل247940

62بكالوريوسعرفة11388كركوكذكردابان خالد حسن256135

63بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمروان محمد زكي260240

64بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد فالح ابراهيم458827

65بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرالوه ند طارق محمد255854

66بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهلبست حسيب حكيم259356

ي زهي  نوري462247
67بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهانن

68بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمصطفن كمال جالل458712

69بكالوريوسعرفة11388كركوكذكردانا سالم كريم462016

70بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرروند عباس عبدالرحمن458096

71بكالوريوسعرفة11388كركوكذكررةنج عثمان صابر241856

72بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد مهدي برغش255931

73بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربارق محمود طه458101

74بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرسيف خالد مانوئيل429685

75بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرئاوارة جيماو توفيق459591

76بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد حسن عمر462073

ي459613
ن عونن 77بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربالل حسي 

78بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد احمد علو559154

79بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرسعد عبدالمحسن محمد462315

 علي259822
ن 80بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرناظم تحسي 

81دبلومعرفة11388كركوكذكرعفان عثمان رضا260231

82دبلومعرفة11388كركوكذكرصفاء ناطق احمد255386

ن صالح462187 83دبلومعرفة11388كركوكذكرطه ياسي 

84دبلومعرفة11388كركوكذكرنهاد صديق محمود241870

85دبلومعرفة11388كركوكذكرنوزاد عبدهللا محيالدين512350

86دبلومعرفة21388كركوكذكرمهند حماد عبدهللا512703

87دبلومعرفة11388كركوكذكردالور عبدهللا سعيد462055

ي462125
88دبلومعرفة11388كركوكذكرستار جبار راصن

89دبلومعرفة11388كركوكذكرعلي عباس علي240040

ن255978 90دبلومعرفة11388كركوكذكرجعفر محمد حسي 

91دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد صديق محمد255747

92دبلومعرفة11388كركوكذكرعبدالحق اسماعيل حسن256238

93دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد عبدالقادر نامق429813

94دبلومعرفة11388كركوكذكرريكهوت سالم كريم462009

95دبلومعرفة11388كركوكذكرفالح حسن طاهر211837

96دبلومعرفة11388كركوكذكرمراد نهاد محمد241994

97دبلومعرفة11388كركوكذكرفالح حسن عمر512206

ن عباس497005 98دبلومعرفة21388كركوكذكرعمار حسي 

ن429860 99دبلومعرفة21388كركوكذكرمهند علي حسي 

100دبلومعرفة11388كركوكذكرحسن عبدهللا مراد255342



101دبلومعرفة11388كركوكذكرامي  جبار نجم512131

102دبلومعرفة11388كركوكذكررائد محمد حسن462238

103دبلومعرفة11388كركوكذكرهاشم رحمان علي211834

104دبلومعرفة11388كركوكذكرحميد شكور عباس512689

ن اسماعيل512241 105دبلومعرفة11388كركوكذكرعصام حسي 

106دبلومعرفة11388كركوكذكراوات اسماعيل احمد512355

107دبلومعرفة11388كركوكذكرهاوري عادل قادر512298

108دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمدعلي صادق قاسم462120

109دبلومعرفة11388كركوكذكراحمد حميد ذياب458812

110دبلومعرفة11388كركوكذكررسكوت مبارك محمدستار240010

111دبلومعرفة11388كركوكذكرحسام عدنان زمبور438296

112دبلومعرفة11388كركوكذكراراس عثمان كريم459137

ن462004 113دبلومعرفة11388كركوكذكرعلي ابراهيم حسي 

114دبلومعرفة21388كركوكذكرعدي فوزي عبدالكريم458364

115دبلومعرفة11388كركوكذكرزانا قادر احمد458597

116دبلومعرفة11388كركوكذكرابراهيم برهان حميد462027

ن اسعد توفيق429479 117دبلومعرفة11388كركوكذكرحسي 

118دبلومعرفة11388كركوكذكرشه يدا حميد محمد462110

119دبلومعرفة11388كركوكذكراركان صالح سليمان458738

120دبلومعرفة11388كركوكذكرنهاد عبدالكريم عبدهللا241004

ن سعاد خليل255960 121دبلومعرفة11388كركوكذكرحسي 

122دبلومعرفة11388كركوكذكرخالد سليمان عمر513354

يف458217 ن رسر 123إعداديةعرفة11388كركوكذكرعثمان حسي 

124إعداديةعرفة11388كركوكذكرمجيد محمد رضا255212

يف احمد461975 125إعداديةعرفة11388كركوكذكرطارق رسر

يف عزيز256273 126إعداديةعرفة11388كركوكذكرحيدر رسر

127إعداديةعرفة11388كركوكذكرعبدهللا حسن نجم496971

128إعداديةعرفة11388كركوكذكرسعد عمر احمد429462

129إعداديةعرفة11388كركوكذكررابه ر جوهر حسن242048

130إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد بيات كريم255271

131إعداديةعرفة21388كركوكذكرحسن عباس كريم558904

132إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد رعد حمود242019

ن255991 1ماجستي عرفة11388كركوكذكرديار جعفر محمدحسي 

ن حميد صالح259817 2ماجستي عرفة11388كركوكذكرمعي 

3ماجستي عرفة11388كركوكذكرسيوان عبدالسالم محمد429826

4بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمصطفن نضت اسماعيل244522

5بكالوريوسعرفة11388كركوكذكركارزان جمعة حمةرشيد239877

6بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي محمد نجم255575

7بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرشيفان صفوت فاضل260206

8بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعمر كنعان احمد429664

ن250272 9بكالوريوسعرفة11388كركوكذكركاروان مجيد حسي 

10بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربزار ممتاز محمدطاهر458111

11بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرطيف طه علي462280

12بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرخالد خليل عبدهللا259642

13بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد مصطفن احمد239903

14بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعبدهللا جمال جهاد429392

15بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهه فال جمال عبدالحميد472410



ن462167 16بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمهند طه ياسي 

17بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمود عبدالوهاب حسن259811

18بكالوريوسعرفة11388كركوكذكركارزان فاتح علي462029

19بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرجيا صالح احمد429599

ن رشيد240841 20بكالوريوسعرفة11388كركوكذكركارزان حسي 

21بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي قاسم عبدهللا496939

22بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرفؤاد حاتم تكة429596

23بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعادل ابراهيم عباس259428

24بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرعلي ابراهيم فرمان259435

ن240024 25بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرارام صابر حسي 

26بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهوكر فؤاد سالم240637

ن260352 27بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربه رهه م حامد حسي 

28بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي صالح علي429401

29بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهردي عدنان توفيق461929

30بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربيشتيوان نجم عبدهللا512718

ن259841 31بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرانمار عامر حسي 

32بكالوريوسعرفة11388كركوكذكررنجدر حسيب عبدالحكيم248204

33بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي عبدالرحمن مهدي239822

34بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعمر صباح حميد462022

35بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرليث فاضل فدعوس404956

36بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرامي  ابراهيم يونس256316

ي عزيز429627 37بكالوريوسعرفة11388كركوكذكردانا ناجر

38بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهاوكار انور عبدهللا256127

39بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرسيف عادل جهاد239776

ن462161 40بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرفائز طه ياسي 

ن عبدالجبار249261 41بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي حسي 

42بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد حسيب محمد512234

43بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي كنعان برهان358588

44بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراسامة عدنان زمبور438284

45بكالوريوسعرفة11388كركوكذكررابر صباح شفيق458911

46بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرسالم محمد عبودي255231

47بكالوريوسعرفة21388كركوكذكريحن  عباس محمود255774

48بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرارام عثمان رحمان458267

49بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمروان محمود محمد458133

50بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمازن حميد اسماعيل512126

51بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرصالح حسن محمد429619

52بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي قحطان عباس461964

53بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهاوكار مولود محمد242010

ي429842 54بكالوريوسعرفة21388كركوكذكربارق نورالدين خي 

 عبدالحميد علي458749
ن 55بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرحسي 

56بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهزار نائب طيب255871

57بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرامي  محمد محمود259786

58بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرصالح عودل قادر242003

59بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرمصطفن حيدر مصطفن458146

60بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمصطفن غازي عطوان240014

ن حسن240856 61بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرسامان حسي 

62بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرقاسم احمد ابراهيم244552



63بكالوريوسعرفة11388كركوكذكركاروان جمعة حمةرشيد243661

64بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرئاران ابراهيم عبدالرحمان459119

65بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرتوانا ازاد علي255166

66بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعبدالمجيد شكران مجيد512134

67بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرعادل جمعة حنضل255887

68بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي عباس علي458169

69بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرزانيار عمر احمد259815

ن458782 70بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد خليل محمدامي 

71بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرهيثم يوسف برهان457503

72بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرانس عمر احمد429422

73بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرمحمد جاسم محمد459864

74بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعمر خطاب عمر429675

75بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعبدهللا موس حسن559142

76بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربختيار راوندى نامق239867

77بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهاورى احمد محمد429649

78بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرئاسؤ علي عثمان461953

79بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرليث فوزي عبدالكريم462132

80بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربيشةوا حسيب حسن458901

81بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرمصطفن جاسم محمد429820

ن259830 82بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد عامر حسي 

83بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد كمال غانم461965

84بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي محمد رؤوف256067

ن شكر259709  سمي 
85بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمصطفن

86بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرسيوان ابراهيم عبدالرحمن459128

87بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعاصم حميد اسماعيل458819

88بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرصفاء رحيم علي259921

ن سعيد429604 89بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد تحسي 

90بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرمرتحر جاسم محمد255432

91بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرسيوان عبدالرحمن سيدقادر429427

وان عمر255178 92بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمروة سي 

93بكالوريوسعرفة11388كركوكذكررسكوت عزيز هادي242079

94بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد ابراهيم علي429630

95بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربهروز عمر عبد هللا497008

96بكالوريوسعرفة11388كركوكذكركيوان حميد خورشيد242247

97بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد نجم الدين حمه نوري461945

98بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهوراس نجم الدين حسن497003

99بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعمر صالح سليمان250641

100بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرجوامي  علي فارس462151

101بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراردالن سليم محمد243819

ن255417 ن يوسف حسي  102بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرحسي 

103بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرفهد نوري محمد458964

ن255411 104بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرريبوار كامران حسي 

105بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرعمر احمد جمال458985

106بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرلؤي فوزي عبدالكريم462136

107بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمؤيد مهدي عبدالرحمن459831

108بكالوريوسعرفة11388كركوكذكررزكار جبار جرجيس255121

109بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي فارس علي461960



ن سعيد462264 110بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرسعد تحسي 

111بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرزيلون حكيم محمد429565

112بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربروا كامل اسماعيل512871

113بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراري عاصي احمد255809

114بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعمر مهدي برغش256480

يف458890 115بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعمر احمد رسر

116بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرصالح حمدان صالح240893

يف256112 117بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرزريان طارق رسر

118بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرشاخوان صالح احمد255464

119بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد عبدالجبار محمد429466

120بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراسامة ارجمند سعيد559194

121بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد فاروق رفيق429397

122بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرقاسم عبدالحليم مهدي259803

123بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد حسيب حكيم242183

124بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي احمد حميد244412

125بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرريكار صباح نجم242138

126بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهيمن كاوة علي255393

ي احمد حمةخورشيد239882
127بكالوريوسعرفة11388كركوكذكربخسر

128بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي محمد خليل241026

129بكالوريوسعرفة11388كركوكذكركرم احمد كرم244447

130بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرايوب احمد جالل259342

131بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد رسدار عباس255738

ن255922 132بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعماد كامران حسي 

ن255102 133بكالوريوسعرفة21388كركوكذكرمؤيد خميس حسي 

134بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرصالح سمي  ستار423491

135بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد نهاد عبدهللا429840

136بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعبدهللا احمد يونس429578

137بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد عباس عبدالرحمن429781

138بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرماهر حميد خلف462117

139بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرنوزاد محمد مولود461939

140بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرجيا فؤاد انور458865

141بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهيمن ازاد جالل259902

142بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرمحمد بشار عزت429452

143بكالوريوسعرفة21388كركوكذكراحمد ابراهيم فرمان260615

144بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرعلي ياووز محمد255973

145بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرهردي قادر علي462062

هللا هادي462146 146بكالوريوسعرفة11388كركوكذكروليد خي 

147بكالوريوسعرفة11388كركوكذكراحمد رمضان عطاهلل255845

148دبلومعرفة11388كركوكذكراوين نيشتمان طالب429623

149دبلومعرفة11388كركوكذكرنزير جبار نجم259465

150دبلومعرفة11388كركوكذكرجورج عوديشو باوث429846

151دبلومعرفة11388كركوكذكراحمد عباس عبدالرحمن429861

152دبلومعرفة11388كركوكذكرسوران انور عبدهللا429831

ن240834 153دبلومعرفة11388كركوكذكرسعد رجب محمدامي 

154دبلومعرفة21388كركوكذكرطه صالحالدين نوري240275

155دبلومعرفة11388كركوكذكرعدي متعب ولي239966

156دبلومعرفة21388كركوكذكرمحمد رمزي عبدهللا462206



157دبلومعرفة11388كركوكذكربرزان صابر رضا255741

158دبلومعرفة11388كركوكذكركرميان عمر غفور461991

159دبلومعرفة11388كركوكذكرجمال احمد عبدهللا248864

160دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد ازاد وادي458644

161دبلومعرفة11388كركوكذكرنبهان مخلف وادي260363

162دبلومعرفة11388كركوكذكرطه ستار علي241969

163دبلومعرفة21388كركوكذكرعبدالقادر محمود خلف256391

164دبلومعرفة11388كركوكذكرسيف صباح صابر249507

165دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد اركان خليل496935

ن256040 166دبلومعرفة11388كركوكذكرحسام عامر حسي 

ي طالب خالد259379
167دبلومعرفة11388كركوكذكردشن 

168دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد احمد حميد243677

169دبلومعرفة11388كركوكذكرابراهيم صباح حسيب255109

170دبلومعرفة11388كركوكذكررزكار سالم رضا429497

171دبلومعرفة21388كركوكذكرمحمد قاسم حسن462051

172دبلومعرفة11388كركوكذكريارس سمي  وزير512129

ن260043 173دبلومعرفة21388كركوكذكرمحمد ابراهيم حسي 

174دبلومعرفة11388كركوكذكررسكوت معروف مجيد255373

175دبلومعرفة11388كركوكذكرسفيان حميد اسماعيل496956

176دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد حميد ذياب240073

177دبلومعرفة11388كركوكذكرصالح حسن عبدهللا255900

178دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد احمد جالل259368

179دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد غازي محمد255133

وان حميد محمد462088 180دبلومعرفة11388كركوكذكرسي 

ن برهان عمر243622 181دبلومعرفة11388كركوكذكربلي 

182دبلومعرفة11388كركوكذكرهوراز نورالدين اشكر255792

183دبلومعرفة11388كركوكذكرنجدت فائق عبدالقادر512198

ن240052 184دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد علي حسي 

185دبلومعرفة11388كركوكذكرمني  جبار نجم249131

ت بنويل429857 186دبلومعرفة11388كركوكذكرروميل كلير

187دبلومعرفة11388كركوكذكرعبدهللا حسن عبدهللا240059

188دبلومعرفة11388كركوكذكرعزيز رمزي عزيز247787

189دبلومعرفة11388كركوكذكراحمد شكر شاكر512155

190دبلومعرفة11388كركوكذكرسمي  يوسف عريان459020

191دبلومعرفة11388كركوكذكرمهدي ابراهيم محمد513176

192دبلومعرفة11388كركوكذكرشوان عبدالرحمن محمود248798

193دبلومعرفة11388كركوكذكراميد غازي احمد255241

ن عباس255951 194دبلومعرفة21388كركوكذكرهشام حسي 

195دبلومعرفة11388كركوكذكردانا عثمان كريم429689

196دبلومعرفة11388كركوكذكرعلي صالح احمد240824

197دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد احمد فخرالدين429385

198دبلومعرفة11388كركوكذكرفه رمان محمد شاكر242109

199دبلومعرفة11388كركوكذكرهوشمند حميد محمد243628

200دبلومعرفة11388كركوكذكرصالح حسيب احمد255153

ن255460 201دبلومعرفة11388كركوكذكرهانا خليل محمدامي 

202دبلومعرفة11388كركوكذكرسفيان احمد محمود256335

 بكر علي255250
ن 203دبلومعرفة11388كركوكذكرريبي 



204دبلومعرفة11388كركوكذكرمنتض جمعة حنضل239782

205دبلومعرفة11388كركوكذكرماهر جاسم محمد259650

206دبلومعرفة11388كركوكذكرنبيل نامق جليل458089

ي نجاة محمد255475
207دبلومعرفة11388كركوكذكرهيفن

208دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد خضن عبدالرحمان244542

209دبلومعرفة11388كركوكذكرجيين عبدالرحمن احمد260342

210دبلومعرفة11388كركوكذكرانيس سهيل نارص255511

211دبلومعرفة21388كركوكذكرمحمد نوزاد شفيق239958

212دبلومعرفة11388كركوكذكرتيمور ستار محمود256010

ن رسدار كاكل249239 213دبلومعرفة11388كركوكذكرئافي 

214دبلومعرفة21388كركوكذكريلماز نجدت خالد248113

215دبلومعرفة11388كركوكذكراحمد موفق عبدالكريم459113

216دبلومعرفة11388كركوكذكروليد خالد دعي 240619

217دبلومعرفة11388كركوكذكررسمد مدحت عزة429669

218دبلومعرفة11388كركوكذكرمحمد نواف مديد496960

219دبلومعرفة11388كركوكذكرديدار قادر كريم429615

220دبلومعرفة11388كركوكذكراحمد حمزة عبيد260012

221دبلومعرفة11388كركوكذكربروا عبدالرحمن احمد255477

222دبلومعرفة11388كركوكذكرهاورى كمال احمد458326

223دبلومعرفة21388كركوكذكرليث صالح عبدهللا255839

224إعداديةعرفة11388كركوكذكرارام جعفر عمر458994

225إعداديةعرفة11388كركوكذكرعمر سلطان يونس456119

226إعداديةعرفة11388كركوكذكرعباس سعدون جهاد387930

227إعداديةعرفة11388كركوكذكرعمر فاضل محمود256491

228إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد فرقان محمد240035

229إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد فالح محمد429611

230إعداديةعرفة11388كركوكذكريوسف محمد ستار471706

231إعداديةعرفة11388كركوكذكرخالد ابوبكر عبدالعزيز259595

232إعداديةعرفة11388كركوكذكرمصطفن يلدرم نوزاد462255

233إعداديةعرفة21388كركوكذكرعمر جاسم محمد559136

234إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد معتصم عبدالقادر250315

235إعداديةعرفة11388كركوكذكرنمي  جاسم محمد260222

236إعداديةعرفة11388كركوكذكرعلي عبدالقادر عمر496973

237إعداديةعرفة11388كركوكذكريوسف سلمان صالح259918

238إعداديةعرفة11388كركوكذكرمنذر جبار نجم260422

ن عمر429583 239إعداديةعرفة11388كركوكذكريوسف محمدامي 

240إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد ريبوار جبار256515

ن458120 ن جمال ياسي  241إعداديةعرفة11388كركوكذكرحسي 

242إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد عيس انصيف512193

243إعداديةعرفة11388كركوكذكرعبدهللا ازاد حويز458200

244إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد محمود جبار460011

245إعداديةعرفة11388كركوكذكرسيداد صدرالدين علي248925

246إعداديةعرفة11388كركوكذكرئاالن ماهر محمد458694

ن250568 247إعداديةعرفة11388كركوكذكرعباس صدام حسي 

248إعداديةعرفة11388كركوكذكرابراهيم نواف مديد255128

249إعداديةعرفة11388كركوكذكرديف مازن مرقوس256479

250إعداديةعرفة11388كركوكذكرراستكو حسيب حكيم259421



251إعداديةعرفة11388كركوكذكرعمر مجيد محمد260647

252إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد رشيد محمد249440

253إعداديةعرفة21388كركوكذكرعماد حاتم تكة463737

254إعداديةعرفة11388كركوكذكرابراهيم طلب سليم249387

255إعداديةعرفة11388كركوكذكربه ختيار جالل قادر458124

256إعداديةعرفة11388كركوكذكرزاكروس عبدالكريم عثمان256369

ن بدر512711 257إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمود حسي 

258إعداديةعرفة11388كركوكذكراري اسكندر سليم248146

259إعداديةعرفة11388كركوكذكربيوار هيوا عبدهللا247890

260إعداديةعرفة11388كركوكذكرعلي عبدالصمد عزيز458139

زاد نورالدين458834 261إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد شي 

262إعداديةعرفة11388كركوكذكرعلي قاسم محسن256539

263إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد عبدالخالق نعمة457556

264إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد حميد مجيد429592

265إعداديةعرفة11388كركوكذكرشمال محيالدين احمد255672

266إعداديةعرفة11388كركوكذكرهيثم يوسف صالح559196

267إعداديةعرفة11388كركوكذكرحامد جاسم كريم242091

268إعداديةعرفة11388كركوكذكرمسلم امية حميد458345

269إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد علي عبدالعزيز255758

ن عزالدين محمد صالح458953 270إعداديةعرفة11388كركوكذكرحسي 

271إعداديةعرفة11388كركوكذكرهةلمهت جعفر عمر458996

272إعداديةعرفة11388كركوكذكرهه لويست جمال جعفر459602

ن سامان عثمان244452 273إعداديةعرفة11388كركوكذكركه شبي 

274إعداديةعرفة11388كركوكذكرمصطفن فالح عمر429509

275إعداديةعرفة11388كركوكذكروسام رمضان عمر512158

276إعداديةعرفة11388كركوكذكركاويز خالد اجل241957

277إعداديةعرفة21388كركوكذكرزياد حاتم تكة429587

278إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد هوميد اسماعيل457490

279إعداديةعرفة11388كركوكذكرره زوان غازي حمزة259634

ن عبدالجبار255938 280إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد حسي 

281إعداديةعرفة21388كركوكذكرعمر احمد عمر458082

282إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد اسكندر سليم513297

283إعداديةعرفة11388كركوكذكرراميار رسدار محمد259769

284إعداديةعرفة21388كركوكذكرصالح احمد صالح248825

285إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد جالل عبدالحميد260359

286إعداديةعرفة11388كركوكذكرسامان نوزاد اسماعيل256466

ن461968 287إعداديةعرفة11388كركوكذكرسوران عبدهللا حسي 

288إعداديةعرفة21388كركوكذكراحمد محمد عبدالوهاب458336

289إعداديةعرفة11388كركوكذكرحمزة صبحي وهاب457526

290إعداديةعرفة11388كركوكذكرحمزة عباس محمدعلي429790

291إعداديةعرفة11388كركوكذكررمضان خضن رضا462068

يف457605 292إعداديةعرفة21388كركوكذكرمحمد احمد رسر

293إعداديةعرفة11388كركوكذكرعمر عبدالقادر عمر496966

ن عبدهللا492717 294إعداديةعرفة11388كركوكذكرابراهيم تحسي 

295إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد موفق عبدالكريم459099

296إعداديةعرفة11388كركوكذكرطارق محمود محمد240911

297إعداديةعرفة21388كركوكذكرمحمد جمال عبدالجبار321632



298إعداديةعرفة21388كركوكذكرمحمد ابراهيم خليل458381

299إعداديةعرفة11388كركوكذكرفرحان فاخر عبدهللا250298

300إعداديةعرفة11388كركوكذكرعمر محمد صابر513416

301إعداديةعرفة11388كركوكذكرعبدهللا هاشم محمد255781

302إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد يونس عزالدين458630

303إعداديةعرفة11388كركوكذكرنبيل مقداد خالد512786

304إعداديةعرفة11388كركوكذكرسةيوان جمعة محمد256145

305إعداديةعرفة21388كركوكذكراحمد سالم بيات259907

306إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد ستار علي458831

307إعداديةعرفة11388كركوكذكرمصطفن جاسم محمد239915

308إعداديةعرفة11388كركوكذكرايفان فؤاد اسود429699

309إعداديةعرفة11388كركوكذكريونس شكر مجيد459277

310إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد صالح خورشيد496980

ن نوزاد عبدالكريم255455 311إعداديةعرفة11388كركوكذكرحسي 

312إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد برهان عمر244486

313إعداديةعرفة11388كركوكذكرعبدهللا حسن محمد429693

 محمد علي429817
314إعداديةعرفة11388كركوكذكرمصطفن

315إعداديةعرفة11388كركوكذكرعباس علي عبدالعزيز248904

316إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد عماد فريدون457574

317إعداديةعرفة11388كركوكذكرهيوا اجل عبدالرحمن457771

318إعداديةعرفة11388كركوكذكرروندي روي حنا429407

319إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد طيفور عزيز458797

320إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد سعدون جهاد231504

321إعداديةعرفة21388كركوكذكريحن  جاسم محمد248095

322إعداديةعرفة11388كركوكذكراحمد ماهر محمد458670

ي سواره نائف458396
323إعداديةعرفة11388كركوكذكرهه ينن

ن عاصي احمد512143 324إعداديةعرفة11388كركوكذكرنير

325إعداديةعرفة11388كركوكذكرعلي ايلخان عدنان457519

326إعداديةعرفة11388كركوكذكرعبدهللا صالح كريم260292

ان مجيد محمد259651 ن 327إعداديةعرفة11388كركوكذكرلي 

328إعداديةعرفة11388كركوكذكرئاكار جوهر حسن240045

329إعداديةعرفة11388كركوكذكريوسف فريدون حسن458314

330إعداديةعرفة11388كركوكذكرقيس طه خليفة255816

 دلي  نورالدين243552
331إعداديةعرفة11388كركوكذكرمصطفن

332إعداديةعرفة11388كركوكذكرشوانة هاشم جبار513219

333إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمود محمد زينل461948

334إعداديةعرفة11388كركوكذكرابراهيم قاسم محسن512151

335إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد ياوز محمد255443

336إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحمد مصطفن محمد459902

337إعداديةعرفة11388كركوكذكرسعد مخلف وادي256861

338إعداديةعرفة11388كركوكذكرشكو جعفر جواد559195

339إعداديةعرفة21388كركوكذكرحسن محمد محمود249423

 علي259922
ن 340إعداديةعرفة21388كركوكذكرايمن حسي 

كو عبدالرحمن عثمان318731 341ماجستي عرفة11388كركوكذكرشي 

342بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرجالل هادي بكر255335

343بكالوريوسعرفة11388كركوكذكرثامر مظهر سليمان513121

344دبلومعرفة11388كركوكذكرمعاذ محمد احمد512727



345دبلومعرفة11388كركوكذكرساالر حميد محيالدين458248

346دبلومعرفة11388كركوكذكرغسان سامي حلو256504

347دبلومعرفة11388كركوكذكراحمد رمزي رؤوف255834

348دبلومعرفة11388كركوكذكرذنون سعدهللا زينعابدين243653

349إعداديةعرفة11388كركوكذكرمحسن خالند اسود255865

350إعداديةعرفة11388كركوكذكرنجدت كريم محمد255665

ن250366 351إعداديةعرفة11388كركوكذكرعارف محمد حسي 

352إعداديةعرفة11388كركوكذكرعثمان محمد احمد491563

ن احمد512880 353إعداديةعرفة11388كركوكذكركمال حسي 

ي حاتم عبدهللا429412
1ماجستي عرفة11388كركوكأننىامانن

ن رؤوف مصطفن512942 2بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىنرمي 

3بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىنهلة انور محمد244389

ف حسن459691 4بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىلقاء ارسر

ن صالح512290 5بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسندس حسي 

6بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىارزو حسن احمد458452

ن242346 هاوناز علي حسي 
7بكالوريوسعرفة11388كركوكأننى

8بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىعاصمية محمد عزيز255141

9بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىايناس فالح حسن512673

10بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىاالء اسوس عبدالقادر370319

11بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىالفان جبار جالل462230

12بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىاشنا صالحالدين محمد513278

13بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىميديا محمد احمد429757

و محمد احمد429867 14بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىهي 

15بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىدنيا جواد رحيم458649

16بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىته نيا ساالر حكيم429865

و عبدهللا صديق255244 17دبلومعرفة11388كركوكأننىهي 

18دبلومعرفة11388كركوكأننىاسن محمد سعيد259442

19دبلومعرفة11388كركوكأننىخبات عبدالكريم يابة260377

20دبلومعرفة21388كركوكأننىارساء مهدي جمعة240776

21دبلومعرفة11388كركوكأننىشوخان محمد محمد458488

22دبلومعرفة11388كركوكأننىسحر عدنان عباس429740

ن255484 23دبلومعرفة11388كركوكأننىسفينة محمد امي 

ي259662
24دبلومعرفة11388كركوكأننىانتصار عبدهللا نف 

25دبلومعرفة11388كركوكأننىنيشتمان محمد رضا458734

26دبلومعرفة11388كركوكأننىميعاد فاضل نوري512884

27دبلومعرفة11388كركوكأننىفريدة حسن عثمان244376

ن عباس558903 28دبلومعرفة21388كركوكأننىاالء حسي 

ن يوسف خضن241878 29دبلومعرفة11388كركوكأننىنازني 

ى محمد كاكةرةش462334 30إعداديةعرفة11388كركوكأننىبرسر

ن قنير429873 31إعداديةعرفة11388كركوكأننىسلوى حسي 

يادكار عزيز علي320132
32إعداديةعرفة11388كركوكأننى

ن462221 33إعداديةعرفة11388كركوكأننىانوار صبحي حسي 

ي259760
34إعداديةعرفة11388كركوكأننىهيام فوزي عبدالغنن

 علي رضا256328
ن 35إعداديةعرفة11388كركوكأننىنازني 

36إعداديةعرفة11388كركوكأننىنيكار قادر صالح512863

37إعداديةعرفة11388كركوكأننىزينو عدنان مجيد458494

1بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىتنيا قادر محمد458740



2بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىشوخان جوهر حسن240755

 علي244534
ن 3بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىسارة حسي 

4بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسحر عبدهللا قاسم458432

وان عمر242231 5بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىشادان سي 

ن458531 6بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىبناز حسن حسي 

7بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهاوناس نجمالدين حسن259374

ن260369 8بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىنبا طالل حسي 

اس عبدالرحمن صالح240849 9بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىنير

ن جمال طه242332 10بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهفي 

11بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىبناز نوزاد عبدالكريم255627

12بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىعبي  سلمان داود457634

13بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىريزوان كامران مجيد459074

14بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىشيماء قادر كريم244466

15بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسيوان صالح رضا259627

16بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىنيشتمان فؤاد انور429737

يف255115 17بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهاوزين حيدر رسر

18بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىبنار جبار نورالدين319569

19بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهدى محمد هادي452738

20بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىبنار دارا محمود244384

21بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسازان ظاهر احمد255259

22بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىايهان فارس محمد211773

23بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىروبار جبار كريم559159

24بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىجرو احمد محمد429729

25بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىريزان حميد خورشيد244355

ن259411 26بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىمزده زينل محمدامي 

27بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهدير محمد عبدهللا239847

ن239790 شيماء علي حسي 
28بكالوريوسعرفة11388كركوكأننى

29بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىارساء كمال كريم496918

30بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىدنيا عبدالرحمن رمضان240736

31بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىمروة فالح حسن242367

32بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىئاريز سفر عمر429704

33بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسلم نامق جليل458461

34بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسمية دلي  مولود243874

35بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىاسحار عبدهللا سعيد458559

ن458442 36بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىزينب عزيز امي 

37بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىمنن هاشم محمد256017

هللا سعدهللا512337 38بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىمريم خي 

39بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىعائشة حمزة عبيد259532

40بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىارساء محمد نجم259438

ن احمد429722 41بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىجيان امي 

ن وادي239762 42بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىساكار حسي 

43بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىئاال انور عمر459098

44بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىجنار كامل ابراهيم462323

45بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهناو هاشم محمد250537

46بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىفيان حميد شكور512852

47بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىزينب جاسم علي255236

48بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىدابان جالل جليل429899



49بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىرويار ارسالن خضن358606

50بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسناء فالح طبق429734

ن عزالدين243641 51بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىمروة محمدامي 

52بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىارساء حميد ذياب255825

53بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىاشواق حمادي جمعة240686

فينك علي محمد242323
54بكالوريوسعرفة11388كركوكأننى

55بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىايناس عمر احمد429517

56بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىرنا عباس علي429864

57بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىكيالس نوزاد عبدالكريم256224

هللا241924 58بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىديمه ن جمال خي 

59بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىجوان احمد محمد429708

60بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىزهرة سعدون جهاد233981

61بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىارساء ابراهيم فرمان260594

 علي255770
ن 62بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىديانا حسي 

63بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىشنه نائف ابراهيم260396

64بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىدنيا نامق جليل458573

65بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىمارب جاسم محمد429745

66بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىافراح نجاة فرج240802

67بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىخوزكة عمر رمضان512271

68بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىارساء عباس عبدالرحمن429871

69بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهوزان عباس غفور458692

70بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىفنيكة مجيد رسول458266

71بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىالجان كامل قادر243847

ن458699 فينك علي حسي 
72بكالوريوسعرفة11388كركوكأننى

73بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىبيام رسبست حسن259864

74بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىشادية لطيف ابراهيم559141

75بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهالة محمد عبودي243736

76بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسارة كمال جالل458820

77بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىموج حازم تاجر259656

78بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىايالف عبدالحليم مهدي242303

79بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىشارا رسبست حسن256354

80بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىجيمن يوسف احمد457675

81بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىباخان شوان محمد260249

82بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىزه ريا سليمان محمد429537

يفان ناصح علي458745 بي 
83بكالوريوسعرفة11388كركوكأننى

84بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىولدان عبد الخالق نعمة440652

85بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىبفراو عثمان احمد255967

86بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىكوردستان كمال احمد458581

زا كمرخان458769 87بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىريزان مي 

88بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىمرام محمد عبدالوهاب458588

89بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىاري    ج عادل عبدهللا259683

90بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىفرح احمد ابراهيم259949

91بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهافانه هاوار عبدهللا259538

92بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسنور عبدهللا محمد259575

هللا256245 93بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىجيمن جمال خي 

94بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىساكار انور عبدهللا255607

95بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىسومة جاسم محمد429764



ن256165 بةهره علي حسي 
96بكالوريوسعرفة11388كركوكأننى

وان عمر240117 97بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىرسوة سي 

 علي259667
ن 98بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىايمان حسي 

اسماء علي اصغر مصطفن458685
99بكالوريوسعرفة21388كركوكأننى

100بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىمروة صباح احمد458707

101بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىاحالم محمد طاهر496924

102بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىشوبو شكور عبدالجبار255886

103بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىهدية طارق عجيل458720

ن458546 104بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىمريم عزيز امي 

105بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىنور صباح عبدالرزاق239844

106بكالوريوسعرفة21388كركوكأننىاينور عبداالمي  عايد248078

ن جالل جليل458633 107بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىشهي 

108بكالوريوسعرفة11388كركوكأننىايبك شكران مجيد512666

109دبلومعرفة11388كركوكأننىسوزان عماد عبدالقادر429717

مروة علي عثمان259348
110دبلومعرفة11388كركوكأننى

111دبلومعرفة11388كركوكأننىهاوزين ازاد وادي458397

112دبلومعرفة11388كركوكأننىريزنة جعفر جواد497009

113دبلومعرفة11388كركوكأننىسازان ابوبكر محمد429885

114دبلومعرفة11388كركوكأننىساكار كاكةرش عبيد239998

ن عبدالرحمن عثمان318738 115دبلومعرفة11388كركوكأننىافي 

ن255157 116دبلومعرفة11388كركوكأننىريزان عبدهللا محمدامي 

117دبلومعرفة11388كركوكأننىهبة كمال جالل261391

118دبلومعرفة11388كركوكأننىشهلة عادل عبدهللا255404

يف260306 119دبلومعرفة11388كركوكأننىبيكرد انور محمد رسر

120دبلومعرفة11388كركوكأننىجيالن اكرام جعفر255647

121دبلومعرفة11388كركوكأننىارساء محمد احمد512680

122دبلومعرفة11388كركوكأننىهانيبال شيت خضن429876

123دبلومعرفة11388كركوكأننىزيلة سلمان صالح513156

124دبلومعرفة11388كركوكأننىسارة عبدالجبار نارص256259

ن حامد458424 125دبلومعرفة11388كركوكأننىميادة حسي 

126دبلومعرفة11388كركوكأننىريناس ريبوار جبار368187

ة صابر رضا255491 127دبلومعرفة11388كركوكأننىبصي 

128دبلومعرفة11388كركوكأننىمها عادل عبدهللا255726

129دبلومعرفة11388كركوكأننىسيفان فاتح احمد240110

سوزان حسن محمدعلي429878
130دبلومعرفة11388كركوكأننى

131دبلومعرفة11388كركوكأننىايشان خالد قادر255223

ن513316 الفا علي حسي 
132دبلومعرفة11388كركوكأننى

133دبلومعرفة11388كركوكأننىنشيو احمد محمد255174

 علي459188
ن ي حسي 

134دبلومعرفة11388كركوكأننىكانن

و اسماعيل نوري458512 135دبلومعرفة11388كركوكأننىهي 

136دبلومعرفة21388كركوكأننىمريم جاسم محمد242287

137دبلومعرفة11388كركوكأننىمروة محمد عبدالخالق559213

شيماء خورشيد علي244469
138دبلومعرفة11388كركوكأننى

139دبلومعرفة11388كركوكأننىجرو فريدون جليل429749

خةندة علي محمود429713
140دبلومعرفة11388كركوكأننى

هللا255639 141دبلومعرفة11388كركوكأننىسنه وبر جمال خي 

142دبلومعرفة11388كركوكأننىنيان كاكةرش عبيد239984



 اكير علي باشا458657
ن 143دبلومعرفة11388كركوكأننىافي 

ن عبدالجبار119581 144دبلومعرفة11388كركوكأننىاسماء حسي 

145دبلومعرفة11388كركوكأننىزينو ظاهر محمد244489

ن242068 146دبلومعرفة11388كركوكأننىنجيبة مجيد حسي 

147دبلومعرفة11388كركوكأننىسوزان صالح احمد240829

148دبلومعرفة11388كركوكأننىشوخان نجم مجيد512340

149دبلومعرفة11388كركوكأننىخالت شكور عبدالجبار255909

150دبلومعرفة11388كركوكأننىاسماء قادر كريم243585

مريم علي ابراهيم255527
151دبلومعرفة11388كركوكأننى

يف242053 152دبلومعرفة11388كركوكأننىزالة ابوبكر رسر

زينة علي ابراهيم240818
153دبلومعرفة11388كركوكأننى

154دبلومعرفة11388كركوكأننىرؤى سعد رؤف242128

155دبلومعرفة11388كركوكأننىشونم ازاد خالد256437

156دبلومعرفة11388كركوكأننىكويستان عبدالكريم عثمان256532

157دبلومعرفة11388كركوكأننىجراخان عمر كاكعبدهللا243831

158دبلومعرفة11388كركوكأننىتةنيا رشيد عبدل240991

159دبلومعرفة11388كركوكأننىجيمن جاسم عثمان255200

160دبلومعرفة11388كركوكأننىميهربان رسكوت حميد458809

161دبلومعرفة21388كركوكأننىزينب زهي  فاتح244419

162دبلومعرفة11388كركوكأننىشادان رحمان مجيد241017

163دبلومعرفة11388كركوكأننىكوردستان صابر رضا259256

164دبلومعرفة11388كركوكأننىسمية ارجمند سعيد559197

165دبلومعرفة11388كركوكأننىدرخشان صالح رضا243883

كالي كامل قادر256210
166دبلومعرفة11388كركوكأننى

167إعداديةعرفة11388كركوكأننىايمان احمد عثمان513374

168إعداديةعرفة11388كركوكأننىدياري رسدار كاكل458498

ن512360 169إعداديةعرفة11388كركوكأننىكولزار فخرالدين محمدامي 

170إعداديةعرفة11388كركوكأننىخندة فاتح احمد429879

171إعداديةعرفة11388كركوكأننىايمان رشيد عبدل260238

172إعداديةعرفة11388كركوكأننىايمان جبار كريم559158

173إعداديةعرفة11388كركوكأننىشاكول فاضل حسن471673

174إعداديةعرفة11388كركوكأننىجياناس نجاة صابر459961

175إعداديةعرفة11388كركوكأننىنور محمد فتحاهلل256174

ان كامران نوري458727 ن 176إعداديةعرفة11388كركوكأننىلي 

ي عمر احمد260452
177إعداديةعرفة11388كركوكأننىده شن 

178إعداديةعرفة11388كركوكأننىالفان محمود احمد250324

179إعداديةعرفة11388كركوكأننىسيفر جالل جليل458629

ن عرفان عبدالسالم459777 180إعداديةعرفة11388كركوكأننىبيشي 

181إعداديةعرفة11388كركوكأننىشيالن محمد احمد242355

182إعداديةعرفة11388كركوكأننىبيمان رسكوت جبار243796

183إعداديةعرفة11388كركوكأننىاية رسدار عباس255450

184إعداديةعرفة11388كركوكأننىروزكار توفيق حميد256061

185إعداديةعرفة11388كركوكأننىماردين محسن خالد247987

186إعداديةعرفة11388كركوكأننىدينا ناصح عودل420042

187إعداديةعرفة11388كركوكأننىديالن يحن  عبدهللا259985

ن محمد256413 و حسي  188إعداديةعرفة11388كركوكأننىهي 

189إعداديةعرفة11388كركوكأننىديدن فرياد احمد496922



190إعداديةعرفة11388كركوكأننىهديل محمد خضي 242315

ى عباس عبدالرحمن459920 191إعداديةعرفة11388كركوكأننىبرسر

192إعداديةعرفة11388كركوكأننىايمان خطاب عمر459729

193إعداديةعرفة11388كركوكأننىشادي رسول احمد248885

194إعداديةعرفة11388كركوكأننىروند هداية غازي459651

195إعداديةعرفة11388كركوكأننىئاسيا صالح احمد260355

196إعداديةعرفة11388كركوكأننىاالء عمر احمد429522

197إعداديةعرفة11388كركوكأننىفاطمة عمر احمد259337

ين وسام رمزي259757 198إعداديةعرفة11388كركوكأننىشي 

ن211656 199إعداديةعرفة11388كركوكأننىايالف فارس محمدامي 

يفان علي محمد513240 بي 
200إعداديةعرفة11388كركوكأننى

201إعداديةعرفة11388كركوكأننىنيان لقمان نعمان459743

202إعداديةعرفة11388كركوكأننىساوين عاصي شكور429894

203إعداديةعرفة11388كركوكأننىئاشنا رشيد عبدل249476

204إعداديةعرفة11388كركوكأننىايالف كنعان برهان358576

205إعداديةعرفة11388كركوكأننىجميلة سفر عمر458598

206إعداديةعرفة11388كركوكأننىكنار سلمان صالح458504

كالي طيفور عزيز458656
207إعداديةعرفة11388كركوكأننى

ن نوزاد اسماعيل255226 208إعداديةعرفة11388كركوكأننىسولي 

209إعداديةعرفة11388كركوكأننىبينه ر دارا محمود244336

منار علي محمدعلي459857
210إعداديةعرفة11388كركوكأننى

211إعداديةعرفة11388كركوكأننىشونم عثمان رحمن459121

212إعداديةعرفة11388كركوكأننىريزنة صالح الدين محمد260370

213إعداديةعرفة11388كركوكأننىسوز كريم محمد444021

وان جبار459059 214إعداديةعرفة11388كركوكأننىاسيا سي 

تارا علي محمد247846
215إعداديةعرفة11388كركوكأننى

216إعداديةعرفة11388كركوكأننىاسيا عبدالوهاب احمد243612

217إعداديةعرفة11388كركوكأننىريزين عبدالكريم عثمان255988

218إعداديةعرفة11388كركوكأننىنور نوزاد محمد256345

219إعداديةعرفة11388كركوكأننىبه يام نريمان قهرمان512278

220إعداديةعرفة11388كركوكأننىشيالن كريم سليمان429541

خةالت علي محمود429768
221إعداديةعرفة11388كركوكأننى

ن457757 222إعداديةعرفة11388كركوكأننىكشاو طه محمدامي 

223إعداديةعرفة11388كركوكأننىسنور صالح رضا256192

224إعداديةعرفة11388كركوكأننىبيوار سيامند نوري250500

225إعداديةعرفة21388كركوكأننىاصالة جاسم محمد248001

مهره بان علي محمد260167
226إعداديةعرفة11388كركوكأننى

227إعداديةعرفة11388كركوكأننىنرسين شوكر اجل241939

228إعداديةعرفة21388كركوكأننىكازان رزكار عودل513203

229إعداديةعرفة11388كركوكأننىئاالء ازاد مصطفن242060

230إعداديةعرفة11388كركوكأننىئاال اسو نريمان458352

231إعداديةعرفة11388كركوكأننىئافان عثمان قادر243860

232إعداديةعرفة11388كركوكأننىبيام كمال حمةصالح256031

233إعداديةعرفة11388كركوكأننىكواللة عبدالرحمن سيدقادر429560

234إعداديةعرفة11388كركوكأننىافان عزيز سيدقادر429530

235إعداديةعرفة11388كركوكأننىئه فسانه ارسالن كريم458257

هللا سعدهللا260545 236إعداديةعرفة21388كركوكأننىسلم خي 



237إعداديةعرفة11388كركوكأننىفاطمة جالل جليل458625

238إعداديةعرفة11388كركوكأننىسمية صبحي وهاب458566

239إعداديةعرفة11388كركوكأننىاية جالل عبدالحميد259890

240إعداديةعرفة11388كركوكأننىسارة محمد عبدهللا247906

241إعداديةعرفة11388كركوكأننىريام صباح صابر250525

ن عبدالمجيد239837 242إعداديةعرفة11388كركوكأننىسارة ياسي 

243إعداديةعرفة11388كركوكأننىشه نك عبدالصمد عزيز458605

244إعداديةعرفة11388كركوكأننىكوالن كمال نوري458482

245إعداديةعرفة11388كركوكأننىمريم عيس مالبكر512259

246إعداديةعرفة11388كركوكأننىديمن يحن  عبدهللا255147

 علي259618
ن 247إعداديةعرفة11388كركوكأننىهنادي حسي 

248إعداديةعرفة11388كركوكأننىسوالف صالح رضا256217

ين حميد علي239860
249ماجستي عرفة11388كركوكأننىرسر

250دبلومعرفة11388كركوكأننىكولر عبدالواحد يحن 242207

251دبلومعرفة21388كركوكأننىسهيلة سليمان امةخان255820

فيان علي احسان459157
252إعداديةعرفة11388كركوكأننى

253إعداديةعرفة11388كركوكأننىاراز عباس عمر512866

ن244476 254إعداديةعرفة11388كركوكأننىشفيقة خليل حسي 

1دكتوراهالواسطي21389كركوكذكرطه عبدالحميد محمود357379

ن405317 2ماجستي الواسطي21389كركوكذكرعلي صالح امي 

3ماجستي الواسطي21389كركوكذكرحيدر عاشور جمعة370084

ن توفيق542067 4ماجستي الواسطي21389كركوكذكرجمعة حسي 

5ماجستي الواسطي21389كركوكذكرعلي عادل شامل542063

6ماجستي الواسطي21389كركوكذكرسامر باسم حميد98013

7ماجستي الواسطي21389كركوكذكرحبيب عزيز حسن282207

8بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرايقوت عزالدين علي357046

ن صالح جاكل459193 9بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرياسي 

10بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرخضن كريم حماد499722

ن محمد370691 11بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكروليد ياسي 

12بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحازم علي حمد356938

13بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمصطفن محمد سعيد282267

14بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرهشام مصطفن احمد97980

15بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعباس شهاب نصيف357251

16بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعباس احمد حسن356949

17بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرطاهر هادي صالح499132

18بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد علي رضا97471

ن قادر96552 19بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسن حسي 

20بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكربشار عدنان علوان370560

ن عالوي459307 21بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعزيز حسي 

22بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي محمد هزيم397443

ن282154 ن حمد حسي  23بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسي 

24بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرفواز جمعة خلف370278

25بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعمار عدنان علوان415374

26بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد محمد يونس370092

27بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي عزة مجيد499237

28بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد بهاءالدين محمد96241

29بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعقيل محمد احمد458686



30بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكررعد نادر حيدر500084

31بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد قادر جمعة357235

32بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرخالد بهاءالدين عزة499316

33بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعبد طه يوسف370444

34بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرنائل توفيق وادي134570

35بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرطالل احمد طه517402

36بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرخالد سليمان شجاع357034

ن405174 37بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمهدي عبدالهادي حسي 

38بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعمر عايد احمد126245

39بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعبدالملك احمد عمر357272

ن عواد ششو133884 40بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسي 

41بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكريونس عيدان سلطان459179

42بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكريارس محي الدين خضن499759

43بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرفالح حسن علي135056

44بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرانور بزي    ع ابراهيم397852

45بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرالياس عيدان سلطان398057

46بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا صابر مهدي97725

47بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرجان كاظم عباس397707

48بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرلقمان عبدالغفور احمد370605

ي احمد سلطان356843
49بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرهانن

50بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد اسود عزيز558853

51بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرثامر علي صالح356835

52بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحيدر علي صالح370580

53بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسن علي خلف282163

ن كمال حسن370223 54بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمعي 

55بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرغزوان جمال عبيد397753

56بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد عامر محمد499741

ي الياس نجم370722
57بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعونن

58بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد نوزاد نامق370678

59بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرصفاء مكي حسن282257

 رعد علي126496
ن 60بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسي 

61بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي رشيد محمد403449

62بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرطه محمد اسماعيل97402

63بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي خالد عبدالزهرة500146

64بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرابراهيم حسن احمد134575

65بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكررسمد شمسالدين فؤاد459112

66بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرليث عمر علي499231

ن شهاب احمد499728 67بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسي 

68بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرسعد محمد عبدهللا397509

69بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرفؤاد علي محمد459359

70بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد خلف طريد459298

71بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكركيالن مردان محيالدين370425

72بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراياد محمد يوسف357413

73بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد علي طراد282202

74بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد محمد عريان134115

ن حمزه مبارك370295 75بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسي 

ن محمد357391 76بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرهادي حسي 



ن عواد126131 77بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد حسي 

ن388596 78بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرسعدون محمد حسي 

ن محمد اسماعيل135035 79بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرياسي 

80بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرقصي حميد احمد98053

81بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرتركي حواس جاسم134000

82بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكررعد جاسم محمد370202

83بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي عدنان علوان512074

84بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكريوسف عبدهللا ناعم356654

85بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحيدر محمد عبدهللا282147

86بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرنوفل محمد احمد98513

يف محمد499792 87دبلومالواسطي21389كركوكذكراحمد رسر

88دبلومالواسطي21389كركوكذكرصالح محمدسعيد محمود357319

89دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد جمعة محمد98289

90دبلومالواسطي21389كركوكذكرسنان عبدالمجيد محمود134862

91دبلومالواسطي21389كركوكذكرفراس سهيل هادي357447

92دبلومالواسطي21389كركوكذكرنصيب فاضل حموش458893

93دبلومالواسطي21389كركوكذكرمهدي محمد جهاد97871

94دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد نجاة عادل282173

95دبلومالواسطي21389كركوكذكرحسن موفق حسن370544

ن قاسم459574 96دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي سمي 

97دبلومالواسطي21389كركوكذكرعبداالمي  اصغر الياس370267

98دبلومالواسطي21389كركوكذكرسامان محمد جمعة133993

99دبلومالواسطي21389كركوكذكرحامد مهدي فتحا هلل499141

100دبلومالواسطي21389كركوكذكرايدن صباح شوكت282196

101دبلومالواسطي21389كركوكذكرباسل مخلف حسن397626

ن نجم عباس559140 102دبلومالواسطي21389كركوكذكرحسي 

103دبلومالواسطي21389كركوكذكرمهند نوري سلمان499711

ن199707  صالح امي 
104دبلومالواسطي21389كركوكذكرمصطفن

105دبلومالواسطي21389كركوكذكرمروان محمد جراد459344

106دبلومالواسطي21389كركوكذكروسام عبدالوهاب نجم134353

ن402572 107دبلومالواسطي21389كركوكذكرماجد عباس حسي 

108دبلومالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا موفق حسن370484

109دبلومالواسطي21389كركوكذكرعماد نصيف جاسم356771

110دبلومالواسطي21389كركوكذكرحيدر حمزه مبارك96266

111دبلومالواسطي21389كركوكذكرفهمي فالح محمد499296

112دبلومالواسطي21389كركوكذكراحمد يونس عبدهللا96359

 علي126168
ن 113دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي حسي 

114دبلومالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا نضهللا عبدهللا459469

115دبلومالواسطي21389كركوكذكرهشام حمدي سليم370500

ن حميد282176 116دبلومالواسطي21389كركوكذكرحميد سمي 

117دبلومالواسطي21389كركوكذكرمصطفن رحمان عمر357018

ف محمد459333 118دبلومالواسطي21389كركوكذكرعبدالقادر ارسر

119دبلومالواسطي21389كركوكذكرمنذر خليل ابراهيم542061

ن134403 ن عثمان حسي  120دبلومالواسطي21389كركوكذكرحسي 

121دبلومالواسطي21389كركوكذكرمهند محمد عبد370476

ن حيدر رضا542069 122دبلومالواسطي21389كركوكذكرحسي 

123دبلومالواسطي21389كركوكذكرعمر فاروق مجيد282184



 علي زين العابدين98367
ن 124إعداديةالواسطي21389كركوكذكرحسي 

125إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمدد محمد سلمان97990

126إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد فاروق عبدالخالق357201

ن542074 127إعداديةالواسطي21389كركوكذكرايدن عبد حسي 

ن محمود محمد282259 128إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمعي 

129إعداديةالواسطي21389كركوكذكراحمد جاسم محمد370404

130إعداديةالواسطي21389كركوكذكروضاح رحمان عمر357281

131إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمهدي حبيب درزي356909

ن عواد370450 132إعداديةالواسطي21389كركوكذكرصالح ياسي 

1ماجستي الواسطي21389كركوكذكرحمزه محي الدين خضن542085

ن محمد صالح542075 2ماجستي الواسطي21389كركوكذكرحسي 

3ماجستي الواسطي21389كركوكذكراكرم ابراهيم محمد142034

4ماجستي الواسطي21389كركوكذكرنايف سبهان خلف96444

5ماجستي الواسطي21389كركوكذكريارس غازي حسن98233

6بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا محمد سليمان134680

7بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكروسام محمد زهراو459322

8بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد عماد كاظم500414

9بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرريباز نورالدين علي397862

10بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد غازي عبدهللا134839

11بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرسامان محمد علي98036

12بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمنصور محمود حمود356864

13بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد ماجد حميد499137

 علي عريان357058
ن 14بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسي 

15بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراورهان نعمان محمد370640

ن491921 16بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي عطاوهللا حسي 

17بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرصفاء محمود محمد97747

ف صباح رضا370566 18بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرارسر

19بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرليث كريم نجم499275

 علي طراد134085
20بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمصطفن

ن97451 21بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرسعد قيس ياسي 

22بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد حسن حمود356723

23بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرقحطان محمد صالح96594

24بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد حيدر هللا ويردي133956

25بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد احسان فاتح133910

 علي134317
ن 26بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد حسي 

27بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمدين مهدي نجم97931

28بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمنهل محمد احمد98549

29بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعبدالمؤمن صباح نوري425201

30بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد ناظم محمد97677

31بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد ثامر شهاب126149

32بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكريوسف فاضل يوسف356665

33بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسن مجيد ولي400403

ن97430 34بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد قيس ياسي 

35بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد قادر عبدالرحمن96333

36بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراميد حسن محمد459280

37بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكررامي سليمان شجاع134609

38بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرخالد خليل حمزة97621



39بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي نعمت احمد397468

40بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي عدنان خلف397479

41بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد عدنان عادل134371

42بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكروليد اياد مردان558851

43بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمراد طارق عثمان97901

44بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد محمود عبدهللا357437

45بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكريارس محمود محمد357562

46بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد برجس ثالج98702

47بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراسماعيل عيدان سلطان397453

48بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرسيف كريم نجم134586

49بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمصطفن جمال احمد192958

50بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي محمود ناعم558854

51بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعدنان غيدان خلف558850

52بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمجتنر محمد رشيد458804

53بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا فاضل عواد126223

54بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي عدنان رميض133969

ن97653  عثمان حسي 
55بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمصطفن

56بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرسالم نوري املح96426

57بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرابراهيم ايوب محمدصالح459134

58بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرابراهيم محمد عباس459593

59بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد جهاد عبدهللا134696

ف صبحي نورالدين96484 60بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرارسر

61بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرفارس سليمان شجاع134596

62بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحاتم كريم علي356786

63بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي سداد بهاءالدين500121

64بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا نادر حيدر397437

65بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي عقيل عبداللطيف397504

66بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد عبدالسالم احمد500568

67بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمعن عادل حمد397745

68بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرادريس نضال شكران499291

69بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكريوسف غدير عواد357093

70بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرابراهيم عبدالجبار فاتح98325

71بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرامي  صالح علي370510

72بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي فخرالدين كمال97909

73بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراياد محمد شكر134349

74بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد زيدان خلف370668

75بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعصمت عماد نامق97803

76بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكروجدي سليمان رضا458921

77بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد عدنان خلف397456

78بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعلي عمار محمدعلي356967

79بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعباس جاسم عاشور397829

80بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراركان نوري املح126314

81بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراسعد هادي عناد356816

82بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد سهيل خالد142155

83بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكراحمد نصيف جاسم357572

84بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحميد جلعوط محمد423422

ن199735  ياسي 
85بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرليث مصطفن



86بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعمر محمود محمد98717

87دبلومالواسطي21389كركوكذكرسنان عباس رفيق134165

88دبلومالواسطي21389كركوكذكررائد جبار ياور134770

89دبلومالواسطي21389كركوكذكرمصطفن محمد حسن133584

ن542081 90دبلومالواسطي21389كركوكذكريارس نجمالدين ياسي 

91دبلومالواسطي21389كركوكذكرديفيد فهمي فضيل97787

92دبلومالواسطي21389كركوكذكرباسم محمد حميد134018

93دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي جاسم عاشور397834

94دبلومالواسطي21389كركوكذكرمصطفن وليد ابراهيم98301

ن كمال459210 95دبلومالواسطي21389كركوكذكرطه حسي 

96دبلومالواسطي21389كركوكذكرصفا علي لطيف97708

97دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي جليل ابراهيم370597

ف موفق غازي499219 98دبلومالواسطي21389كركوكذكرارسر

99دبلومالواسطي21389كركوكذكرهيثم ضاري فاضل357607

100دبلومالواسطي21389كركوكذكراحمد تركي علي458904

101دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد صالح صباح370576

102دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد نجم قاسم370620

103دبلومالواسطي21389كركوكذكرحسن علي طراد133983

104دبلومالواسطي21389كركوكذكرمؤيد نصيف جاسم98311

ن97661 105دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي عثمان حسي 

106دبلومالواسطي21389كركوكذكراركان عدنان ابراهيم423392

ن محمد رشيد458840 107دبلومالواسطي21389كركوكذكرحسي 

108دبلومالواسطي21389كركوكذكرماهر نشعان ندا517927

109دبلومالواسطي21389كركوكذكرهونر كمال نجمالدين134806

110دبلومالواسطي21389كركوكذكركرار حيدر رضا458456

 كريم علي134907
ن 111دبلومالواسطي21389كركوكذكرحسي 

112دبلومالواسطي21389كركوكذكرهارون رشيد محمد134008

113دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي نبيل عبدالباري357001

114دبلومالواسطي21389كركوكذكراحمد خليل ابراهيم499116

115دبلومالواسطي21389كركوكذكرمصطفن محمد سلمان141914

116دبلومالواسطي21389كركوكذكرحسام شالل شحاذة134357

117دبلومالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا فاضل محمد126288

118دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي بهاءالدين مهدي141894

119دبلومالواسطي21389كركوكذكراوراس عباس شهاب126253

120دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد طامي علي98214

121دبلومالواسطي21389كركوكذكرعبدالكريم صالح محمد134939

ن ذياب542062 122دبلومالواسطي21389كركوكذكرقتيبة حسي 

123دبلومالواسطي21389كركوكذكراحمد حسن محمد499780

124دبلومالواسطي21389كركوكذكرابراهيم عباس حميد97889

125دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي كريم علي134922

ن اسماعيل134385 126دبلومالواسطي21389كركوكذكرساالر حسي 

127دبلومالواسطي21389كركوكذكرمصطفن محمد شكور458594

128دبلومالواسطي21389كركوكذكررسبست جليل ابراهيم370635

ن مهدي قاسم357185 129دبلومالواسطي21389كركوكذكرحسي 

130دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي احسان علي370414

131دبلومالواسطي21389كركوكذكرسياكو جالل شكور429093

132دبلومالواسطي21389كركوكذكرسيف قاسم علي97694



133دبلومالواسطي21389كركوكذكرمجيد حميد احمد134044

134دبلومالواسطي21389كركوكذكرايدن اياد فاضل126270

135دبلومالواسطي21389كركوكذكرعماد سامي صالح97552

136دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد عبد فتحي141940

137دبلومالواسطي21389كركوكذكررياض ناظم وكاع98073

138دبلومالواسطي21389كركوكذكراحمد شاكر محمود98567

139دبلومالواسطي21389كركوكذكرفاضل عباس احمد356987

ن كريم370111 140دبلومالواسطي21389كركوكذكرعلي حسي 

141دبلومالواسطي21389كركوكذكرمهدي تاج الدين خليل399990

142دبلومالواسطي21389كركوكذكرشهاب احمد مهدي458854

ن357590 143دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد عباس شاهي 

144دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد يشار قنير459394

145دبلومالواسطي21389كركوكذكرابراهيم يشار ابراهيم370395

ن يحن  اكير134141 146دبلومالواسطي21389كركوكذكرشاهي 

147دبلومالواسطي21389كركوكذكرعباس حسن كاظم356641

148دبلومالواسطي21389كركوكذكرعباس طه عباس459079

149دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد نصيف جاسم98245

150إعداديةالواسطي21389كركوكذكراياد سامي صالح135021

151إعداديةالواسطي21389كركوكذكراحمد سمي  رؤوف400018

152إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدالملك احمد خضن357219

153إعداديةالواسطي21389كركوكذكرنمر عدنان عبدهللا370587

154إعداديةالواسطي21389كركوكذكرغسان عادي سالم399208

155إعداديةالواسطي21389كركوكذكريوسف صالح محمد500111

156إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعمر طالل احمد399233

157إعداديةالواسطي21389كركوكذكرحارث مثنن جاسم200379

158إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصطفن ايدان عبد542073

159إعداديةالواسطي21389كركوكذكرايوب ابراهيم محمد200372

160إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدالبديع احمد عمر126360

161إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد احسان علي370466

162إعداديةالواسطي21389كركوكذكراحمد فاضل رضا370256

 حازم علي459657
163إعداديةالواسطي21389كركوكذكرفين

164إعداديةالواسطي21389كركوكذكرسفيان عارف نايف133901

165إعداديةالواسطي21389كركوكذكركرار عصام خضن459228

166إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصطفن صبحي نورالدين141928

167إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد اسماعيل عباس370627

168إعداديةالواسطي21389كركوكذكرطه احمد عمر126181

169إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد قحطان ولي126206

170إعداديةالواسطي21389كركوكذكراحمد محمد سعدون134031

ن سهيل خالد134745 171إعداديةالواسطي21389كركوكذكرحسي 

172إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمعتصمباهلل عدنان مهدي97228

173إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعمر احمد خابر499109

174إعداديةالواسطي21389كركوكذكرارجان مجيد ولي370706

175إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد صباح محمد542068

ن طه عبدالغفور134339 176إعداديةالواسطي21389كركوكذكرياسي 

177إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعادل محمد نجاة134292

178إعداديةالواسطي21389كركوكذكرناظم كريم علي499250

179إعداديةالواسطي21389كركوكذكرجواد كاظم عاشور356803



180إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدالقادر عباس عبدهللا397490

181إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد احمد حسن399266

182إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصطفن جاسم محمد370558

183إعداديةالواسطي21389كركوكذكرطاهر خنجر رمضان399871

184إعداديةالواسطي21389كركوكذكراحمد فريدون فاتح98602

185إعداديةالواسطي21389كركوكذكربشار حمد محمد199909

186إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد احمد ابراهيم459435

187إعداديةالواسطي21389كركوكذكررسمد سيفاهلل انور141882

188إعداديةالواسطي21389كركوكذكرناظم عيدان عذاب400032

189إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد صباح جبار134890

190إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا سهيل نجم97488

ن زين العابدين96882 191إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعلي جنكي 

192إعداديةالواسطي21389كركوكذكراحمد رمزي ستار459092

193إعداديةالواسطي21389كركوكذكرنوفل احمد محمود134784

ن كريم خلف134220 194إعداديةالواسطي21389كركوكذكرحسي 

ن مجيد126518  ياسي 
195إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصطفن

196إعداديةالواسطي21389كركوكذكرجعفر منيب محمود399248

197إعداديةالواسطي21389كركوكذكرفاروق نجيب حسن98580

198إعداديةالواسطي21389كركوكذكربنيان عارف نايف135075

199إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدالوهاب رعد علي397847

200إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعلي لطيف بهجت370337

201إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعلي خضن احمد97833

202إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد هادي عناد400273

203إعداديةالواسطي21389كركوكذكروسام مهدي صالح499197

ن126510 204إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا حسن محمدامي 

205إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعمر فرهاد فارس499300

206إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعمر سداد بهاءالدين500101

207إعداديةالواسطي21389كركوكذكريحن  عباس يوسف134985

208إعداديةالواسطي21389كركوكذكرصدام عبدهللا ربيع542056

209إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصطفن برجس علي126236

210إعداديةالواسطي21389كركوكذكرزكري جلعوط محمود400235

211إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعلي فتاح محمد فرج499285

212إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا يوسف احمد134960

213إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد تركي علي459370

ن قاسم459566 214إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا سمي 

ن نورالدين خورشيد370654 215إعداديةالواسطي21389كركوكذكرحسي 

216إعداديةالواسطي21389كركوكذكرزياد نصيف جاسم96576

217إعداديةالواسطي21389كركوكذكرطه معمر طه398021

218إعداديةالواسطي21389كركوكذكرخطاب عمر فاضل142072

219إعداديةالواسطي21389كركوكذكرباسم نجم عبدهللا97819

220إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدهللا ناظم فاضل142112

221إعداديةالواسطي21389كركوكذكرقاسم عباس حميد500067

222إعداديةالواسطي21389كركوكذكربرهان محمد جراد399357

223إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد برهان عزيز98278

224إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعدنان جمعة فاضل142095

225إعداديةالواسطي21389كركوكذكراحمد غسان سالم458548

226إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصطفن عباس عزة423451



ن370434 227إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعبدالرشيد علي حسي 

ن محمد زهراو459398 228إعداديةالواسطي21389كركوكذكرحسني 

229إعداديةالواسطي21389كركوكذكرحيدر علي حمزة399932

230إعداديةالواسطي21389كركوكذكريوسف طارق نوري134880

231إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصطفن عبدالحميد مهدي370246

232إعداديةالواسطي21389كركوكذكرسامر احمد زراو400432

233إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد طه محمد561316

234إعداديةالواسطي21389كركوكذكرصعب باسم نجم356684

235إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصطفن قاسم محمد399903

236إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد محارب موس134200

ن399471 237إعداديةالواسطي21389كركوكذكراحمد علي حسي 

238إعداديةالواسطي21389كركوكذكرابراهيم علي طراد133978

239إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعمر عبدالرضا شنيشل96389

ن459147 240إعداديةالواسطي21389كركوكذكرقاسم خماس حسي 

241إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصعب كريم محمود399762

242إعداديةالواسطي21389كركوكذكرجالل امانج عبدالعزيز501672

 علي لطيف542076
243إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمصطفن

244إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد عبدالباسط محمد370234

245إعداديةالواسطي21389كركوكذكرسعد محمد خلف542078

246إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحسن اوزيكان احسان141840

247إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعزالدين خليل حمزة141855

248إعداديةالواسطي21389كركوكذكرامجد عادل زيدان397985

249إعداديةالواسطي21389كركوكذكرداود عدنان سالم459667

250إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعلي هاشم محمد370919

251إعداديةالواسطي21389كركوكذكريونس صالح محمد500090

252بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمحمد صالح محمد134365

253بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرفالح حسن محمد96323

254بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرحسام حميد خضن96348

255بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرعارف نايف شالل133892

256بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرفرمان فارس فخرالدين501636

257بكالوريوسالواسطي21389كركوكذكرمراد كاظم عباس458485

258دبلومالواسطي21389كركوكذكرسعد ناطق شاكر98260

يف134732 259دبلومالواسطي21389كركوكذكرصايغن اسماعيل رسر

260دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد قادر محمد97529

261دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد حمدي مسلم96375

262دبلومالواسطي21389كركوكذكراوكر هدايت خالد397844

263دبلومالواسطي21389كركوكذكرمحمد خليل محمود133916

264دبلومالواسطي21389كركوكذكرمشتاق عبدالرزاق اسماعيل97861

265دبلومالواسطي21389كركوكذكرسمي  هندي محمد134159

ي133930
266دبلومالواسطي21389كركوكذكرطاهر محمد نف 

267إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمحمد خلف محل282188

268إعداديةالواسطي21389كركوكذكرعصام عسكر مهدي444216

269إعداديةالواسطي21389كركوكذكرمهدي صالح علي458879

1بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىنهلة شوكت عزت126446

نادية كاظم علي458524
2بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننى

ي حسن423085
ن
3بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىفائزة راف

4بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىمنن فؤاد احمد444393



5بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىيشار مجيد رفيق499273

6بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىانتصار حسن اسعد200962

7بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىنهاد رحيم مبارك370156

8بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىايمان عبدهللا عبدالواحد282169

9بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىنضال صبحي تاجالدين133839

10بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىايناس رياض سيفاهلل356624

11بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىارساء عبدالمطلب حسن458779

12بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىبلقيس احمد طعمة282246

ن452672 13بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىسارا عاصي امي 

14بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىرافدة صباح مظلوم558864

15بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىدالل صالحالدين محمد558857

جنار ولي زينعابدين97279
16دبلومالواسطي21389كركوكأننى

ي459548
17دبلومالواسطي21389كركوكأننىاحالم عزرة راصن

18دبلومالواسطي21389كركوكأننىسيونج عبدهللا عثمان423820

19دبلومالواسطي21389كركوكأننىزينة محمد بكر126387

20دبلومالواسطي21389كركوكأننىالماس حسن اسعد458968

21دبلومالواسطي21389كركوكأننىبري  هان فارس فخرالدين126437

22دبلومالواسطي21389كركوكأننىاديبة سعود محمد282159

23دبلومالواسطي21389كركوكأننىعائشة موفق حسن397770

24دبلومالواسطي21389كركوكأننىنجاح صالح حميد458578

يف499717 25دبلومالواسطي21389كركوكأننىبسملة احمد رسر

26دبلومالواسطي21389كركوكأننىحل فوزي جميل97606

27دبلومالواسطي21389كركوكأننىزينب رحيم مبارك370312

28دبلومالواسطي21389كركوكأننىضح هدايت حميد542110

29إعداديةالواسطي21389كركوكأننىشكيبه محمد احمد499092

1بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىعلياء عدنان عزيز97113

2بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىهبة اوزيكان احسان98118

ن حسيب126341 3بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىملك حسي 

يف486201 4بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىهناء محمد رسر

5بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىوجدان سليمان شجاع133783

6بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىعبي  خليل ابراهيم96857

7بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىاية يونس بكر492377

ي رجب اسماعيل133828 8بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىانحر

9بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىهندة مدحت جهاد542043

10بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىسازان فاتح حكيم141764

يف356754 11بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىزينب حكمت رسر

12بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىنوراي نضهللا عبدهللا459032

13بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىبراء صباح محمدصالح370352

14بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىسلوى محمود حمود356890

15بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىهند صبحي تاجالدين133560

16بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىاالء ثابت عزة370179

رند ماجد علي542072
17بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننى

18بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىمروه حسن حمود357461

19بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىنارين قادر عبدالرحمن97299

20بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىختام احمد طعمة134306

21بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىفاطمه عماد زين العابدين126480

دعاء ماجد علي542071
22بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننى



23بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىمالك حسن نامق423720

24بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىجيهان عماد كاظم500110

25بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىهبةهللا صالح درويش458823

26بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىدنيا عبدالمجيد رضا459062

27بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىايات محمد زهراو459522

ن559160 28بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىمروة اعتصام حسي 

29بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىسندس احمد طعمة126377

30بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىرفل نضال محمد142169

31بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىاالء اياد انور96987

32بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىسيفان صالح سهيل133797

ن كمال458954 33بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىسماء حسي 

و قهرمان علي499268 34بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىهي 

35بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىمرال ايدين نامق459011

اية حازم علي370365
36بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننى

37بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىايالف ايدين نامق356677

38بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىزهراء جاسم عاشور397794

39بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىمرال يونس محمد370120

40بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىنورالهدى احمد طعمة134300

41بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىدينا محمد موس458509

ريناز نورالدين علي458499
42بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننى

43بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىمنن عبدالعظيم صابر126414

44بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىجيهان عبدالعظيم صابر126423

45بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىنضال هادي صالح542102

46بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىرفد هاشم ابراهيم133728

47بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىكزال حسيب غريب142047

48بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىايناس احسان ابراهيم423746

49بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىايندة جعفر محمد357530

50بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىفاطمة منيب محمود282142

يف559161 51بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىفاطمه صبحي رسر

52بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىدلسوز حسيب غريب126400

جرو قهرمان علي499144
53بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننى

ن زين العابدين96958 54بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىزينب جنكي 

55دبلومالواسطي21389كركوكأننىمرال هشام رفيق357637

يف559199 56دبلومالواسطي21389كركوكأننىهدى صبحي رسر

57دبلومالواسطي21389كركوكأننىسوزان ناظم ظاهر485883

ن نجاة محمد203654 58دبلومالواسطي21389كركوكأننىنرمي 

59دبلومالواسطي21389كركوكأننىنىه صبحي تاجالدين134278

نور كنعان علي133946
60دبلومالواسطي21389كركوكأننى

61دبلومالواسطي21389كركوكأننىالهام جاسم محمد211874

ن كريم96630 62دبلومالواسطي21389كركوكأننىحنان حسي 

63دبلومالواسطي21389كركوكأننىنور عدنان عزيز97097

64دبلومالواسطي21389كركوكأننىزهراء ايدن محمد357498

 علي96767
ن 65دبلومالواسطي21389كركوكأننىوسن حسي 

66دبلومالواسطي21389كركوكأننىمريم فتاح محمد فرج499326

67دبلومالواسطي21389كركوكأننىشناي طارق عثمان97589

ن370166 ن عباس شاهي  68دبلومالواسطي21389كركوكأننىنيفي 

69دبلومالواسطي21389كركوكأننىسارة فالح محمد357486



70دبلومالواسطي21389كركوكأننىمها احسان عبدالرحمن97240

71دبلومالواسطي21389كركوكأننىايناس هاشم عبعوب141793

72دبلومالواسطي21389كركوكأننىهالة ثامر كردي133936

73دبلومالواسطي21389كركوكأننىهدى كاظم عاشور357649

ن عبدالسالم محمد428887 74دبلومالواسطي21389كركوكأننىياسمي 

هند ماجد علي542105
75دبلومالواسطي21389كركوكأننى

76إعداديةالواسطي21389كركوكأننىهاجر معمر طه357470

77إعداديةالواسطي21389كركوكأننىنيلفر احمد شفيق459456

78إعداديةالواسطي21389كركوكأننىرويدة فيصل نوري98174

ن133748 79إعداديةالواسطي21389كركوكأننىاسن نجف حسي 

ن370138 اسالم علي حسي 
80إعداديةالواسطي21389كركوكأننى

81إعداديةالواسطي21389كركوكأننىايمان حسن نامق423483

عبي  حازم علي399295
82إعداديةالواسطي21389كركوكأننى

83إعداديةالواسطي21389كركوكأننىنورالهدى محمد قادر282251

84إعداديةالواسطي21389كركوكأننىنماء برهان عاشور458472

85إعداديةالواسطي21389كركوكأننىسوزان فيصل نوري98142

86إعداديةالواسطي21389كركوكأننىنور جمعه بكر126322

87إعداديةالواسطي21389كركوكأننىدمت عباس رفيق133772

ن97317 88إعداديةالواسطي21389كركوكأننىانفال قيس حسي 

بيداء سامي صالح133734
89إعداديةالواسطي21389كركوكأننى

90إعداديةالواسطي21389كركوكأننىامنة عبدالرحيم محمد458618

91إعداديةالواسطي21389كركوكأننىاية احمد نجمالدين397870

ن هزيم98093 92إعداديةالواسطي21389كركوكأننىسوالف حسي 

93إعداديةالواسطي21389كركوكأننىداليا فخرالدين كمال141957

ن542035 94إعداديةالواسطي21389كركوكأننىبلسم غازي حسي 

ن هزيم542103 95إعداديةالواسطي21389كركوكأننىايالف حسي 

96إعداديةالواسطي21389كركوكأننىهديل محمد خلف141706

97إعداديةالواسطي21389كركوكأننىزينب هجران عاشور126334

98إعداديةالواسطي21389كركوكأننىليل هاشم عسكر126350

99إعداديةالواسطي21389كركوكأننىجيالن فكرت صابر282240

ن134535 100إعداديةالواسطي21389كركوكأننىاشواق قيس حسي 

ن499345 101إعداديةالواسطي21389كركوكأننىرساب حسن حسي 

102إعداديةالواسطي21389كركوكأننىهدير غسان سالم458562

103إعداديةالواسطي21389كركوكأننىتارا امانج عبدالعزيز458673

104إعداديةالواسطي21389كركوكأننىنورا محمود عبدهللا357624

105إعداديةالواسطي21389كركوكأننىداليا صالح الدين تاج الدين126459

يف523332 106إعداديةالواسطي21389كركوكأننىسوزان عبدالكريم رسر

107إعداديةالواسطي21389كركوكأننىايالف مامون عبدالرحيم141810

108إعداديةالواسطي21389كركوكأننىنور برهان عاشور126369

109بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىزيتون زيدان عارف133813

110بكالوريوسالواسطي21389كركوكأننىابتسام نوري عبدالقادر97570

111دبلومالواسطي21389كركوكأننىعدوية خليل عيدان142139

112إعداديةالواسطي21389كركوكأننىليل باهر صابر200397

113إعداديةالواسطي21389كركوكأننىانعام عبدالخالق صالح141989

ن فائق صديق357510 114إعداديةالواسطي21389كركوكأننىدني 

115إعداديةالواسطي21389كركوكأننىايمان احمد نجمالدين542106

1ماجستي الماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد بندر موس211716



2ماجستي الماس/ قورية 21390كركوكذكرعلي خليل فاروق211756

الدين محمد شمار320745 3بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرخي 

4بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرنجمالدين شهاب احمد203819

ن321262 5بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرلقمان سعيد سمي 

6بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد عبدالباسط محمد492692

7بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرنبيل فائق مردان211867

8بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرفؤاد احمد خضن492812

9بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرعلي عباس عمر322425

10بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرايوب كريم طه203651

11بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرعمر موفق جمااللدين211807

12بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكربشار جودت يوسف203820

وان علي321648 13بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكراياد سي 

14بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد اوميد احمد203560

15بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرريبوار ستار عبدالجبار459144

16بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد ناظم جوهر203812

17بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرعبدالحميد جودت بهجة211830

18بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرايوب عبدالعزيز عبدالمجيد320531

19بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرديالن بندر موس321118

20دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرابراهيم لطفاهلل عسكر559071

ن492703 21دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرازاد حمة غريب حسي 

22دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد فاضل عباس320909

23دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرنجدة محمد احمد203569

24دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرعدنان احمد خضي 319782

25دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد احمد خضي 319773

26دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرجمال غانم عزيز203658

27دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكررسكوت عمر مصطفن320477

28دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمؤيد حازم جبار320323

29دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرسامان صابر عبدالكريم492786

30دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكررسكون سامي بادل492948

31دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمراد صباح ابراهيم492920

ن عمر مصطفن203653 32دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرجتي 

33دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد عباس محمد203689

34دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرهوراز محمد قادر559070

35دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرعبدالوهاب عبدالخالق عبدالحميد492715

36دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرعمار رسكوت عمر320673

37دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد يلدرم بكر492766

38إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرقيس عبدهللا محيالدين203587

ن عبدهللا طالب492698 39إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرشاهي 

1ماجستي الماس/ قورية 21390كركوكذكرايوب كمااللدين عمر211846

2بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد مرتصن رضا321377

3بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد عباس زينل321482

4بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرحسام صالح ستار319799

5بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرمصطفن رفعت غيدان203635

6بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرعمار عماد شاكر320938

ن فيضاهلل211742 7بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد حسي 

8بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكريونس نعمان محمدصالح211725

9بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكردلشاد نعمان محمد211676



10بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرحمزة صالحالدين بهجت203593

11بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرديار قاسم علي محمد321527

12بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرابراهيم سلطان عبد492734

13بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرقيوان عثمان محمد203750

يف492615 14بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرحسن امي  رسر

15بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرعمر خالد ابراهيم203662

16بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرعلي عباس بكر442236

يف319818 17بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرانجام ماجد رسر

18بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرطه خالد محمد211875

19بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكريوسف عبدالستار خضن392656

20بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرحيدر علي رضا203685

21بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرنياز جمعة محمد211783

22بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد نوزاد حميد492758

23بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرهاوكار علي احمد321742

24بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكراركان يلماز يوسف492794

25بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكراسامة صالح ستار203594

26بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد ناظم مجيد492596

27بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكررهيل رزكار محمد322501

28بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرروند ميكائيل اسماعيل321100

29بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرعلي صالح ستار203629

30بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكررسمد نعمان محمد203809

31بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمود عباس زينل322382

32بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرنورالدين صباح جمال211792

33بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد خلوق غريب211766

34بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكررسور فؤاد طاهر320642

35دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد حميد خالد203661

يف319556 36دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمراد خليل رسر

يف492674 ن امي  رسر 37دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرحسي 

 علي رضا203808
ن 38دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرحسي 

ال عباس رؤوف492955 39دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكردمي 

40دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرابراهيم حسام احسان203733

41دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرقاسم قادر دارا321059

42دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرفهمي عبدالوهاب علي320230

43دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمصطفن صالح محمدنوري320619

44دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرزياد طارق فائق203550

45دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد بهجت نعمت211820

46دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمصطفن جمال جهاد322482

47دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد سلمان عبدالرحمن211840

48دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمصطفن كمال حمةصالح203752

49دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكررابر ميكائيل اسماعيل211803

50دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمصطفن نجمالدين شهاب203818

51دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمود مصطفن صابر211730

وان محمد203683 52دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرماردين سي 

ن نظام عزالدين211733 53دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرحسي 

ن211764  علي حسي 
ن 54دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرحسي 

55دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرعبدهللا عبدالرحمن مصطفن492966

56دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرقصي احمد عالوي199806



57دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرخليل صباح خليل203637

58دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد احمد يوسف211671

59دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد لطفاهلل عسكر211699

60دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرعمر جهاد حميد492606

ي320178 61دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرعبدالقادر فخرالدين حاجر

62دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرئاكار علي احمد322520

63دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد اياد عمر203712

64إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد بكر شكر509018

65إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرطه احمد فاضل320453

66إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكربكر قدرت ايوب492795

67إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكركوران محمد اسعد203555

68إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكررسول نوزاد خورشيد203813

ن516982 69إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكريونس نجم الدين حسي 

70إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكريونس ناظم مجيد492818

71إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمصطفن نوزاد كريم492816

72إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكراسو ازاد مجيد366258

73إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد جمال علي203557

74إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرسفيان عبدهللا نجم211734

75إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرعباس حويز مجيد203631

76إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرعلي حيدر ذاكر321354

ن491711 77إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرهشام هاشم سمي 

78إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرجنيد جمال جهاد321560

79إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرزياد طارق محمد203675

80إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرعبدالوهاب علي عبدالوهاب517018

81إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرابراهيم رعد محمد366216

82إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرعمر حميد مجيد321084

83إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمصطفن اوميد احمد203581

84إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكريونس نجاة عمر517046

85إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد نجم الدين شهاب558896

86إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرابراهيم جودت بهجت321893

87إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكروسام نبيل شاكر492437

88إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد رمضان شهاب492499

89إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد جليل عثمان492790

90إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد رزكار عثمان492681

91إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد يوسف نذر492772

92إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمود مصطفن محمد320401

93إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكردلشاد لطيف نادر492753

94إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكراحمد عباس علي492882

95إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرصباح رزكار عثمان492686

96إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكركرار علي رضا203687

ن516966 97إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكريوسف نجم الدين حسي 

98إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمتاب احمد الزم321287

99إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرعبدالمؤمن صالح فاضل492565

100إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكريوسف محسن علي211739

101إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمعتصم عادل علي492927

102إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرعبدالرحمن يوسف محمد رضا211749

ن طاهر203678 103بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكركوران ياسي 



104بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرماهر فاضل خضي 321613

105بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكذكرنوزاد رشاد مالويس203718

106دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد صالح مصطفن558898

ن صالح محمد492443 107دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرحسي 

108دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكررباح جليل عبدي319580

109دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرفالح عزالدين نوري211744

110دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكراتيال محمدزهدي ابراهيم319616

111دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرمراد شكور خلف203597

112دبلومالماس/ قورية 21390كركوكذكرعادل عمر اسعد203681

ن211684 113إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكذكرمحمد حميد حسي 

1ماجستي الماس/ قورية 21390كركوكأننىافنان يلدرم بكر492733

2بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىليل رشيد عبدالصمد509003

ان احسان عبدهللا492779 3بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىسي 

ة محمد عزيز509193 4بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىمني 

5بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىكوناي حسيب طاهر203680

نجالء محمدعلي رضا509020
6بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننى

يف علي203563 7بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىسلوى رسر

8بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىدلخواز رضا عباس203688

9بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىخالدة خليل صابر492469

10بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىدلنيا صباح خليل492867

11بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىساكار نارص حكيم320584

12بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىاالء عبدالكريم حمزة321039

13بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىسناريا خالد جوهر321845

14بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىرؤى احمد الزم559069

15دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىخالدة غالب كريم492844

16دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىدينا نهاد نعمت492774

17دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىشهلة عبدهللا محيالدين203753

18دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىسندس سامي نامق492454

19دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىسلوى محمد عارف203814

20دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىالماس حسامالدين خورشيد203621

21دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىسوزان محمد رشيد509016

يف203583 22دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىبيان احمد رسر

سهام سعيد ولي203611
23دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننى

24دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىهدى عزت توفيق203817

25دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىكولشن خليل صابر492873

 علي322398
ن 26دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىهدى حسي 

27دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىزينة فاروق صادق211842

28دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىروشنة ميكائيل اسماعيل203567

29دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىزينب عبدهللا خالد211762

30دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىمروة انور عيس322365

31دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىاسيا خليل رحيم509007

32دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىسينار احمد نعمت492641

33إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكأننىدنيا محمد باهر320696

34إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكأننىندى محمود مجيد211776

35إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكأننىفائزة طالب مجيد211815

1ماجستي الماس/ قورية 21390كركوكأننىاسماء عباس بشي 211724

2بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىسمية عباس بشي 203804



3بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىبهره ايوب كريم203647

4بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىدنيا قاسم جوهر203810

سوزان عادل علي492896
5بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننى

6بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىبراء قاسم مصطفن366388

7بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىايصال جمال دحام203816

از لطيف نادر492745 8بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىشي 

9بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىارساء كريم نجم الدين203617
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يف492415 25بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىسازان ماجد رسر
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42دبلومالماس/ قورية 21390كركوكأننىبهرا احمد يونس211707
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74إعداديةالماس/ قورية 21390كركوكأننىرويدة احمد مجيد203620

شن سامي محمد211872
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92بكالوريوسالماس/ قورية 21390كركوكأننىسلوى محمد فرج211740
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27بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكريارس قنير مرتصن558918

ن حمدي424216 28بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي حسي 
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43بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد كريم ابراهيم427472
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66بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد زكريا شكر519885

67بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس عبدالواحد هادي280567

68بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعمار يوسف ابراهيم493538
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71بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكريحن  جمعة هزيم429763

72بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعمران موس اصغر426294

73بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرنور جهان شاه شوكت427532

ن هادي قنير197541 74بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرتكي 

75بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعمر محمد احمد429631

76بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكريشار واحد عبدي195802

77بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحالم محمد مهدي424934

78بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد نجاة علي196547

79بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرصباح اكرم اكير427789
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92دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكريشار عاصي موس195852

ن كمال جمعة519955 93دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 
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ن مشي  رشيد196397 103دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرشاهي 

ن426838 104دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرخليل محمد حسي 

105دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي حسن جمعة197421

106دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعزيز ذوالفقار حيدر427427

107دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرفاضل عباس ولي279395

108دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمود طه حبيب424566

109دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد مصطفن محمد196406

110دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرفرج اسماعيل جمعة246548

111دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرطه مهدي عسكر425427

112دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد عبدالواحد هادي427483

113دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس موس حسن195720

114دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعماد خورشيد احمد424522

115دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعصام قنير عزيز486224

116دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن عبدهللا خضن424733

117دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرنجاة جواد كوثر424670

118دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحسان اكير كاظم427138

119دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرايوب عبداالمي  محمدعلي196385

ي195724
 
120دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس اسماعيل ساف

121دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعامر يادكار جارهللا486498

 علي424707
ن  حسي 

122دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن

123دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعدنان راشد عالو486191

124دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد نجمالدين مردان486452

125دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرفتاح عادل عباس196238

ن عباس558927 126دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي حسي 

ن خليل196771 127دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي حسي 

ن اكير رضا195636 128دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدالحسي 

129دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي عبداالمي  رجب195955

ي493481
130دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد قادر تف 

131دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرارجان علي نورالدين198440

132دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرفتحي زين العابدين جمعة195684

133دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرنجدت محسن زين العابدين280045

134دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد هاشم عباس426145

135دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحارب خالد احمد559189

هللا نوري196229 136دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرصباح خي 

137دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكركرار كاظم جعفر493524

ارسالن شوكت197616 138دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد امي 

139دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس قاسم اكير196098

ن حمدي424758 140دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحيدر حسي 

141دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد رضوان خليل198243



هللا558914 142دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمراد علي خي 

143دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرصاحب كاظم جعفر427384

ي195927 144دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرفاضل اكير ننر

145دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي قحطان حسن195706

146دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرنوري عاشور نوري427077

147دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن كاظم عزيز486229

148دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمظفر عبدهللا خضن427521

149دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد محمد احمد427194

150دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرنبيل ابراهيم محمد195617

 علي موس427412
ن 151دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

ي عاشور196247
152دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس عونن

153دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد جواد كوثر355306

154دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعمر صباح طاهر424432

155دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرهجران انور صالح197480

156دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرموس احمد محمد429232

157دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسجاد موس اسماعيل197867

158دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد جمال كمال424781

159دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس حسن علي427236

160دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراسعد جمال خزعل196692

161دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرابراهيم ادريس اكرم425460

162دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد باقر جمعة426166

163دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرتورهان عباس جمعه197656

164إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد محمدحسيب حمدي196399

ن محمود196154 165إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي تاسي 

166إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعماد عبدهللا علي486482

167إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدالخالق عبدالرحمن علي425629

168إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرجليل ابراهيم اسماعيل486395

169إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدالرزاق قادر كمال424997

170إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكركاظم مردان علي196202

171إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرفاضل محمد حبيب198483

172إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعرفان علي قهرمان197859

 علي اكير197725
ن 173إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

174إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد مردان شكر424555

175إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرغالب واحد عبدي278861

هللا كرم355290 ن خي  176إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

ي425072
 
177إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرجمعة كوثر ساف

178إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكررضوان جاسم علي195858

ن عبدهللا425293 179إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمدمهدي حسي 

180إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد برهان رشيد425274

ن حسن هادي425325 181إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

182إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي احسان احمد196655

183إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمجيد علي احمد429340

1ماجستي رشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد عزيز حسن493549

2ماجستي رشاد/ تازة 21391كركوكذكرقحطان عسكر باقر486476

3ماجستي رشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن احمد طه424573

ن197798 4بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمؤيد علي حسي 

ن197977 5بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد اكرام حسي 



6بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعمر محمد عبد558915

ن427037 7بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعماد فاضل حسي 

8بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد منذر ابراهيم397796

9بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهند زكريا شكر195741

10بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعجمي مضن جاسم493456

11بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحاتم ابراهيم احمد370073

12بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسعد جمعة احمد426987

13بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي مشعل عبدهللا280719

14بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكربارش نظام صادق486163

ن دحام احمد424607 15بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

16بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرموس عباس زمان197380

17بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكراياد جاسم عاصي195931

18بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرابراهيم موس اصغر279454

19بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي صحاو حمد427014

20بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد مهدي عسكر425647

21بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدهللا احمد عطية424655

ن427022 22بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسعد عباس حسي 

ن احمد429512 ي حسي 
23بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعونن

24بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدهللا محمد صالح198334

25بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرباسم محمد مشي 280643

26بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرطاهر خلف محمد424415

27بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعقيل عبداالمي  عادل196789

ن195860 28بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرصائب محمد امي 

29بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكراياد اكير رضا195638

30بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن رفعت عادل279549

31بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكركرار جاسم زين العابدين429468

32بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرموس علي احمد198500

ف عبدهللا279408 33بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهدي ارسر

 عبداالمي  محمدعلي427099
34بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن

35بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس جميل مهدي197325

36بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرنزال صالح نزال197706

 علي195790
ن 37بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرقيض حسي 

38بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرخالد عثمان يوسف280231

39بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي جاسم جهاد196135

40بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد مكي علي427288

41بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرزين العابدين عادل غالب195781

42بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكررسول حسن كمال198372

ن427303 43بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمزهر فاضل حسي 

44بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكركرار علي صادق198529

ن427294 45بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسامي فاضل حسي 

46بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهند عسكر باقر486466

47بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحيدر محمد جعفر195598

48بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكركرار نظام صادق195653

49بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرزين العابدين حيدر جنيد486147

50بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرطاهر فتاح علي558916

51بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكررسمد محمد علي427212

52بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعادل عبدهللا علي279672



ن موس علي196728 53بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

54بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرنورالدين احمد مراد197641

55بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد محمود حمدي519968

56بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرجاسم محمد علي424640

57بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي عبدهللا عبد196623

ي ايدن قادركرم195626
58بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعونن

59بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي ايوب اصغر279797

60دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد جاسم صادق196960

ن195577 61دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد قاسم حسي 

ن ناصح خليل198363 62دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمتي 

63دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمشتاق طه ابراهيم197884

64دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي نيازي نظام الدين279747

65دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحيدر فاضل عباس196270

ن فاضل عادل196103 66دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

67دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي قاسم هاشم197877

68دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي جميل مهدي197329

ن195669 69دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي حسن محمدامي 

70دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد عدنان عبدهللا197385

71دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن اصغر جواد425477

ي427363 72دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرطالل محمد ناجر

73دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحيدر عبدالخالق عبدالرحمن425580

74دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكركاظم محسن محمد حسيب424766

75دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبداالله قادر كمال426331

76دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكريونس محسن قنير196181

77دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد نجف رفيق195545

78دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد عبدالصاحب صالح196800

79دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرامي  محمد قمير195701

80دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسام اكرم صالح196254

ن جاسم عاصي195758 81دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

82دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرنجدت قاسم علي195848

83دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرادهم جمعة احمد425532

84دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرثائر محمود سعدهللا195678

85دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد فخرالدين رؤوف196013

86دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكريونس زين العابدين اصغر195550

87دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكررسمد جاسم حيدر198494

 عبدالجبار مشي 426256
88دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن

89دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكررياض محمد سلمان198168

90دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد عبدالمطلب رضا197759

91دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعيس صابر صادق196251

92دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد ادريس خليل280697

93دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي احسان ساجد425343

94دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد حسن علي196369

95دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد احمد محمد493496

ن حمدي196004  حسي 
96دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن

97دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحيدر زينالعابدين حيدر196198

98دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسجاد حسن صالح508843

99دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمجتنر رفعت عادل279564



100دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسجاد هاشم هادي196148

101دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمراد علمدار علي425442

102دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد عمران موس195924

103دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهدي جاسم اكير424726

ي197561
104دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد ادريس نف 

105دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرماجد رمضان مهدي425334

 زين العابدين ولي195895
ن 106دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

ن519930 107دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد جمال حسي 

108دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد جعفر ابراهيم486069

ن425368 109دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسام محمد حسي 

110دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد عبداالمي  رضا280449

111دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن عبدالصمد رجب195985

ن195647 112دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي جاسم حسي 

ن195746 113دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد فاضل حسي 

ن عادل425418 114إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد حسي 

115إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي فالح عزيز426775

 علي اكير جمعه197087
ن 116إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

117إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمراد حسن علي279427

ن ارسان مردان195621 118إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

ن صحاو حمد424271 119إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

ن280429 ن خليل حسي  120إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

ن عادل عاصي198213 121إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

 نجاة علي427103
122إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن

123إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكربشار ايوب عباس429602

124إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن ابراهيم عمر425241

ن حسن486182 125إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي حسي 

126إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحيدر سامي سعدون485996

127إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد مصطفن محمود424912

128إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمجتنر فاضل عباس198309

ن ناظم هللا ويردي197950 129إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

130إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرصاحب سعدهللا علي279822

131إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن عدنان محمد493546

 ولي197750
ن 132إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهدي حسي 

ن احمد محمد279381 133إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

134إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرابراهيم محسن محمدحسيب278999

135إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن اسماعيل رضا279242

136إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسعدون علي سعدون278934

137إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد مصطفن قاسم195784

138إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد علي موس195941

139إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكروليد خالد عبدهللا198413

140إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي عمران محمد197820

141إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدالرحمن طه محمد196027

ن ناظم جعفر429701 142إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

143إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن نجف جمال424988

ن280393 144إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدهللا خليل حسي 

ن197637 145إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد عبداالمي  تحسي 

ن429621 146إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرساري صباح حسي 



ن نجاة198432 ن تحسي  147إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكربني 

148إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسام علي صادق197629

ن كمال196034 149إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي تحسي 

150إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن علي احمد280007

151إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكريعقوب يوسف عباس196706

152إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحيدر عبداالمي  رجب198278

153إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد زين العابدين اكير195912

154إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرابراهيم عبدالواحد هادي280369

155إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد عبدهللا كريم198225

156إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي اكير عسكر424632

157إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدهللا مصطفن محمود424920

158إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحيدر احمد مراد197651

159إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس عبدهللا نوري425379

160إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن ناظم سعدون279025

ن558913 161إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرايهم فتاح ياسي 

162إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن عباس هادي281249

163إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس طلعت حمدي427892

164إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرليث كريم تيك424261

165إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن ايدن قادركرم197456

166إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرابراهيم قاسم هاشم198381

167إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي فاضل عباس195641

168إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكريحن  جليل مردان425232

169إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهدي علي نضت425471

170إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي جاسم عاصي195763

171إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرشهاب احمد محمد حسيب279911

172إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكررضا جودت علي197527

ن486214 173إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراياد فاضل حسي 

174إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهدي احسان نجاة195695

ن424207 175إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد قاسم حسي 

176إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي نجف خضن427172

177إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرصالح علي سعدون195922

178إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعادل خليل محمد427203

ن احمد279201 179إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعادل حسي 

180إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن جعفر صادق195887

181إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرقحطان جالل كاطع427727

182إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرجاسم محمد قادركرم196988

ن صبحي اكير424371 183إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

184إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد عبدالرحمن احمد196157

ن خليل196983 185إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرخليل حسي 

ن429417 186إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد فتاح ياسي 

187إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد رضا موس علي196740

188إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد مصطفن عزيز519948

189إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرخالد ابراهيم حميد429288

190إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرشهاب عدنان محمد279052

191إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس جليل ابراهيم519936

ن عباس جمعة195962 192إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

193إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي يوسف عباس279085



194إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهدي فاضل عباس195910

ن حيدر196145 195إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسجاد شاهي 

196إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي نضالدين اكير196226

197إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكريوسف عسكر سليمان429577

198إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد شهاب احمد195883

199إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرزين العابدين ولي علي279694

200إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكررافع صدام بالو519889

201إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن قاسم فؤاد195592

202إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمدرضا جميل مهدي425564

203إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعمران عادل عاصي198206

هللا كرم280667 204إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد خي 

ن عزت487201 205إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهدي حسي 

206إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرصادق عون الدين فاضل424194

207إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراورهان بهاءالدين عبدهللا196717

208إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرجالل فيض هللا مشي 425398

209إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراسامة عيدان فدعي 487258

210إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعمر عيدان فدعي 487286

211إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي احسان صادق279263

212إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرذوالفقار جاسم صادق280062

213إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن زين العابدين محمد نوري198301

214إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسيف الدين ارسان مردان196872

215إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد محمود سعدهللا279653

216إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي عباس عزيز195560

217إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن ابراهيم حمزة196560

218إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي عبدهللا احمد424252

219إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد نجاة علي196660

220إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرابراهيم حسن حميد427542

221إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد حسن احمد429642

 ولي خالد426670
ن 222إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

223إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس موس حمزه195897

224إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهدي علي موس519957

225إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعامر رمضان مهدي279178

يف عبدهللا519876 226إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصدق رسر

227إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمساهر غالب حسن280979

228إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدالهادي جليل مردان198358

ن جودة شكور425523 229إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمتي 

ن مردان198548 230إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي حسي 

231إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي قورخماز علي196223

232إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرسجاد هاشم عسكر424680

233إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد عبدالباسط رجب196232

234إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراياد اكرم رؤوف486535

ن حمدي280330 235إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكررضا حسي 

236إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن محمود حمدي558917

237إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكراحمد فارس داود196380

هللا424502 ن قاسم خي  238إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

239إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرجعفر صادق خزعل425656

240إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدهللا سهيل نجم519923



 جودت علي197337
ن 241إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

242إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمدمهدي بهاءالدين عبدهللا280351

243إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمهدي فاضل محمد197662

244إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكريوسف عبداالمي  اكير425550

245إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن نجم الدين عسكر280267

ن حمدي429548 246إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسن سمي 

247إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرفراس صباح عواد427154

248إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن محمد جعفر196779

ن موس519960 249إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعبدهللا حسي 

250إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمحمد كريم ابراهيم426744

251إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي امجد احمد486050

252إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمصطفن عباس زمان426956

253إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمنتظر فاضل محمد197621

254إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرموس محمد مردان424876

255إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكريحن  رسوان عاصي427341

256إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي حسن خزعل279509

ن197533  علي سمي 
ن 257إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

258بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمكي علي احمد424788

ن425083 259دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرقحطان علي حسي 

260دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرنوزاد كمال مولود427051

261دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرهيثم مشي  جالل195936

ن زينعابدين196030 262دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعلي تحسي 

ي195688
 
هللا ساف 263دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكذكرعباس خي 

264إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرمكرم عبدالواحد شكر426351

265إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرميعاد باقر احمد429489

ن حسن توفيق197467 266إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرحسي 

267إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكذكرصادق خزعل عبدالكريم425542

1ماجستي رشاد/ تازة 21391كركوكأننىايدان ناظم هللا ويردي196435

2بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىسوزان حسن محمد195749

3بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب هللا ويردي شكر519943

4بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىبتول ابراهيم عسكر424753

5بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىاخالص علي محمد426976

6بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىميسون كمال جمعة486543

7بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىبتول نوري احمد427164

فيدان حسن علي493513
8بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

9بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىامل محمد مهدي424945

ميسون حسن علي519947
10بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

11بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزهرة ابراهيم عسكر426758

12بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىمنن عاشور اصغر486112

13بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهاجر صباح طاهر486409

14بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب عباس زمان198516

15بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىابتهال جاسم صادق425639

16بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزبيده صباح طاهر426827

17بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزهراء اسماعيل رضا424744

18بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىاية مني  عبدالهادي426815

19بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىنور مني  عبدالهادي426858

امل علي باقر195946
20بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننى



21بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىنورة اكير باقر425057

22بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة اكير باقر425018

23بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب علي موس425138

ن حيدر486442 24بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىحوراء شاهي 

25بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفدان حيدر عسكر280935

26بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىكولشن كمال جمعة519939

27بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىارساء حمزة عباس197754

28بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىشيماء فائق اكير427452

ن196207 29دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب عسكر حسي 

30دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىسعدية ابراهيم عسكر427001

31دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىبتول اكير كاظم196203

ى حسن علي493508
32دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىبرسر

رجاء محمد علي519933
33دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

34دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىسواش هاشم هادي196670

35دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىمريم محمد عبدالرحمن519928

36دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىطوعة نجاة محمد195754

37دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايالف هللا ويردي شكر195768

38دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة حسن غالم196090

39دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىشهلة غازي قاسم519938

40إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهاجر جمال جالل424224

41إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىجنان رضا موس195716

42إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهدى ناظم هللا ويردي197503

43إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهدى عبداالمي  رجب196234

1ماجستي رشاد/ تازة 21391كركوكأننىمنار محمد نوري197698

2بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة صباح طاهر426808

3بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب فاضل عباس196264

ن427125 4بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهدى جبار حسي 

ن كمال424584 5بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىذكرى تحسي 

ن فالح نامق197402 6بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىبلكي 

7بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىكولرس علي احمد429365

نور ناظم علي279589
8بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

ن195799 9بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىسلجان عباس حسي 

10بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة سكران زين العابدين195951

11بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاتن ايدن موس279952

12بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايناس رجب حمدي197670

13بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايدان قاسم حيدر196122

14بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىصونيا ايدن موس196760

ن429741 15بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىبنار خليل حسي 

ن196024 جلنك علي حسي 
16بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

17بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىامل احمد هادي198297

18بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىحنان جليل مردان425211

19بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة عاشور اصغر429730

20بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايمان احمد عباس424955

ن195868 21بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايتان عبدهللا حسي 

22بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة رستم زمان197684

23بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىنورسان احمد محمد196257

زهراء ناظم علي279599
24بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننى



براء حميد علي198236
25بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

26بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب عمر عبداالمي 424710

فاطمة علي قاسم198342
27بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

28بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزهراء عاشور اصغر426896

29بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىمروه مجيد فاضل424239

30بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب محسن قنير197772

31بكالوريوسرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة عيس اصغر196818

32دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىسارة عاشور شاكر486506

فاطمة ولي قاسم558923
33دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

34دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايهان محمد عباس196262

35دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفدك رضا موس195710

36دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىليل فاضل عباس195915

37دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهدى غازي قاسم196081

38دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايمان حسن محمد323868

هديل علي احمد280479
39دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

ي197601
40دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىليل ناظم نف 

ن عبدهللا198462 41دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىاينور حسي 

شيماء قاسم علي196218
42دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

43دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىجنار فاضل جمعة427010

44دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايالف موس اصغر195630

45إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىنوراي احسان صادق279281

46إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب محمد هادي429454

47إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىاالء مهدي عسكر429529

48إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزهراء نجاة محمد196052

49إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة ايوب شكور429686

50إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزهراء خالد اكرم196039

والية قاسم علي196643
51إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

52إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىدنيا محسن قنير280592

ن197908 53إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىنور قاسم حسي 

54إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفدك كاظم مردان279473

55إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهاجر عدنان عبدهللا197373

56إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايمان خالد عبدهللا559252

ي280957
57إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىسدد جمعة تف 

58إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىبتول صباح اصغر197317

59إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة عبدالرزاق ابراهيم196426

60إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىسارة مجيد فاضل426231

61إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىمنن محمد عبدالرحمن519860

62إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهدى محمد احمد427181

63إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىسندس فالح نامق280910

64إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزهراء خليل ابراهيم196809

ي عبدالصمد رجب196684 65إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىانحر

66إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب علي موس425635

ايمان صالح علي279220
67إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

68إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهدى حسن عباس197348

69إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىاالء موفق مدحت427376

ن427112 70إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىشاهناز جبار حسي 

71إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب علي عبدهللا424595



72إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزهراء يوسف جمعة279153

73إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب ولي قاسم558924

صافات قاسم علي197491
74إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

75إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىدنيا ايدن قادركرم424969

76إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب جاسم حسن195901

مريم علي قحطان197394
77إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

78إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىهبة جاسم محمد197692

79إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمه عمران محمد196993

80إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة يوسف فاضل427353

81إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىعقيلة ارسان مردان424797

فاطمة ناظم علي281202
82إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

83إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىارساء عبدالرحمن احمد196174

84إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب علي قحطان197361

85إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىنهلة جاسم محمد195818

86إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىرباب عباس رشيد198541

ن429709 87إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىحوراء خليل حسي 

88إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىفاطمة صايغن قاسم280017

89إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىانيسة عيس اصغر279850

90إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىزينب نجف رشيد278880

91إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايمان حسن حمدي427440

92إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىامل صالح مصطفن280819

93إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىبتول محمد جعفر196750

ايالف علي جعفر197810
94إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننى

95إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىرسل عبدالمطلب رضا197408

96إعداديةرشاد/ تازة 21391كركوكأننىرباب عبدالرزاق ابراهيم195822

97دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىصونكول احمد محمد196214

98دبلومرشاد/ تازة 21391كركوكأننىايهان خليل حسن196242

1ماجستي المصل21392كركوكذكرفتحي علي حسن149241

ن محمد توفيق110697 2بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرجنكي 

3بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرهيمن نورالدين عمر111085

4بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد نجم سعيد119790

5بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرصواش عبدالخالق قادر493167

ن رشيد درويش559043 6بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرحسي 

7بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرموفق فؤاد فاضل297997

8بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرحلمي علي حسن119772

9بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرفالح حسن الماس507360

ن عبدهللا طيب200680 10بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرحسي 

11بكالوريوسالمصل21392كركوكذكروليد خالد ابراهيم513095

 علي نجف493449
ن 12بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرحسي 

13بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرريبوار عمر كريم111058

14بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرزياد قادر علو111066

15بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرهيمن غازي عبدالكريم493314

16بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرنزار عثمان عمر110766

17بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرسعد محمد نجم119788

18بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرصفاء موفق نورالدين200676

19بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرزينعابدين اميد قاسم514056

ن محمد493218 20بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرعلي حسي 



21بكالوريوسالمصل21392كركوكذكراركان عباس حبيب205227

22بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرخالد عباس اصغر110784

23دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد موس فاضل500535

ن513081 24دبلومالمصل21392كركوكذكرالوالو محمد امي 

ن110730 25دبلومالمصل21392كركوكذكرحيدر سالم حسي 

26دبلومالمصل21392كركوكذكرنظام ناظم خالد110771

ن خورشيد136437 27دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد محمدامي 

28دبلومالمصل21392كركوكذكرصفا عاطف فاتح110739

29دبلومالمصل21392كركوكذكرهلو ازاد ابراهيم119777

30دبلومالمصل21392كركوكذكرصباح نوري حمودي493482

31دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد وليد سعدالدين472922

ن119784 و حسن حسي  32دبلومالمصل21392كركوكذكربيرسر

33دبلومالمصل21392كركوكذكراوزهان عجيب غائب476893

34دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد قاسم حمدي493210

ن محمد136449 35دبلومالمصل21392كركوكذكرمعتصم جنكي 

36دبلومالمصل21392كركوكذكرسليم مسلم حمدي493357

37دبلومالمصل21392كركوكذكرمراد بهجت عزالدين119781

38دبلومالمصل21392كركوكذكروليد خالد رسمد493131

 علي مشي 201073
39دبلومالمصل21392كركوكذكرمصطفن

40دبلومالمصل21392كركوكذكرابراهيم مدحت علي493451

41إعداديةالمصل21392كركوكذكرهيوا ازاد ابراهيم119765

42إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد احمد نضت493185

43إعداديةالمصل21392كركوكذكرعلي يلماز صديق472881

 حامد علي476952
44إعداديةالمصل21392كركوكذكرمصطفن

45إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد حسن صابر476875

1ماجستي المصل21392كركوكذكرمصطفن قاسم مصطفن493413

2بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمراد عباس عمر493330

3بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرسعد طه جسام493444

4بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد جرجيس خضن476995

5بكالوريوسالمصل21392كركوكذكراثي  اسماعيل سعيد110720

6بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد عمر محمد493213

ن صالح493160 7بكالوريوسالمصل21392كركوكذكريشار حسي 

 تكبي  غائب110756
8بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمصطفن

ن110829 9بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد معد محمدامي 

10بكالوريوسالمصل21392كركوكذكريلماز عباس فاضل110682

11بكالوريوسالمصل21392كركوكذكراحمد سعاد شاكر476937

12بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمهند موفق ابراهيم110787

 علي حسن119809
13بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمصطفن

14بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد اميد قاسم514122

ن بكر110690 15بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرشياو حسي 

16بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمصطفن مدحت علي111042

17بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرزكي ايدن محمد110747

18بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرايمن لقمان مسعود119780

19بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرعماد عادل عثمان119773

20بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرعمر عبداالمي  ابراهيم493447

21بكالوريوسالمصل21392كركوكذكراحمد عادل عثمان110613

22بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد زينالعابدن شكر111076



23بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرميرسة محمد حمد493178

24بكالوريوسالمصل21392كركوكذكراحمد جهاد عبدالخالق110741

25بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد ايدين انور201161

ي201155
26بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد صباح لطفن

27بكالوريوسالمصل21392كركوكذكراركان فائق محمد493432

 علي110791
ن 28بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرنبيل حسي 

29بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرعمر نوزاد فائق110820

30بكالوريوسالمصل21392كركوكذكريوسف عادل محمدعلي513099

31بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد فخرالدين برهان476845

32بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرنشأت تكبي  غائب110612

33بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرتيمور نجاة محمد493427

34بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد اينار محمد119770

35بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرغسان عزيز حتالوي110761

36بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد سعد طه201142

37بكالوريوسالمصل21392كركوكذكريونس سعدهللا عبدهللا472828

38بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد احمد محمد476883

39بكالوريوسالمصل21392كركوكذكراحمد فائق محمد493400

40بكالوريوسالمصل21392كركوكذكرمحمد سنان رشيد110677

41دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد ياوز ابراهيم493434

42دبلومالمصل21392كركوكذكرمحمود صباح غفور493216

ن493431 43دبلومالمصل21392كركوكذكرارجمان نجاة محمدامي 

44دبلومالمصل21392كركوكذكرمحمد ويس طه200664

45دبلومالمصل21392كركوكذكرذوالفقار يلدرم مصطفن110702

46دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد اسماعيل سعيد110711

ن صالح111102 47دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد حسي 

ن نظام الدين انور476969 48دبلومالمصل21392كركوكذكرشاهي 

ن كريم119776 49دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد سمي 

50دبلومالمصل21392كركوكذكرابراهيم خالد رسمد110744

ن ذوالفقار بكر110833 51دبلومالمصل21392كركوكذكرجتي 

52دبلومالمصل21392كركوكذكربرهان اسماعيل محمد110707

53دبلومالمصل21392كركوكذكريوسف يشار شكور110749

54دبلومالمصل21392كركوكذكرمفيد فؤاد فاضل110585

55دبلومالمصل21392كركوكذكرزكريا قاسم حمدي200678

ن حسن473034 56دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد تحسي 

57دبلومالمصل21392كركوكذكرحمد محمد حمد201034

58دبلومالمصل21392كركوكذكررامي احمد محمد493171

59دبلومالمصل21392كركوكذكرمراد نورالدين فخرالدين201087

60دبلومالمصل21392كركوكذكرمحمد قاسم حمدي493161

61دبلومالمصل21392كركوكذكرمحمد نظام شامل110708

62دبلومالمصل21392كركوكذكرارجان نهاد رمضان119762

63دبلومالمصل21392كركوكذكراحمد محمود مسعود476855

ن لطيف111079 64دبلومالمصل21392كركوكذكرعلي تحسي 

ال فالح محمد476867 65دبلومالمصل21392كركوكذكردمي 

66دبلومالمصل21392كركوكذكراوزجان جهاد عبدالخالق493193

67دبلومالمصل21392كركوكذكرابراهيم محفوظ ستار493336

68دبلومالمصل21392كركوكذكرمحمد راشد شاكر428939

69إعداديةالمصل21392كركوكذكرزبي  وليد سعدالدين200666



70إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد اراس رضا493340

71إعداديةالمصل21392كركوكذكرمصطفن ناظم حسن110717

72إعداديةالمصل21392كركوكذكريحن  خليل صديق473177

73إعداديةالمصل21392كركوكذكرمظفر قاسم مصطفن493402

74إعداديةالمصل21392كركوكذكروسام ساالر طه476961

ن لطيف119759 75إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد تحسي 

76إعداديةالمصل21392كركوكذكرمعزم معتصم عثمان110815

77إعداديةالمصل21392كركوكذكرمؤيد صباح نوري201175

78إعداديةالمصل21392كركوكذكرمصطفن محسن حسن473151

ف الدين نوري473092 79إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد رسر

80إعداديةالمصل21392كركوكذكراورهان عبدالستار خضن119768

81إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد نجدت محمد201133

82إعداديةالمصل21392كركوكذكراحمد فاضل ابراهيم473357

83إعداديةالمصل21392كركوكذكرصالح سيفالدين احمد493494

ي200677
84إعداديةالمصل21392كركوكذكرمصطفن عمران تف 

85إعداديةالمصل21392كركوكذكرعلي وليد سعدالدين200675

86إعداديةالمصل21392كركوكذكرياوز عباس فاضل513106

87إعداديةالمصل21392كركوكذكرحسن سليمان ولي200674

88إعداديةالمصل21392كركوكذكراميد عدنان رفيق493202

89إعداديةالمصل21392كركوكذكرمهند عبدالسالم لطيف119808

90إعداديةالمصل21392كركوكذكرمصطفن منصور غيب هللا119805

91إعداديةالمصل21392كركوكذكرعبدالمؤمن عرفان عمر493489

92إعداديةالمصل21392كركوكذكريحن  محمد احمد110583

93إعداديةالمصل21392كركوكذكرعلي فوزي حيدر200993

94إعداديةالمصل21392كركوكذكرعلي كامل فيض هللا476979

95إعداديةالمصل21392كركوكذكرياوز ادريس يونس473314

96إعداديةالمصل21392كركوكذكرطه محمود احمد476921

97إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد جاسم محمد476901

98إعداديةالمصل21392كركوكذكرعباس حسيب حبيب201013

ن200984 99إعداديةالمصل21392كركوكذكرسجاد زين العابدين حسي 

100إعداديةالمصل21392كركوكذكرمؤمن احمد فخرالدين201051

101إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد فارس عزالدين493347

102إعداديةالمصل21392كركوكذكررسمد عدنان قادر493440

ن473013  قاسم محمدامي 
103إعداديةالمصل21392كركوكذكرمصطفن

104إعداديةالمصل21392كركوكذكرعمر فاضل حسن493476

105إعداديةالمصل21392كركوكذكرعلي خليل صديق472995

106إعداديةالمصل21392كركوكذكرمصطفن حيدر سعيد110834

107إعداديةالمصل21392كركوكذكراحمد وليد خالد473072

108إعداديةالمصل21392كركوكذكرمصطفن عرفان عمر493157

109إعداديةالمصل21392كركوكذكرعلي ازاد عسكر119755

110إعداديةالمصل21392كركوكذكرهاشم وحيد حسن200670

111إعداديةالمصل21392كركوكذكريحن  سليمان ولي200673

112إعداديةالمصل21392كركوكذكرمصطفن عباس نجاة200679

ن نورالدين كمال110808 113إعداديةالمصل21392كركوكذكرحسي 

114إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد ابوبكر علي110685

ن عبدالعزيز559103 115إعداديةالمصل21392كركوكذكرارسالن تيمورجي 

116إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد شوكت شكور476988



117إعداديةالمصل21392كركوكذكرجينه ر اسماعيل رشيد201045

118إعداديةالمصل21392كركوكذكرعمر احمد شكور493437

119إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمد خالد عبدالجبار201120

ن عزة201021 120إعداديةالمصل21392كركوكذكرعلي جنكي 

121إعداديةالمصل21392كركوكذكرمحمود علي اسود201096

122إعداديةالمصل21392كركوكذكراحمد علي اسود201136

123إعداديةالمصل21392كركوكذكرحمزة خليل صديق473224

124إعداديةالمصل21392كركوكذكرخالد جاسم محمد476909

125إعداديةالمصل21392كركوكذكرعبدهللا خليل صديق473262

126دبلومالمصل21392كركوكذكرقاسم عبدهللا طيب110795

ي محمود493188 127دبلومالمصل21392كركوكذكرسمي  صير

ن مولود خالد350047 128إعداديةالمصل21392كركوكذكرحسي 

129إعداديةالمصل21392كركوكذكرفالح حسن معروف119758

1بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىرفيف طالل خالد472794

ة محمد احمد493227 2بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىامي 

3بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىايناس رحيم مبارك452418

4بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىئاال عثمان عمر476799

 علي حسن476795
5بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمنن

6بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىسناء عبدالخالق قادر493150

7بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىهدى شمس الدين علي110624

8بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىنجالء قادر عمر476805

9بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىميسون مصطفن حسن476807

10بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىكولدان نورالدين فخرالدين493390

11بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىابتسام مقداد صالح110673

12دبلومالمصل21392كركوكأننىرويدة محمد عودة110663

13دبلومالمصل21392كركوكأننىامل مولود خالد110602

14دبلومالمصل21392كركوكأننىكلش جليل صالح513091

سيونج ادهم علي110600
15دبلومالمصل21392كركوكأننى

ابتسام علي سليمان110595
16دبلومالمصل21392كركوكأننى

17دبلومالمصل21392كركوكأننىمنن ازل محمد201311

18دبلومالمصل21392كركوكأننىزينب ابراهيم علي119747

19دبلومالمصل21392كركوكأننىشيماء عباس اصغر298010

ن سعيد195908 20دبلومالمصل21392كركوكأننىندى حسي 

21دبلومالمصل21392كركوكأننىاخالص عثمان داود119741

22دبلومالمصل21392كركوكأننىجاهدة خالد رسمد110596

23دبلومالمصل21392كركوكأننىسندس يوسف احمد110648

24دبلومالمصل21392كركوكأننىمروه موفق نوري110652

اوزنور علي عزت493385
25دبلومالمصل21392كركوكأننى

26دبلومالمصل21392كركوكأننىبسمة مقداد صالح110668

27دبلومالمصل21392كركوكأننىازهار مجيد خلف111103

ه صالح محي الدين110597 28إعداديةالمصل21392كركوكأننىامي 

29إعداديةالمصل21392كركوكأننىشكران عزه محمود110607

30إعداديةالمصل21392كركوكأننىارساء مصطفن كنعان136427

1ماجستي المصل21392كركوكأننىكلينه صالح الماس110586

2ماجستي المصل21392كركوكأننىنور منصور غيباهلل119727

ن نظام شامل110593 3بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىكةشبي 

زاد احمد514585 4بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىماريانا شي 



5بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىالنة صالح الماس110587

6بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىفرح ثابت ابراهيم477006

ايمان علي عزيز119744
7بكالوريوسالمصل21392كركوكأننى

8بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىصانيه عبدالرحمن سعيد201278

9بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمالك معتصم فهمي110584

10بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىسوزان شوكت شكور472751

11بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىاحالم مصطفن خضن110610

ن110627 12بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىخديجة احمد محمدامي 

13بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىرؤيا جمال يوسف110639

اسماء حامد علي519491
14بكالوريوسالمصل21392كركوكأننى

15بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىبنار جليل فائق201210

16بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمرال عبدالباسط يونس110591

17بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمرال نجم محمد476756

18بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىنور خالد صابر415097

19بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىنورجان عجيب غائب476792

20بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىسارة احمد محمدفاتح476790

21بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمريم معتصم عثمان110601

22بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمروة نجدت محمدكريم201229

23بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىزينب اياد خورشيد110589

24بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىاية احمد محمد110654

25بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىشاناز ابراهيم محمد201187

26بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمروة وليد عباس110594

27بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىاالء نوزاد عبدهللا201202

28بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىفاطمة يوسف خليل493144

هللا عزيز493148 29بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىجنار خي 

30بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىتارا نجدت محمدكريم201240

31بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمالك فالح شجاع119733

32بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىشيماء وحيد محمد119751

33بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىزينب جودة صالح476817

34بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىنهاية عطية مصطفن201203

اق محمد عودة110658 35بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىارسر

ي111088
36بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمريم عمران تف 

37بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىنور طارق صالح119754

38بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىضح وليد سعدالدين111091

ن عرب493134 39بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىزينه ياسي 

40بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىمنن احمد طاهر111105

41بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىليل نائب غائب119734

42بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىنورة نبيل جمعة493365

43بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىزينب جالل كريم110608

سوزان عادل ولي559042
44دبلومالمصل21392كركوكأننى

45دبلومالمصل21392كركوكأننىحنان جهاد عبدالخالق119749

46دبلومالمصل21392كركوكأننىعهد طه جسام559212

47دبلومالمصل21392كركوكأننىهدى جرجيس خضن472715

ة سيدا محمد559087 48دبلومالمصل21392كركوكأننىبصي 

49دبلومالمصل21392كركوكأننىنور شهاب احمد559049

50دبلومالمصل21392كركوكأننىكلينة اسماعيل ابراهيم476772

51دبلومالمصل21392كركوكأننىسوزان عبدالجبار عارف476774



52دبلومالمصل21392كركوكأننىعائشة عبداالمي  مدحت110604

53دبلومالمصل21392كركوكأننىفاطمة صالحالدين عمر111104

54دبلومالمصل21392كركوكأننىشناي زهي  عثمان110590

رسل عواد علي119729
55دبلومالمصل21392كركوكأننى

هديل سامي جاسم493147
56دبلومالمصل21392كركوكأننى

57دبلومالمصل21392كركوكأننىشمس محمد عودة110655

58دبلومالمصل21392كركوكأننىرساب علوان محمد399487

59دبلومالمصل21392كركوكأننىمروة حاجم نجم111107

60دبلومالمصل21392كركوكأننىايفان عجيب غائب477017

61دبلومالمصل21392كركوكأننىسندس انعام رسدار111098

62دبلومالمصل21392كركوكأننىمالك صباح غفور493136

63دبلومالمصل21392كركوكأننىشاديه محمد عارف476764

64دبلومالمصل21392كركوكأننىبراء محمود مسعود476782

65إعداديةالمصل21392كركوكأننىايمان نظام ناظم119738

66إعداديةالمصل21392كركوكأننىسارة ثابت ابراهيم477013

67إعداديةالمصل21392كركوكأننىافراح حسن نايف201196

68إعداديةالمصل21392كركوكأننىهبة غانم فتاح110598

69إعداديةالمصل21392كركوكأننىشيماء مقداد صالح110618

70إعداديةالمصل21392كركوكأننىارساء جودة صالح477003

71إعداديةالمصل21392كركوكأننىايالف موفق نوري110650

ن غريب201206 72إعداديةالمصل21392كركوكأننىارساء جنكي 

73إعداديةالمصل21392كركوكأننىدنيا لقمان سعيد110603

زاد احمد514605 ن شي  74إعداديةالمصل21392كركوكأننىسولي 

75إعداديةالمصل21392كركوكأننىنور عباس فاضل507120

76إعداديةالمصل21392كركوكأننىايشان عرفان محمد276439

77إعداديةالمصل21392كركوكأننىنور فاروق صديق110599

78إعداديةالمصل21392كركوكأننىهورين صالح الماس201303

79إعداديةالمصل21392كركوكأننىسارة نجدت محمدكريم201264

80إعداديةالمصل21392كركوكأننىفاطمة نظام ناظم119730

81إعداديةالمصل21392كركوكأننىفاطمة محمد صالح509636

82إعداديةالمصل21392كركوكأننىزينب شهاب محمد476801

83إعداديةالمصل21392كركوكأننىفردوس محسن مصطفن201325

84إعداديةالمصل21392كركوكأننىرؤيا محمد فاتح201179

85إعداديةالمصل21392كركوكأننىزينب علي سليمان201291

86إعداديةالمصل21392كركوكأننىفاطمه احمد محمد110656

87إعداديةالمصل21392كركوكأننىايالف حيدر سعيد201246

شيماء علي سليمان201285
88إعداديةالمصل21392كركوكأننى

89إعداديةالمصل21392كركوكأننىنور وليد عباس201267

90إعداديةالمصل21392كركوكأننىايدان نورالدين واحد201222

91إعداديةالمصل21392كركوكأننىامل مزهر احمد493155

92إعداديةالمصل21392كركوكأننىرؤيا موفق نوري110651

93إعداديةالمصل21392كركوكأننىمريم محمد غفور201293

فاطمة علي حنون110592
94إعداديةالمصل21392كركوكأننى

هند سامي جاسم493396
95إعداديةالمصل21392كركوكأننى

96بكالوريوسالمصل21392كركوكأننىانوار سليم معيلف493140

97دبلومالمصل21392كركوكأننىنوال عزالدين محمد493376

98إعداديةالمصل21392كركوكأننىايمان فرهاد حسيب476740



1دكتوراهاالسكان11393كركوكذكرفريدون نجم رشيد522759

2ماجستي االسكان11393كركوكذكرنشوان ناظم حسن300122

3ماجستي االسكان11393كركوكذكركاروخ جوهر جالل402161

4ماجستي االسكان11393كركوكذكرازاد مجيد محمد398700

5بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرحبيب محمد غريب515928

6بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرماجد صباح علي319293

7بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرحسن كمال نجم399309

ن عبدل كريم320766 8بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرياسي 

9بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرفاخر ساالر علي320414

10بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرفهمي رشيد قادر319775

11بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرنوزاد سيدكل احمد323850

12بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرخطاب محمد عمر399133

13بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرصابر سعيد علي302048

14بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعباس رشيد قادر320030

ن522842 15بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرزوردار محمود حسي 

16بكالوريوساالسكان11393كركوكذكربيستون عثمان قادر321357

يف321010 17بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشاخةدان طاهر رسر

ي خضن397316
 
18بكالوريوساالسكان11393كركوكذكررسباز باف

19بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراميد محمد صالح516739

20بكالوريوساالسكان11393كركوكذكروريا عبدالسالم مصطفن559182

21بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرديار طاهر فتاح395547

22بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراسو كرم احمد403394

23بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعادل ابراهيم محمد399739

24بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركاروان عمر خالد323597

25بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرلقمان رمضان محمد516951

26بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرستار عثمان رضا403026

27بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشورش حويز درويش428872

28بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعزيز لطيف عزيز399256

29بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهوشيار علي حمةصالح323509

30بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركارزان احمد عبدهللا516870

ن523621 31بكالوريوساالسكان11393كركوكذكربافال محمود حسي 

ة احمد حسن320652 32بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرسمي 

33بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد برهاندين عبدالرحمن321875

34بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرفيصل صفر محمد437527

35بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد محيالدين عمر398077

36بكالوريوساالسكان11393كركوكذكررسبست سعيد علي491529

37بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشمال غفور فاضل395435

38بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرفراس صباح سعدهللا402907

هللا احمد399710 39بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراحمد خي 

40بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشمسالدين محمد وهاب319964

41بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعباس سعدهللا خرسو491728

42بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراريان ناظم حسن299143

43بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركامران صبحي كاكةحمة321294

ن محمد491578 و ياسي  44بكالوريوساالسكان11393كركوكذكربيرسر

45بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهيوا عبدالعزيز اسماعيل516586

46بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراسو طاهر غريب516943

وان قادر عبدهللا403160 47بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشي 



48بكالوريوساالسكان11393كركوكذكربشتيوان جالل احمد396698

49بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرصالح علي قادر429416

ف محمدرشيد403462 50دبلوماالسكان11393كركوكذكركويستان ارسر

51دبلوماالسكان11393كركوكذكرعبدالخالق خورشيد محمد398765

52دبلوماالسكان11393كركوكذكرنوزاد وهاب شاهمراد319736

53دبلوماالسكان11393كركوكذكرنوزاد نوري عبدهللا321588

54دبلوماالسكان11393كركوكذكرعماد عزالدين صالح398067

55دبلوماالسكان11393كركوكذكرنهاد علي غفور516149

ن323657 56دبلوماالسكان11393كركوكذكرعمر عزيز محمدامي 

57دبلوماالسكان11393كركوكذكرنوزاد محمد صالح510084

58دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد عبدهللا علي397937

59دبلوماالسكان11393كركوكذكرموفق عزيز طالب522401

60دبلوماالسكان11393كركوكذكرسالم عبدهللا احمد491536

61دبلوماالسكان11393كركوكذكرشمال قادر ولي299787

62دبلوماالسكان11393كركوكذكرديار نوزاد رشيد420699

يف397921 63دبلوماالسكان11393كركوكذكرصبحي حميد رسر

64دبلوماالسكان11393كركوكذكرفخرالدين محمد علي399816

65دبلوماالسكان11393كركوكذكرهفال عادل قادر396431

66دبلوماالسكان11393كركوكذكربختيار محمد احمد516563

67دبلوماالسكان11393كركوكذكرجاسم محمدنجم غريب396928

ن عبدالرحمن517524 68دبلوماالسكان11393كركوكذكرمريوان محمدامي 

ن491762 69دبلوماالسكان11393كركوكذكرهيمن محمد محمدامي 

70دبلوماالسكان11393كركوكذكراحمد جبار احمد402039

71دبلوماالسكان11393كركوكذكرهوشمان احمد كريم516240

72دبلوماالسكان11393كركوكذكرامانج محمد عثمان396769

73دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد ستار محمد397354

ن320811 74دبلوماالسكان11393كركوكذكرعبدالرحمن طه حسي 

75دبلوماالسكان11393كركوكذكرسامان طه مولود395193

76دبلوماالسكان11393كركوكذكربشتيوان علي غفور491768

77دبلوماالسكان11393كركوكذكرخليل مجيد غفور420990

78دبلوماالسكان11393كركوكذكررؤوف عزيز عبدهللا321453

79دبلوماالسكان11393كركوكذكرابراهيم عثمان محمود516293

80دبلوماالسكان11393كركوكذكريوسف عمر احمد491695

81دبلوماالسكان11393كركوكذكرتوانا ممند كريم491564

82دبلوماالسكان11393كركوكذكرعلي محمود علي516267

83دبلوماالسكان11393كركوكذكرداره وان سعيد عزيز395027

ن حسن516372 84دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد حسي 

85دبلوماالسكان11393كركوكذكرهشام نجم الدين علي491557

86دبلوماالسكان11393كركوكذكررةوةند فاروق جبار320736

87دبلوماالسكان11393كركوكذكرفرهاد سعيد احمد403604

88دبلوماالسكان11393كركوكذكرارام صدرالدين عزيز491740

89دبلوماالسكان11393كركوكذكرقاسم زياد جبار402987

90دبلوماالسكان11393كركوكذكرهةفال فاخر محيالدين402790

91دبلوماالسكان11393كركوكذكرسيف هللا فيض هللا عطاهللا486784

92دبلوماالسكان11393كركوكذكرديرين ناظم حسن299623

93دبلوماالسكان11393كركوكذكرعمر عدنان عمر515022

94دبلوماالسكان11393كركوكذكرزانا دارا عزيز516251



ن491735 95دبلوماالسكان11393كركوكذكرديدار كامل حسي 

96دبلوماالسكان11393كركوكذكرهاوري كاظم حمه علي321492

ن395508  علي حسي 
ن 97دبلوماالسكان11393كركوكذكرحسي 

98دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمود موفق توفيق398661

99دبلوماالسكان11393كركوكذكراحمد فالح نظام559179

100إعداديةاالسكان11393كركوكذكراسماعيل احمد محمد321196

101إعداديةاالسكان11393كركوكذكرنهاد نجاة عارف321303

102إعداديةاالسكان11393كركوكذكردانا محمد علي403186

ن398162 103إعداديةاالسكان11393كركوكذكرنوزاد غفور امي 

104إعداديةاالسكان11393كركوكذكرادريس محمود صالح323692

105إعداديةاالسكان11393كركوكذكرغائب محمد غريب300942

ي394920
106إعداديةاالسكان11393كركوكذكرنهاد عزت غنن

ن302335 107إعداديةاالسكان11393كركوكذكرقارمان عمر محمدامي 

108إعداديةاالسكان11393كركوكذكربيكس ساالر علي320223

109إعداديةاالسكان11393كركوكذكرفاضل عثمان خضن522612

يف احمد516142 110إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمود محمدرسر

ام فاضل401069 ن 1ماجستي االسكان11393كركوكذكرفريا ني 

2ماجستي االسكان11393كركوكذكرديار ناظم حسن321263

3بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرطه صالح بهاءالدين396687

4بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرسعد احسان احمد300388

وان كاكعبدهللا522787 وان سي  5بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشي 

6بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراري فقىعلي نجمالدين491659

7بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرروند احمد عبدهللا516414

8بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهريز بهجت نجمالدين516968

9بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد خالد نامق516862

 علي نجمالدين319760
10بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشةوبو فف 

11بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهوكر بشكو توفيق320435

12بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرسعد نجاة مردان515395

13بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد عبدالحميد مصطفن396420

14بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراديب حبيب محمد522851

15بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهاوكار نوزاد محمد517536

16بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركارزان عدنان صدرالدين397373

17بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركارزان انور رؤوف401114

18بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركارزان موس علي515545

19بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد ابراهيم عثمان517063

ي خضن396730
 
20بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرريناس باف

21بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرديالن عبدالقادر محمد397227

22بكالوريوساالسكان11393كركوكذكررؤز رؤوف رسول516385

23بكالوريوساالسكان11393كركوكذكربةرهةم غازي موس321406

24بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد فهمي محمد510172

25بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد صالحالدين نورالدين522438

26بكالوريوساالسكان11393كركوكذكربرزان انور رؤوف517564

27بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرئاكو عمر كاكل399724

28بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرديار ابوبكر نضالدين516843

29بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمهدي محمد محمدصالح515415

30بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراحمد صديق احمد320099

31بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمصطفن كمال رشيد319224



32بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهيوا محمد برزو319634

يف320911 33بكالوريوساالسكان11393كركوكذكربيار محمد رسر

34بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرزانا احسان عبدالرحمان323769

35بكالوريوساالسكان11393كركوكذكروريا كاكةرةش علي321154

ن سلمان522743 36بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعبدهللا حسي 

37بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرزانا جواد خالد395286

38بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمةريوان عسكر محمد403232

39بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرزياد طارق مصطفن395165

40بكالوريوساالسكان11393كركوكذكريوسف سعدهللا محمد559175

41بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد كمال رشيد319274

42بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركوران ابراهيم موس396582

43بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهلكورد غازي موس517497

ي طارق رفيق522622
44بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهينن

45بكالوريوساالسكان11393كركوكذكريوسف كريم عبدهللا396945

46بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراحمد جهاد رمضان401806

47بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد ازاد ولي397198

48بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد عادل حمةغريب395409

ن حسن397421 49بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرتوانا حسي 

 نوزاد علي522429
ن 50بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرريبي 

ن مجيد سعيد491701 51بكالوريوساالسكان11393كركوكذكربهي 

52بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهونر نجمالدين نوري516494

53بكالوريوساالسكان11393كركوكذكررسدار غازي عبدهللا319160

54بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراحمد جالل احمد403247

ان عودل عزيز319837 55بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمي 

56بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهيمن علي محمد491754

وان حسن510170 57بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرحسن شي 

58بكالوريوساالسكان11393كركوكذكررزكار هلباج عبدالكريم321242

59بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراوية لقمان محمد510179

60بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد عماد جمال398103

61بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرريفان نجاة كمال516758

62بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرنيفان نجاة كمال517354

63بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهاوري عمر عبدالرحمن399149

64بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرنيكار محمد عبدهللا510165

65بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعمر عماد عزيز401916

66بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرطه احمد عبدالرحمن424743

67بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراالن نجدت كمال491692

68بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرتوانا برهان محمدعلي522407

69بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرابراهيم نجاة محمد516345

70بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعلي احمد سعيد302402

71بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد عثمان عبدالسالم401733

72بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرصمد عمر صوفىمحمد397454

73بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشاهو عبدالحميد مصطفن396515

74بكالوريوساالسكان11393كركوكذكررزكار جبار عبدهللا522372

75بكالوريوساالسكان11393كركوكذكريوسف هاشم رحيم401142

76بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرجيا احمد محمد491757

ان نجمالدين عزيز300183 77بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمي 

ن517073 78بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراحمد فاتح حسي 



79بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرسيفر فرهاد نوري516325

80بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد لطيف بهاءالدين398753

81بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشاهو جالل احمد398035

82بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشيفان عادل توفيق399781

83بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد رسدار روستم398046

84بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهيمن خطاب عبدل323571

85بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهةوراز كرم احمد398088

ن515870 86بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد صالحالدين حسي 

ن عبدل321991 87بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرئيفان ياسي 

88بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراحمد جمال محمد510183

ن396649 89بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركاروان كامل امي 

90بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراراز محمد عبدهللا321284

91بكالوريوساالسكان11393كركوكذكريحن  جمعة سيدة396873

92بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرشيفان رسدار محمود403039

93بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمصطفن شمال محمد510175

94بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرزانا رشيد خورشيد402273

95بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرابراهيم نجم الدين علي517557

وان فتحاهلل397301 96بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركوران سي 

97بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرئاالن سعاد محمد399095

98بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرساالر محمد عبدهللا396711

99بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمحمد عبداللة احمد522873

100بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرانس اريان كمال399674

101بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمصطفن رفيق شفيق516330

102بكالوريوساالسكان11393كركوكذكربروا رسدار عبدهللا395568

103بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرنر كرد علي محمود515784

104بكالوريوساالسكان11393كركوكذكريوسف محمود محمد398604

105بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعبدالقادر محي الدين عمر473522

106بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراميد كامران صبيح396437

ان مريوان نجمالدين517421 107بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرمي 

108بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرسامان فرهاد رشيد510067

109بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرنياز عبداللطيف بكر403005

110بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهاوار عبدالعزيز اسماعيل403344

وان غفور فاضل401090 111بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرنةوشي 

112بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرهلمت بهجت مجيد402823

113بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرديالن كريم عبدهللا399801

114بكالوريوساالسكان11393كركوكذكراحمد حسن علي398150

ن395423 115دبلوماالسكان11393كركوكذكرامانج سالم حسي 

116دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد اوات عبدهللا403205

117دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد اياد عبدالقادر491693

118دبلوماالسكان11393كركوكذكرروا عبيد فقىويس401769

119دبلوماالسكان11393كركوكذكرريبوار شكور علي419207

120دبلوماالسكان11393كركوكذكرعلي يونس علي517131

121دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد عدنان اسماعيل516315

122دبلوماالسكان11393كركوكذكراحمد عباس مردان516139

123دبلوماالسكان11393كركوكذكررافت طارق مصطفن516509

124دبلوماالسكان11393كركوكذكرشاالو عبدالجبار صابر523852

125دبلوماالسكان11393كركوكذكرزانا عمر احمد299574



126دبلوماالسكان11393كركوكذكرامانج محمود احمد517276

127دبلوماالسكان11393كركوكذكرصالح رمضان محمدصالح522869

ن522796 ن كريم محمدامي  128دبلوماالسكان11393كركوكذكرحسي 

129دبلوماالسكان11393كركوكذكراالن ازاد مجيد523591

130دبلوماالسكان11393كركوكذكرئه وين خالد صابر395528

131دبلوماالسكان11393كركوكذكرزانا دلشاد حمة516054

ن517274 132دبلوماالسكان11393كركوكذكرسوران احمد محمدامي 

133دبلوماالسكان11393كركوكذكرعباس عمر احمد321043

134دبلوماالسكان11393كركوكذكرهردي محمد كمال516441

ن516513 ن صالحالدين حسي  135دبلوماالسكان11393كركوكذكرحسي 

ن396451 136دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد ازاد محمدامي 

137دبلوماالسكان11393كركوكذكرهه ريم عمر علي321421

138دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد عبيد فف  ويس395270

139دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد قاسم عبدهللا421777

140دبلوماالسكان11393كركوكذكرهلو سامان نامق402302

141دبلوماالسكان11393كركوكذكرمصطفن رعد قادر402758

142دبلوماالسكان11393كركوكذكراياد سعاد محمد420890

143دبلوماالسكان11393كركوكذكريونس بيالل احمد401289

144دبلوماالسكان11393كركوكذكرارام دارا علي398142

145دبلوماالسكان11393كركوكذكراحمد غازي حاتم491746

146دبلوماالسكان11393كركوكذكرشورش عثمان جالل515978

147دبلوماالسكان11393كركوكذكرديار وليد كاكةحمة515844

148دبلوماالسكان11393كركوكذكربرهم ساالر حسن396490

149دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد رسور ابراهيم399439

150دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد سالم محيالدين402893

151دبلوماالسكان11393كركوكذكرديدار صباح محمد323432

152دبلوماالسكان11393كركوكذكراحمد علي باقر321275

153دبلوماالسكان11393كركوكذكرهةريم عباس نامق400956

154دبلوماالسكان11393كركوكذكرريبةر خوارحيم حمةرشيد398129

155دبلوماالسكان11393كركوكذكرعلي عمر علي398586

156دبلوماالسكان11393كركوكذكرهيوا فائق فتاح399691

157دبلوماالسكان11393كركوكذكربلند علي نجم403665

158دبلوماالسكان11393كركوكذكربريار ازاد جبار517295

159دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد نوزاد عبدهللا299819

160دبلوماالسكان11393كركوكذكرعمر خطاب عبدل323555

161دبلوماالسكان11393كركوكذكربشتوان احمد عمر402414

162دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد جعفر نجم396528

163دبلوماالسكان11393كركوكذكرئاكو مريوان رحيم401565

يف عبدل510162 ن رسر 164دبلوماالسكان11393كركوكذكرامي 

165دبلوماالسكان11393كركوكذكراوميد كمال جبار516717

166دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد جمال عزيز396625

167دبلوماالسكان11393كركوكذكراري صالحالدين قادر517415

168دبلوماالسكان11393كركوكذكربريار عمر عثمان516157

169دبلوماالسكان11393كركوكذكردانا جالل نوري319984

170دبلوماالسكان11393كركوكذكراحمد يوسف محمد علي403308

171دبلوماالسكان11393كركوكذكركوران محمدعلي نجيم522823

172دبلوماالسكان11393كركوكذكرفرياد مولود سعيد320965



173دبلوماالسكان11393كركوكذكررسهنك سامان فاتح419318

174دبلوماالسكان11393كركوكذكريونس نضالدين كريم517289

175دبلوماالسكان11393كركوكذكركاروان اكير محمد321509

ن صباح محمد397434 176دبلوماالسكان11393كركوكذكربلي 

ن396405 177دبلوماالسكان11393كركوكذكردانا عمر حسي 

178دبلوماالسكان11393كركوكذكرعبدهللا قاسم طاهر299658

179دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد ميكائيل ابراهيم395390

180دبلوماالسكان11393كركوكذكرديار هلباج عبدالكريم321232

ان عباس نامق401046 181دبلوماالسكان11393كركوكذكرمي 

182دبلوماالسكان11393كركوكذكرعلي كمال محمد456251

183دبلوماالسكان11393كركوكذكراحمد عبدالوهاب صابر491750

ن هشام عباس559178 184دبلوماالسكان11393كركوكذكرشاهي 

185دبلوماالسكان11393كركوكذكراحمد انور توفيق299493

186دبلوماالسكان11393كركوكذكردانا عبدالرزاق عبدالقادر516536

187دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد نوزاد جالل401264

وان رحيم319678 188دبلوماالسكان11393كركوكذكرهاوري شي 

189دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد جمعة قادر522857

190دبلوماالسكان11393كركوكذكررزكار عمر رحمان319370

191دبلوماالسكان11393كركوكذكرتوانا عبدالخالق عبدالقادر401950

192دبلوماالسكان11393كركوكذكررسياس فالح قادر319303

193دبلوماالسكان11393كركوكذكرمصطفن محمد نوري397014

194دبلوماالسكان11393كركوكذكرمحمد زامن حسن396856

ن523654 ن حسي  195دبلوماالسكان11393كركوكذكراحمد تحسي 

196دبلوماالسكان11393كركوكذكرريفان حسن بايز396470

197إعداديةاالسكان11393كركوكذكرزنار طارق احمد524118

198إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد رشاد جبار396898

199إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد هيوا حسن428344

200إعداديةاالسكان11393كركوكذكربيشه نك ازاد خالد421074

201إعداديةاالسكان11393كركوكذكرنياز رسدار كاكل397405

202إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد نوزاد محمد522728

203إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد توفيق حسن491741

204إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد نضالدين صالح516917

205إعداديةاالسكان11393كركوكذكريوسف هاشم هواس320969

 علي رشيد402872
206إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمصطفن

207إعداديةاالسكان11393كركوكذكرره وا كمال خالد401192

208إعداديةاالسكان11393كركوكذكربشتيوان نوري محمد401434

209إعداديةاالسكان11393كركوكذكرهيدي ابوبكر غفور398947

210إعداديةاالسكان11393كركوكذكرحسن شوان حسن491538

211إعداديةاالسكان11393كركوكذكربندير عادل عبدهللا559192

212إعداديةاالسكان11393كركوكذكروسام هاشم هواس398925

وان ابراهيم403627 213إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد سي 

214إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمود يونس محمد517281

215إعداديةاالسكان11393كركوكذكردلي  عمر ابراهيم517378

216إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد نهاد رسول491551

217إعداديةاالسكان11393كركوكذكرشاهو ساالر محمدعلي398621

218إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد عمر احمد319883

219إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمصطفن رؤوف صابر401650



220إعداديةاالسكان11393كركوكذكركونفراس شاكر خورشيد493814

221إعداديةاالسكان11393كركوكذكرماردين صباح لطيف516390

222إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمصطفن حميد رشيد491543

223إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد خالد محمد401842

224إعداديةاالسكان11393كركوكذكرداود محمد عزالدين398007

225إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد شمال كمال488201

226إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد محمد احمد396821

227إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعمر هاشم رحيم522867

228إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد رستم رشيد559168

229إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد ادريس صالح321866

230إعداديةاالسكان11393كركوكذكرزير رؤوف عزيز300294

231إعداديةاالسكان11393كركوكذكربالل عمر عزيز399649

232إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد اياد رسكول421055

233إعداديةاالسكان11393كركوكذكرحكيم ازاد بكر300865

234إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمصطفن عمر مصطفن516339

ن421132 ن يونس محمدامي  235إعداديةاالسكان11393كركوكذكركيفي 

236إعداديةاالسكان11393كركوكذكريحن  برهان محمود510058

237إعداديةاالسكان11393كركوكذكرديكو صديق احمد398394

238إعداديةاالسكان11393كركوكذكرهفال بشكو توفيق320700

ن419254 239إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد اسماعيل محمدامي 

ن عبدالرحمن احمد321022 240إعداديةاالسكان11393كركوكذكرريبي 

241إعداديةاالسكان11393كركوكذكرايوب اوميد كريم516357

242إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد بهجت ابراهيم522391

243إعداديةاالسكان11393كركوكذكرهلمت سعيد صادق522568

244إعداديةاالسكان11393كركوكذكرفريا فرهاد نوري517021

245إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد رزكار فاتح420460

246إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمهند صالح محمد401868

247إعداديةاالسكان11393كركوكذكرسمكو خطاب حسن299834

248إعداديةاالسكان11393كركوكذكرزيلوان خالد عبدهللا398214

ن403277 249إعداديةاالسكان11393كركوكذكراياد ازاد محمدامي 

250إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد رؤوف عزيز321443

251إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعبدالقادر احمد محمد395336

252إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعبدالكريم صالح كريم403422

253إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد شامل حبيب397814

254إعداديةاالسكان11393كركوكذكرهيمن صمد محمد397390

255إعداديةاالسكان11393كركوكذكررنج فاتح صالح419933

256إعداديةاالسكان11393كركوكذكرابراهيم يوسف فارس510192

257إعداديةاالسكان11393كركوكذكركوتيام هيوا نوري398904

258إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد كامران عمر522778

259إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمروان جاسم محمدنجم420918

260إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد عمر عثمان516152

261إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد روكان علي419673

262إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعبدالقادر طارق عبدالقادر299635

263إعداديةاالسكان11393كركوكذكرشفان عيدان كريم300368

264إعداديةاالسكان11393كركوكذكررمضان جمعة غفور419740

265إعداديةاالسكان11393كركوكذكريوسف فاخر حسن300268

زاد نادر300639 266إعداديةاالسكان11393كركوكذكراري شي 



267إعداديةاالسكان11393كركوكذكردانا محمد عزالدين398020

268إعداديةاالسكان11393كركوكذكربيشه نك حسن عبدهللا395465

ن401826 269إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد سالم حسي 

ان دلي  جوامي 397215 270إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمي 

271إعداديةاالسكان11393كركوكذكرريبةر نجاة فاتح559169

272إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد حميد رشيد491763

273إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعبدهللا هشام عباس419857

274إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد اسماعيل احمد299941

زاد كمال398680 275إعداديةاالسكان11393كركوكذكرشاهو شي 

276إعداديةاالسكان11393كركوكذكربه سوز فرهاد خالد510139

وان سعيد عزيز395050 277إعداديةاالسكان11393كركوكذكرشي 

278إعداديةاالسكان11393كركوكذكرهيوا هيمن فؤاد300102

279إعداديةاالسكان11393كركوكذكرخالد لقمان فائق299765

280إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد بهجت انور401982

281إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد عبدالخالق خورشيد399113

ائيل395316 282إعداديةاالسكان11393كركوكذكربةيام ابراهيم جير

283إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد هوشيار علي401896

284إعداديةاالسكان11393كركوكذكريحن  اياد محمد559180

285إعداديةاالسكان11393كركوكذكرزينل هشام عباس419826

286إعداديةاالسكان11393كركوكذكررةنج عادل عثمان401362

287إعداديةاالسكان11393كركوكذكريوسف ابوبكر رشيد523631

288إعداديةاالسكان11393كركوكذكرئيلياس ساالر احمد488234

زاد سعيد420500 289إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد شي 

290إعداديةاالسكان11393كركوكذكريحن  رسحان علي522599

يف516854 291إعداديةاالسكان11393كركوكذكرزردشت صديق رسر

292إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد جاسم محمد516858

293إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد دلشاد صالح491532

294إعداديةاالسكان11393كركوكذكرهجران جبار حمة398915

295إعداديةاالسكان11393كركوكذكردالور عمر نجم403366

296إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعبدهللا مصطفن محمد395347

297إعداديةاالسكان11393كركوكذكرشةبول عدنان عبدهللا403438

298إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد ازاد مجيد491707

299إعداديةاالسكان11393كركوكذكرراز احمد عمر402561

300إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد عمر هادي488182

301إعداديةاالسكان11393كركوكذكردامون صديق احمد395235

302إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد محمد صابر488195

303إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد فاتح محمد523866

304إعداديةاالسكان11393كركوكذكركاروان يوسف درويش522860

305إعداديةاالسكان11393كركوكذكرهيمن حسن عبدهللا396478

306إعداديةاالسكان11393كركوكذكرسيوان محمد عبدالكريم522900

زاد موس299756 307إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد شي 

308إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعلي ازاد كريم517581

309إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد كامران رؤوف517161

310إعداديةاالسكان11393كركوكذكريوسف محمد صابر300909

311إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعبدهللا عادل نوري399619

312إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد نجاة مجيد516947

ن شوان حسن419903 313إعداديةاالسكان11393كركوكذكربلي 



314إعداديةاالسكان11393كركوكذكريوسف محمد فاتح522836

315إعداديةاالسكان11393كركوكذكرتوانا محمد احمد320040

ن524062 316إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد عبدهللا حمةامي 

317إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد رسكوت كاكةحمة488223

318إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد اسو كرم403495

319إعداديةاالسكان11393كركوكذكرارجان مصطفن صالح300827

320إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمحمد مصطفن محمد299930

321إعداديةاالسكان11393كركوكذكرادم احمد عثمان400915

322إعداديةاالسكان11393كركوكذكرالوان احمد علي402192

323إعداديةاالسكان11393كركوكذكريوسف موس محمود515884

324إعداديةاالسكان11393كركوكذكراالن رسكوت احمد559193

325إعداديةاالسكان11393كركوكذكرتوانا كامران صابر396955

326إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد ابوبكر محمد397907

327إعداديةاالسكان11393كركوكذكرريباز لقمان محمد398182

328إعداديةاالسكان11393كركوكذكرنشيو رزكار نريمان396914

329إعداديةاالسكان11393كركوكذكرقاسم لقمان رمضان300247

330إعداديةاالسكان11393كركوكذكريونس جالل فاتح420721

331إعداديةاالسكان11393كركوكذكرهوكر بهاءالدين عزالدين134053

332إعداديةاالسكان11393كركوكذكرانور فاخر محي الدين517463

وان حسن515763 333إعداديةاالسكان11393كركوكذكرشاكان شي 

334إعداديةاالسكان11393كركوكذكرابراهيم سامان محمد517547

زاد سعيد399633 335إعداديةاالسكان11393كركوكذكراحمد شي 

ن عبدالوهاب320840 336بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعلي محمدامي 

337بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرساالر محمدعلي صالح398641

338بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعدنان عمر صالح395214

339بكالوريوساالسكان11393كركوكذكررائد فخرالدين مردان323655

340بكالوريوساالسكان11393كركوكذكروليد محمد مصطفن323798

341بكالوريوساالسكان11393كركوكذكركارزان زامن حسن319185

342بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرسعيد عزيز جوامي 320626

343بكالوريوساالسكان11393كركوكذكرعدنان ابراهيم موس491714

344دبلوماالسكان11393كركوكذكرازاد بهاءالدين عزالدين516351

345دبلوماالسكان11393كركوكذكربختيار خالد كريم515691

346دبلوماالسكان11393كركوكذكرطلعت محمد زكي516033

347دبلوماالسكان11393كركوكذكرقحطان طيب رشيد395305

348دبلوماالسكان11393كركوكذكرروكان علي مامعبدهللا420835

349دبلوماالسكان11393كركوكذكرعمر شاكر احمد396615

350دبلوماالسكان11393كركوكذكراركان لطيف كريم321316

351دبلوماالسكان11393كركوكذكرعلي خليل علي402678

352دبلوماالسكان11393كركوكذكررسبست احمد محمد321659

353دبلوماالسكان11393كركوكذكربيستون مجيد قادر319928

354دبلوماالسكان11393كركوكذكررزكار قادر صديق395372

وان عبدهللا رسول523705 355إعداديةاالسكان11393كركوكذكرسي 

356إعداديةاالسكان11393كركوكذكرشوان جالل احمد398117

357إعداديةاالسكان11393كركوكذكرمجيد حسن رشيد319658

358إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعارف جوهر حمةرضا517332

359إعداديةاالسكان11393كركوكذكراالن عاصي محمد402007

360إعداديةاالسكان11393كركوكذكرعبدالرحمن احمد بهرام491697



1ماجستي االسكان11393كركوكأننىراويز دلشاد صديق403798

2بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىليل احمد طه398494

3بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزينه صالح محمد428624

ين فيضاهلل خورشيد523733 4بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشي 

5بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىامل قاسم احمد299998

6بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنجاة عبدهللا توفيق404570

7بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىافان ابراهيم قادر404807

8بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنجاح صالحالدين محيالدين397469

9بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنشتمان رؤوف محمد515747

10بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبيتسون احمد عبدهللا516912

ن محسن عمر395118 11بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنرمي 

12بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىجيا سعيد غفور321889

13بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىالون احمد روستم399508

ة طاهر احمد319909 14بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسمي 

ن سلمان404652 15بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشيماء حسي 

16بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسهيلة عبدالرحمن محمد320993

17بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىميديا عدنان حسن320588

18بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىخندة خليل عبدهللا404890

19بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزينه كمال كريم301083

ة قاسم علي299734 امي 
20بكالوريوساالسكان11393كركوكأننى

21بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىتارا عارف صابر320801

22بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىكشاو عايد حميد404008

ة علي فرج319282 سمي 
23بكالوريوساالسكان11393كركوكأننى

24بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنوروز طه مولود399347

25بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبيكرد حمةطاهر توفيق321879

26بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىيرسى يوسف عبدهللا515352

27بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىعالية حسن احمد516337

28بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبرزين محمدنجيب عبدالرحمن319176

29بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىرسوة فاضل سعيد421559

ن320692 ي محمدامي 
30بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىيرسى فف 

31بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىتارا ابوبكر احمد404108

32بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىايمان حبيب محمد491582

33بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىكازاو احمد عبدهللا404232

ن517542 اوات محمدعلي محمدامي 
34بكالوريوساالسكان11393كركوكأننى

و جالل حميد517027 35بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهي 

36بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشه نكه نوزاد محمد522409

ايمان كاظم علي395649
37بكالوريوساالسكان11393كركوكأننى

ن عزالدين سالم323814 38بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنرمي 

39بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبناز احسان عبدالرحمان394830

ى محمد خليل397726 40بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبرسر

بيان نوري علي319252
41دبلوماالسكان11393كركوكأننى

42دبلوماالسكان11393كركوكأننىزينب رشيد حمةغريب321862

43دبلوماالسكان11393كركوكأننىاراس جبار علي438176

44دبلوماالسكان11393كركوكأننىاخالص فاتح عثمان320161

45دبلوماالسكان11393كركوكأننىبيخال فوزي صالح491651

ن396340 ة عثمان حسي  46دبلوماالسكان11393كركوكأننىسمي 

شلي  باباعلي حسن516487
47دبلوماالسكان11393كركوكأننى



ن510095 48دبلوماالسكان11393كركوكأننىسلوى نوري امي 

49دبلوماالسكان11393كركوكأننىاديبة محمد عثمان395633

50دبلوماالسكان11393كركوكأننىنهايت قادر محمد300018

51دبلوماالسكان11393كركوكأننىزهرة محمد عبدهللا517500

52دبلوماالسكان11393كركوكأننىروبار احمد حميد321035

زاد لطيف رضا405208 53دبلوماالسكان11393كركوكأننىشي 

54دبلوماالسكان11393كركوكأننىكويستان انور رؤوف510195

و محمد كمال516882 55دبلوماالسكان11393كركوكأننىهي 

56دبلوماالسكان11393كركوكأننىنيكار فتاح نوري300044

بيان علي احمد516889
57دبلوماالسكان11393كركوكأننى

ين رشيد عبدهللا321559 58دبلوماالسكان11393كركوكأننىشي 

ن محمود398322 59دبلوماالسكان11393كركوكأننىبروين محمدامي 

60دبلوماالسكان11393كركوكأننىسوزان عزيز غريب491681

61دبلوماالسكان11393كركوكأننىئافان عبدالمجيد نوري395859

62دبلوماالسكان11393كركوكأننىشكوفة عدنان مروان516663

ن بختيار فاتح398364 63دبلوماالسكان11393كركوكأننىافي 

64دبلوماالسكان11393كركوكأننىفاطمة محمد عثمان395607

ن جهاد نضت404063 مي  65دبلوماالسكان11393كركوكأننىرسر

66دبلوماالسكان11393كركوكأننىنادية عبدالرحمن كريم403994

67دبلوماالسكان11393كركوكأننىبيمان جمال مجيد517301

68دبلوماالسكان11393كركوكأننىديالن عدنان عمر395896

69دبلوماالسكان11393كركوكأننىوفاء نجات انور517506

ي ناصح وادي510188
70دبلوماالسكان11393كركوكأننىدشن 

71دبلوماالسكان11393كركوكأننىازان نجاة صادق523147

وان حمة319388 ن سي  72دبلوماالسكان11393كركوكأننىافي 

73دبلوماالسكان11393كركوكأننىشوخان احمد محمد396327

74دبلوماالسكان11393كركوكأننىكشاو عباس محمد405027

75دبلوماالسكان11393كركوكأننىافيسنان جاسم محمد398453

76دبلوماالسكان11393كركوكأننىارساء جهاد محمد323537

77دبلوماالسكان11393كركوكأننىالماس كريم حسن395004

78دبلوماالسكان11393كركوكأننىمليحة عبدهللا احمد517512

ن عزيز491611 79إعداديةاالسكان11393كركوكأننىفخرية حسي 

ان فاضل قادر297462 80إعداديةاالسكان11393كركوكأننىسي 

ليل اسماعيل علي395142
81إعداديةاالسكان11393كركوكأننى

ن طاهر517491 82إعداديةاالسكان11393كركوكأننىشادية حسي 

83إعداديةاالسكان11393كركوكأننىخالدة عارف عمر516668

84إعداديةاالسكان11393كركوكأننىزيان حمةالو كريم517079

85إعداديةاالسكان11393كركوكأننىرسوة عارف جوهر320068

اقليم كاكةحمة محمدعلي404713
86إعداديةاالسكان11393كركوكأننى

87إعداديةاالسكان11393كركوكأننىدرخشان جمعة محمد394677

88إعداديةاالسكان11393كركوكأننىساهرة فيضاهلل احمد323728

89إعداديةاالسكان11393كركوكأننىساهرة حميد طاهر515661

90إعداديةاالسكان11393كركوكأننىديمن احمد سعيد517479

ن محمد محمود320782 91إعداديةاالسكان11393كركوكأننىنرمي 

ة رستم يهرام323483 92إعداديةاالسكان11393كركوكأننىسمي 

يف كريم319641 93إعداديةاالسكان11393كركوكأننىبديعة رسر

94إعداديةاالسكان11393كركوكأننىنهلة عادل نوري397631



95إعداديةاالسكان11393كركوكأننىدلسوز طه مولود395719

1ماجستي االسكان11393كركوكأننىازين صباح محمدطاهر421390

فينوار عادل علي438204
2ماجستي االسكان11393كركوكأننى

3دبلوم عالياالسكان11393كركوكأننىاسيا كمال حمةرضا321061

ن نامق404760 4دبلوم عالياالسكان11393كركوكأننىبيمان ياسي 

5بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىفيان وليد خالد516396

6بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىريناز عبدالرحمن احمد319697

7بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزينب صالح بهاءالدين396312

8بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبناز مصطفن محمود516957

ن نوزاد محمد320171 9بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىكوفي 

10بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىاالء رسجل محمدشامل523764

11بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهوزان ايوب توفيق404164

12بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىالفان كامران محمد491591

13بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىاهنك انور جبار159072

14بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىماردين ازاد جبار516405

15بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىاالء خليل بكر398309

كالي سامان نامق352523
16بكالوريوساالسكان11393كركوكأننى

17بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىجنار رمضان صالح319809

18بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهدى سالم كاكةحمة559208

19بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىخيالن عادل محمد398296

20بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنوسه يبه جهاد جمال394955

ن516007 21بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىديراو كريم محمدامي 

22بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىامل اكير محمد510090

23بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسازان نوري عمر398543

24بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسمية قادر مصطفن399591

ي علي نجمالدين510155
25بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشيالن فف 

26بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىدنيا ساالر اسعد395820

27بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىالنة محمد عزالدين421453

28بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىافان سامان سعيد398233

29بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهازة جالل احمد399457

30بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىدريا عودل عزيز517470

31بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسارا صابر عثمان323448

32بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىجرو لقمان رستم491462

33بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىرسوة فاضل عثمان559171

34بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهدى ناظم رشيد320007

35بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزينو محمد عزيز404961

36بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنادية رزكار حمة321138

ن404830 37بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبتول سالم حسي 

ن معتصم فاتح299521 38بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىرةنكي 

39بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزرين عثمان حميد399428

40بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىاية يونس علي517085

41بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىناز نوزاد محمد510085

42بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىدلسوز فرهاد خالد319899

43بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىالنة جمال جالل321837

44بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىاشنا جبار احمد405224

45بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشنو منصور عبدهللا404208

46بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهاوناز طاهر فتاح397706



47بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىروبار ناظم حسن319192

48بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىكازيوة عثمان محيالدين397657

49بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسارا ادريس صالح321969

50بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبليسة مجيد حميد302925

51بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىخه نده خضن محمود510063

52بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىروبار كاويز درويش323388

53بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسارة احمد عثمان404035

54بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبيام حسن عبدهللا394736

55بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسارة عمر احمد404994

56بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبنار سالم ابراهيم517474

ن491631 57بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهةوراز احمد امي 

58بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبه يار طالب ابوبكر510190

يفان ابراهيم محمد404604 59بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبي 

60بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسه رجل عثمان مجيد404619

61بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهيشو اكو فائق399391

62بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسازان شكر خضن515604

63بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسينم احمد حمة522411

ن399472 64بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسوزان ماجد محمدامي 

65بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىمريم يونس محمدعلي517278

و فرهاد رفيق398380 66بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهي 

67بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبري عفان عثمان399179

68بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزينب طارق عبدالقادر320080

69بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىروزان حسن احمد404090

70بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبيالن كاويز درويش323418

وان عبدهللا523082 71بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنورا سي 

ن نوزاد محمد319827 72بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىالفي 

73بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسازان محمود مصطفن319792

74بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسوما سالم ابراهيم403833

روزا محمد علي398566
75بكالوريوساالسكان11393كركوكأننى

يف320753 76بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىالنا محمد رسر

77بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىدةريا وهاب رشيد320711

78بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىفيان رسدار عمر211793

79بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىالرا صالح الدين فاضل491617

ن نجاة مجيد515445 مي  80بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىرسر

81بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىجنار عزالدين محيالدين517315

82بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبتول محمد يوسف319853

83بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنشتمان موس علي319940

84بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشينه محمد نوري421156

85بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسازكار حمة رشيد حمه321252

86بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىريناز طاهر فتاح397684

87بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسارة رسدار عثمان510181

88بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىايمان نجاة مجيد516282

89بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهافا اميد كريم515719

90بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىروزان رسدار توفيق517618

ي صالح موس399544
91بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىدةشنن

92بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىئاال ازاد مجيد522396

93بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشنو خالد رؤوف320054



ن319203 94بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبةسوز محمد كاكةامي 

افان محمد علي517458
95بكالوريوساالسكان11393كركوكأننى

ن كامران رؤوف517168 96بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسولي 

97بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىليل عزيز عبيد398526

ي صالحالدين طاهر395664
98بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىكسر

99بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىافنان صباح عزالدين404693

100بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزيان احمد نجمالدين394803

101بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسارا طالب عزيز404786

102بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىاسماء خليل بكر398344

ن اسماعيل398515 103بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشهد شاهي 

104بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىديالن جاسم محمد510186

ن بهجت ابراهيم522965 105بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنازه ني 

106بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزينب عدنان عمر323827

107بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىكشاو بهاءالدين فخرالدين299119

108بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىدنيا عبداللطيف بكر404848

109بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىمروة برهان صابر319153

110بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىمهربان عدنان عمر516730

111بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىداليا اسو عادل404551

112بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشنك كامران سيدعبدالجبار321326

113بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسوزان محمد عبدهللا510071

114بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشنو غفور فاضل405159

115بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشيماء جمال محمد510184

116بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىديرين رؤوف صابر397788

ن محمد517451 117بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىكابان حسي 

118بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىروشنا شوان سعدهللا559174

ن516519 119بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىايمان فرهاد محمدامي 

120بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىدريا بروز فاتح321853

121بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىجيمن نوزاد جبار516770

ن319213 122بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبيخال محمد كاكةامي 

123بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىندى احسان جمعة523744

124بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىايمان طارق اركان397588

125بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىهاوزين محمود اسماعيل321501

126بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىناسكة خليل عادل399522

127بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىتارا صابر عثمان323463

128بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىدلوفان رسدار عمر517361

129بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىجوان احسان عبدالرحمان323744

130بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشوخان عباس نامق491645

131بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبنار محمد محمود394770

132بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزيلو جعفر صادق517140

133بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىنيان عباس نامق397483

134بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىبنار صباح اسعد320442

135بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىايالف برهان محمود397800

136بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىجوان محمود محمد300338

137بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىحنان كامل حمةغريب397507

138بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىخولة برهان عبيد491638

139بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىاريان صدرالدين طيب491668

140بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىجيهان اسو عادل404521



141بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىشيماء نوزاد جالل404923

142بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىزوان صالح موس399560

143بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىفردوس زياد عبيد398436

144بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىباخان خضن فتحاهلل516362

145بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىسارا عطار حيدر517424

146دبلوماالسكان11393كركوكأننىارساء محمد نوري516846

يف396295 ي جانه رسر
147دبلوماالسكان11393كركوكأننىده شن 

فالدين مصطفن421349 148دبلوماالسكان11393كركوكأننىبريفان رسر

149دبلوماالسكان11393كركوكأننىازين خطاب عبدل323784

150دبلوماالسكان11393كركوكأننىديمن عمر نجم517573

151دبلوماالسكان11393كركوكأننىساره صالح حمه سعيد403963

152دبلوماالسكان11393كركوكأننىسازان عفان عثمان399168

153دبلوماالسكان11393كركوكأننىكه شاو جعفر نجم395804

154دبلوماالسكان11393كركوكأننىشه نكه كامران احمد395081

155دبلوماالسكان11393كركوكأننىخاور عزالدين ابراهيم517310

156دبلوماالسكان11393كركوكأننىشيالن احمد محمد522956

ن احمد398249 157دبلوماالسكان11393كركوكأننىشادية حسي 

158دبلوماالسكان11393كركوكأننىبيمان عبدالسالم صالح300691

ن نظر399192 159دبلوماالسكان11393كركوكأننىمزده حسي 

160دبلوماالسكان11393كركوكأننىناسك فخرالدين مصطفن516320

161دبلوماالسكان11393كركوكأننىشلي  فخرالدين بالل397830

باوة سمكو علي404536
162دبلوماالسكان11393كركوكأننى

163دبلوماالسكان11393كركوكأننىراسن  واحد عبدالرحمن395589

164دبلوماالسكان11393كركوكأننىشوخان حسن نوري320123

165دبلوماالسكان11393كركوكأننىاية محمد يوسف319862

كالي بهجت مجيد405124
166دبلوماالسكان11393كركوكأننى

167دبلوماالسكان11393كركوكأننىفيان ناظم سعيد319351

168دبلوماالسكان11393كركوكأننىوينة فاخر رفعت399409

الفان علي احمد498802
169دبلوماالسكان11393كركوكأننى

ي بروز فاتح319425
170دبلوماالسكان11393كركوكأننىدةشن 

171دبلوماالسكان11393كركوكأننىهالل كمال رشيد321372

172دبلوماالسكان11393كركوكأننىازين محمدنجيب عبدالرحمن320931

173دبلوماالسكان11393كركوكأننىهاوناز ازاد فاتح516394

174دبلوماالسكان11393كركوكأننىحنان صالحالدين شكور492332

175دبلوماالسكان11393كركوكأننىسوزان عثمان مجيد404588

برزين سامي فاضل517866
176دبلوماالسكان11393كركوكأننى

177دبلوماالسكان11393كركوكأننىعالية محمد نوري399211

شيماء طه علي399327
178دبلوماالسكان11393كركوكأننى

179دبلوماالسكان11393كركوكأننىهاوزين قاسم عارف516809

180دبلوماالسكان11393كركوكأننىايمان صالحالدين شكور491664

181دبلوماالسكان11393كركوكأننىاشنا رؤوف محمود405237

182دبلوماالسكان11393كركوكأننىافان عبدالقادر عبدهللا320949

وان فائق395845 183دبلوماالسكان11393كركوكأننىروشنا سي 

ان خضن فتح هللا516368 184دبلوماالسكان11393كركوكأننىهي 

185دبلوماالسكان11393كركوكأننىسارا ناظم كريم510164

يف320667 186دبلوماالسكان11393كركوكأننىالفا محمد رسر

187دبلوماالسكان11393كركوكأننىسارة طارق نامق395701



188دبلوماالسكان11393كركوكأننىبزوين ناظم عبدهللا320941

189دبلوماالسكان11393كركوكأننىهه نار عبدالستار محمدصالح516445

ن حسن516378 190دبلوماالسكان11393كركوكأننىشيدا حسي 

191دبلوماالسكان11393كركوكأننىشادان عزالدين محيالدين517318

192دبلوماالسكان11393كركوكأننىكوردزين ابراهيم موس395786

193دبلوماالسكان11393كركوكأننىرافينا عدنان نوري421239

194دبلوماالسكان11393كركوكأننىنسيبه سالم ابراهيم517637

195دبلوماالسكان11393كركوكأننىريناز مجيد خورشيد320634

196دبلوماالسكان11393كركوكأننىرسود كمال عبدالكريم321111

ى يوسف عمر405133 197دبلوماالسكان11393كركوكأننىبرسر

198دبلوماالسكان11393كركوكأننىسازكار عمر رمضان517570

ة عمر ممند398414 199دبلوماالسكان11393كركوكأننىاستي 

ن حسن516383 200دبلوماالسكان11393كركوكأننىشنكة حسي 

201دبلوماالسكان11393كركوكأننىسارا ستار صالح510194

ن محمد517438 202دبلوماالسكان11393كركوكأننىتافان حسي 

203دبلوماالسكان11393كركوكأننىاسيا شمال كمال523364

204دبلوماالسكان11393كركوكأننىسناريا عمر احمد523545

ن رؤوف مصطفن421630 205دبلوماالسكان11393كركوكأننىافي 

206دبلوماالسكان11393كركوكأننىشيماء كامران احمد395099

207دبلوماالسكان11393كركوكأننىصالحالدين محمد نوري516884

208إعداديةاالسكان11393كركوكأننىفاطمة هشام عباس404903

209إعداديةاالسكان11393كركوكأننىلينا جاسم محمد396361

جرو علي عبدل299882
210إعداديةاالسكان11393كركوكأننى

ن399226 ن محمدامي  211إعداديةاالسكان11393كركوكأننىبهشت ياسي 

212إعداديةاالسكان11393كركوكأننىشيماء نجاة رحيم319166

213إعداديةاالسكان11393كركوكأننىساكار جمعة قادر523956

214إعداديةاالسكان11393كركوكأننىجيمن نجمالدين عبدهللا517385

215إعداديةاالسكان11393كركوكأننىديالن كريم حمة رش422529

216إعداديةاالسكان11393كركوكأننىارساء احسان رفيق517047

217إعداديةاالسكان11393كركوكأننىكواللة احمد عبدهللا320922

218إعداديةاالسكان11393كركوكأننىسارة جمعة سيدة420325

219إعداديةاالسكان11393كركوكأننىزينب وريا جمعة515481

220إعداديةاالسكان11393كركوكأننىارساء حكيم عبدالقادر398262

221إعداديةاالسكان11393كركوكأننىتريفة فاروق جبار321049

222إعداديةاالسكان11393كركوكأننىزينب قاسم عبدهللا420627

وان طاهر491675 223إعداديةاالسكان11393كركوكأننىماردين سي 

ي نجاة رشيد488160
224إعداديةاالسكان11393كركوكأننىشينن

225إعداديةاالسكان11393كركوكأننىبةرزين حسن عبدهللا394711

226إعداديةاالسكان11393كركوكأننىليل عمر احمد320138

227إعداديةاالسكان11393كركوكأننىملكة جمال احمد420662

ن عبدل321979 228إعداديةاالسكان11393كركوكأننىنيان ياسي 

229إعداديةاالسكان11393كركوكأننىاال عارف جوهر517352

230إعداديةاالسكان11393كركوكأننىنور طالب مام علي300845

231إعداديةاالسكان11393كركوكأننىزيان عبيد احمد516836

232إعداديةاالسكان11393كركوكأننىتارا طالب عزيز491678

233إعداديةاالسكان11393كركوكأننىشاكول خليل بالل398279

ن جمال احمد395681 234إعداديةاالسكان11393كركوكأننىافي 



235إعداديةاالسكان11393كركوكأننىديانة رسدار يوسف559167

236إعداديةاالسكان11393كركوكأننىتارا عمر فرج491636

ن404868 237إعداديةاالسكان11393كركوكأننىهدى سالم حسي 

238إعداديةاالسكان11393كركوكأننىاية فهمي محمد515811

239إعداديةاالسكان11393كركوكأننىايمان يوسف درويش522369

فرميسك علي نجم422620
240إعداديةاالسكان11393كركوكأننى

241إعداديةاالسكان11393كركوكأننىهانا فائق فتاح399380

242إعداديةاالسكان11393كركوكأننىدياري عبداللطيف بكر404736

243إعداديةاالسكان11393كركوكأننىنسةيبه ازاد مجيد491622

244إعداديةاالسكان11393كركوكأننىليل رزكار فاتح523455

245إعداديةاالسكان11393كركوكأننىتارا احمد عبدالرحمن421805

يف510163 246إعداديةاالسكان11393كركوكأننىنرسين محمود محمدرسر

247إعداديةاالسكان11393كركوكأننىشيفان ازاد جبار516400

248إعداديةاالسكان11393كركوكأننىتافكة محمد عثمان421679

249إعداديةاالسكان11393كركوكأننىبةناز عبدالرحمن احمد321027

250إعداديةاالسكان11393كركوكأننىبناز صالح حمةسعيد403916

251إعداديةاالسكان11393كركوكأننىايمان عاصي علي517607

ائيل422587 252إعداديةاالسكان11393كركوكأننىسارة ابراهيم جير

253إعداديةاالسكان11393كركوكأننىساريز رسدار عمر394984

254إعداديةاالسكان11393كركوكأننىاسيا احمد عثمان397742

255إعداديةاالسكان11393كركوكأننىانتصار عبدهللا نعمت399861

عزيزة ولي هادي320618
256إعداديةاالسكان11393كركوكأننى

257إعداديةاالسكان11393كركوكأننىزينب طلعت محمدزكي244407

258إعداديةاالسكان11393كركوكأننىجرا عادل حمةغريب420610

259إعداديةاالسكان11393كركوكأننىجاوان ادريس صالح300734

260إعداديةاالسكان11393كركوكأننىئاسيا فالح فتاح522605

261إعداديةاالسكان11393كركوكأننىسوز صبحي حميد399573

262إعداديةاالسكان11393كركوكأننىزينة بهجت نجمالدين517015

263إعداديةاالسكان11393كركوكأننىسيفان مهدي رضا517038

ن510093 264إعداديةاالسكان11393كركوكأننىدنيا عبدالكريم حسي 

265إعداديةاالسكان11393كركوكأننىاسيا صباح صالح419007

266إعداديةاالسكان11393كركوكأننىنور فاضل عباس395761

267إعداديةاالسكان11393كركوكأننىالنة برزو فاتح319138

268إعداديةاالسكان11393كركوكأننىزينة نوزاد عزالدين319333

269إعداديةاالسكان11393كركوكأننىبيام عبدالرحمن طه320827

270إعداديةاالسكان11393كركوكأننىدينا باسم عالءالدين299781

271إعداديةاالسكان11393كركوكأننىشاره عبدالرزاق عزيز320463

272إعداديةاالسكان11393كركوكأننىدالل كمال جبار299801

273إعداديةاالسكان11393كركوكأننىزينو عبيد رشيد300710

274إعداديةاالسكان11393كركوكأننىهدى ازاد عثمان517591

ا عبدالستار مصطفن515901 ن 275إعداديةاالسكان11393كركوكأننىلي 

ن احمد488242 276إعداديةاالسكان11393كركوكأننىشوخان امي 

يف396378 277إعداديةاالسكان11393كركوكأننىدالرا احمد رسر

278إعداديةاالسكان11393كركوكأننىهدى صباح عبدالجليل399603

ين عبدالخالق خورشيد491770 279إعداديةاالسكان11393كركوكأننىرسر

280إعداديةاالسكان11393كركوكأننىفرميسك مسعود كريم517454

281إعداديةاالسكان11393كركوكأننىشكار فيضاهلل عباس397611



282إعداديةاالسكان11393كركوكأننىروبار رمضان صالح516826

283إعداديةاالسكان11393كركوكأننىسارة فرهاد رفيق404980

284إعداديةاالسكان11393كركوكأننىرسوة عدنان عزيز522878

285إعداديةاالسكان11393كركوكأننىمريم لقمان رمضان299603

286إعداديةاالسكان11393كركوكأننىزينب نهاد صديق491654

ن جوامي  عزيز404503 287إعداديةاالسكان11393كركوكأننىهيلي 

288إعداديةاالسكان11393كركوكأننىاية عبدالرزاق عبدالقادر523817

289إعداديةاالسكان11393كركوكأننىره وا احمد عمر419123

زاد نادر300663 290إعداديةاالسكان11393كركوكأننىنور شي 

291بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىروشنا جليل حبيب396394

292بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىجوان مهدي حمة321341

293بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىاويستا عادل كريم523914

294بكالوريوساالسكان11393كركوكأننىاخالص فؤاد جهانكي 517560

295دبلوماالسكان11393كركوكأننىريزان رشيد خورشيد516289

296دبلوماالسكان11393كركوكأننىريزان انور عمر517407

297دبلوماالسكان11393كركوكأننىليل محيالدين قادر516274

ن523784 298دبلوماالسكان11393كركوكأننىخانزاد ابوبكر حسي 

299دبلوماالسكان11393كركوكأننىكتان حمزة فرج516257

300إعداديةاالسكان11393كركوكأننىهاجر غفور فتاح523135

301إعداديةاالسكان11393كركوكأننىبروين محمد عبدهللا517091

ن397521 302إعداديةاالسكان11393كركوكأننىروناك محمد امي 

303إعداديةاالسكان11393كركوكأننىبيمان بكر محمد403880

304إعداديةاالسكان11393كركوكأننىشادية محيالدين رشيد491663

305إعداديةاالسكان11393كركوكأننىجوان جالل سعيد321214

1دكتوراهجي العسكري21394كركوكذكراياد عرب غيدان544549

2ماجستي جي العسكري21394كركوكذكرضياء كاظم محمد437805

3ماجستي جي العسكري21394كركوكذكرمحمد شجاع ابراهيم293191

4ماجستي جي العسكري21394كركوكذكرزهي  احمد ابراهيم293273

5ماجستي جي العسكري21394كركوكذكررسمد سعد حميد210273

6بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعدنان حميد احمد436983

7بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرفاضل عاصي محمود436891

8بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرفاضل يوسف خماس492302

9بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرلقمان سيفاهلل كريم463644

10بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعالءالدين غضبان خليل437520

11بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحمد محمد عبدهللا492057

12بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرثائر ابراهيم مجيد204347

13بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسعدون جبار كريم204795

14بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكريوسف احمد علي437865

15بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعبدالرحمن فضل الدين برغش360093

16بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعبدل عباس نضالدين437304

17بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرنزهان احمد عواد437202

18بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكررعد صالح عبدهللا514396

19بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرخليل خورشيد مجيد463558

20بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعامر سليم حمزه205040

21بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراياد احمد عبوش205108

22بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد جاسم محمد204717

ن زينعابدين بهلول204261 23بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرجنكي 



24بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرشهاب احمد محمد463579

25بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرصفاء شجاع ابراهيم293987

26بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرصباح شكور علي436874

27بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرفالح حسن محمد204994

28بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرزاتيار صالح قدوري356333

29بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد ابراهيم نعمة204413

30بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسامان برهان شكور205014

31بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد ابراهيم اسماعيل463675

ن463627 32بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكررعد قاسم سمي 

33بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرنبيل اكرام محمودنديم204926

ي463651
34بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسامان عادل فيصن

35بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمقدام ابراهيم كاظم437954

36بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرنوفل علي محمد436099

37بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعمر عبدهللا منصور436625

38بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرحامد طارق شكري514426

39بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكروسام كاظم فالح514386

 علي شخي 204420
ن 40بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرتحسي 

41بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكريوسف خلف افونش293681

42بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرخالد ولي جميل463559

43بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي لطيف علي514372

44بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي عبداالله محمد436581

45بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرتركي جرجيس طه514367

ن492272 46بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحسان علي حسي 

47بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد حسام طارق204332

48بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسامي اسماعيل عزيز293538

ن204297 49بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرئامانج ابراهيم حسي 

50بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمناضل عبدالكريم ابراهيم492199

51بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرخالد خلف ابراهيم492082

52بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرجنيد مصطفن جبار437216

53بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكريوسف نارص مدحت514473

54بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرهيثم محسن طاهر463571

55بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكريارس عادل محمدعلي463556

56بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسيف علي محمود436119

57بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرفريد ناظم حسن437157

58بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي فيصل علي436490

59بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسوران صباح محمد204678

60بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرارول ايدن محمد293578

61بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرصالح هادي عزيز436446

62بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمود فارس جدوع492089

63بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراكرم حميد شهيد437005

64بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد صفر حمد437318

65بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحسن علي ابراهيم294310

 علي رؤؤف437066
ن 66بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرحسي 

67بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرهشام داود هدايت492171

68بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد خضن زينل293477

69بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعبدهللا حميد فارس463637

70بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمروان عبدهللا زيدان436164



71بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعمار احمد مطلب437641

ن437861 72بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراكو عبدالمجيد محمدامي 

73بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرهوشيار زعيم نجمالدين514489

74بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحمد سمي  عبدهللا204338

75بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد ماهر قاسم294516

ي رحمت436631
76دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمقدم قربانن

 علي463597
ن ف حسي  77دبلومجي العسكري21394كركوكذكررسر

78دبلومجي العسكري21394كركوكذكرصباح برهان محمود514358

79دبلومجي العسكري21394كركوكذكررمزي اسد غريب463593

ن عبدالرحمن437902 80دبلومجي العسكري21394كركوكذكرطه ياسي 

ن205177 81دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحسان قاسم سمي 

82دبلومجي العسكري21394كركوكذكرحيدر سمي  محمد463541

83دبلومجي العسكري21394كركوكذكرايوت قاسم محمود205086

84دبلومجي العسكري21394كركوكذكرامجد علي محمد209675

85دبلومجي العسكري21394كركوكذكرحسن علي عبدالسالم436265

86دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد جليل ابراهيم204992

ن خليل436230 87دبلومجي العسكري21394كركوكذكرارتان حسي 

وان الياس رمضان437790 88دبلومجي العسكري21394كركوكذكرسي 

89دبلومجي العسكري21394كركوكذكرداود قاسم محمود294560

ن احمد قادر204301 90دبلومجي العسكري21394كركوكذكرشاهي 

91دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعبدهللا صديق رشيد463606

92دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد مدحت رشيد544554

93دبلومجي العسكري21394كركوكذكرحيدر عباس صادق437872

94دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد نبيل عبدالرحمن436573

95دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعبدهللا ابوبكر صالح437915

96دبلومجي العسكري21394كركوكذكرايوب صباح احمد437824

97دبلومجي العسكري21394كركوكذكرصالح كريم عزيز436225

98دبلومجي العسكري21394كركوكذكرادريس مصطفن فارس204947

99دبلومجي العسكري21394كركوكذكرابراهيم اكرم محيالدين514353

100دبلومجي العسكري21394كركوكذكرباسم غزاي رشيد492586

101دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعمر يلدرم عزالدين463600

102دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعصام عباس صابر437967

103دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعثمان حمه صالح رحمان300900

ن514317 104دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعباس عادل سمي 

105دبلومجي العسكري21394كركوكذكررسوت نجمالدين محمد294279

106دبلومجي العسكري21394كركوكذكريارس عادي صالح437227

107دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعلي احمد علي436404

ن خليل ابراهيم437690 108دبلومجي العسكري21394كركوكذكرريبي 

109دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعلي حكمت توفيق436992

110دبلومجي العسكري21394كركوكذكرحيدر عزيز عبدالكريم436650

111دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعلي مظفر فؤاد296528

112دبلومجي العسكري21394كركوكذكرخليل اسماعيل محمد204340

113دبلومجي العسكري21394كركوكذكرطه جوهر كريم204549

114دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعبدهللا صفوة محمد436503

115دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعلي صالح جسام436998

116دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمود محمد رجب463680

117دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعمر ايدن سعيد195988



118دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن نظامالدين نورالدين436898

119دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد جاسم حميد544559

120دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد رياض محمدجميل293200

ن اسماعيل437348  تحسي 
121دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن

122دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد عبدالجليل ذياب363354

123دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعمر نديم عبدالجبار204630

124دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمريوان فخرالدين براخاس204307

ن حمة209436 125دبلومجي العسكري21394كركوكذكرهمداد امي 

126دبلومجي العسكري21394كركوكذكرابراهيم صالح صالح437355

127إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرساالر حميد هياس204876

128إعداديةجي العسكري21394كركوكذكررسدار محمد زوراب296628

129إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عباس شعبان204971

ئيل ميكائيل294012 130إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرجابر جير

131إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعلي سعيد يونس204746

132إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعدنان يونس جمعة509985

133إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرحسن محي الدين احمد293736

134إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعبدهللا محمد ابراهيم424759

135إعداديةجي العسكري21394كركوكذكربسام محمود عبود514361

136إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحسان احمد عواد437168

137إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرجاسم ناظم رشيد359852

138إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعبدالخالق علي خضن204433

139إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرسالم نايف نجم436926

ن436138 140إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرفالح حسن حسي 

141إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرهشام احمد صالح205442

1ماجستي جي العسكري21394كركوكذكراحمد طالل احمد436416

2ماجستي جي العسكري21394كركوكذكراحمد جمعة احمد463567

3دبلوم عاليجي العسكري21394كركوكذكرارشد برهان حسيب436076

4بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعمر شكور نصيف204706

ف ايدن محمد558870 5بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرارسر

6بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمود عبدهللا زيدان436257

ن نبيل عادل209681 7بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرريبي 

ن عواد محيميد294023 8بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرحسي 

9بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرهيوا زعيم نجمالدين514501

ن463652 10بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسيف كريم عبدالحسي 

هللا437277 ن خالد خي  11بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرحسي 

12بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي عباس نوري205122

13بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسامان ميكائيل هياس514344

ن محمد204320  ياسي 
14بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن

15بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرطه جمال نارص437628

16بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرلؤي غالب شكور293546

17بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرنوزاد زوراب حسن436671

18بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسعد نوري صالح205288

19بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحمد حمد خلف205427

20بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عبدهللا منصور463625

21بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحمد شاكر محمود204478

22بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعمر نبيل عبدالرحمن436566

23بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراوزان عرفان علي204901



ن436904 24بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكركوردو غازي حسي 

25بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعبدالمطلب صبحي علي205383

ن437726 ن حسي  26بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرهةلو كاكامي 

27بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرضياء شجاع ابراهيم293181

28بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي محمود طعمة514377

29بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعثمان عرفان علي204874

30بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد احمد ابراهيم492340

غام محمد احمد436428 31بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكررصن

32بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراسماعيل ابراهيم اسماعيل437016

ن ابراهيم بختيار436220 33بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرحسي 

34بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكردانا قانع محمود205151

35بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرهفال اسماعيل احمد463553

36بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرئامانج صباح عاصي436971

37بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراسيل صباح ابراهيم463635

38بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمود جمعة بكر209842

ن437448 39بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرريناز مشي  امي 

40بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعامر فضل الدين برغش209455

41بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرجمعة نهاد جالل318248

ن437710 42بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرتوانا علي حسي 

43بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرثامر شاكر محمود293568

44بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي كمال نامق293757

45بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرهيمن ابراهيم محمود436914

46بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحمد علي محمد436351

47بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكربارق صالح عبدهللا205156

48بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراسو دارا حويز514438

 علي205005
ن 49بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمود حسي 

غام حبيب صالح436269 50بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكررصن

51بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عبداالمي  حسن437754

52بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكريارس بالل هياس205233

53بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرصالح عبدالقادر جبار436253

ي قاسم محمود204846 54بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمي 

55بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن محمد بهرام463551

56بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعبدالرحمن فهمي هرزان204932

57بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراريان مجيد عباس437719

58بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحمد عبدالخالق محمد514412

ن عزالدين نوري204640 59بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرامي 

ي294528
60بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكربراء نجاة تف 

61بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد علي جبار210155

62بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن صباح بهجت514439

63بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عدنان دحام514343

64بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرزيد زكاع حاتم436287

ي293438
65بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكريحن  نجاة تف 

66بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد سعيد رشيد436373

ن فاضل204596 67بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي حسي 

68بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرضياء بدر عذوب293458

69بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسجاد عبدالهادي صالح209439

70بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحمد جبار عبدعلي204382



71بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرشيدا سعود محمد293658

72بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكردانا جواد حمة436214

73بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمود يونس بكر294669

74بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمروان قحطان مجول204389

75بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسامي صالح هادي437829

76بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسلمان ميكائيل هياس514340

77بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكروسام قحطان مجول204385

78بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي عبدهللا منصور436617

79بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعباس يونس اسماعيل437589

80بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرديالن عمر نضالدين463665

81بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرنوفل حمد صالح205413

ي شكر436192 82بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرهيشام حرنر

83بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعبدهللا نارص سوادي437658

84بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراردال مظفر كريم205106

85بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد طارق محمد514406

86بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عبدهللا حمود437325

87بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحمد حسن قادر293616

88بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمازن عبدالكريم مصطفن463671

ن204653 89بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد اسماعيل حسي 

90بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكررسمد صفاء صبحي492094

91بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرفاروق فؤاد فضل الدين205164

92بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرامجد محمد رشيد436886

93بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمراد احمد صالح436918

94بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد مهدي عباس205091

95بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسفيان صباح عبدهللا204590

يف204713 96بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكررشاد محمد رسر

97بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعمر علي حسن436077

98بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعمر عادل مخلف514441

دل رؤوف سعدهللا436516 99بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرشي 

100بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن محسن خليفة436524

101بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد ابوبكر صالح293484

102بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن جاسم محمد293474

ي محمد204999
103بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرتيسي  عبدالغنن

104بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمراد برهان حسيب437491

105بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي عبدهللا طه205220

106بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرحسن عبدهللا زيدان436260

107بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراحمد صابر حيدر463654

108بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعباس داود سلمان294008

109بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعمر احمد ابراهيم293099

110بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكريعقوب يوسف عزالدين205458

111بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعالء كاظم محسن437745

112بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرحامد فندي محمود204961

113بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعمر عبدالرحمن جواد293637

114بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرلطيف صويلح احمد205395

 علي204919
ن 115بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعبدهللا تحسي 

116بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراراس عباس ولي293600

117بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكروليد محمدصالح حياوي205296



118بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمدين كريم عواد514453

119بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعلي جمعة كرم436204

120بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمحمد جمعة عبدالكريم205073

121بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن مسعود بهجت204928

122دبلومجي العسكري21394كركوكذكرسيوان نجاة كريم209666

123دبلومجي العسكري21394كركوكذكرحسن حاتم داخل204975

124دبلومجي العسكري21394كركوكذكرهاوزين سعيد رشيد436205

ن436108 125دبلومجي العسكري21394كركوكذكراسو غازي حسي 

ن205343 126دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمخلد نبيل ياسي 

ن صالح436882 127دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد حسي 

128دبلومجي العسكري21394كركوكذكرحسن اياد احمد205118

129دبلومجي العسكري21394كركوكذكرصالح اسود ابراهيم436247

130دبلومجي العسكري21394كركوكذكردلوفان رضا اسماعيل204752

131دبلومجي العسكري21394كركوكذكراسماعيل خليل ابراهيم204799

132دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعمر عمادالدين احمد204396

هللا سعدهللا437613 133دبلومجي العسكري21394كركوكذكرخالد خي 

134دبلومجي العسكري21394كركوكذكرفخرالدين نورالدين محمد205461

135دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعصام علي رشيد293513

136دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمهدي صالح مهدي558873

137دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد عبدالكريم رحيم463545

138دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعلي طاهر عزيز205434

139دبلومجي العسكري21394كركوكذكرغسان دوشان جمعة209452

140دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد نورالدين سعيد204363

141دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد سالم خلف463587

142دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمؤمن عمادالدين احمد204405

143دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعلي عماد عبدالقادر293462

144دبلومجي العسكري21394كركوكذكرريباز معروف ولي436587

145دبلومجي العسكري21394كركوكذكرليث صباح صديق437457

146دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعلي صالح خضن204804

147دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعبدالخالق فريد عبدالخالق204645

ن اسماعيل463655 148دبلومجي العسكري21394كركوكذكرطالل حسي 

ن463693 149دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد محمد سمي 

150دبلومجي العسكري21394كركوكذكردريا نجمالدين محمد205340

151دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعمر عماد عادل436395

152دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمسلم عونالدين زينعابدين209701

153دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد صويلح احمد205400

154دبلومجي العسكري21394كركوكذكرشيفان طالب الماس463549

155دبلومجي العسكري21394كركوكذكركارزان قادر احمد205364

156دبلومجي العسكري21394كركوكذكراراز لطيف فرج463683

157دبلومجي العسكري21394كركوكذكررهيل خليل مام ابراهيم437702

ي205409 158دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد حسن عبدالننر

159دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد عدنان ابراهيم205044

160دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد وعدهللا حارصن205304

ي عبدلي205146
 
161دبلومجي العسكري21394كركوكذكرهيوا باف

162دبلومجي العسكري21394كركوكذكرسجاد ناظم سليمان514330

163دبلومجي العسكري21394كركوكذكررشاد ازاد رشاد204316

164دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد نظام الدين نورالدين293078



165دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد اسعد اسماعيل204951

166دبلومجي العسكري21394كركوكذكربيستون رسمد عواد558879

ن اسماعيل493250 167دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد تحسي 

168دبلومجي العسكري21394كركوكذكراوزجان ابراهيم توفيق204828

169دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعبدهللا نجمالدين عبدهللا294601

170دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد حبيب صالح205241

171دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعالء عبدالجبار كاطع209508

172دبلومجي العسكري21394كركوكذكربشتيوان علي الماس205334

173دبلومجي العسكري21394كركوكذكريوسف داود هدايت492159

174دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد نظام حميد436961

175دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن ناطق عزت518056

176دبلومجي العسكري21394كركوكذكرسفيان لطيف رضا437973

177دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعلي ساالر حميد204897

ن اسماعيل436160 178دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد حسي 

179دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد نوزاد قادر296818

180دبلومجي العسكري21394كركوكذكررامي رفيق منصور294325

181دبلومجي العسكري21394كركوكذكردلي  سعيد رشيد436238

182دبلومجي العسكري21394كركوكذكرايدن فالح محمود514408

183دبلومجي العسكري21394كركوكذكرسيفر تيمور كريم436140

184دبلومجي العسكري21394كركوكذكرفراس يوسف جاسم436510

185دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد صبحي محمد437574

186دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعباس ابراهيم بختيار205464

187دبلومجي العسكري21394كركوكذكرابراهيم احمد ابراهيم294031

زاد رشيد خورشيد204789 188دبلومجي العسكري21394كركوكذكرشي 

189دبلومجي العسكري21394كركوكذكريونس عبدالرحمن محمدعلي209438

190دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد محمد احمد204922

191دبلومجي العسكري21394كركوكذكريحن  علي ضياء514434

192دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعبدالقادر ابراهيم محمد532801

193دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمراد صباح ابراهيم463636

194دبلومجي العسكري21394كركوكذكرئارام بالل عزيم463648

195دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعمار محمد عبداللطيف204944

196دبلومجي العسكري21394كركوكذكراردالن مدحت رحيم558866

197دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد عبدالخالق شكور294272

198دبلومجي العسكري21394كركوكذكرديار سليمان عباس436130

199دبلومجي العسكري21394كركوكذكرنهرو كوبال نامق514467

200دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعبدالرحمن حميد نعمان437975

ي يوسف مصطفن436907
201دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعبدالغنن

202دبلومجي العسكري21394كركوكذكرابراهيم خليل ابراهيم294329

203دبلومجي العسكري21394كركوكذكروسام ضياء جالل294547

204دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عباس رضا437962

205دبلومجي العسكري21394كركوكذكردلوفان طالب الماس463663

206دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمحمد نارص عليوي204695

207دبلومجي العسكري21394كركوكذكردانيار نهاد ابراهيم293111

208إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عماد محمد204470

209إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد احمد صالحالدين204358

210إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد عبدالرزاق حمه رشيد294494

211إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد عبدهللا يوسف437782



212إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعالء سالم جار209446

ن209465 213إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد جعفر حسي 

214إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد وهاب نورالدين436463

215إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرهيثم اسماعيل ابراهيم209586

216إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرحسن داود حسن436179

217إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمختار منذر صبحي436923

218إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد عبدالقادر علي204783

219إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن احمد سعد437670

220إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد اسود ابراهيم437002

221إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرهيثم كريم عطية436175

222إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن موفق محسن204758

223إعداديةجي العسكري21394كركوكذكررامان صبحي محمدغريب205168

224إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عادل مصطفن436545

225إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرحمد علي محمد436940

226إعداديةجي العسكري21394كركوكذكريعقوب محمد سليم437128

227إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمقدم رائد احمد209544

228إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمود عقيل عبداللطيف300934

229إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرجواد احمد جواد204811

230إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد طارق سعيد437108

231إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعلي صباح برهان493201

232إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عزالدين محمود294655

233إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعباس نجمالدين عبدللة204966

234إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرقاسم نارص فيض هللا436169

ن قاسم205129 235إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد جنكي 

236إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرشايان علي الماس205274

237إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرحيدر حسن اسماعيل209470

238إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمهند صالح زيدان437510

ن204279 239إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد ابراهيم حسي 

240إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرايهاب نزار نجم437988

241إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرصاحب حمد صالح209500

242إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعباس عبدالكريم حمد514382

243إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرفراس حسن اسماعيل293691

244إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرجان محمود جواد209607

245إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعبدالرحمن عبدالجبار خضن463588

246إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعلي كاظم نظام437085

ن437514 247إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعباس غالب حسي 

248إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد فالح محمود514421

249إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرابراهيم محمد احمد493274

250إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد شهاب احمد493267

251إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرماهر اسعد زيدان436473

252إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرخالد وليد عبد205080

253إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرزانا نهاد ابراهيم293489

254إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرسيوان حسن اسماعيل437920

255إعداديةجي العسكري21394كركوكذكريحن  نظام الدين عبدهللا209613

256إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد مظفر عبدالكريم205025

257إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرئابو رؤوف سعدهللا436985

258إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعلي محمود محمد463630



259إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرامي  سعيد رشيد436296

260إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد بالل عزيم436952

261إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعبدالرحمن ادريس عبدالرضا294046

262إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعلي هادي عزيز437505

ن492209 263إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد مشي  امي 

264إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعباس قحطان مطلك541973

265إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراالن كاظم نظام437238

266إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرهاوري زعيم نجمالدين514484

267إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرصمد صالحالدين عبدالواحد209456

268إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرصفاء عباس انور463599

269إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرابراهيم رعد عبدالرضا492076

270إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعلي سالم كامل294299

271إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد مؤيد قادر437585

272إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعبدالرحيم نجمالدين عبدهللا204408

273إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عثمان محمد463681

 علي204564
ن 274إعداديةجي العسكري21394كركوكذكروريا حسي 

275إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن محمد جاسم204733

276إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد محمود صالح436692

277إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراميد عباس صابر463594

ن437414 278إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعلي مشي  امي 

279إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد احمد كريم205279

280إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد جليل ابراهيم459604

281إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعلي عبدالوهاب فاضل463688

282إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد صباح عبود204842

283إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد سبهان عبدهللا541972

284إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرحسن علي مصطفن294622

285إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرريباز رزكار محمد437271

ي437143 286إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراسامة فرهاد حرنر

287إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمهند احمد علي436480

ن436123 288إعداديةجي العسكري21394كركوكذكربشتيوان فرهاد حسي 

289إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراسامة نزهان رسهيد437929

290إعداديةجي العسكري21394كركوكذكروسام عبدهللا احمد204618

291إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمعالي اياد احمد296471

292إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعبدهللا شجاع ابراهيم296678

293إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد ناطق عزت518066

294إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد احمد مطلب436282

295إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد عميد احمد463660

 علي اكير سلمان493271
ن 296إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرحسي 

ن لقمان حسن294489 297إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرسفي 

ن463590 298إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرليث ناظم ياسي 

ن209587 299إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد نبيل حسي 

300إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمود فيض هللا بكر437074

301إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرزياد زكاع حاتم436084

302إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمدالمصطفن معن داود293626

303إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد شهاب احمد296652

304إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمهدي محسن سلمان205389

ي اسماعيل463646
305إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراسماعيل حف 



306إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمهند محمد قادر209641

307إعداديةجي العسكري21394كركوكذكريامر خميس حميد205104

308إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن حازم خليفة209621

ن فائق471096 309إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعلي حسي 

310إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرهاشم اسعد زيدان205068

ي جاسم حميد544552 311إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرناجر

312إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد رشيد جاسم437545

313إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعمر خميس خلف204635

314إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد زكاع حاتم437775

315إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد رمضان محمد293162

316إعداديةجي العسكري21394كركوكذكررائد صفاء صبحي437115

317إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعمر قصي شاكر514491

318إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن جمال خاسيار294017

319إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرعبدالعزيز جمعه خضي 297065

320إعداديةجي العسكري21394كركوكذكروليد جمعة عبدهللا463686

321إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمحمد شكر محمود492102

322إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرصادق حميد حمد293470

323إعداديةجي العسكري21394كركوكذكراحمد نجاة محمد294585

324إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرسمحان حمد صالح209505

325إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرصالحالدين سعد مرعي209526

326إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرمؤيد مدحت رشيد544532

327إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرسيف سوران كريم437341

328ماجستي جي العسكري21394كركوكذكرجمعة خضي  محمد297105

329بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرعادل عبيد فارس205440

330بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرمناضل مهدي صالح436215

331بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرخليل ابراهيم زيدان204324

ن حيدر436186 332بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكراميد حسي 

333بكالوريوسجي العسكري21394كركوكذكرسهيل نجم طه205088

334دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعدي شاكر محمود204492

335دبلومجي العسكري21394كركوكذكررسحان محمد علي437601

336دبلومجي العسكري21394كركوكذكرمصطفن كريم نامق436911

337دبلومجي العسكري21394كركوكذكرعباس عزيز سليمان444584

338دبلومجي العسكري21394كركوكذكروجدي عبدالخالق علي463564

ن قاسم محمد209443 339دبلومجي العسكري21394كركوكذكرجنكي 

340دبلومجي العسكري21394كركوكذكراحمد اكرم خورشيد300908

341دبلومجي العسكري21394كركوكذكرخميس خلف حسن204284

342دبلومجي العسكري21394كركوكذكرنارص عادل محمدعلي204703

343دبلومجي العسكري21394كركوكذكرشهاب كريم شاه وار204615

344دبلومجي العسكري21394كركوكذكريارس نارص عباس463603

345إعداديةجي العسكري21394كركوكذكرنهاد صبحي اسماعيل204989

1ماجستي جي العسكري21394كركوكأننىهدى قحطان مجول300871

2ماجستي جي العسكري21394كركوكأننىشهلة فتحاهلل حسن492126

3بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسعاد عبدالواحد محسن204821

4بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىصون كول فواد فاضل293216

5بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىانتصار سلطان محمود436107

6بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىكويستان عثمان احمد204272

7بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسناء هدايت خالد437033



8بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىفنار ابراهيم رفيق463583

ايهان سامي قاسم205056
9بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

10بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىايمان اصغر خورشيد293103

11بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسوزان نورالدين عثمان463623

فاطمة علي درويش300927
12بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

13بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاشواق الياس رمضان204267

ي492320 ماري صباح عبدالننر
14بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

15بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىزينب جمال محمود426846

16بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىخولة ابراهيم محمد205137

17بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىمنن برهان رشيد204460

18بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىنورا محمودفوزي عبدالرزاق463576

19بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسوسن جبار نغيمش209943

20بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىزينب معتصم عبدهللا558865

ن463560 21بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىزينب قاسم سمي 

22بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىجنبت علي رؤؤف437140

23بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىرهام غازي حميد436976

24بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاريفان فاضل عاصي300881

25بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىداليا ثائر كامل205367

26بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىجيهان عبدالواحد جاسم204767

27بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاية محمود محمد293800

 علي حسن492138
28بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىمنن

29بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاسماء عبدالرحمن فضل الدين360073

سهيلة علي دروبش437297
30بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

31بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاحالم رفعت توفيق293748

32بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىبنان صباح خورشيد514394

33بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىهتاو محمد اسماعيل558827

34دبلومجي العسكري21394كركوكأننىاديبة حميد محمد204857

35دبلومجي العسكري21394كركوكأننىهاجر جاسم احمد436664

36دبلومجي العسكري21394كركوكأننىانتصار ناظم شاكر437362

ن437981 37دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسوسن عبدالخالق حسي 

ن205267 38دبلومجي العسكري21394كركوكأننىاخالص محمد حسي 

39دبلومجي العسكري21394كركوكأننىاواد واحد عباس204270

40دبلومجي العسكري21394كركوكأننىاخالص نوري علي205125

41دبلومجي العسكري21394كركوكأننىاخالص طه محمود204319

ى سعيد يونس293408 42دبلومجي العسكري21394كركوكأننىبرسر

43دبلومجي العسكري21394كركوكأننىفائده مجيد رشيد209515

44دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسالمة رعد حسن436314

45دبلومجي العسكري21394كركوكأننىمنن عبدالكريم سلوم205204

46دبلومجي العسكري21394كركوكأننىايمان حسن عبد300890

سهاد حاتم علي209511
47دبلومجي العسكري21394كركوكأننى

48دبلومجي العسكري21394كركوكأننىساجدة جمال غفور422912

49دبلومجي العسكري21394كركوكأننىمريم يلدرم صديق463614

50دبلومجي العسكري21394كركوكأننىكيالس حاتم رستم204689

51دبلومجي العسكري21394كركوكأننىارساء فهد فاضل437895

52دبلومجي العسكري21394كركوكأننىيرسى سعيد يونس463618

53دبلومجي العسكري21394كركوكأننىولدان اميد عبدهللا492244

54دبلومجي العسكري21394كركوكأننىمنال جياد خلف293145



55دبلومجي العسكري21394كركوكأننىرقية عبدالعزيز سعيد514479

56دبلومجي العسكري21394كركوكأننىهبة مجيد حميد294456

57دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسارة سوران كريم509982

58إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىصونكول قنير خضن293646

ي204293
59إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىمرجان رفعت بخسر

60إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىازهار خليل اسماعيل436865

61إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىجيمن هدايت حسسن293120

62إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىاخالص محمد عزيز463684

63إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىانصاف مردان عثمان492288

ليل علي درويش294571
64إعداديةجي العسكري21394كركوكأننى

65إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىمروة جالل كريم293131

66إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىريزان عبدالرحمن محمد294501

زيان فخرالدين علي296588
67إعداديةجي العسكري21394كركوكأننى

68إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىنهلة علوان مهدي204438

1ماجستي جي العسكري21394كركوكأننىمروه عبدهللا يوسف437837

2ماجستي جي العسكري21394كركوكأننىرشا قحطان مجول204398

3بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىساره نورالدين عمر558932

4بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىتورسكا ريبوار احمد436274

ن463605 5بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىرشا كريم عبدالحسي 

6بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىساره كمال نامق293764

7بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىفاطمة محمد بهرام437944

ن205319 8بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسارة جعفر حسي 

9بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسمية يارس قادر293447

10بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىانفال خليل ابراهيم204327

11بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىجنان عبدالرزاق حمه رشيد293787

ن صالحالدين رشيد204836 12بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىنرمي 

13بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسمية خليل رسهيد436291

14بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىزينب مجيد حميد293385

ي طالب463547 15بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسىه ناجر

16بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسارة فاضل حيدر205300

17بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىريناز ستار عباس293073

ن437620 18بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىارزو عبدالمجيد محمدامي 

19بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىبيان مجيد عباس437733

زينا سامي عبدالستار205452
20بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

21بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىهدى هادي محمد558941

22بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىجوانة زعيم نجمالدين463548

23بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىمرس رستم ولي436687

ي500829 مروه قاسم عبدالننر
24بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

25بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىزينب فرحان يونس293702

26بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىايمان جمعة كرم436210

ي ولي رضا492348
27بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاشن 

28بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىئاال ساالر مام ابراهيم204686

29بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىمنن فالح صالح293086

30بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسيفان فرمان ابراهيم492190

31بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىنور محمد هاوار205360

ن436363 32بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىدنيس برهان امي 

33بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاالء امي  بهاءالدين437044



34بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىايمان عبدالرزاق حمه رشيد293779

ن514348 تنيا علي حسي 
35بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

36بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسحر ازاد زينل205264

37بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىازين فاضل عاصي204862

38بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىمروة عبدالجبار كاطع359335

39بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىايمان محمد صالح437259

40بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىنهلة رفيق منصور204824

جيهان عرفان علي204911
41بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

42بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسارة عبدالحافظ طيب205163

43بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىدريا بالل عبدين514456

44بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىامل رفعت توفيق293589

45بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىضح مجيد حميد293730

ن204557 46بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىايمان نبيل حسي 

47بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسيلدا قحطان عدنان436134

48بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىمرال نهاد يوزدمي 209516

49بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىانوار محمد صيهود205291

50بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىريناز نجاة محمد204986

ن عباس437284 51بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىمزدة حسي 

52بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىنادية ناظم محمد129945

53بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسعاد مدحت رشيد204289

54بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسندس سعدي محمد436310

سالي لطيف فليح436104
55بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

ى جعفر مصطفن205373 56بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىبرسر

57بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىشيماء خليل ابراهيم293299

58بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسحر ساري فالح436184

ن فاضل204854 59بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىولدان حسي 

ن عبدالرحمن463609 60بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىمروة حسي 

61بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىارساء عبدالغفور سعدهللا417866

62بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىابتسام ثائر ابراهيم204343

ي463611 سارة قاسم عبدالننر
63بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

نورة علي شخي 204354
64بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

65بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسيونج ماهر قاسم204314

66بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىجرو غريب حمة204814

67بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىشنو حميد رمضان205134

68بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىارساء اسماعيل محمد437939

69بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسوالف نورالدين عمر204832

70بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىجيين مطار مجيد209845

71بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىماردين تيمور كريم436368

72بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىدينا خالد كريم437161

73بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىئةزين فتحاهلل عبدهللا437473

74بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاواز لطيف فرج463678

75بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىوجدان دريد جبار436859

76بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىجوان قادر دارا463677

77بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسارة طيب عبدالكريم209732

78بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىنور جاسم طه463586

79بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىنهلة فتحاهلل حسن514459

ندى احمد علي514399
80بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى



81بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىجيهان جاسم ناظم359830

82بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاواره حميد فارس514461

83بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىخديجة عمادالدين احمد204392

سالي ركان حميد437150
84بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

85بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىهبةهللا حمزة محمد204626

جوان معروف ولي437987
86بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننى

87بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىرويدة مصطفن يونس205142

88بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسارة عدنان ابراهيم205060

89بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىدموع كمال جليل436100

90دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسناء عبدالكريم مكرم293610

91دبلومجي العسكري21394كركوكأننىشذى كاظم فالح204500

ن204335 مرال علي حسي 
92دبلومجي العسكري21394كركوكأننى

93دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسارة صباح عبدهللا204583

94دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسارة جعفر احمد294005

95دبلومجي العسكري21394كركوكأننىنورجان كنعان احمد209683

96دبلومجي العسكري21394كركوكأننىنجوى فؤاد داحد204259

ن محمد463620 97دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسوسن حسي 

98دبلومجي العسكري21394كركوكأننىبيداء محمد هادي363410

99دبلومجي العسكري21394كركوكأننىده رون مجيد رشيد204281

اس يوسف جاسم436340 100دبلومجي العسكري21394كركوكأننىنير

101دبلومجي العسكري21394كركوكأننىروشن جليل سليمان204255

ن436125 102دبلومجي العسكري21394كركوكأننىهه فال فرهاد حسي 

103دبلومجي العسكري21394كركوكأننىزينه نورالدين عمر559082

104دبلومجي العسكري21394كركوكأننىزينب نجم عبدهللا471349

ن محمد204578 105دبلومجي العسكري21394كركوكأننىعلياء ياسي 

106دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسارا يشار عزالدين294640

107دبلومجي العسكري21394كركوكأننىشنكول صالح مهدي558874

ايمان علي شخي 204424
108دبلومجي العسكري21394كركوكأننى

109دبلومجي العسكري21394كركوكأننىبروين رمضان زوراب204780

110دبلومجي العسكري21394كركوكأننىزينب محمد فلك437845

111دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسارة ركان حميد437235

112دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسيبال جبار محمد437331

ن436303 113دبلومجي العسكري21394كركوكأننىاينور برهان امي 

114دبلومجي العسكري21394كركوكأننىنازك رشيد عباس437739

115دبلومجي العسكري21394كركوكأننىميديا قهرمان خورشيد436235

116دبلومجي العسكري21394كركوكأننىاسيا مصطفن محمدفريق205198

117دبلومجي العسكري21394كركوكأننىريناس دحام علي205277

118دبلومجي العسكري21394كركوكأننىزينب صالح قدوري441658

119دبلومجي العسكري21394كركوكأننىهاوزين اسماعيل مجيد209704

120دبلومجي العسكري21394كركوكأننىارساء مصطفن يونس293551

121دبلومجي العسكري21394كركوكأننىناز لطيف فرج463641

122دبلومجي العسكري21394كركوكأننىعبدهللا شكر عثمان463669

123دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسهيلة كمال محمد294446

124دبلومجي العسكري21394كركوكأننىزينب حسن نوري430796

125إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىشادان جمعة مدحت294648

126إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىشهد لقمان نارص471409

127إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىانديت عثمان اسود463569



ن209461 128إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىاسيا جعفر حسي 

129إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىاالء نظامالدين عبدهللا209472

130إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىهدى عزالدين محمود293521

131إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىندى اياد احمد209478

132إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىسحر خليل ابراهيم293999

ن خضن436154 133إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىزينب شاهي 

هللا204416 134إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىهديل هشام خي 

وق فائق عزيز293669 135إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىرسر

136إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىتونس محمد سليم437065

137إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىشاناز جليل كامل544534

138إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىخميسة جاسم طه463638

139إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىسارة عباس صابر471323

140إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىخديجة جليل ابراهيم209458

141إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىسحر حميد كاظم296985

142إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىايالف نظامالدين عبدهللا209646

143إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىجنار رشيد عباس436837

144إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىوفاء جليل زبالة514476

ن عزيز209629 145إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىفرح تحسي 

146إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىمنال رشيد مساهر463689

147إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىهند محمد جاسم204728

ن عبدهللا463544 148إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىسندس حسي 

149إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىاسماء صالحالدين رشيد204738

150إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىرقيه هاشم عبدالرضا558867

151إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىنرسين اسماعيل عيس209654

152إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىشاكول رؤوف سعدهللا436322

153إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىمالك رياض محمد294577

جنار ولي عبدلي294284
154إعداديةجي العسكري21394كركوكأننى

155إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىحنان خليل اسماعيل209522

156إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىرؤيا عامر عادل205354

مروة علي شخي 204430
157إعداديةجي العسكري21394كركوكأننى

158إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىدنيا محمد حسن514431

159إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىاالء لطيف فرج463640

وان محمود471047 160إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىسازكار سي 

161إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىدنيا صباح غازي471429

162إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىمالك سالم فاضل437369

163إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىطيبة ثائر ابراهيم437160

164إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىنور صباح كامل436113

165إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىايفر عثمان اسود209661

166إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىتبارك حميد كاظم209596

167إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىايمان طه حميد296548

168إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىبروين نورالدين عمر558936

169إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىسندس قحطان مجول209532

170إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىجنار حسن اسماعيل204870

ن عبدهللا463546 171إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىفاطمة حسي 

172إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىفاطمة شايع شهاب424773

173إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىزينة احمد صالحالدين204371

174إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىايمان محمدصالح حياوي436733



175إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىناسك مصطفن صفر294613

176إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىفاطمة محمد احمد226827

177إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىسيوكل ماهر قاسم293397

178إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىديانة زعيم نجمالدين514495

ن عزيز559072 179إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىسماح تحسي 

ه رسدار خان جمعه خان437811 180بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىسمي 

181بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاالء محمد منصور437852

182بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىارساء صادق عباس436331

183بكالوريوسجي العسكري21394كركوكأننىاقبال عبدهللا ابراهيم294318

184دبلومجي العسكري21394كركوكأننىسوزان حميد رمضان204935

185دبلومجي العسكري21394كركوكأننىنوفة صباح محمد204574

186دبلومجي العسكري21394كركوكأننىهديل قحطان سعود205099

ن احمد صالح204959 187دبلومجي العسكري21394كركوكأننىتولي 

188دبلومجي العسكري21394كركوكأننىتغريد عبدالجبار رشيد204979

هيفاء محمود ولي205283
189دبلومجي العسكري21394كركوكأننى

ي204623
190إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىفاطمة عباس وارانن

191إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىقمرناز كريم عزيز437678

بدريه علي هواس209580
192إعداديةجي العسكري21394كركوكأننى

193إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىسورية صديق فتاح436088

194إعداديةجي العسكري21394كركوكأننىنجل عباس كمال437247

هدى علي جبار436644
195إعداديةجي العسكري21394كركوكأننى

1ماجستي الشورجة11395كركوكذكرارام رشيد مجيد282515

2بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرستار محمد رشيد514262

3بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرناظم نامق احمد282003

4بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرصباح نوري علي206571

5بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرصدام عزيز صالح150616

6بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرازاد حميد كريم151905

7بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرقادر ابراهيم رضا206398

8بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرنجمالدين عبدهللا حنطاوي559015

9بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكررسدار حسن علي150836

ي محمد رشيد206436
10بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد فف 

ن293303 11بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربختيار حسن امي 

12بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرشوان صابر محمد281941

13بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرلقمان محمد نادر514958

14بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرخليل احمد رشيد150416

15بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربكر شكر علوش294056

16بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرفريدون علي احمد206086

17بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرتوانا ستار عبيد438976

18بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد نوزاد صالح487017

19بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكركاروان محمد فهاد416189

20بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكريوسف جوهر خورشيد282719

21بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرقانع محمد عزيز152165

22بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراكام يوسف درويش486901

23بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرزانيار عاصي علي165818

24بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراميد عيفان افندي152321

25بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد عمر محمدصالح152824

26بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرسوران توفيق فاتح514757



27بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرنجاة ابراهيم جليل141242

28بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهيوا فؤاد فتاح206606

29بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهاوري صالحالدين زينل487012

ن صالح رمضان439060 30بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرريبي 

31بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكركالو نيازي طه486936

32بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرقاسم نوري قادر416632

33بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد مصطفن محمد177146

34بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرنةبةز ياس كريم514614

35بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرزانا عزيز صالح439979

36بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرسعد صابر شكور416501

37بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد محمد جالل416550

38بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا رحيم جبار514888

39بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد لطيف نامق439631

40بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكردريا كامران واحد415771

41بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرشوان كريم محمد293896

42بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرشيفان عدنان شكور282691

43بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرارام محمد محمدصالح439526

44بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهلو حميد محمد438471

45بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرساهر خالد شهاب514917

46بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد عبدالكريم شكور177349

47بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد طاهي  حسن439359

ن رحيم174737 كو امي  48بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرشي 

49بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهاوار اسماعيل رشيد165548

50بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكررةهيل احمد ناصح544540

51بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهوشيار سليمان مصطفن282744

52بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرامانج ياس كريم150860

53بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد عمر احمد486915

54بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراريان حامد خضن292375

55بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرزانا نوري عبدالكريم206347

56بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد عبدالرحمن طالب206194

57بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرقانع احمد مصطفن244621

58بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرعلي توفيق احمد439018

ن293980 59بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرفهمي محمدصالح محمدامي 

60دبلومالشورجة11395كركوكذكرعلي محمد شكور415696

61دبلومالشورجة11395كركوكذكرفالح فيضاهلل كريم206029

62دبلومالشورجة11395كركوكذكردلشاد سامان احمد416646

 علي440025
ن 63دبلومالشورجة11395كركوكذكرعبدالرحمن حسي 

64دبلومالشورجة11395كركوكذكرارام بهرام سعيد206653

ن439105 وان حسي  65دبلومالشورجة11395كركوكذكرره وند سي 

66دبلومالشورجة11395كركوكذكرعصام حسن محمدكريم514365

67دبلومالشورجة11395كركوكذكربافيل رمضان صالح486944

زاد طاهر حسن206172 68دبلومالشورجة11395كركوكذكرشي 

69دبلومالشورجة11395كركوكذكراحمد حسن محمد416370

70دبلومالشورجة11395كركوكذكروريا عبدهللا محمد150131

71دبلومالشورجة11395كركوكذكرنجات محمد محىالدين206274

72دبلومالشورجة11395كركوكذكرساالر محمد حبيب151743

73دبلومالشورجة11395كركوكذكرهيمن جالل محمد206415



ن440063 74دبلومالشورجة11395كركوكذكركامران حسن امي 

ن149955 وان علي امي  75دبلومالشورجة11395كركوكذكرشي 

76دبلومالشورجة11395كركوكذكرجاالك جالل زينل415653

77دبلومالشورجة11395كركوكذكرمريوان عبدالرحيم كريم416264

78دبلومالشورجة11395كركوكذكرقانع جالل محمد415955

79دبلومالشورجة11395كركوكذكرنهاد محمد شكور151825

80دبلومالشورجة11395كركوكذكرعمران رمضان عزيز487032

81دبلومالشورجة11395كركوكذكردلشاد نجم الدين محمد400070

82دبلومالشورجة11395كركوكذكرروكان فخرالدين عبدالرحمان205918

 محمد علي206369
ن 83دبلومالشورجة11395كركوكذكرياسي 

84دبلومالشورجة11395كركوكذكريوسف جبار محيالدين206035

85دبلومالشورجة11395كركوكذكرصمد محمد سليمان150564

86دبلومالشورجة11395كركوكذكرنمي  سمي  عبدهللا439005

87دبلومالشورجة11395كركوكذكربارزان احمد حميد399916

ن محمد296101 88دبلومالشورجة11395كركوكذكركامران محمدامي 

89دبلومالشورجة11395كركوكذكرجمال مجيد محمد151208

90دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد عبدالقادر خداكرم151652

91دبلومالشورجة11395كركوكذكرفاروق رفيق سعيد439109

92دبلومالشورجة11395كركوكذكرعبدالوهاب احمد محمد153070

93دبلومالشورجة11395كركوكذكريونس رشدي شكر294644

94دبلومالشورجة11395كركوكذكراحمد جبار محمد438438

95دبلومالشورجة11395كركوكذكرهردي محمد احمد415820

96دبلومالشورجة11395كركوكذكرشهاب احمد رشيد206287

97دبلومالشورجة11395كركوكذكرمراد جعفر قادر206389

98دبلومالشورجة11395كركوكذكررةنجدةر قاسم فايق415625

99دبلومالشورجة11395كركوكذكرتوانا طه حسن416492

100دبلومالشورجة11395كركوكذكرشهاب احمد مصطفن178804

ن152852 101دبلومالشورجة11395كركوكذكركرميان قادر حسي 

102دبلومالشورجة11395كركوكذكرشفان محمد ابراهيم416155

103دبلومالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا فؤاد محمد153048

104دبلومالشورجة11395كركوكذكراحمد محمد فتاح440131

105دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد قاسم ستار487751

وان محمد فاتح149965 106دبلومالشورجة11395كركوكذكرشي 

107دبلومالشورجة11395كركوكذكرجيا نامق محمد399878

108إعداديةالشورجة11395كركوكذكرصادق جعفر احمد206491

109إعداديةالشورجة11395كركوكذكررزكار رضا علي402847

ن487016 110إعداديةالشورجة11395كركوكذكريوسف فاتح امي 

111إعداديةالشورجة11395كركوكذكرنهاد شوكت كريم152015

112إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهوشمن ابراهيم جبار439768

113إعداديةالشورجة11395كركوكذكرداركو كاكةرش محيالدين461378

1ماجستي الشورجة11395كركوكذكرادريس محمد نوري416640

2ماجستي الشورجة11395كركوكذكراكو صابر كاكي294711

3ماجستي الشورجة11395كركوكذكركاوة عثمان محمد206024

4ماجستي الشورجة11395كركوكذكرهيوا طاهر صالح206673

5بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهونر مجيد عثمان206305

6بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهاوكار محمد هدايت440231

ن293351 7بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرسامي محمدصالح محمدامي 



8بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكردةرباز محمود خورشيد486985

9بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرريباز احمد محمد439270

10بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد حكيم خلف206586

ن159674 11بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرره نج ابراهيم حسي 

12بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهيمن نوري علي150519

13بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد وليد خالد293452

14بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراري حبيب محمد487083

15بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد يوسف محمد487962

16بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد كاوة محمد439601

17بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكررنجة عبدالباسط قادر440237

ن294671 18بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربشتوان عبدالكريم حسي 

19بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرعبدالقدوس محمد عبدهللا244593

20بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا رمضان احمد439290

21بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرئاوارة جمعة احمد514770

يف206556 22بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد عادل رسر

23بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكررنج برهان حسن206165

24بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرزهي  عمر محمد206147

25بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرزيرهك عادل رؤوف206500

26بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهزير محمد حسيب440162

27بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكريوسف عزيز بابا152998

28بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكركوران عبدالخالق محمد152103

29بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد عمر علي152582

30بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكركوران شهاب احمد177523

31بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرزانا لطيف رحيم282325

32بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرريبوار محمد احمد151267

33بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرلقمان عمر فرج206364

34بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربريار ساالر احمد152026

35بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراري صالحالدين عباس165794

ي سامان عبدالرزاق416313
36بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرشينن

37بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراريان برهان صالح151953

38بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرشاهو صابر كاكي294733

ن152966 ن مجيد حسي  39بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرريبي 

ن صالحالدين عباس152115 40بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرحسي 

41بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد عزيز نوري150078

42بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرعلي عبدالجبار عبدهللا415674

43بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربروا حسن علي294139

44بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرزانا يوسف كريم415946

45بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهةوراز محمد فاتح151385

46بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهاوري جالل غفور206246

47بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهاوكار فخرالدين نوري438454

ن رمضان439393 48بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربشتيوان امي 

49بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمؤيد اسعد غائب294344

50بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهردي كامل حميد206095

51بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد محمد صالح152054

52بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد علي قادر232403

53بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهوشيار اكير عمر282045

54بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرامانج عزالدين عبدالكريم487004



ن محمد206178 55بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد حسي 

56بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد غازي محمد206409

57بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهيوا ابراهيم احمد294211

58بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمنصور عبدالكريم عبدهللا152602

59بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربريار حكيم رحيم486911

60بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمسعود جبار رحيم151881

ن رمضان282402 61بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرسلمان امي 

62بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربرهم حسن سيدة439038

63بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرنوزاد شهاب احمد295237

ن440212 64بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرعلي رشيد حسي 

65بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد مجيد سعيد487037

66بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكركوران كريم عبدالرحمن150505

67بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرزانا محمد نجم152904

68بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد عبدالوهاب نجمالدين151246

69بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراوات نعمان حميد293849

70بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربريار عادل كامل149975

71بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربيستون نريمان محمد416434

72بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرساريز غريب حمة514966

73بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكررامان علي محمد439143

ن محمود كاكالن165529 مي  74بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكررسر

75بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد ابوبكر مجيد439692

76بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد اسعد كرم416521

77بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرصباح محمدنوري ابراهيم206561

78بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكردياري فرمان حسن282783

79بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد عثمان محمد206017

80بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد جهاد جبار206612

81بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكررهيل عبدالخالق عبدهللا150963

82بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد علي رحيم296111

83بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكررنج محمود مجيد206424

84بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرصالح نجمالدين حمة294189

85بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكركوسار رسدار اسماعيل439320

86بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهونر عبدالخالق خالد416422

87بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرسوران زعيم احمد151118

88بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرخالد جعفر احمد206631

89بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرسةركةش ماشاءهللا عثمان416567

ن486941 90بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرجومان عمر محمدامي 

91بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرسوران عبدهللا محمد159162

92بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد كامران محمد205980

93بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكردريا صالح عزيز150371

94بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهيوا خلف محمد514898

وان مجيد عبدالرحمن152361 95بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرشي 

96بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد ازاد رحمان177651

97بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهوزان محمد فاتح282305

98بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرعماد جالل يادكار440097

ن محمدغريب416594 99بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرايوب حسي 

100بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكركوران لقمان خورشيد165830

101بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكردانا ساالر عبدهللا439375



102بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرعلي قادر محمدالو461534

ن حسن461655 103بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهوراز حسي 

104بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرنياز ياس كريم177679

105بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكركاوة توفيق احمد415711

106بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراياد عبدول محمد152682

107بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرشاهو نوزاد عبدالقادر400015

108بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرداستان جهاد علي150067

109بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكركوران نورالدين سعيد416376

110دبلومالشورجة11395كركوكذكرهةلمةت محمد شكور150992

111دبلومالشورجة11395كركوكذكراسو كريم عبدالرحمن206267

112دبلومالشورجة11395كركوكذكرديرين محمد كريم282530

113دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد حيدر محمد152223

114دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد جالل غفور282964

115دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد غازي نوري439792

116دبلومالشورجة11395كركوكذكرشاخوان عزيز رسول153151

ن151780 117دبلومالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا محمد امي 

118دبلومالشورجة11395كركوكذكرهيوا شهاب محمد415918

ن عزالدين عبدالكريم150458 119دبلومالشورجة11395كركوكذكربةلي 

120دبلومالشورجة11395كركوكذكراحمد فخرالدين داود487019

121دبلومالشورجة11395كركوكذكراحمد جالل محمد151358

122دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد شامل احمد206635

ن416199 ن حسي  123دبلومالشورجة11395كركوكذكرسيامند تحسي 

124دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد اسماعيل صابر206298

125دبلومالشورجة11395كركوكذكرحاتم كريم نامق206186

126دبلومالشورجة11395كركوكذكرهوراز صالح علي416178

127دبلومالشورجة11395كركوكذكردةريا محمود خورشيد439284

128دبلومالشورجة11395كركوكذكراري جمعة شفيق206460

129دبلومالشورجة11395كركوكذكراحمد طالب عبدالكريم206394

130دبلومالشورجة11395كركوكذكرهلكوت حسن حمة438341

131دبلومالشورجة11395كركوكذكرفالح حسن محمد206383

132دبلومالشورجة11395كركوكذكرهيدي محمد سعدهللا399567

 علي440147
ن 133دبلومالشورجة11395كركوكذكرايوب حسي 

134دبلومالشورجة11395كركوكذكرنهاد صالح عزيز152559

135دبلومالشورجة11395كركوكذكرريباز عبدالرحيم محمد486996

136دبلومالشورجة11395كركوكذكريادكار رمضان احمد152246

ن برهان محسن486942 137دبلومالشورجة11395كركوكذكرنير

138دبلومالشورجة11395كركوكذكررامي قاسم ستار486921

ن اسماعيل احمد205961 139دبلومالشورجة11395كركوكذكرريبي 

140دبلومالشورجة11395كركوكذكرسامان فاتح رضا206210

141دبلومالشورجة11395كركوكذكربيستون عبدالسالم عثمان487100

142دبلومالشورجة11395كركوكذكركوران عبدهللا سعدهللا152932

143دبلومالشورجة11395كركوكذكرهلو جالل يادكار439555

144دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد فاروق محمد282913

145دبلومالشورجة11395كركوكذكررنجدر نوزاد عثمان416507

146دبلومالشورجة11395كركوكذكربيباك هاوري عبدهللا206313

147دبلومالشورجة11395كركوكذكرموس ستار ابراهيم439331

 علي206539
ن 148دبلومالشورجة11395كركوكذكرمجيد حسي 



149دبلومالشورجة11395كركوكذكرهاوري اسعد سعدهللا544542

150دبلومالشورجة11395كركوكذكرهاوكار صالح عزيز206155

151دبلومالشورجة11395كركوكذكردريد ئاسو حسن439679

152دبلومالشورجة11395كركوكذكررسدار عبدالسالم عثمان487108

ن486978 153دبلومالشورجة11395كركوكذكررنجة جالل محمدامي 

154دبلومالشورجة11395كركوكذكرملكو محمدغريب صالح151300

155دبلومالشورجة11395كركوكذكركامران حميد رشيد486931

156دبلومالشورجة11395كركوكذكرابراهيم محمد عزيز206420

157دبلومالشورجة11395كركوكذكرمهند لطيف نامق206228

 علي295320
ن 158دبلومالشورجة11395كركوكذكرعلي حسي 

159دبلومالشورجة11395كركوكذكرزانا عثمان احمد152004

160دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد لطيف نامق206049

161دبلومالشورجة11395كركوكذكركاروان لقمان خورشيد206692

162دبلومالشورجة11395كركوكذكرجيا ماشاءهللا عثمان440028

163دبلومالشورجة11395كركوكذكرعلي حكيم نامق439192

ائيل حسن151432 164دبلومالشورجة11395كركوكذكرهيمن جير

165دبلومالشورجة11395كركوكذكركيالن جالل محمدصالح295218

166دبلومالشورجة11395كركوكذكرزيالن كنعان كريم439812

167دبلومالشورجة11395كركوكذكرشيفان محمد شوكت293908

ن كيخرسو439458 168دبلومالشورجة11395كركوكذكربزدار حسي 

169دبلومالشورجة11395كركوكذكرسوران فاتح رضا206327

ن461479 170دبلومالشورجة11395كركوكذكرهاوري عزالدين حسي 

وان علي محمد151224 171دبلومالشورجة11395كركوكذكرشي 

172دبلومالشورجة11395كركوكذكرشهاب احمد اورحمان439593

173دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد ستار كريم399704

174دبلومالشورجة11395كركوكذكرشاهو محمد عبالرحمن439738

175دبلومالشورجة11395كركوكذكرديار خورشيد احمد439368

176دبلومالشورجة11395كركوكذكريادكار توفيق احمد440039

177دبلومالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا كمال عبدل487086

178دبلومالشورجة11395كركوكذكركارزان خواكرم نجم294806

ش صباح قادر486989 179دبلومالشورجة11395كركوكذكرهي 

180دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد بكر خورشيد439961

181دبلومالشورجة11395كركوكذكرمرتصن جالل جمال416455

182دبلومالشورجة11395كركوكذكربابان سامي نوري151794

183دبلومالشورجة11395كركوكذكرزيروان محمد حسن206262

يف151836 184دبلومالشورجة11395كركوكذكرهةريم نوزاد رسر

185دبلومالشورجة11395كركوكذكرمحمد مردان عرب206466

186دبلومالشورجة11395كركوكذكرشاهو فاروق احمد159467

187إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد محمد شاكر159530

188إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد نجمالدين حسن439427

189إعداديةالشورجة11395كركوكذكرديالن ناظم نامق282035

190إعداديةالشورجة11395كركوكذكرايوب نجمادين عزالدين293883

191إعداديةالشورجة11395كركوكذكراشن  محمد شكور486975

192إعداديةالشورجة11395كركوكذكرريزدار دلشاد عثمان150878

193إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدالسالم محيالدين نجم150390

194إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمصطفن نجدت عبدالواحد153132

ن461473 195إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد عزالدين حسي 



196إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدالرحمن محمد عبدالرحمن439781

197إعداديةالشورجة11395كركوكذكرره ها فريدون علي206072

198إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا ازاد عبدالعزيز416248

199إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد عبدالخالق محمد175954

200إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهه وراز محمد طاهر295192

201إعداديةالشورجة11395كركوكذكرروز نورالدين سليمان293810

202إعداديةالشورجة11395كركوكذكرحيدر شكور محمد174892

203إعداديةالشورجة11395كركوكذكريوسف عمران رمضان150191

204إعداديةالشورجة11395كركوكذكرره نج حيدر محمد487837

205إعداديةالشورجة11395كركوكذكرسامان محمد سليمان176104

206إعداديةالشورجة11395كركوكذكرادم محمد غريب159362

207إعداديةالشورجة11395كركوكذكرشايوان اراز قادر150979

208إعداديةالشورجة11395كركوكذكركابان عبدهللا محمدخورشيد416149

209إعداديةالشورجة11395كركوكذكرديرين جبار عزيز461731

210إعداديةالشورجة11395كركوكذكرره وز محمد رفيق295282

211إعداديةالشورجة11395كركوكذكرايوب عبدالكريم شكور439991

212إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمراد لقمان حكيم399612

وان نامق487035 213إعداديةالشورجة11395كركوكذكرتوانا شي 

214إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمهيمن فهاد محمد159212

215إعداديةالشورجة11395كركوكذكرباسم لقمان حسن439117

216إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد كامل احمد514586

217إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد غازي احمد461403

218إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهةريم غريب حمة514979

219إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد ستار غريب544527

220إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمهدي محمد لطيف399770

221إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد عماد صمد282226

222إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمصطفن سعاد شكر487638

223إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد نهاد محمد165784

زاد عبدهللا487072 224إعداديةالشورجة11395كركوكذكرشيفان شي 

225إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد قادر عودل151695

226إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعمر اياد عبدالواحد153112

227إعداديةالشورجة11395كركوكذكرجنيد ئاسو حسن439903

228إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد نجمالدين مجيد486952

229إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد خليل ابراهيم416291

230إعداديةالشورجة11395كركوكذكريوسف محمد عبدل206598

231إعداديةالشورجة11395كركوكذكرطه فؤاد عبدهللا514925

232إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد كامل حميد282430

233إعداديةالشورجة11395كركوكذكردابان طه حميد159444

234إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد فخرالدين نوري461810

235إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد ناصح عبدالعزيز178700

236إعداديةالشورجة11395كركوكذكراليا موس جهاد461619

237إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد عبدالباسط قادر152304

238إعداديةالشورجة11395كركوكذكراسو شالل صابر544537

239إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد جالل جبار487867

240إعداديةالشورجة11395كركوكذكروريا احمد عبدل205975

241إعداديةالشورجة11395كركوكذكرئاسو فاتح عبدهللا175558

ن حسن294233 242إعداديةالشورجة11395كركوكذكردانا الجي 



243إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد عزالدين سعيد415803

وان نوري206318 244إعداديةالشورجة11395كركوكذكررامي سي 

ي نظام عزيز438390
245إعداديةالشورجة11395كركوكذكردوسن 

246إعداديةالشورجة11395كركوكذكرخليل ولي محمد438350

247إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدالمطلب بهجت احمد486981

248إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمصطفن هادي صالح206337

249إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمصطفن خالد نضالدين486897

250إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا ازاد خورشيد175128

251إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد جهاد عل159399

252إعداديةالشورجة11395كركوكذكراسو مردان رحمن177446

253إعداديةالشورجة11395كركوكذكراسو سعدهللا سليمان487062

ن محمد293567 254إعداديةالشورجة11395كركوكذكركاوه محمدامي 

255إعداديةالشورجة11395كركوكذكرسامان نضالدين مجيد165522

256إعداديةالشورجة11395كركوكذكررسمد ستار عثمان487077

257إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمصطفن نجاة محمد293993

258إعداديةالشورجة11395كركوكذكرايمن احسان احمد487044

 علي282541
ن 259إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدالصمد حسي 

260إعداديةالشورجة11395كركوكذكررمضان ساالر جالل282153

261إعداديةالشورجة11395كركوكذكرالوان ازاد عبدالرحمن461682

262إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا ابراهيم علي294065

 علي151978
ن 263إعداديةالشورجة11395كركوكذكراراز ياسي 

264إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد يوسف محمد461485

265إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد عبدالرحمن طالب439032

ن احمد487573 266إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد امي 

267إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد فرهاد علي461667

268إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد عبدهللا محمد461747

269إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا كمال احمد175092

ن عبدالكريم عمر487855 270إعداديةالشورجة11395كركوكذكركوبي 

271إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد عزالدين سعيد416587

272إعداديةالشورجة11395كركوكذكربرزان حساباهلل مجيد399738

273إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد احمد حسن416358

274إعداديةالشورجة11395كركوكذكرسالم فتحي عباس486951

زا صابر295112 275إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمسعود مي 

276إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد رفعت نجم165802

277إعداديةالشورجة11395كركوكذكرابراهيم عدنان محمود487914

278إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد شهاب احمد440249

279إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد واحد كريم439543

 علي439045
ن 280إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد تحسي 

281إعداديةالشورجة11395كركوكذكرر ه وا لقمان محمد514301

282إعداديةالشورجة11395كركوكذكرزانكو اياد كمال416321

283إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد هادي صالح293387

284إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعلي بهجت محمد294033

285إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد صباح كاكة416446

وان غازي محمدغريب399988 286إعداديةالشورجة11395كركوكذكرسي 

287إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد ساالر جالل282124

288إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد ولي مسعود399503

289إعداديةالشورجة11395كركوكذكرايوب كاوة محمد439053



ش اوات اورحمان488010 290إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهي 

ن خورشيد439926 291إعداديةالشورجة11395كركوكذكرطه ياسي 

292إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد روكان عاصي487972

293إعداديةالشورجة11395كركوكذكراميد اسعد غائب461860

294إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهونر نعمةهللا مجيد461675

295إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد علي محمدناصح518136

296إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهاوكار عمر خورشيد439918

297إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدالكريم جوهر مجيد487039

298إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد عصام احمد487567

299إعداديةالشورجة11395كركوكذكرزارا رفيق ابراهيم427354

300إعداديةالشورجة11395كركوكذكررامان ناظم نامق281976

301إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد عمر غفور206360

ن415497 زاد ياسي  302إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد شي 

303إعداديةالشورجة11395كركوكذكركوسار طه كريم151619

304إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد ستار جبار282199

يف293478 305إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد كاوة رسر

306إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد اميد علي487948

307إعداديةالشورجة11395كركوكذكرنجات علي قادر175055

308إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد شاكر احمد487684

309إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهه لويست دارا محمود514951

310إعداديةالشورجة11395كركوكذكرتوانا يوسف كريم438367

311إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهاوري رسكةوت علي399824

312إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمجيد ابوبكر مجيد177226

وان فرهاد مجيد178569 313إعداديةالشورجة11395كركوكذكرشي 

314إعداديةالشورجة11395كركوكذكركرمانج نجاة محمد416126

315إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد نوزاد احمد416218

316إعداديةالشورجة11395كركوكذكررهيل نوزاد عثمان152836

317إعداديةالشورجة11395كركوكذكرابراهيم بشتيوان قادر206201

318إعداديةالشورجة11395كركوكذكربرهان دارا محمد514232

319إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدالقادر رسدار عبدهللا461386

320إعداديةالشورجة11395كركوكذكراسامة عدنان شكور487802

321إعداديةالشورجة11395كركوكذكربروا زياد جهاد153104

322إعداديةالشورجة11395كركوكذكربة شدار ازاد عبدالرحمن461742

323إعداديةالشورجة11395كركوكذكرساالر عسكر اكير295395

324إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد صباح عبدهللا514414

325إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد عبدالسالم اسماعيل282667

326إعداديةالشورجة11395كركوكذكراياد زياد جهاد177503

327إعداديةالشورجة11395كركوكذكردانا غازي حسن165815

يف غالب415940 328إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد رسر

329إعداديةالشورجة11395كركوكذكرسجاد سعيد صالح390335

330إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد حسن محمدعلي488060

331إعداديةالشورجة11395كركوكذكرديار حويز نضالدين174951

332إعداديةالشورجة11395كركوكذكرفيصل غازي سعيد206546

333إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا عبدالحميد عبدالرحمن152723

ن175286 334إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهةلكورد عبدالكريم حسي 

ن487604 335إعداديةالشورجة11395كركوكذكربروا كاوة امي 

336إعداديةالشورجة11395كركوكذكررهند نورالدين سليمان293759



337إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعثمان عبدالسالم عثمان487103

338إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعبدهللا نجمالدين عبدهللا295478

وان محمد206160 339إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد سي 

340إعداديةالشورجة11395كركوكذكرادريس حميد محمد159268

وان طالب فتاح282096 341إعداديةالشورجة11395كركوكذكرشي 

342إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمود قاسم ستار487782

343إعداديةالشورجة11395كركوكذكرابراهيم داود عبدهللا439534

344إعداديةالشورجة11395كركوكذكرزينوار ازاد عبدالواحد399662

345إعداديةالشورجة11395كركوكذكرعلي محمد عبدالرحمن439705

346إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد ابراهيم علي206447

ي خليل معروف356993
347إعداديةالشورجة11395كركوكذكرشينن

348إعداديةالشورجة11395كركوكذكرديالن عماد حسن439384

349إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهاوري محمد رحيم487894

350إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد جهاد اسماعيل487634

351إعداديةالشورجة11395كركوكذكراحمد جمعة ميكائيل439549

352إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمحمد جمعة شفيق294039

353إعداديةالشورجة11395كركوكذكرهاوري عزيز نوري165826

يف151142 ن رسر 354بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرهيوا محمدامي 

355بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكررسدار ساالر احمد152062

356بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرعزالدين فارس محمد205929

357بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرمحمد غريب محمد177368

358بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكراحمد عبدالواحد مجيد282466

359بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكربختيار حميد محمد152627

 علي206524
ن ن حسي 

360بكالوريوسالشورجة11395كركوكذكرليين

361دبلومالشورجة11395كركوكذكرصباح ناصح محمد282171

362دبلومالشورجة11395كركوكذكرعامر احمد محمد282352

363دبلومالشورجة11395كركوكذكرسامان احمد معروف439299

364دبلومالشورجة11395كركوكذكرفرهاد عبدالخالق احمد177561

ف الدين عبدهللا محمد416344 365دبلومالشورجة11395كركوكذكررسر

366دبلومالشورجة11395كركوكذكردلي  خلف محمدعلي152892

367دبلومالشورجة11395كركوكذكرفخرالدين نوري رضا438448

368إعداديةالشورجة11395كركوكذكرنجمالدين بشي  محمد439166

369إعداديةالشورجة11395كركوكذكرمقداد عبدالعزيز محمد416335

370إعداديةالشورجة11395كركوكذكركالويز حسن محمد416546

371إعداديةالشورجة11395كركوكذكرابراهيم علي مجيد294004

1ماجستي الشورجة11395كركوكأننىنيان نضالدين عبدالرحمن206234

ة رحيم كريم281988 2بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىامي 

ن439399 3بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسهام عمر امي 

4بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىخندة ابوبكر صديق295153

5بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىحبيبة محمد بكر439414

ى علي جبار152775
6بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىبرسر

ن206475 7بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىروناك محمدصالح محمدامي 

الهام ولي محمد282179
8بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

9بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىنزيرة محمد باولة416390

10بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهةوار عدنان محمود206623

11بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهه يسن رحيم كاكالن293657

12بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىساهرة محمد نجم عبدهللا281919



شادمان اسماعيل علي439082
13بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

14بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىايهان محمد صديق206443

15بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسعادت عبدالوهاب نجمالدين151453

16بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسندس حامد خضن282776

17بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىتابان نوري احمد152545

18بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىدلكش لطيف رؤوف415898

19بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىعائشة محمد احمد150171

20بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىزيان محمود احمد486992

 علي262166
ن 21بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىنشتيمان امي 

22بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشويو محمد احمد177385

23بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىزينو غازي سعيد438398

24بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىجاوروان عزالدين بهاءالدين293822

25بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىزيان صابر عبدالقادر292331

جاوروان علي صديق282609
26بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

ن206254 27دبلومالشورجة11395كركوكأننىسهام حمة امي 

28دبلومالشورجة11395كركوكأننىسوسن عمر صابر461602

29دبلومالشورجة11395كركوكأننىسهيلة محمود عزيز416413

30دبلومالشورجة11395كركوكأننىسوزان صابر احمد438986

31دبلومالشورجة11395كركوكأننىسوراب شكر كريم514742

32دبلومالشورجة11395كركوكأننىئاوات صابر احمد438995

33دبلومالشورجة11395كركوكأننىشنو صابر محمد416208

34دبلومالشورجة11395كركوكأننىزيان حمة رش محمد صالح294288

35دبلومالشورجة11395كركوكأننىبيان لطيف رحمان149991

ن514974 36دبلومالشورجة11395كركوكأننىلمعية عبدهللا حمدامي 

37دبلومالشورجة11395كركوكأننىكه زال صابر احمد438999

ن292338 38دبلومالشورجة11395كركوكأننىروزان هيوا امي 

39دبلومالشورجة11395كركوكأننىبةريفان ماشاءهللا عثمان440260

40دبلومالشورجة11395كركوكأننىامدخان محمد عبدهللا205911

ن152989 41دبلومالشورجة11395كركوكأننىئافان عبدالقادر امي 

جاوان علي عبدالرحمن244617
42دبلومالشورجة11395كركوكأننى

ن159701 43دبلومالشورجة11395كركوكأننىبيالنة قادر حسي 

44دبلومالشورجة11395كركوكأننىسازان محمد فاتح282711

ن رحيم151610 45دبلومالشورجة11395كركوكأننىبخشان امي 

46دبلومالشورجة11395كركوكأننىشنكه عثمان سليمان439073

47دبلومالشورجة11395كركوكأننىبةيمان جوهر ابرهيم416274

48دبلومالشورجة11395كركوكأننىقمري نجمالدين محمد177021

49دبلومالشورجة11395كركوكأننىسوالف طه محمد175337

50دبلومالشورجة11395كركوكأننىشوخان سعود محمدرشيد491600

51إعداديةالشورجة11395كركوكأننىفائزة محمدرشيد صالح461628

52إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسلوى لطيف ولي440103

ن رشيد159413 53إعداديةالشورجة11395كركوكأننىبرزين امي 

54إعداديةالشورجة11395كركوكأننىبيخال محمد اسماعيل281812

55إعداديةالشورجة11395كركوكأننىقشنك حردان حسن152947

56إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاشواق حميد شكور206331

ين عبدالكريم محمد151404 57إعداديةالشورجة11395كركوكأننىرسر

1ماجستي الشورجة11395كركوكأننىايالف محمد شاكر159587

2بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشنو محمد شكر514286



3بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىتريفة محمد عزيز152153

4بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسوزان محمود مجيد159719

5بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىمهابات محمد جبار206402

6بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسارة عبدالكريم شكور439946

ن توفيق150535 7بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىفاطمة ياسي 

كو عثمان206645 8بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسارا شي 

9بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىكتنار عبيد اسماعيل177698

10بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىروكش طارق خليل439159

فينك علي ولي178776
11بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

12بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسارة لقمان عباس150122

13بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىنهايت رحيم كريم294885

14بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسوران عثمان محمدرشيد486917

ائيل حسن151555 15بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىبسمة جير

ين حساباهلل مجيد415931 16بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشي 

17بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىيرسى علي جبار152792

18بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىماردين مجيد فتاح150546

19بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهوري جعوز قادر440183

ن399545 20بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىجرا عيس محمدامي 

ن292304 21بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىتافان حسن حسي 

22بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىكوردستان محمد احمد150151

23بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىزيار ازاد عبدالرحمن440203

24بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهدى خالد نضالدين486890

25بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىيرسى محمد سليمان294261

26بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىبيمان عدنان صابر150348

27بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىالنو ظاهر طاهر440116

روزان جهاد علي150055
28بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

29بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىجاوه روان يوسف عبدهللا514909

زاد حميد439256 30بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشةيدا شي 

ن439130 31بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىمروة قادر حسي 

زاد طاهي 282804 32بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىئاالن شي 

ن295264 33بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىخندة هيوا امي 

34بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىكوجر مكائيل حسن205943

35بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىلوالن غفار فرج487065

36بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىزريان فخرالدين عبدالرحمان439530

37بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىلنجة احمد حسن206661

38بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىروبار مطار جبار282677

39بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىرووبار ظاهر طاهر440123

40بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسناء محمد عزيز152132

بيمان علي محمد488219
41بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

ن محمد فريق439761 42بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىبه يفي 

خيالن عثمان محمدعلي440056
43بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

44بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىدرون دلشاد سعيد487609

ين محمد حسن151769 45بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشي 

46بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىبيان رحيم فرج544538

دةريا برزان علي440090
47بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

48بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىايفان مهدي رضا438480

ى دلشاد محمد491607 49بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىبرسر



50بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىدلخواز هدايت حكمت439833

ن عصام احمد512996 51بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشهي 

52بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىفاالن لقمان عباس150100

 علي152661
ن 53بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىنيان حسي 

54بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشهال محمد ظاهر206376

و عادل عزالدين151286 55بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهي 

56بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسناريا اسعد غائب294268

ف عبدهللا486904 57بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشوخان ارسر

58بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىالنة نوزاد احمد415706

59بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهونيار ازاد عبدالواحد415962

ي صابر كاكي294692 جونر
60بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

و عبدالوهاب نجمالدين151256 61بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهي 

62بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىبهار عاصي علي151710

63بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىبيكرد عبدالخالق محمد152087

 علي رشيد295458
ن 64بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىرنكي 

65بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىلطيفة صديق محمد205940

66بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسوما اسعد صابر294243

67بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىرسوة جمعة خليل294145

68بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىليمو محمد احمد151186

69بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىكواللة سعدهللا عبدهللا151672

70بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىجرو محمد كريم153091

71بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىايالف دلشاد رمضان282794

ن كنعان سليم440219 72بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىدلفي 

ن77030 73بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىخيال صابر حسي 

74بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىنهلة محمد شكور150141

سالر محمد علي206114
75بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

76بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشوخان عباس علي150947

77بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسوما محمود مجيد152814

78بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىروشنا ابوبكر صديق295255

ده رون اراز علي205999
79بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

80بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىايمان دلشاد عثمان488000

وان عبدالرحمن487615 81بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىديدار سي 

82بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىجيا بهجت محمد399960

ن رمضان282368 83بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىنيشتيمان امي 

84بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىنرسين عثمان عارف206431

85بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىريزين حسن محمد149947

يف150485 86بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسارة قادر رسر

87بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىفاطمة جالل محمد151642

88بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىتبارك خميس جوير487096

89بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىجوانة محمد حسن151757

90بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىشينن احمد حمد514946

91بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهاوناز محمد عبدالجبار152290

92بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىجيمن مجيد حميد415833

93بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىديكان يونس نجمالدين416476

94بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىايرس كاوه محمد415666

95بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىايمان عدنان جوه439671

ديكان سامي نوري151813
96بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى



97بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىماردين عبيد محمد416383

98بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىئاواز مجيد سعيد177263

ن محمد206626 99بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسكاال حسي 

 علي206528
ن 100بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىجنار حسي 

101بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىئارزو رمضان احمد205934

102بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهةاللة جمال طيب282012

103بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىدياري ستار سيدة153027

104بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىزين لقمان احمد180178

105بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىئه زين اوات رحيم439893

106بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىزيالن غفار فرج487050

107بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىنرسين حسن محمد440140

108بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىسلوى رحيم كريم294961

 علي151563
ن 109بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىزينب حسي 

110بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىخندة صالح فتحاهلل152278

111بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىالنة كاكل محمود439183

112بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىمريم ميكائيل حسن205950

113بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهاوزين جهانكي  رمضان282771

114بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىفردوس رسكوت رشيد393132

115بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىاريان رحمان رضا416238

ي ازاد علي206122
116بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىراسن 

117بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىاسماء خالد نضالدين486946

سارة احمد علي152041
118بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

119بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهونيار حكيم رحيم416228

ن152615 120بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىرسوة قادر حسي 

121بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىدنيا نجم الدين محمد439817

122بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىايمان يحن  حميد150214

نورة ولي محيالدين152208
123بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننى

124بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىجرو عبدالوهاب نجمالدين151234

125بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىزيان طه عبدالقادر282579

روياك صالح علي294366
126دبلومالشورجة11395كركوكأننى

127دبلومالشورجة11395كركوكأننىجاوروان رمضان قادر206684

128دبلومالشورجة11395كركوكأننىبرزين عبدالخالق عبدهللا486926

ن439951 129دبلومالشورجة11395كركوكأننىتريفة احمد امي 

130دبلومالشورجة11395كركوكأننىاسيا صباح محمد439659

131دبلومالشورجة11395كركوكأننىهاوسي صالحالدين زينل415749

132دبلومالشورجة11395كركوكأننىزينو صدام عمر416141

133دبلومالشورجة11395كركوكأننىديمن عثمان محمد486893

134دبلومالشورجة11395كركوكأننىفاطمة جالل محمد206550

135دبلومالشورجة11395كركوكأننىدلكش محمد شكور438334

ي كاروان محيالدين439474
136دبلومالشورجة11395كركوكأننىدشنن

137دبلومالشورجة11395كركوكأننىجيهان جمال جالل439668

138دبلومالشورجة11395كركوكأننىدنيا فاخر جبار177185

139دبلومالشورجة11395كركوكأننىسيوة جوهر صابر514856

ن514938 140دبلومالشورجة11395كركوكأننىهوار قادر امي 

141دبلومالشورجة11395كركوكأننىغالية محمود سعيد486924

142دبلومالشورجة11395كركوكأننىبانة نجمالدين احمد294251

 علي رشيد295300
ن 143دبلومالشورجة11395كركوكأننىغمكي 



144دبلومالشورجة11395كركوكأننىكونا نجم الدين توفيق175629

145دبلومالشورجة11395كركوكأننىمديحة حسن كاكةاحمد152071

146دبلومالشورجة11395كركوكأننىداليا صباح توفيق440020

نة ركز حسن علي294106
147دبلومالشورجة11395كركوكأننى

ن صالح رشيد439498 148دبلومالشورجة11395كركوكأننىهرسي 

كنار حميد علي415685
149دبلومالشورجة11395كركوكأننى

150دبلومالشورجة11395كركوكأننىشادية قهرمان كرم439466

151دبلومالشورجة11395كركوكأننىجيا جالل غفور206240

152دبلومالشورجة11395كركوكأننىهةوراز محمد عبدالجبار439880

153دبلومالشورجة11395كركوكأننىهنار موجود محمد151197

154دبلومالشورجة11395كركوكأننىهاوزين محمد عبدالجبار439888

155دبلومالشورجة11395كركوكأننىتانيا جوهر احمد151937

156دبلومالشورجة11395كركوكأننىاخي  احمد عمر487000

157دبلومالشورجة11395كركوكأننىدنيا عبدالسالم اسماعيل206107

158دبلومالشورجة11395كركوكأننىبهار موجود محمد461705

ن439315 بيان علي حمةامي 
159دبلومالشورجة11395كركوكأننى

160دبلومالشورجة11395كركوكأننىسارا محمد فاتح282265

161دبلومالشورجة11395كركوكأننىسهام حمد محمد439204

162دبلومالشورجة11395كركوكأننىرسوة توفيق احمد439687

163دبلومالشورجة11395كركوكأننىريناس ناظم محمد486963

ن جبار439150 164دبلومالشورجة11395كركوكأننىروشنا محمدامي 

165دبلومالشورجة11395كركوكأننىدةريا كاروان محيالدين439484

166دبلومالشورجة11395كركوكأننىساكار صمد محمد282247

167دبلومالشورجة11395كركوكأننىتروسكة بختيار رحمان439647

168دبلومالشورجة11395كركوكأننىدلنيا محمد حسيب439336

169دبلومالشورجة11395كركوكأننىدةرون اكرم عمر416301

ن461426 170دبلومالشورجة11395كركوكأننىازرة عيس محمدامي 

ن بختيار جميل206620 171إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسولي 

172إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاية نجم الدين بشي 461640

173إعداديةالشورجة11395كركوكأننىرسوشت حميد خضن150090

174إعداديةالشورجة11395كركوكأننىداليا دلشاد سعيد158853

175إعداديةالشورجة11395كركوكأننىديانا بختيار رحمن461490

176إعداديةالشورجة11395كركوكأننىارساء دلشاد عبدهللا400098

177إعداديةالشورجة11395كركوكأننىخندة مجيد عبدالرحمن152367

178إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسوالف عبدهللا لطيف295015

179إعداديةالشورجة11395كركوكأننىميديا محمد جبار296153

ن159064 180إعداديةالشورجة11395كركوكأننىدةريا احمد حسي 

181إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاية محمد جمال461838

وان نوري293328 182إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسمر سي 

183إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسوما نجمالدين توفيق175761

184إعداديةالشورجة11395كركوكأننىميديا رفعت خورشيد514876

185إعداديةالشورجة11395كركوكأننىارساء ولي جبار151178

186إعداديةالشورجة11395كركوكأننىروند فرهاد فيضاهلل461567

187إعداديةالشورجة11395كركوكأننىهةاللة سعدهللا عبدهللا165821

188إعداديةالشورجة11395كركوكأننىشبول نوزاد عبدالقادر487874

ن282734 189إعداديةالشورجة11395كركوكأننىخهالت رشيد حسي 

ن محمد فريق461411 190إعداديةالشورجة11395كركوكأننىكه شبي 



191إعداديةالشورجة11395كركوكأننىهدى جمعة عبدهللا206351

بيكرد حسن علي461459
192إعداديةالشورجة11395كركوكأننى

193إعداديةالشورجة11395كركوكأننىفاطمة نهاد شكر461758

194إعداديةالشورجة11395كركوكأننىالنا اسعد احمد151581

195إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسوزي نظام عزيز461847

ي سيف الدين محمد178730
196إعداديةالشورجة11395كركوكأننىخوسر

197إعداديةالشورجة11395كركوكأننىفاطمة لطيف نامق282709

198إعداديةالشورجة11395كركوكأننىجرو ابوبكر حسن415584

199إعداديةالشورجة11395كركوكأننىايمان نجم الدين بشي 461649

ن461875 200إعداديةالشورجة11395كركوكأننىبري احمد محمدامي 

201إعداديةالشورجة11395كركوكأننىايالف محمد نجم159503

202إعداديةالشورجة11395كركوكأننىنور محمد حسن282214

203إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسندس قابيل حسن293873

204إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسندس قحطان يوسف487024

205إعداديةالشورجة11395كركوكأننىمريم صادق جعفر293962

اسماء محمد علي415725
206إعداديةالشورجة11395كركوكأننى

207إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسوما محمد عبدالرحمن178664

208إعداديةالشورجة11395كركوكأننىايمان محمد نجم152915

209إعداديةالشورجة11395كركوكأننىشايان محمد لطيف486993

 علي عبدالرحمن177873
ن 210إعداديةالشورجة11395كركوكأننىكشبي 

211إعداديةالشورجة11395كركوكأننىلةنيا موس جهاد439200

212إعداديةالشورجة11395كركوكأننىشيماء جالل غفور283004

213إعداديةالشورجة11395كركوكأننىشيما برهان فرج159635

214إعداديةالشورجة11395كركوكأننىكوثر محمد حسن294218

215إعداديةالشورجة11395كركوكأننىده شنن يوسف محمد294087

216إعداديةالشورجة11395كركوكأننىازين محمد محمود487966

217إعداديةالشورجة11395كركوكأننىزينب كمال جالل439175

218إعداديةالشورجة11395كركوكأننىريان حسن عبدهللا487058

219إعداديةالشورجة11395كركوكأننىفاطمة عثمان محمد461752

ن محمد416404 220إعداديةالشورجة11395كركوكأننىشايستة حسي 

221إعداديةالشورجة11395كركوكأننىريناس محمد كريم177328

222إعداديةالشورجة11395كركوكأننىمروة عدنان محمود487934

223إعداديةالشورجة11395كركوكأننىشادان عبدهللا محمدخورشيد461395

224إعداديةالشورجة11395كركوكأننىدريا رحيم شفيق487092

225إعداديةالشورجة11395كركوكأننىسازان محمد طاهر175500

226إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاية يوسف كريم438373

227إعداديةالشورجة11395كركوكأننىفينك حبيب محمد486887

228إعداديةالشورجة11395كركوكأننىافان شاكر شكور294163

229إعداديةالشورجة11395كركوكأننىته رزة ئاكو محمود514385

230إعداديةالشورجة11395كركوكأننىوفاء محمود قادر294591

ن احمد كريم165503 مي  231إعداديةالشورجة11395كركوكأننىرسر

جرا احمد علي165797
232إعداديةالشورجة11395كركوكأننى

233إعداديةالشورجة11395كركوكأننىامنة معروف نجمالدين175863

ن514632 234إعداديةالشورجة11395كركوكأننىدنيا احمد حسي 

235إعداديةالشورجة11395كركوكأننىجوان توفيق احمد461442

236إعداديةالشورجة11395كركوكأننىنور رزكار محمد461465

237إعداديةالشورجة11395كركوكأننىايمان عبدالسالم اسماعيل282646



ن احمد206127 238إعداديةالشورجة11395كركوكأننىنسار امي 

239إعداديةالشورجة11395كركوكأننىجاوان غفار فرج487812

ن محمد165538 240إعداديةالشورجة11395كركوكأننىهه زين تحسي 

241إعداديةالشورجة11395كركوكأننىايمان دارا محمد399466

زاد رفيق294866 242إعداديةالشورجة11395كركوكأننىدنيا شي 

243إعداديةالشورجة11395كركوكأننىشنكة احمد شكر461689

244إعداديةالشورجة11395كركوكأننىبريفان صباح فاتح211581

245إعداديةالشورجة11395كركوكأننىايالف كنعان كريم439800

246إعداديةالشورجة11395كركوكأننىايمان يوسف احمد439865

247إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاخالص جعوز قادر461801

248إعداديةالشورجة11395كركوكأننىهدى نهاد محمد151848

249إعداديةالشورجة11395كركوكأننىفاطمة معروف نجمالدين175921

250إعداديةالشورجة11395كركوكأننىكوثر حسيب عبدهللا486908

ن كنعان سليم439230 251إعداديةالشورجة11395كركوكأننىكةشبي 

252إعداديةالشورجة11395كركوكأننىهانا محمد عثمان293497

253إعداديةالشورجة11395كركوكأننىتةرزة لقمان محمد514291

254إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاحالم هاشم كرم206008

255إعداديةالشورجة11395كركوكأننىالنة نامق محمد415783

256إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاية سةردار مجيد152186

257إعداديةالشورجة11395كركوكأننىالنة غازي حسن487584

258إعداديةالشورجة11395كركوكأننىتارا مجيد فتاح416466

259إعداديةالشورجة11395كركوكأننىشةنكة عبدالخالق عبدهللا178646

ف487590 260إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاسماء يوسف ارسر

261إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاية صالح فتح هللا165509

262إعداديةالشورجة11395كركوكأننىجواهر يوسف عبدهللا439134

ن خليل عبدالكريم559111 263إعداديةالشورجة11395كركوكأننىشهي 

زاد حسن439447 264إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاحالم شي 

265بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىهاجرة احمد عمر487010

ى محمد حسن415504 266بكالوريوسالشورجة11395كركوكأننىبرسر

267دبلومالشورجة11395كركوكأننىسوسن محمد حسن206136

268دبلومالشورجة11395كركوكأننىرسود نامق رحيم440244

ة رحيم كريم294845 269دبلومالشورجة11395كركوكأننىبصي 

270دبلومالشورجة11395كركوكأننىاخالص عبدالرحمن احمد165808

271إعداديةالشورجة11395كركوكأننىنديمة جمعة محمود487027

272إعداديةالشورجة11395كركوكأننىارزو بايز حميد206577

273إعداديةالشورجة11395كركوكأننىنيسان عاصي احمد415515

274إعداديةالشورجة11395كركوكأننىاديبة جمال كريم416163

1دكتوراهالحرية11396كركوكذكرريبوار محمد سعيد518189

2ماجستي الحرية11396كركوكذكرمروان صالح مجيد211981

3ماجستي الحرية11396كركوكذكرعدنان زينل اسعد207123

4ماجستي الحرية11396كركوكذكرارتان عبدالخالق حسيب206892

5دبلوم عاليالحرية11396كركوكذكرمحمد باهر حسن353691

6بكالوريوسالحرية11396كركوكذكررمضان احمد بهرام206969

7بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركنعان عبدالرحمن نوري491574

8بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسوران قادر سيد207183

9بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرتوانا عزيز احمد492242

10بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرابراهيم جليل ابراهيم354966



11بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد جليل ابراهيم355090

12بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد نجم الدين جبار487933

13بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرحسامالدين حميد علي210453

ن خضن محمود210263 14بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرحسي 

15بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعباس زينعابدين مردان492112

16بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراميد محمد عبدالرحيم491920

17بكالوريوسالحرية11396كركوكذكربشتيوان نامق رحيم354105

18بكالوريوسالحرية11396كركوكذكررزكار نوري عبدالكريم355607

19بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرفالح حسن رضا211689

20بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد عبدالخالق بهاءالدين354088

21بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعماد رؤوف نوري354581

22بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد ابراهيم عبدالرحمان518210

23بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرحسن محمدخان فريق352909

24بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرشهاب احمد محمد206877

25بكالوريوسالحرية11396كركوكذكردلشاد عبدل محمد492411

26بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراوس نافع ولي491889

27بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرغسان عبدالوهاب اسماعيل196224

28بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهمداد انور جوهر211774

29بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرامانج نوري عبدالكريم210301

30بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرفاروق طالب رشيد207153

ن387988 31بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرشهيد فاضل محمدامي 

32بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرريباز زاد حبيب487938

33بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركاوه حسيب عزالدين518166

34بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعلي جليل ابراهيم354538

35بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراكو رشيد احمد353784

36بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمريوان عبدالستار عبدالكريم492085

37بكالوريوسالحرية11396كركوكذكروريا نجمالدين احمد355056

38بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمقداد شيخ ستار عبدهللا210345

39بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركوران صديق عثمان211723

وان خليل كريم210493 40بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسي 

41بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرقنديل عثمان جبار210438

ن487882 42بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرفرهاد حمة امي 

43بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرشاهو عزيز عبدهللا352949

44بكالوريوسالحرية11396كركوكذكريوسف فاتح محمد354482

45بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرتوانا حميد صالح195633

46بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسامي ولي محيالدين211569

47بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعلي عطية عناد352094

ن210294 48بكالوريوسالحرية11396كركوكذكريوسف نجم الدين حسي 

49بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهاوكار عزيز محمد207060

50بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهاوري رحمان افندي211816

51بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهةريم صباح نورالدين354493

52بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرابراهيم حازم احمد491864

53بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد احسان عثمان210452

54بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهيمن فاتح محمد196990

55بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد عبدالصمد جمال الدين214251

56بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرشوان فاروق محمد211536

57بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد احمد عثمان491773



58بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرئاالن بهاءالدين داود491821

ن احمد491800 59بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرحسن حسي 

60بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهيمن طيفور كريم211804

61بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرجوتيار خليل جالل491776

62بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهيوا عزالدين محمد352498

63بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرابراهيم طيب احمد207309

64بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد اسماعيل محمد491745

65بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرباداشت عمر علي206880

66بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد جهاد احمد207013

ن211745 67بكالوريوسالحرية11396كركوكذكررزكار علي محمدامي 

68بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرجمعة احمد عبدهللا492092

69بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد احمد محمد210312

70بكالوريوسالحرية11396كركوكذكربرهم صالح نصيف354156

71بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعبدالسميع عبدالرحمن محمد207164

ن202223 72بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرفهمي علي محمدامي 

73بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراسو احمد عثمان206866

74بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراسماعيل مجيد حميد210374

75بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرارام جمعة محمد211485

76بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعلي رمضان محىالدين492228

77دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد عبدهللا عارف210396

78دبلومالحرية11396كركوكذكرنوزاد جمعة محمد206789

ن210299 79دبلومالحرية11396كركوكذكرنجاة محمدعلي امي 

80دبلومالحرية11396كركوكذكرنوزاد فتاح محمد211720

81دبلومالحرية11396كركوكذكرسامي صبحي صالح492306

ن206766 يف نجم الدين حسي  82دبلومالحرية11396كركوكذكررسر

83دبلومالحرية11396كركوكذكرازاد رفيق نامق214263

84دبلومالحرية11396كركوكذكرصالح محمود خضن351757

85دبلومالحرية11396كركوكذكرهاوكار جمال عبدالقادر517297

86دبلومالحرية11396كركوكذكرعلي احمد سعد هللا206858

87دبلومالحرية11396كركوكذكرعماد محمد حميد517416

كو عثمان سعيد210407 88دبلومالحرية11396كركوكذكرشي 

89دبلومالحرية11396كركوكذكرسامان رحمن رحيم487924

ن211501 90دبلومالحرية11396كركوكذكرفالح فتاح امي 

91دبلومالحرية11396كركوكذكرعادل عمر صالح211437

92دبلومالحرية11396كركوكذكراركان طلعت حكمت491690

93دبلومالحرية11396كركوكذكرعادل رشيد محيالدين491835

ن عمر491857 94دبلومالحرية11396كركوكذكراوميد حسي 

95دبلومالحرية11396كركوكذكرسامي صباح اسعد487869

96دبلومالحرية11396كركوكذكرابراهيم احمد علي355692

97دبلومالحرية11396كركوكذكرهارون رشيد احمد353547

98دبلومالحرية11396كركوكذكرسامان رشيد كريم207070

99دبلومالحرية11396كركوكذكرنورالدين فائق كريم207062

100دبلومالحرية11396كركوكذكرابراهيم عدنان احمد492051

ن206924 101دبلومالحرية11396كركوكذكرخالد محمدفاتح حسي 

102دبلومالحرية11396كركوكذكرروكان برهان فخرالدين210500

103دبلومالحرية11396كركوكذكرقاسم محمد سعيد517698

104دبلومالحرية11396كركوكذكرد ه رون صديق محمود491940



105دبلومالحرية11396كركوكذكرنجم احمد محمد518162

ن فتاح206959 106دبلومالحرية11396كركوكذكرريبوار حسي 

107دبلومالحرية11396كركوكذكرمصطفن عبدهللا محمد491945

108دبلومالحرية11396كركوكذكرهيوا محمد مصطفن211659

109دبلومالحرية11396كركوكذكرريباز نضالدين قادر491177

110دبلومالحرية11396كركوكذكراسماعيل ستار مولود210441

111دبلومالحرية11396كركوكذكربرهم صالح فخرالدين211772

112دبلومالحرية11396كركوكذكرنوزاد رحيم كريم352296

113دبلومالحرية11396كركوكذكرسيوان سيود حسن558994

114دبلومالحرية11396كركوكذكرهيمن خليل عمر518180

115دبلومالحرية11396كركوكذكرعمار خزعل مزعل211782

116دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد نجمالدين صدرالدين210336

117دبلومالحرية11396كركوكذكركارفان شامل عبدالعزيز491962

118دبلومالحرية11396كركوكذكرمهند محمد احمد206820

119دبلومالحرية11396كركوكذكرهاوكار عادل نوري211784

120دبلومالحرية11396كركوكذكرنشات موفق نوري206988

121دبلومالحرية11396كركوكذكرطارق ثائر ذياب492233

122دبلومالحرية11396كركوكذكراديب جبار خواكرم198391

123دبلومالحرية11396كركوكذكربالل عبدهللا جمعة491571

124إعداديةالحرية11396كركوكذكرخالد عمر كريم388066

يف211824 125إعداديةالحرية11396كركوكذكرمؤيد نوري رسر

126إعداديةالحرية11396كركوكذكرنجاة مجيد محمد353028

127إعداديةالحرية11396كركوكذكرناصح نامق توفيق492282

128إعداديةالحرية11396كركوكذكرعمر احمد فتح هللا207269

129إعداديةالحرية11396كركوكذكرعادل عزيز محمد493836

130إعداديةالحرية11396كركوكذكرسامان رحمان افندي207028

131إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد حكمت شوكت491215

132إعداديةالحرية11396كركوكذكرباهر حسن محمد354564

133إعداديةالحرية11396كركوكذكرنوزاد رؤوف نوري493756

134إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد ثامر محمد355625

1دبلوم عاليالحرية11396كركوكذكرهوكر صديق توفيق491755

2بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهونر احمد ستار210435

3بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراسامة شهاب حمة207145

4بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعلي اسماعيل شاكر210433

5بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسامان عبدهللا كريم351800

6بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد رمضان محمد206835

7بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد نظامالدين هواس352784

8بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرخضن ضياء صبحي491900

9بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمصطفن نامق محمد352047

10بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرايوب محمد خورشيد471979

11بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد عبدالوهاب اسماعيل207155

ن207219  نورالدين حسي 
12بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمصطفن

13بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعبدالستار يوسف ظاهر487358

14بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد عزالدين كاكة491186

15بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرنهرو باهر حسن491999

16بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمصطفن فهد رمضان211827

ن211715 17بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسياكو احمد حسي 



18بكالوريوسالحرية11396كركوكذكردريا بروسك محمد352517

ن محمد211586 19بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرئاري حسي 

20بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرديار مجيد محسن491662

21بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعبدالقادر خورشيد نوري197086

22بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرشوان نعمان مجياز206794

23بكالوريوسالحرية11396كركوكذكروضاح نوري صالح491694

24بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهاردين جمال جبار211777

25بكالوريوسالحرية11396كركوكذكربيستون كريم محمد211726

26بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعبدالرحمن انس صالح206773

27بكالوريوسالحرية11396كركوكذكررسبست عبدهللا درويش354131

28بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرتوانا رسنم رحمن207027

زاد عادل518128 29بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهاوري شي 

30بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهازار خالد عمر207046

31بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرفادي اديب حكيم214406

32بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد عبدالحميد عبدالرحيم207231

وان طاهر عمر207147 33بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسي 

34بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرشوان محمدخان نوري210461

35بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد سامان احمد492431

ن214317 36بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهه لمه ت احمد حمه امي 

 علي198149
ن 37بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرماردين حسي 

38بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعبدالباسط جالل جوهر210310

39بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسامان جمعه شكر197928

40بكالوريوسالحرية11396كركوكذكربة رهم جوامي  صالح518175

41بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرشمال محمد احمد491649

42بكالوريوسالحرية11396كركوكذكريونس عماد عبدهللا352762

43بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد سامي قادر491787

44بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد كريم رحيم207044

ن كنعان خالد211617 45بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرحسي 

46بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهونر عل احمد206905

47بكالوريوسالحرية11396كركوكذكروريا عثمان حمة487942

48بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراسماعيل ازاد عزيز354795

49بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعبدالباسط محمد رشيد492182

50بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرتوانا عبدالخالق مجيد206984

51بكالوريوسالحرية11396كركوكذكررشيد حميد صالح212000

52بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرزريان صالح جبار491203

53بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرئاالن عبدالوهاب احمد488078

54بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد محمود شاكر400998

55بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراكو فاتح عبدهللا210283

56بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسيفر يوسف نجم الدين202232

57بكالوريوسالحرية11396كركوكذكردلوفان ازاد واحد211474

58بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرروكان صالح سعيد487931

59بكالوريوسالحرية11396كركوكذكريوسف عمر حسن487927

60بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد حويز احمد351827

ن عبدهللا211751 61بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرماهر حسي 

62بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراميد احمد مجيد207019

63بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهوشيار نوري عبدالكريم207293

64بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد عبدالرحمن عبدهللا487946



65بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهردي عبدالخالق بهاءالدين492313

66بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمهند علي محمد352472

 علي كريم211467
ن 67بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرحسي 

68بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد ابراهيم عبدهللا487588

69بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعبدالسالم انس صالح207244

70بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد ازاد عبدالرحيم492055

71بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد عبدهللا جمعة491829

72بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد محمود مخلف210333

73بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعلي نجاة محمد387899

74بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد نوزاد فتاح202201

75بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد رسدار محمدعلي491606

76بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرزانا كمال عبدالقادر198221

77بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد اسماعيل خورشيد493735

78بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد حسن قادر518195

ن210338 79بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركاروان جعفر حسي 

80بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراالن رضا رفيق492197

81بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهردي بكر رمضان355474

82بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهيثم عاصي كريم493741

83بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد بشي  محمد354117

84بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراسو علي شاويس211763

س نجاة عثمان491627 85بكالوريوسالحرية11396كركوكذكربي 

86بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمهند عادل رمضان198383

87بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراوميد عبدالقادر احمد354278

88بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرارام عمر عبدهللا210317

89بكالوريوسالحرية11396كركوكذكررسمد رعد سلطان211654

ن487907 90بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرخضي  عباس حسي 

91بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرحسن علي كريم211469

92بكالوريوسالحرية11396كركوكذكربريار حسن علي198350

ن199330 وان حسي  93بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهيمن سي 

94بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركيوان حسن علي211800

ن عبدهللا196553  حسي 
95بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمصطفن

96بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرئاوات دلشاد عبدل198590

ن ازاد رحمان211489 97بكالوريوسالحرية11396كركوكذكربةلي 

98بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرارام جميل علي491181

99بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسامان نارص عثمان207196

100بكالوريوسالحرية11396كركوكذكررابر صالحالدين فاتح492030

101بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهيمن جمعة عزيز354948

102بكالوريوسالحرية11396كركوكذكريوسف احمد عمر353124

103بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد نارص فاتح210341

104بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركوران طه حسن206962

ن محمد518173 105بكالوريوسالحرية11396كركوكذكررسبست حسي 

ن210233 106بكالوريوسالحرية11396كركوكذكريادكار سعدهللا محمدامي 

107بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرايفان نورالدين فائق207064

108بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهلو احمد عثمان487613

109بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمهند حسن احمد491685

110بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركامران عبدهللا سعيد492324

111بكالوريوسالحرية11396كركوكذكررامي عبدالرحمن قادر196031



112بكالوريوسالحرية11396كركوكذكردانا غازي قادر491708

113بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد رسول حسن196266

114بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعلي رسدار محمدعلي246235

115بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمحمد رضا رفيق492189

116بكالوريوسالحرية11396كركوكذكربيشيوان علي عزيز518150

117بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهوزان جمعة مجيد352160

118بكالوريوسالحرية11396كركوكذكريونس نظام علي492139

119بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرفرهنك فؤاد ابراهيم371421

120بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهيمن محمد احمد353620

121بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرنوري عادل فخرالدين491698

122بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركارزان حويز احمد352114

123بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرشاالو عبدهللا قادر491729

ن وهاب210303 124بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركاردو نير

ن قادر عبدهللا491170 125بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرريبي 

126بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرنري هياس عطية211602

127بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهوزان بهروز علي206948

128بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعلي رشيد محمد354593

129بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهيوا عثمان حمة487950

ي عادل فخرالدين492519
130بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرئاشن 

131بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرعلي عادل عمر211822

132بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرماجد حسن سفيح491790

133بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرديار جالل محمد491580

134بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد اسعد عبدالسالم371511

135بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرئاري هياس عطية211611

هللا عايد محمد211709 136بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرخي 

137بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرابراهيم يونس بكر355593

138بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراكو جمعه صالح352455

139بكالوريوسالحرية11396كركوكذكركاوة عثمان محمد210470

140بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرريبةر فريق رؤوف353838

141بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرشاالو عمار انور355287

142بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراحمد غيدان مردان207190

143بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمصطفن عزت شاكر196815

144بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرنزار معروف محمد202215

145بكالوريوسالحرية11396كركوكذكراركان جمال عبدالقادر210427

146بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرسوران احمد عثمان210463

147بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهاوري بهجت كاكي211829

148بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرهاوري ازاد رحمان210503

149بكالوريوسالحرية11396كركوكذكربةسوز شكور عثمان352071

150بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرمصطفن مظفر كريم210447

ن محمد211591 151بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرارام حسي 

152دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد احمد علي440302

153دبلومالحرية11396كركوكذكررسكوت سليم رفيق210445

154دبلومالحرية11396كركوكذكربختيار علي احمد206838

155دبلومالحرية11396كركوكذكرادم نعمان رمضان517540

156دبلومالحرية11396كركوكذكرنشوان علي محمدصالح198255

157دبلومالحرية11396كركوكذكرزانا عبدهللا محمد211577

158دبلومالحرية11396كركوكذكراحمد علي عبدالسالم207218



ن يوسف فاتح207055 159دبلومالحرية11396كركوكذكرنير

160دبلومالحرية11396كركوكذكرشاهو فريق عبدهللا491594

ن198844 161دبلومالحرية11396كركوكذكرهه له ت احمد حمه امي 

ي صادق يوسف210297
162دبلومالحرية11396كركوكذكردشن 

163دبلومالحرية11396كركوكذكرعلي فالح عبدالجبار211663

164دبلومالحرية11396كركوكذكركوران ظاهر قادر388264

165دبلومالحرية11396كركوكذكرديالن يحن  كريم206951

166دبلومالحرية11396كركوكذكرزانا رستم رحمان352998

ن حاتم احمد491703 167دبلومالحرية11396كركوكذكرريبي 

168دبلومالحرية11396كركوكذكرارسالن نعمان رمضان199886

169دبلومالحرية11396كركوكذكردانا عبدالخالق مجيد518177

170دبلومالحرية11396كركوكذكريوسف ابراهيم محمود207272

171دبلومالحرية11396كركوكذكرطارق فرمان لطيف491586

172دبلومالحرية11396كركوكذكرمصطفن نوري احمد388186

173دبلومالحرية11396كركوكذكرشوان سليم رفيق195829

ن353326 174دبلومالحرية11396كركوكذكراري طه ياسي 

175دبلومالحرية11396كركوكذكرشفان صالح رشيد352933

176دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد جليل محمد صالح491633

ي محمد195743
177دبلومالحرية11396كركوكذكركيالن قربانن

178دبلومالحرية11396كركوكذكراحمد نوزاد شكور492221

ن353250 ن طه ياسي  179دبلومالحرية11396كركوكذكرياسي 

180دبلومالحرية11396كركوكذكرنهرو اسماعيل صالح493786

181دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد نورالدين ابراهيم211732

ن518198 182دبلومالحرية11396كركوكذكرسعدون عباس حسي 

ن207079 183دبلومالحرية11396كركوكذكراوميد توفيق حمدامي 

ي جاالك رحمان211686
184دبلومالحرية11396كركوكذكرراسن 

زاد احمد207283 185دبلومالحرية11396كركوكذكرشوان شي 

186دبلومالحرية11396كركوكذكربة هة ست عادل عبدالكريم199114

187دبلومالحرية11396كركوكذكرئارام طاهر عمر211750

188دبلومالحرية11396كركوكذكرجمال نوري محمود491176

189دبلومالحرية11396كركوكذكرهاوزي جهاد محمد211650

190دبلومالحرية11396كركوكذكرديار اهواز حكيم211649

191دبلومالحرية11396كركوكذكربريار علي محمد207223

 محمد علي حسن207199
ن 192دبلومالحرية11396كركوكذكرشاهي 

193دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد اراز احمد210497

194دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد عطية خلف518185

195دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد صديق حمه210258

196دبلومالحرية11396كركوكذكرريبوار علي احمد206842

197دبلومالحرية11396كركوكذكرروند ازاد محمد211753

198دبلومالحرية11396كركوكذكرمهند كمال خورشيد211597

199دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد نجم احمد195529

ن211727 200دبلومالحرية11396كركوكذكرمصعب احمد حسي 

201دبلومالحرية11396كركوكذكرباسم اكرم جاسم211533

202دبلومالحرية11396كركوكذكراميد رزكار ابوبكر491180

203دبلومالحرية11396كركوكذكرهيمن محمد محمود352027

204دبلومالحرية11396كركوكذكرهزار عمر سعدون211669

205دبلومالحرية11396كركوكذكررامان نجاة عبدالكريم210446



206دبلومالحرية11396كركوكذكرهلو محمد صالح210361

207دبلومالحرية11396كركوكذكراميد هياس عطية211607

ن487912 208دبلومالحرية11396كركوكذكرخالد عباس حسي 

209دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد مارف عارف207050

ن عباس عبدالقادر202229 210دبلومالحرية11396كركوكذكرحسي 

211دبلومالحرية11396كركوكذكراالن حسيب رشيد353433

ي ابراهيم محمود207270
212دبلومالحرية11396كركوكذكرهانن

213دبلومالحرية11396كركوكذكرسوران رحمان افندي206810

ن206780 214دبلومالحرية11396كركوكذكرنجمالدين عبدهللا امي 

215دبلومالحرية11396كركوكذكراحسان سليمان احمد493774

216دبلومالحرية11396كركوكذكراحمد باهر محمد487856

217دبلومالحرية11396كركوكذكرلقمان حسيب احمد211759

ي211678
218دبلومالحرية11396كركوكذكرعباس الزم راصن

219دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد قادر مشي 210319

220دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد اميد علي210306

221دبلومالحرية11396كركوكذكرايهاب جمعة نورالدين196856

222دبلومالحرية11396كركوكذكرعبدالرحمن جمعة شكر491851

223دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمود زيد محمد491620

224دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد نامق محمد351771

ش عبدهللا عارف210420 225دبلومالحرية11396كركوكذكرهي 

ن نجمالدين355015 226دبلومالحرية11396كركوكذكرهوراز حسي 

227دبلومالحرية11396كركوكذكرابوبكر رشيد محمد355534

228دبلومالحرية11396كركوكذكرعلي فرمان لطيف211548

229دبلومالحرية11396كركوكذكرمنصور عثمان كريم211480

230دبلومالحرية11396كركوكذكربهاءالدين حسن نوري493718

231دبلومالحرية11396كركوكذكرعالء اسماعيل ابراهيم492512

232دبلومالحرية11396كركوكذكرخرسو محمد خرسو487777

233دبلومالحرية11396كركوكذكرمحمد احمد علي353210

234دبلومالحرية11396كركوكذكربرهم ازاد كريم492248

235إعداديةالحرية11396كركوكذكراسماعيل ابراهيم كريم198227

236إعداديةالحرية11396كركوكذكرمراد نظام حميد196128

237إعداديةالحرية11396كركوكذكرهلكورد عثمان محمد517569

238إعداديةالحرية11396كركوكذكرشوان صالح فخرالدين197091

239إعداديةالحرية11396كركوكذكراكام جمال عبدالقادر355072

240إعداديةالحرية11396كركوكذكرمصطفن عبيد عبدالرحمن210340

241إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد هدايت محيالدين210359

242إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد فؤاد جالل195791

243إعداديةالحرية11396كركوكذكرسيوان فرحان احمد210255

244إعداديةالحرية11396كركوكذكراسماعيل محمد بكر517507

245إعداديةالحرية11396كركوكذكرفرميسك ازاد رحمان198094

ن جوامي 492203 246إعداديةالحرية11396كركوكذكرعلي حسي 

247إعداديةالحرية11396كركوكذكرمروان حسن علي371585

ي518216 248إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد طالب ناجر

249إعداديةالحرية11396كركوكذكرهردي محمد كريم354336

250إعداديةالحرية11396كركوكذكرعمر فاروق طالب195973

251إعداديةالحرية11396كركوكذكرزيد طارق احمد211767

252إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد حبيب جالل492007



253إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد صفاء عبداللطيف211748

254إعداديةالحرية11396كركوكذكرادم اكرم باشا491981

255إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد طه حمة214265

256إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد فاضل عمر210351

257إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد عادل فخرالدين492268

258إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد فرمان احمد354214

259إعداديةالحرية11396كركوكذكراسو نجمالدين محمد496634

260إعداديةالحرية11396كركوكذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم487694

261إعداديةالحرية11396كركوكذكرارام هادى محىالدين491874

262إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد سعيد عمر198336

263إعداديةالحرية11396كركوكذكرعدنان عبدهللا خورشيد491894

264إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد رشيد احمد353861

265إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد علي صالح357317

ن196373 266إعداديةالحرية11396كركوكذكرد ةرون كامل حسي 

267إعداديةالحرية11396كركوكذكرالياس صباح فاتح207274

268إعداديةالحرية11396كركوكذكرعمر عادل محمد487873

269إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد مكرم نوري197414

270إعداديةالحرية11396كركوكذكرهوراز نضالدين بكر492274

271إعداديةالحرية11396كركوكذكرزريان صباح فاتح211712

272إعداديةالحرية11396كركوكذكرديار رمضان احمد207033

273إعداديةالحرية11396كركوكذكرارام نضالدين محمد353585

274إعداديةالحرية11396كركوكذكرعبدالمهيمن عبدالوهاب صديق491601

275إعداديةالحرية11396كركوكذكرسيفر برهان عبدهللا355122

276إعداديةالحرية11396كركوكذكرعلي محمد رشيد518233

277إعداديةالحرية11396كركوكذكرادم نجاة مجيد517400

278إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد عثمان حسن487197

279إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد فريدون احمد492417

280إعداديةالحرية11396كركوكذكرمهند فرمان لطيف211655

281إعداديةالحرية11396كركوكذكركارزان برهان فخرالدين196193

282إعداديةالحرية11396كركوكذكرشوان حبيب محمد388462

283إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد ناصح محمد353183

284إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد صباح علي491172

ن محمد قادر196246 285إعداديةالحرية11396كركوكذكرياسي 

286إعداديةالحرية11396كركوكذكرعلي عادل محمد487878

287إعداديةالحرية11396كركوكذكريوسف ريبوار محمد210457

288إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد فهمي نامق196427

289إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد حسن محمدعلي211729

290إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد عمادالدين شاكر207134

291إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد جعفر فريق487329

292إعداديةالحرية11396كركوكذكرليث كنعان شاكر415283

293إعداديةالحرية11396كركوكذكرئارام طارق عثمان207067

294إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد رسدار محمد210353

295إعداديةالحرية11396كركوكذكرعلي هيوا جبار487672

كو عثمان198488 296إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد شي 

ن جالل198602 297إعداديةالحرية11396كركوكذكراالن معي 

298إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد كاويز محمد487597

وان حسن202219 299إعداديةالحرية11396كركوكذكربشدار سي 



300إعداديةالحرية11396كركوكذكرعكاب محمد عكاب487969

ن211647 301إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد نوري محمدامي 

302إعداديةالحرية11396كركوكذكرصهيب مسعود مولود297343

303إعداديةالحرية11396كركوكذكرعبدالكريم ثروت عثمان119578

304إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد عثمان محمد461579

 عماد علي196093
305إعداديةالحرية11396كركوكذكرمصطفن

306إعداديةالحرية11396كركوكذكرروند علي كريم211667

307إعداديةالحرية11396كركوكذكرسنكر هلكوت نجمالدين491957

ن214189 308إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد بدرالدين امي 

309إعداديةالحرية11396كركوكذكريوسف بكزاد مجيد491924

310إعداديةالحرية11396كركوكذكرهاوكار بشكو كريم196963

ن353227 311إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد طه ياسي 

312إعداديةالحرية11396كركوكذكرعلي عصام محمدرساج الدين354473

313إعداديةالحرية11396كركوكذكرهريم يوسف اسود207187

314إعداديةالحرية11396كركوكذكرفينك عدنان جالل199438

315إعداديةالحرية11396كركوكذكرسامان عثمان رشيد210443

316إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد عزيز رفيق492098

317إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد احمد جمعة211640

318إعداديةالحرية11396كركوكذكرعبدهللا مقداد شيخ ستار196403

319إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد اسماعيل عمر211583

ن352352 وان حسي  320إعداديةالحرية11396كركوكذكرسامان ناوشي 

321إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد جمال عبدهللا492214

322إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد محمود احمد210260

ن صالح353966 323إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد تحسي 

324إعداديةالحرية11396كركوكذكرايمن حسن محمدعلي210450

325إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد دلشاد ولي214127

326إعداديةالحرية11396كركوكذكرمصطفن صالح سعيد196005

327إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد يحن  كريم210325

328إعداديةالحرية11396كركوكذكرشيفان قادر مشي 487899

329إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد نظام علي487635

330إعداديةالحرية11396كركوكذكرخوشناو نجمالدين غفور197994

331إعداديةالحرية11396كركوكذكرهيمن اوات رحيم487416

ي492069
332إعداديةالحرية11396كركوكذكرره هه ند دلشاد قوربانن

333إعداديةالحرية11396كركوكذكرعبدالباسط محمد قادر196260

334إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد فرهاد محمد492495

335إعداديةالحرية11396كركوكذكريوسف محمد حميد210471

336إعداديةالحرية11396كركوكذكرنزار ازاد محمد355156

337إعداديةالحرية11396كركوكذكرديار غائب نجمالدين353915

338إعداديةالحرية11396كركوكذكرعمر طارق عمر195920

339إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد ذياب ترف196933

340إعداديةالحرية11396كركوكذكريوسف دلشاد طالب517432

341إعداديةالحرية11396كركوكذكرمجيد ابراهيم محمدجميل518137

342إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمدطة خليل ناظم210343

343إعداديةالحرية11396كركوكذكريوسف صالح الدين قادر487180

344إعداديةالحرية11396كركوكذكرهونر فهمي علي492207

345إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد لطيف خواكرم196474

346إعداديةالحرية11396كركوكذكراريان نوزاد جمعة195658



347إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد عباس رشيد196645

348إعداديةالحرية11396كركوكذكربكر حسن علي207127

ن جالل198970 349إعداديةالحرية11396كركوكذكرهةردي معي 

350إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد عبدالقادر احمد518193

351إعداديةالحرية11396كركوكذكرئه زده ر مجيد نجم518111

352إعداديةالحرية11396كركوكذكربيالن امانج محمد388343

353إعداديةالحرية11396كركوكذكردانا دلشاد ولي518222

354إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد مجيد محسن491679

355إعداديةالحرية11396كركوكذكرحميد عادل حميد487711

356إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد ناصح نامق492291

357إعداديةالحرية11396كركوكذكركوران حسن اورحمان198268

358إعداديةالحرية11396كركوكذكرايفان فتح هللا شهاب198146

359إعداديةالحرية11396كركوكذكربيشوان فرحان احمد207279

360إعداديةالحرية11396كركوكذكرشيفان كوثر كريم207031

361إعداديةالحرية11396كركوكذكردانيار ريبوار محمد210459

362إعداديةالحرية11396كركوكذكربروا بهروز علي207201

363إعداديةالحرية11396كركوكذكرايفان فؤاد فتاح198128

364إعداديةالحرية11396كركوكذكرنيكار مصطفن محمد487769

365إعداديةالحرية11396كركوكذكرداود كمال فاتح491211

366إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد دلشاد مجيد210238

367إعداديةالحرية11396كركوكذكرهيمن فاتح رمضان354370

368إعداديةالحرية11396كركوكذكرعمران احسان عثمان195877

369إعداديةالحرية11396كركوكذكرابراهيم محمد حمةرفيق388503

370إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد حسن محمد353745

371إعداديةالحرية11396كركوكذكراحمد هيوا جبار492481

372إعداديةالحرية11396كركوكذكرهاورس مردان عمر388416

373إعداديةالحرية11396كركوكذكريونس رمضان احمد195657

374إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد كامران عاصي487905

375إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد ناصح محمد517284

376إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد نعمان حسن207116

377إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد عمار انور355325

ن احمد207241 378إعداديةالحرية11396كركوكذكرعلي حسي 

ن نارص487549 379إعداديةالحرية11396كركوكذكرهاوكار تحسي 

380إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد قهرمان عبدالرحمن492107

 عصام ولي491612
ن 381إعداديةالحرية11396كركوكذكرحسي 

382إعداديةالحرية11396كركوكذكريونس احمد محمد487660

ان برهان سلمان388485 383إعداديةالحرية11396كركوكذكرمي 

384إعداديةالحرية11396كركوكذكرعلي عبدالحميد عبدالرحيم195938

385إعداديةالحرية11396كركوكذكردانيار صالح قادر492385

386إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد جوهر عزيز198085

387إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد صباح نورالدين371539

388إعداديةالحرية11396كركوكذكرمحمد اسماعيل صالح487190

زاد عادل388523 389إعداديةالحرية11396كركوكذكررزكار شي 

390إعداديةالحرية11396كركوكذكرابراهيم عثمان جبار388105

391إعداديةالحرية11396كركوكذكردانا ساالر هواس352856

392إعداديةالحرية11396كركوكذكرشادمان رسكوت رشيد352695

393بكالوريوسالحرية11396كركوكذكرجهاد وحيد صابر197751



394دبلومالحرية11396كركوكذكرعدنان محمد سعيد206952

ن492422 395دبلومالحرية11396كركوكذكرنشميل عبدالقادر امي 

396دبلومالحرية11396كركوكذكرعمار عبدهللا كريم211579

397دبلومالحرية11396كركوكذكرجاالك رحمان افندي211682

398دبلومالحرية11396كركوكذكراري حويز احمد354226

399دبلومالحرية11396كركوكذكرسالم ستار محمد210486

400دبلومالحرية11396كركوكذكرصباح عبدهللا درويش371457

ائيل197315 401دبلومالحرية11396كركوكذكررقيب عمر جير

402دبلومالحرية11396كركوكذكرعمر ولي محمد559093

403إعداديةالحرية11396كركوكذكرعامر باشا جاسم353650

404إعداديةالحرية11396كركوكذكررحيم احمد رسول199956

405إعداديةالحرية11396كركوكذكرساري عبدهللا صفر440313

406إعداديةالحرية11396كركوكذكرريبوار بابا محمد352203

407إعداديةالحرية11396كركوكذكرقادر صالح قادر206947

1دبلوم عاليالحرية11396كركوكأننىزريان باهر حسن353499

2دبلوم عاليالحرية11396كركوكأننىنيكار ازاد عزيز491951

3بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىتانيا قادر عبدالرحمن355147

4بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجيمن خورشيد نوري206937

5بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىايرس عمر محمد487605

6بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهه وار ابراهيم عبدالرحمن491930

كشاو نظام علي491970
7بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

8بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجرو حميد صالح207228

9بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشونم عبدالقادر سعيد492175

10بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشنو محمد رشيد210404

11بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىخانزاد فهمي رشيد214255

12بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىايهان رؤوف نوري491903

13بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبدرية احمد حسن211604

14بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىليل حكيم رسول487890

15بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجوانة محمد سعيد472006

16بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىرسو حاتم شكر210481

17بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىروشنا عادل نضالدين492259

18بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىتريفة رفيق فريق491165

19بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسارة نضالدين رحمن387964

20بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىمهربان محمد رحيم351864

ن خورشيد211811 21بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىتابان تحسي 

22بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشادان عزيز عبدهللا214274

23بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىافان عمر رشيد355270

24بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىزيوار هادي محي الدين492337

ي باهر حسن353816
25بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىكانن

26بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىازين محمد مصطفن491503

27بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىرسو محمد كريم388751

28بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبيمان احمد عمر492077

ناز ناظم علي206800
29بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

30دبلومالحرية11396كركوكأننىسعاد محمد محمود211442

31دبلومالحرية11396كركوكأننىحبيبة عمر محمد207258

شادان عزيز علي210252
32دبلومالحرية11396كركوكأننى

33دبلومالحرية11396كركوكأننىفينوس عاصي كريم211629



سازان علي صابر211780
34دبلومالحرية11396كركوكأننى

ن عمر عبدهللا207255 35دبلومالحرية11396كركوكأننىغمكي 

36دبلومالحرية11396كركوكأننىفيان احمد عمر487986

37دبلومالحرية11396كركوكأننىزيان محمد رضا487888

38دبلومالحرية11396كركوكأننىطارة محمد رشيد211574

39دبلومالحرية11396كركوكأننىزيان فاتح احمد207004

زيان علي محمد195950
40دبلومالحرية11396كركوكأننى

41دبلومالحرية11396كركوكأننىفاطمة صالح احمد211674

42دبلومالحرية11396كركوكأننىتافكة رحمان افندي206817

43دبلومالحرية11396كركوكأننىدنيا عماد عبدهللا492473

44دبلومالحرية11396كركوكأننىشهال رؤوف نوري405042

45دبلومالحرية11396كركوكأننىنازدار احمد كرم352575

ن نامق محمد352234 46دبلومالحرية11396كركوكأننىهيفي 

47دبلومالحرية11396كركوكأننىجوان عثمان محمد210391

48دبلومالحرية11396كركوكأننىنهلة ابراهيم فتاح492201

49دبلومالحرية11396كركوكأننىسوما عادل عزيز493804

50دبلومالحرية11396كركوكأننىبسته ازاد كريم492427

ن طه207321 51دبلومالحرية11396كركوكأننىشاجوان ياسي 

ي حميد210358
52دبلومالحرية11396كركوكأننىزيان قربانن

53إعداديةالحرية11396كركوكأننىزيان مصفن سعيد353766

ساجدة علي رشيد196455
54إعداديةالحرية11396كركوكأننى

55إعداديةالحرية11396كركوكأننىكافية عثمان محمد210385

56إعداديةالحرية11396كركوكأننىجرو فريق عبدهللا354315

ن353267 57إعداديةالحرية11396كركوكأننىتارا حسن امي 

ن عزيز206956 58إعداديةالحرية11396كركوكأننىنازدار امي 

ن487917 59إعداديةالحرية11396كركوكأننىدلير عبدالقادر امي 

ن487923 60إعداديةالحرية11396كركوكأننىنهايت عبدالقادر امي 

يفان صالح جبار491206 1دبلوم عاليالحرية11396كركوكأننىبي 

ن ازاد واحد198183 2بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهيلي 

وان خلف352322 3بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىديري سي 

ن492211 4بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىدلنيا فيصل حسي 

5بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىفاطمة مولود محمد211635

6بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىفاطمة حويز احمد351784

7بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىديمن محمد حميد211990

8بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىنيشتمان صابر كريم206993

9بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبهرة فاضل عمر207023

10بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىروناك مجيد نوري210230

 علي210495
ن 11بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىساكار حسي 

12بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسارة فتحاهلل سعدهللا211521

13بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشاناز صالح نصيف211504

14بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىاشنا واحد عبدالسالم354709

15بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىلنجة خليل اسماعيل492444

16بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبيكرد اسعد احمد206977

17بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجوان كنعان احمد210246

18بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبيكرد جالل عاصي487147

ن210432 19بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىري  هام حيدر حسي 

20بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبيمان احمد جمعه211498



21بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىريناس سعدهللا عارف395736

22بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسيفر رفيق شكر210483

ارةزو عمر ولي491911
23بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

24بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشنو رمضان عمر352621

25بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىرنا يحن  حميد207166

26بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىدلنيا نوري عبدالكريم264119

27بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىزينب علي محمد355108

ن352976 زينة علي حسي 
28بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

29بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىئاواره عبدالعزيز مصطفن211737

30بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهاوزين ناظم ساالر492059

31بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىديمن مجيد محسن491673

ن211757 32بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىتريفه محمد حسي 

33بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىكولزار احمد عمر210455

34بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىدنيا محمد احمد206823

35بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبهار ساالر حمةرضا353903

36بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسارا نوري غفور517490

ن حمة207042 37بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىنمام ياسي 

38بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهاوزين جالل جبار492103

39بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىالنا كاوة محمد195832

40بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىفرميسك كمال فاتح195892

41بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىنىه صباح احمد210462

ي محمد نضالدين197220
42بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىكةشن 

43بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبناز بكر رمضان207001

ن جبار491987 ان حسي  ن 44بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىلي 

ن فريدون احمد207287 45بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىالفي 

46بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسارة عبدالرحمن صابر354621

47بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىرغد فاضل جادهللا492133

48بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىايمان محمد كريم491761

49بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسازكار نوري احمد352821

50بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىروبار عبدالخالق مجيد206981

51بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىتافكة طاهر محمدصالح211661

52بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجرا احسان عثمان210451

ازين بهروز علي210366
53بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

54بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشيماء فرحان جهانكر211808

55بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىالرا ازاد محمد211996

ايمان علي محمدصالح195707
56بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

ن عمر رشيد491840 57بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىافي 

58بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىنجوان رشيد عزيز207185

59بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشيالن غيدان مجيد351847

60بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبنار كريم احمد210242

61بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهاوناز بكر رمضان355490

ن491751  حسي 
ن مصطفن 62بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىنرمي 

63بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىماريا احمد محمد517345

64بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىحنان رزكار رضا211525

65بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسارة نجاة محمد355585

كالي بكزاد مجيد491183
66بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

67بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسوزان نضالدين محمد206972



68بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىماردين جمال عبدالقادر207214

69بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجاوان عزيز عمر206938

70بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجنار فاضل محمد210371

71بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسحر عزت شاكر196955

72بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهاوزين اسماعيل عزيز352802

73بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىدنيا فائق محمد207121

74بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسازان ناصح محمد353163

75بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبيخال قادر نجمالدين198454

كو عثمان211627 76بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىرسوة شي 

سازان جواد علي210337
77بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

ين كاظم علي491562 شي 
78بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

79بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىرسوة مظفر كريم210448

80بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبيمان عثمان عزالدين211657

81بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسارة حسن محمد354401

82بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىكزال احمد مجيد207016

83بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىتابان دلشاد مجيد206806

84بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجوان عاصي عثمان492298

85بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىامل محمود صابر211567

86بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىالوالو رزكار رضا214432

87بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىزيان جالل عمر207053

88بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىديالن كامل مجيد206793

89بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبرزين اسماعيل عزيز210331

90بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىاخالص عماد عبدهللا352647

91بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىفاطمة حبيب فاظل210479

92بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىئاسودة حبيب جالل491655

93بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىخندة عزيز احمد493724

94بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسمية فرحان جهانكي 211465

ن محمد207320 95بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهدى حسي 

96بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهاللة نضالدين محمد353466

97بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشاتو محمد مجيد210423

98بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىخه الت صديق محمود354022

99بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبيمان فيضاهلل خورشيد518204

100بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىكواللة نضالدين محمد353370

101بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىليل واحد محمد207209

102بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىدعاء صفاء عبداللطيف206831

103بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبيام نجم رحيم559231

104بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبنار صالح نصيف211706

105بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهاوزين محمد عبداللطيف491666

106بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىكه رميان اسدهللا فيض هللا211555

زينة عدنان علي353929
107بكالوريوسالحرية11396كركوكأننى

108بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهورس ناصح محمد353142

109بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىزينب عادل عمر210478

ي حميد207275
110بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىفيان قربانن

111بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسوكار محمد عمر487166

ن هدايت محيالدين206871 مي  112بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىرسر

و فتحاهلل مراد491565 113بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهي 

114بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسحر محمد حميد211819



ن عثمان لطيف195585 115بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىهيلي 

116بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشاهزادة محمد رشيد352264

ن عثمان491192 117بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىروشنا ياسي 

118بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىروبار برزان احمد487954

ف خالد351818 119بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىئالة ارسر

120بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىفيان ناظم مصطفن518159

ن نوري210467 ين حسي  121بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىرسر

122بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىشادان رستم رحمن206921

ن353394 123بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبرى محمود امي 

ى طاهر علي355174
124بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبرسر

125بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىزيالن فاتح رمضان354415

يفان ارام جمعة214264 126بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبي 

127بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجيالن نامق محمد351728

128بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىنيشتمان محمد محمدصالح211701

129بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىميالد كنعان شاكر415267

130دبلومالحرية11396كركوكأننىاية اراز احمد210498

131دبلومالحرية11396كركوكأننىروزكار صديق توفيق206900

132دبلومالحرية11396كركوكأننىبناز خليل عمر558993

133دبلومالحرية11396كركوكأننىسوزان عاصي كريم211633

ي احمد علي353274
134دبلومالحرية11396كركوكأننىاشنن

135دبلومالحرية11396كركوكأننىشنكة اكو مجيد207211

136دبلومالحرية11396كركوكأننىسوزان طاهر عزيز206802

137دبلومالحرية11396كركوكأننىزهراء جالل سعدهللا207294

138دبلومالحرية11396كركوكأننىسلوى ناصح محمد206808

139دبلومالحرية11396كركوكأننىوفاء يوسف فاتح207058

140دبلومالحرية11396كركوكأننىزيان محمد كريم493823

141دبلومالحرية11396كركوكأننىشاجوان احمد محمد207075

142دبلومالحرية11396كركوكأننىسارة عمر صالح354992

143دبلومالحرية11396كركوكأننىكشاو برهان رشيد355670

144دبلومالحرية11396كركوكأننىخندة عمر عبدهللا352880

ى طاهر توفيق491224 145دبلومالحرية11396كركوكأننىبرسر

146دبلومالحرية11396كركوكأننىهاوزين عبدالرحمن صديق487402

147دبلومالحرية11396كركوكأننىلقاء سعدي محمد210245

148دبلومالحرية11396كركوكأننىهاوزين اسعد محمد491814

149دبلومالحرية11396كركوكأننىاالء نجاة محمد355558

150دبلومالحرية11396كركوكأننىشوخان عثمان كريم232050

151دبلومالحرية11396كركوكأننىرانية جهاد جواد207247

152دبلومالحرية11396كركوكأننىمنار ناظم ساالر492074

153دبلومالحرية11396كركوكأننىجوان خليل محمود196512

154دبلومالحرية11396كركوكأننىبروسكة منديل محمد206919

155دبلومالحرية11396كركوكأننىاشنا بيباك فاتح493729

156دبلومالحرية11396كركوكأننىروشنه واحد عبدالسالم354303

157دبلومالحرية11396كركوكأننىميادة ثامر محمد387923

158دبلومالحرية11396كركوكأننىسوسن جعفر جبار492047

159دبلومالحرية11396كركوكأننىايمان غازي لطيف491187

160دبلومالحرية11396كركوكأننىيوسف حسن صالح210454

161دبلومالحرية11396كركوكأننىسارا غائب نجمالدين353942



162دبلومالحرية11396كركوكأننىسوزان هيوا عبدهللا210315

يف491883 163دبلومالحرية11396كركوكأننىسه رو نضهللا رسر

164دبلومالحرية11396كركوكأننىنهايت قادر احمد354664

ن211743 165دبلومالحرية11396كركوكأننىسوزان ناظم محمدامي 

166دبلومالحرية11396كركوكأننىخوزكة صديق محمود354034

167دبلومالحرية11396كركوكأننىافان ازاد محمد210365

هالة علي محمد207010
168دبلومالحرية11396كركوكأننى

169دبلومالحرية11396كركوكأننىجنان اكرم جاسم425077

170دبلومالحرية11396كركوكأننىوفاء خلف رمضان532799

171دبلومالحرية11396كركوكأننىدنيا لقمان محمد559094

ن عبدهللا محمد352665 172دبلومالحرية11396كركوكأننىشهي 

173دبلومالحرية11396كركوكأننىداستان قادر نجمالدين211564

174دبلومالحرية11396كركوكأننىاينور عباس فاضل354520

دلنيا معروف علي491231
175دبلومالحرية11396كركوكأننى

ن207139 176دبلومالحرية11396كركوكأننىشيماء عمر محمدامي 

177دبلومالحرية11396كركوكأننىهاوزين عبدالعزيز مصطفن211644

178دبلومالحرية11396كركوكأننىسارا عباس شكور493750

ن محمد فاضل491198 179دبلومالحرية11396كركوكأننىافي 

180دبلومالحرية11396كركوكأننىنرسين رشيد علي487930

ن محمد مشي 210327 181دبلومالحرية11396كركوكأننىنرمي 

182دبلومالحرية11396كركوكأننىفينك ناظم مصطفن518170

183دبلومالحرية11396كركوكأننىبيخال ازاد توفيق211787

184دبلومالحرية11396كركوكأننىشيفان ارام جمعة517465

185دبلومالحرية11396كركوكأننىسومةية كمال فاتح207193

وي بيباك فاتح199924 186دبلومالحرية11396كركوكأننىشين

187دبلومالحرية11396كركوكأننىمروة اسماعيل خليل354427

 عمر علي493764
ن 188دبلومالحرية11396كركوكأننىشنكي 

189دبلومالحرية11396كركوكأننىئاره زو عثمان محمد210469

190دبلومالحرية11396كركوكأننىجوان محمد عبدهللا210399

يف491642 191دبلومالحرية11396كركوكأننىساوين نضهللا رسر

192دبلومالحرية11396كركوكأننىسارا احمد صالح487895

193إعداديةالحرية11396كركوكأننىاالء عثمان سليمان487570

ن210329 194إعداديةالحرية11396كركوكأننىكوثر هيوا حسي 

195إعداديةالحرية11396كركوكأننىمارية محمد كريم354265

196إعداديةالحرية11396كركوكأننىنمارق قاسم عيس352174

197إعداديةالحرية11396كركوكأننىكاشان برهان رشيد355650

198إعداديةالحرية11396كركوكأننىفاطمة ظاهر نوري491228

199إعداديةالحرية11396كركوكأننىايالف رسدار محمد199934

ن196169 200إعداديةالحرية11396كركوكأننىئاسيا صالح امي 

ن عبدهللا487736 201إعداديةالحرية11396كركوكأننىسارا حسي 

202إعداديةالحرية11396كركوكأننىشيماء رمضان احمد207038

203إعداديةالحرية11396كركوكأننىملوك كنعان خالد211747

204إعداديةالحرية11396كركوكأننىهازه برهان رشيد210444

205إعداديةالحرية11396كركوكأننىدرون محمد رحيم195853

206إعداديةالحرية11396كركوكأننىبانة يحن  حميد199373

207إعداديةالحرية11396كركوكأننىشاجوان هدايت محي الدين487200

له نيا كامل علي354350
208إعداديةالحرية11396كركوكأننى



يف493766 209إعداديةالحرية11396كركوكأننىشيماء محمد رسر

نور سامان علي518119
210إعداديةالحرية11396كركوكأننى

211إعداديةالحرية11396كركوكأننىاسماء اسماعيل مجيد207235

زاد توفيق491906 212إعداديةالحرية11396كركوكأننىنيان شي 

ي عباس علي492217
213إعداديةالحرية11396كركوكأننىهيفن

214إعداديةالحرية11396كركوكأننىدلنيا نعمان مجباس211795

215إعداديةالحرية11396كركوكأننىايهام مولود محمد255592

216إعداديةالحرية11396كركوكأننىشاجوان رمضان عمر388226

217إعداديةالحرية11396كركوكأننىفيان ناظم عبدالكريم207298

218إعداديةالحرية11396كركوكأننىايمان خالد عمر354186

219إعداديةالحرية11396كركوكأننىجوانة مصطفن محمد487910

220إعداديةالحرية11396كركوكأننىديارى صديق محمود487620

221إعداديةالحرية11396كركوكأننىمالك محمد جليل487207

222إعداديةالحرية11396كركوكأننىدنيا فخرالدين حسيب487430

ن رشيد487961 223إعداديةالحرية11396كركوكأننىهاوزين سمي 

224إعداديةالحرية11396كركوكأننىبيداء خليل ابراهيم207250

ن353878 ن ياسي  225إعداديةالحرية11396كركوكأننىهاللة تحسي 

226إعداديةالحرية11396كركوكأننىكوزين نوزاد رمضان199905

227إعداديةالحرية11396كركوكأننىاالء اسماعيل صالح210349

228إعداديةالحرية11396كركوكأننىسازان فؤاد حسن353344

229إعداديةالحرية11396كركوكأننىهافان ناصح محمد353109

وان عبدهللا487860 230إعداديةالحرية11396كركوكأننىسيوة سي 

231إعداديةالحرية11396كركوكأننىجيمن رزكار رضا198416

232إعداديةالحرية11396كركوكأننىشاجوان صالح محمود351744

233إعداديةالحرية11396كركوكأننىاية جمعة بكر491935

234إعداديةالحرية11396كركوكأننىفيان عباس احمد518157

235إعداديةالحرية11396كركوكأننىريان دلشاد مجيد352718

236إعداديةالحرية11396كركوكأننىمالك نهاد حسيب206883

237إعداديةالحرية11396كركوكأننىحنان جمعة محمد211494

238إعداديةالحرية11396كركوكأننىشيالن نعمان رمضان518153

سارة نظام علي492003
239إعداديةالحرية11396كركوكأننى

و عثمان فرج210406 240إعداديةالحرية11396كركوكأننىهي 

241إعداديةالحرية11396كركوكأننىبانه ازاد كريم492440

242إعداديةالحرية11396كركوكأننىسارة احمد محمد210320

243إعداديةالحرية11396كركوكأننىالنة حسن رحيم199776

244إعداديةالحرية11396كركوكأننىدلنيا اميد كمال197555

245إعداديةالحرية11396كركوكأننىدريا فاتح عبدهللا354454

ن حمةرفيق492503 246إعداديةالحرية11396كركوكأننىتريفة تحسي 

247إعداديةالحرية11396كركوكأننىابتهال غازي عبدين493779

خةالت علي ابراهيم198622
248إعداديةالحرية11396كركوكأننى

249إعداديةالحرية11396كركوكأننىشيالن احمد محمد210323

ن487520 250إعداديةالحرية11396كركوكأننىسارا فيصل حسي 

ن خضن210265 251إعداديةالحرية11396كركوكأننىمروة حسي 

252إعداديةالحرية11396كركوكأننىفاطمة فاروق شوكت211680

253إعداديةالحرية11396كركوكأننىليل احمد كريم487797

254إعداديةالحرية11396كركوكأننىشازدا لقمان محمد492464

255إعداديةالحرية11396كركوكأننىئافان صديق توفيق491767



256إعداديةالحرية11396كركوكأننىجاوان صالح حسن353953

257إعداديةالحرية11396كركوكأننىشادان كاوة شكور207215

ن211652 258إعداديةالحرية11396كركوكأننىسازكار محمد حسي 

259إعداديةالحرية11396كركوكأننىدةفةر فاتح عبدهللا388247

260إعداديةالحرية11396كركوكأننىسه هه ند احمد فتاح492063

 علي196087
ن ان حسي  261إعداديةالحرية11396كركوكأننىشمي 

262إعداديةالحرية11396كركوكأننىسارة محمود صابر211559

ق قاسم عيس487451 263إعداديةالحرية11396كركوكأننىاستير

لينا كامل علي354245
264إعداديةالحرية11396كركوكأننى

265إعداديةالحرية11396كركوكأننىمروة ابراهيم شكور354005

266إعداديةالحرية11396كركوكأننىكافية قادر نجمالدين198188

267إعداديةالحرية11396كركوكأننىايالف فتح هللا شهاب198124

268إعداديةالحرية11396كركوكأننىزهراء لقمان عاصي207022

269إعداديةالحرية11396كركوكأننىايمان نورالدين فائق207285

270إعداديةالحرية11396كركوكأننىايمان سعيد عمر195747

271إعداديةالحرية11396كركوكأننىدنيا برزان كريم210485

ي دانا طارق206897
272إعداديةالحرية11396كركوكأننىكانن

273إعداديةالحرية11396كركوكأننىايمان شهاب احمد206930

274إعداديةالحرية11396كركوكأننىالرا امانج محمد199742

275إعداديةالحرية11396كركوكأننىافان ناظم عبدالكريم207312

276إعداديةالحرية11396كركوكأننىبناز جاالك رحمان195798

277إعداديةالحرية11396كركوكأننىفاطمة برزان احمد352436

278إعداديةالحرية11396كركوكأننىهافان شاكر عمر492330

279إعداديةالحرية11396كركوكأننىكيالس جماد نجم الدين196785

280إعداديةالحرية11396كركوكأننىسوما اميد كمال197612

281إعداديةالحرية11396كركوكأننىشيدى واحد محمد207213

زينة علي محمد487493
282إعداديةالحرية11396كركوكأننى

283إعداديةالحرية11396كركوكأننىروز فريدون احمد491810

284بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىسلوى شكور عثمان206912

285بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىكزال رحيم طه206975

286بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىبري احمد عمر354447

ن جمعه عبدالكريم207238 مي  287بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىرسر

288بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىحنان احمد عبدهللا140953

 علي210496
ن 289بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىجنار حسي 

290بكالوريوسالحرية11396كركوكأننىئارزو نضالدين محمد353413

291دبلومالحرية11396كركوكأننىساجده محمدنور حمود354257

292دبلومالحرية11396كركوكأننىشونم وحيد صابر207205

293دبلومالحرية11396كركوكأننىنرسين فائق محمد207117

294دبلومالحرية11396كركوكأننىروخوش عثمان جبار492088

295إعداديةالحرية11396كركوكأننىسوهيله شكور عثمان355345

296إعداديةالحرية11396كركوكأننىحمدية محمد نور354290

ة ايوب احمد388328 297إعداديةالحرية11396كركوكأننىامي 

298إعداديةالحرية11396كركوكأننىجلنك عريان ابراهيم210267

1ماجستي الخاصة21397كركوكذكرارشد اميد جهاد425093

2ماجستي الخاصة21397كركوكذكرفهد هدايت احمد487383

3دبلوم عاليالخاصة21397كركوكذكراميد يشار صديق429981

4بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعلي فاضل علي424862



ن430068 5بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعزالدين نورالدين سمي 

6بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد عبدالكريم منصور102572

7بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرسيف سعد سبع485914

8بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعلي يلماز شفيق509560

 علي509561
ن 9بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراحمد تحسي 

10بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعبدهللا جهاد عزت102302

11بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرسمي  جمعة محمد430894

12بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمود مسعود عباس430903

13بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكريحن  محمد اسماعيل430168

14بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرتوركان يلماز محمد107423

15بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرارجان عصمت عبدالكريم105388

ن كمال جمال509588 16بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرياسي 

ي عبد430281 17بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراركان وهنر

ن425085 18بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد جليل حسي 

19بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعلي احمد محمد119603

20بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرشاخوان صابر حسن424909

يف رضا430055 21بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد رسر

22بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكروليد خالد بهاءالدين106694

23بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراحمد محمد عمر491807

24بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد مؤيد نورالدين430202

25بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكربشي  يوسف محمد104642

26بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمصطفن فؤاد عزالدين105171

27بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرزهي  يوسف محمد104762

28بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعمر فؤاد عزت104989

29بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرابراهيم عبدالرزاق خليل485822

30بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراديز ارول بهاءالدين430291

31بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعباس عارف محمد430153

32بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرصفاء اسماعيل ابراهيم418002

33بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد احمد عمر430088

ي102545
34بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراحمد محمد نجان 

35بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرحسن محمد قاسم509584

ن احمد102586 36بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد حسي 

37دبلومالخاصة21397كركوكذكرسامان صابر عبدهللا424685

ف يلماز ابراهيم430163 38دبلومالخاصة21397كركوكذكرارسر

39دبلومالخاصة21397كركوكذكرنجدت مصطفن محمد417847

40دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد ايدن يوسف430276

41دبلومالخاصة21397كركوكذكرنجم عبدهللا احمد430391

42دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد خليل يوسف430416

43دبلومالخاصة21397كركوكذكرعلي بهاءالدين قادر491799

44دبلومالخاصة21397كركوكذكرعمار جمعة خليل424443

45دبلومالخاصة21397كركوكذكرعصامالدين فاتح محمد430575

46دبلومالخاصة21397كركوكذكرسالم فاتح شاكر430081

47دبلومالخاصة21397كركوكذكرقحطان عدنان خطاب105377

48دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد برهان خلف104665

49دبلومالخاصة21397كركوكذكرسلوى اسود مردان486400

50دبلومالخاصة21397كركوكذكراحمد كريم احمد485902

51دبلومالخاصة21397كركوكذكرعدنان حسيب توفيق429948



52دبلومالخاصة21397كركوكذكرمراد عبدالواحد محمد430284

53دبلومالخاصة21397كركوكذكرعلي فؤاد عزت104850

54دبلومالخاصة21397كركوكذكرعاصم فاضل جاسم425751

55دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد فاضل جاسم417207

56دبلومالخاصة21397كركوكذكرعادل عبدالرحمن كريم492710

57دبلومالخاصة21397كركوكذكرعصام فؤاد عزت104716

ال فائق544453 58دبلومالخاصة21397كركوكذكرمراد دمي 

59دبلومالخاصة21397كركوكذكرعبدالملك نوزاد خالد425790

60دبلومالخاصة21397كركوكذكررسمد نجدت اسماعيل509587

61دبلومالخاصة21397كركوكذكرأرجان أصغر عيس107615

62دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمود رفعت ستار102495

ن خالد بهاءالدين424953 63دبلومالخاصة21397كركوكذكرشاهي 

ن جليل شكور430555 64دبلومالخاصة21397كركوكذكرصايفي 

65دبلومالخاصة21397كركوكذكرشاالو بهروز بكر417008

66دبلومالخاصة21397كركوكذكرعباس سعد نجمالدين430272

67دبلومالخاصة21397كركوكذكرمراد رحيم نجم430690

68دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد الهام نورالدين429571

69دبلومالخاصة21397كركوكذكراسماعيل نافع هيل417132

70دبلومالخاصة21397كركوكذكراحمد عبدالمناف جمعة441346

ي محمد509589
71دبلومالخاصة21397كركوكذكرابراهيم لطفن

72دبلومالخاصة21397كركوكذكرعمر حسامالدين بكر430788

73إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمهدي حميد مجيد430479

74إعداديةالخاصة21397كركوكذكروعد حمزة عمر102381

75إعداديةالخاصة21397كركوكذكرقيس مجيد محمد106659

76إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد نجدت اسماعيل544446

77إعداديةالخاصة21397كركوكذكرواثق اسود جسام517392

1ماجستي الخاصة21397كركوكذكرابراهيم صباح قاسم102670

2ماجستي الخاصة21397كركوكذكراحمد صالحالدين بهاءالدين319650

3بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكروريا عثمان نوري509556

4بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعبداالة نجم عبدهللا106562

ن430758 5بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكروعد ثامر حسي 

6بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكررعد قاسم جالل107442

7بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراسامة وليد خالد119160

ن430969 8بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمهند علي حسي 

ن457467 9بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكردلشاد محمد محمدامي 

10بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرحسون جاسم محمد104619

11بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعاصم خالد يوسف485668

12بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراحمد اياد احسان424406

ن424552 ن سمي  13بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراحمد امي 

14بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرتوانا جليل عبدالكريم104609

15بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرنزار اديب غانم107602

16بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد يونس عاصي509563

17بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراركان صدام شاكر119556

18بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراحمد عادل حمزة106529

19بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكريوسف عمر انور425615

20بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرحسام فاضل فنش119566

21بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد هاشم جبار119535



22بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعمر بندر عبدالستار430858

23بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعبدالخالق ايدن عبدالخالق430775

24بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرزازان نجاة جبار544455

ن عزالدين119489 25بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد شاهي 

26بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرارشد عدنان علوان104838

27بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعبدهللا نجم عبدهللا106552

28بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرامجد يونس حسن107637

29بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرغزوان فوزي عيدان107636

30بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرملك صباح صالح107382

31بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكريارس عباس محمد102680

32بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد هاشم قاسم425332

33بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراسعد رعد كريم102694

34بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرهردي صباح عمر430926

35بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراسماعيل عبد سهيل424736

36بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمصعب حكمت جمعه107607

ي قادر430317 37بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرسمي  وهنر

38بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكركامران كاويز قهرمان119553

39بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعماد فاضل احمد485929

40بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراحمد رامز عبدالرحيم425230

41بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمصعب قاسم محمد430945

42بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكريارس عبد ثالج279741

43بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراحمد كريم نصيف430852

44بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرابراهيم محمد شكور107456

45بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراكرم سطام عبدالعزيز509586

ن قادر محمد102632 46بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرحسي 

47بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرحسن احمد خلف106620

ن سليم430545 48بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمهران حسي 

49بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرحيدر علي ابراهيم107478

ن عبدهللا430254 50بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعمر حسي 

ن430968 51بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد علي حسي 

ي جمعة106638
52بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرابراهيم سبن 

53بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد قاسم محمد104686

54بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعمار يوسف محمد105211

55بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراكو مجيد حميد430103

ن ابراهيم425030 56بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرفراس ياسي 

57بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعبدالرحمن كامل عاشور106172

58بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعلي بكر حمه493243

59بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراياد رعد حمزة105323

60بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراحمد نجيب خميس430839

61بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراياد ازاد رمضان471860

62بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد كنعان عثمان119573

ن احمد خلف430011 63بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرحسي 

64بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمعروف عزالدين احمد430804

65بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمعد سليمان عيدان119554

66بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرشاهو احمد فاتح430952

67بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرتيسي  احمد علي430870

68بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعبدهللا علي احمد430563



69بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعلي عزالدين محمد485875

70بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد رشيد حميد119536

71بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعبدالعزيز عامر رجب106655

72بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد كاظم صديق106666

73بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعبدهللا عماد قنير119189

74بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكريحن  سامح سىه119596

75بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكروجدي محمد احمد106631

76بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعلي عبدهللا احمد430583

77بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراسامة رامز عبدالرحيم425185

78بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمراد كاظم صديق100412

ن ابراهيم106513 79بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكراسامه ياسي 

80بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعمر جالل واحد105313

81بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعامر رعد حمزة119605

ن430742 82بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرشيفان عثمان ياسي 

83بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكروليد كريم فخرالدين119525

84بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد فاضل عاشور105631

85بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرابراهيم كمال عزيز424790

86بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد رائد عبدهللا544481

ف اسماعيل430910 87بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرمحمد رسر

88دبلومالخاصة21397كركوكذكرريكان ناظم حسيب430946

89دبلومالخاصة21397كركوكذكريحن  علي ابراهيم107572

90دبلومالخاصة21397كركوكذكرعمر عبدالسميع مجيد119617

91دبلومالخاصة21397كركوكذكرمصطفن جاسم محمد424266

92دبلومالخاصة21397كركوكذكرعبدهللا خالد ولي430362

93دبلومالخاصة21397كركوكذكرعمر حسن نوزاد119570

94دبلومالخاصة21397كركوكذكرموفق انور مصطفن100444

 زكي محمد430209
95دبلومالخاصة21397كركوكذكرمصطفن

96دبلومالخاصة21397كركوكذكرمنتظر عباس مهدي107347

97دبلومالخاصة21397كركوكذكرجنيد جمااللدين حسن430784

ن يلماز شفيق418802 98دبلومالخاصة21397كركوكذكرحسي 

99دبلومالخاصة21397كركوكذكرسيف يلماز احمد430173

100دبلومالخاصة21397كركوكذكراميد صباح قاسم119369

101دبلومالخاصة21397كركوكذكرعماد فاضل عادل430242

102دبلومالخاصة21397كركوكذكرعباس كريم نصيف430863

103دبلومالخاصة21397كركوكذكرهيوا محمد كريم438108

104دبلومالخاصة21397كركوكذكرعمار فارس مطر119579

105دبلومالخاصة21397كركوكذكرقيس فاضل جاسم425730

ن محمد119481 106دبلومالخاصة21397كركوكذكرعثمان حسي 

107دبلومالخاصة21397كركوكذكراحمد مامؤن جمعة491849

108دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد نوزاد كريم509558

109دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد نجاة درويش105540

110دبلومالخاصة21397كركوكذكراياد صالح عبدهللا509565

111دبلومالخاصة21397كركوكذكرعمر نجدت اسماعيل509592

112دبلومالخاصة21397كركوكذكرعلي وسام عبدالوهاب425168

113دبلومالخاصة21397كركوكذكرمصطفن صالح نورالدين558899

114دبلومالخاصة21397كركوكذكرسالم سعدون مصطفن430128

115دبلومالخاصة21397كركوكذكرمؤيد عبدالمناف شاكر119583



116دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد عباس عمر485527

117دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد نجاة جعفر430890

118دبلومالخاصة21397كركوكذكرنوار نظام فوزي107346

119دبلومالخاصة21397كركوكذكراحمد ارجمان اسعد107380

120دبلومالخاصة21397كركوكذكرعلي ايدن عبدالخالق102476

121دبلومالخاصة21397كركوكذكرعلي احمد خلف119561

122دبلومالخاصة21397كركوكذكرعلي محمد شاكر100396

123دبلومالخاصة21397كركوكذكرصالح خوام صفر105411

124دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد صباح اصغر211770

125دبلومالخاصة21397كركوكذكرهريم عبدهللا قادر430441

126دبلومالخاصة21397كركوكذكرهيثم كمال عمر430330

127دبلومالخاصة21397كركوكذكرعماد حمزة نورالدين105303

ن119586 128دبلومالخاصة21397كركوكذكررفعت خالد حسي 

ن كريم430494 129دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد حسي 

130دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد احمد خلف119564

131دبلومالخاصة21397كركوكذكرمصطفن عباس صادق105044

132دبلومالخاصة21397كركوكذكراورهان نورالدين محمد211768

133دبلومالخاصة21397كركوكذكربالل عبدالكريم محمد430033

134دبلومالخاصة21397كركوكذكرمراد صباح احمد430895

135دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد موفق رشيد119409

136دبلومالخاصة21397كركوكذكروليد خالد نجم119615

137دبلومالخاصة21397كركوكذكرعلي محسن طه107481

138دبلومالخاصة21397كركوكذكرعالء روضان نزال105273

هللا119558 139دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد عماد خي 

140دبلومالخاصة21397كركوكذكرسمي  نجاة شاكر430227

141دبلومالخاصة21397كركوكذكرزياد يلماز شفيق105746

142دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد ازاد احمد430180

143دبلومالخاصة21397كركوكذكراحمد فاضل عادل430121

144دبلومالخاصة21397كركوكذكرعلي مفيد محمد100384

ن107628 145دبلومالخاصة21397كركوكذكرعلي نجاة حسي 

146دبلومالخاصة21397كركوكذكرسوران جميل احمد485773

147دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد نهاد عزالدين430905

148دبلومالخاصة21397كركوكذكرعمر جمال فائق430297

149دبلومالخاصة21397كركوكذكرمحمد سمي  عزت485951

ن430765 150إعداديةالخاصة21397كركوكذكررعد ثامر حسي 

151إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمنجد مظهر جاسم544451

152إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمسلم حسام حميد544495

153إعداديةالخاصة21397كركوكذكرحمدي محمد هاشم544483

154إعداديةالخاصة21397كركوكذكرطالل عبدالكريم محمد440329

155إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد رائد خورشيد425661

156إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد نبيل رفيق416884

157إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمرتصن عبدالجبار نارص104676

ف كنعان عثمان119575 158إعداديةالخاصة21397كركوكذكرارسر

159إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد صباح خلف106503

160إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمود زينل حيدر416863

161إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد يحن  عاصي416930

162إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعمر اوميد احمد492871



ي430535 163إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعلي اسماعيل ناجر

164إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد كريم نصيف417555

165إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعبدالرحمن محمود صابر486576

166إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعمر كامل سليم119151

ن418888 167إعداديةالخاصة21397كركوكذكريونس ثامر حسي 

ة509548 168إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد سعدي شي 

169إعداديةالخاصة21397كركوكذكريعقوب رحمان عبد430220

170إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمصطفن يونس حسن119123

171إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد فؤاد سليم352892

172إعداديةالخاصة21397كركوكذكربسام كريم صالح430845

173إعداديةالخاصة21397كركوكذكرنور صبيح علي517417

174إعداديةالخاصة21397كركوكذكرزيد مؤيد سلمان418518

175إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمصطفن محمد سليم119200

176إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد كنعان خورشيد544490

177إعداديةالخاصة21397كركوكذكرزيد حبيب زيدان119539

178إعداديةالخاصة21397كركوكذكرنورالدين فاضل عاشور105358

179إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمصطفن خلف حمد417033

ن رشيد107449 180إعداديةالخاصة21397كركوكذكرسعيد حسي 

181إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد كريم عبدالرحمن107371

182إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمصطفن فهمي عواد105727

183إعداديةالخاصة21397كركوكذكررعد نجمالدين عبدهللا430570

184إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد المصطفن فاضل عباس105397

185إعداديةالخاصة21397كركوكذكريوسف نجم عبد106701

186إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعبدهللا خالد يوسف486603

187إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمرتصن محمد مجذاب320096

188إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد عبدهللا احمد430579

189إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد عامر علي485863

190إعداديةالخاصة21397كركوكذكرنورالدين عادل نورالدين119599

ن119548 191إعداديةالخاصة21397كركوكذكردحام فالح حسي 

ن سليم430404 192إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمهند حسي 

193إعداديةالخاصة21397كركوكذكراسامة خالد يوسف486560

194إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد نجاة درويش105520

195إعداديةالخاصة21397كركوكذكروضاح اصفوك صفر430677

196إعداديةالخاصة21397كركوكذكرهشام كريم صالح430848

197إعداديةالخاصة21397كركوكذكرامجد ريكان فرحان417230

 مروان علي485936
ن 198إعداديةالخاصة21397كركوكذكرامي 

ي119385 199إعداديةالخاصة21397كركوكذكريوسف عبدالمجيد وهنر

200إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعبدهللا محمدغازي رسول424972

201إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمصطفن عادل حمزة106519

202إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد اصغر كريم430198

203إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعثمان جمعة حسن418497

204إعداديةالخاصة21397كركوكذكرحسن مجيد درويش203564

205إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد يعقوب يوسف418867

ن نجدت492957  جنكي 
206إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمصطفن

 علي119181
ن 207إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعلي حسي 

208إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد قحطان رشاد119457

209إعداديةالخاصة21397كركوكذكرسيوان فاروق يوسف486739



210إعداديةالخاصة21397كركوكذكرسمي  علي زكي417603

211إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد فارس كنعان321670

212إعداديةالخاصة21397كركوكذكرفاضل موفق فاضل106734

213إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد سنان طه104736

214إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد مظفر شكور119109

215إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد نجاة جبار544465

216إعداديةالخاصة21397كركوكذكرخميس يحن  عاصي416957

217إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعمر عبدهللا طاية486597

218إعداديةالخاصة21397كركوكذكرطه وليد سلطان486595

219إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد حسامالدين صابر107632

220إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمصطفن محمد مجذاب203580

221إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمصطفن داود سليمان107418

222إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعمار وعد حمزة102423

223إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعبدالقادر غسان حافظ105458

224إعداديةالخاصة21397كركوكذكرنزهان تركي فوزي430770

225إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد فرج احمد430959

226إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعبدهللا ابراهيم شعي 416996

227إعداديةالخاصة21397كركوكذكريوسف عباس محمدنوري416968

228إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد محمد فؤاد418610

229إعداديةالخاصة21397كركوكذكريارس ابراهيم مجذاب321830

هللا كنعان119360 230إعداديةالخاصة21397كركوكذكرزينل العابدين خي 

231إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمد يشار عزالدين544472

232إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعمر عبداللطيف احمد107365

233إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحمود احسان محمد119532

ن119309 234إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعمر عامر حسي 

235إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمصطفن نهاد اكرم424324

236إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعبدهللا نجاة جبار544461

ن430956 237إعداديةالخاصة21397كركوكذكراحمد اياد حسي 

238إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمنشد مظهر جاسم544449

239إعداديةالخاصة21397كركوكذكرعادل عماد مصطفن105106

240إعداديةالخاصة21397كركوكذكرجان صالح حسن321439

241إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمحسن قاسم احمد418121

242بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكررزكار علي احمد105655

243بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعلي صدام عبود107593

244بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعلي اسعد صابر107476

245بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرعلي سكر محمد430410

246بكالوريوسالخاصة21397كركوكذكرلمياء غازي عبدالقادر106589

247دبلومالخاصة21397كركوكذكرثائر خليل جاسم485498

248دبلومالخاصة21397كركوكذكراحمد جمعة مصطفن485555

249دبلومالخاصة21397كركوكذكريشار قنير خضن105030

250دبلومالخاصة21397كركوكذكرعدي عادل خلف107358

251دبلومالخاصة21397كركوكذكرعمر علي عثمان119299

252دبلومالخاصة21397كركوكذكريشار جمال مصطفن485516

 علي مصطفن544445
ن 253دبلومالخاصة21397كركوكذكرشاهي 

254دبلومالخاصة21397كركوكذكراحمد جاسم محمد106605

255دبلومالخاصة21397كركوكذكرسالم صفاءالدين اسماعيل119386

ن محمد106625 256إعداديةالخاصة21397كركوكذكرثامر حسي 



257إعداديةالخاصة21397كركوكذكرزينل حيدر زينل430657

258إعداديةالخاصة21397كركوكذكرمظلوم رؤوف عمر107528

1ماجستي الخاصة21397كركوكأننىمروة محمد عمر424846

2ماجستي الخاصة21397كركوكأننىصونكول سعود محمد105760

3بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىسلوى عارف محمد430144

ن عدنان فخرالدين106573 4بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىدني 

ن430327 5بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىتركان عبدهللا امي 

هللا فاضل430831 6بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىنوال خي 

7بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىنوال محمد عمر491817

8بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىمها عادل حمزة417909

9بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىاسماء خليل ابراهيم119479

10بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىهيام يونس محمد430613

11بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىطليعة عبدالرحمن حميد107438

12بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزينب عبدالعظيم محمد425360

13بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىاالء جمعة بهلول430594

14بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىايلة محمد قادر485796

15بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىهالة حميد محمد104998

جيمن سيدكل علي430918
16بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننى

ن430960 17بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىسوسن عبدهللا امي 

18بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىسحر محمود محمد544442

19بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىسمية صباح نجمالدين424293

20بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزينب محسن عبدهللا430045

21بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىسارة الهام نورالدين429952

ن محمد107609 22بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىشهد حسي 

23بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزمن عصامالدين فاتح544443

24دبلومالخاصة21397كركوكأننىكلسان هاشم احمد418674

25دبلومالخاصة21397كركوكأننىبيكرد صابر عبدهللا424427

26دبلومالخاصة21397كركوكأننىندوى نجم رشيد320781

27دبلومالخاصة21397كركوكأننىنهاية قادر نادر425892

28دبلومالخاصة21397كركوكأننىرساب جليل شكور429121

29دبلومالخاصة21397كركوكأننىجورية صالح محمد417925

يف جبار119234 30دبلومالخاصة21397كركوكأننىازهار رسر

31دبلومالخاصة21397كركوكأننىهدى عبدالخالق محمود430430

32دبلومالخاصة21397كركوكأننىغصون قاسم عبد544485

33دبلومالخاصة21397كركوكأننىشيماء عبدالكريم درويش430309

34دبلومالخاصة21397كركوكأننىمشاعل جبار مصطفن105014

سوزان علي عمر430867
35دبلومالخاصة21397كركوكأننى

36دبلومالخاصة21397كركوكأننىمريم محمدغريب عبدالرحمن106728

هللا430235 37دبلومالخاصة21397كركوكأننىرؤيا اراج خي 

38دبلومالخاصة21397كركوكأننىمروة عارف محمد430133

39دبلومالخاصة21397كركوكأننىنورسن خضن عباس491913

40دبلومالخاصة21397كركوكأننىحنان فارس مطر119591

ين محمد رشيد320887 41دبلومالخاصة21397كركوكأننىشي 

ن احمد418381 42دبلومالخاصة21397كركوكأننىايهان متي 

43إعداديةالخاصة21397كركوكأننىصونكول نجم رشيد322459

44إعداديةالخاصة21397كركوكأننىعبي  عادل ابراهيم231951

45إعداديةالخاصة21397كركوكأننىريزان فاروق يوسف418007



ف اسماعيل430914 1ماجستي الخاصة21397كركوكأننىزينب رسر

هبة علي محمد106598
2بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننى

3بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىارساء حبيب جبار430109

4بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىمالك نجمالدين غيباهلل544486

5بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىندى رشيد حميد425216

6بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىاواز حمد شهاب430304

7بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىمينا عقيل عادل430965

8بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىمحمود فاضل اسود107467

9بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىسمية صباح رشيد491838

10بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىشهد قاسم مصطفن430938

11بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىيناز نجمالدين غيباهلل417383

12بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىفينال فاضل عباس119549

13بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىنور اياد ابراهيم486570

ن اياد محمد440339 14بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىدني 

15بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىارساء نورالدين عباس107339

16بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىاسماء غفور جبار430323

17بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىعبي  فارس عبدهللا105735

سارة عطا علي430901
18بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننى

19بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزينب عبدالسميع مجيد119141

20بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزيليا سمي  عادل491881

21بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىفاطمة عباس محمدصالح106067

22بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزينب نزار مكي430736

23بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىمريم شحاذة مصطفن106107

ن باسل سلمان430399 24بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىافي 

25بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزينب هاشم قاسم322409

26بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىدرياه احسان حمدي107353

ي430724
27بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىسيبال عماد تف 

28بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىرغد جبار ربيع425717

29بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىارساء قحطان حمزة105423

30بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىجنبت فكرت نوري119589

سالي فاضل ماالهلل418709
31بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننى

32بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىفاطمة جمعة بهلول430963

33بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىهدى عبدالرحمن قادر430073

ن106545 34بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزينب عثمان ياسي 

 علي106089
ن 35بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىفنار تحسي 

ن119542 36بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىديانا فالح حسي 

37بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىديمن عصامالدين فاتح425049

38بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىماردين عرفان شاكر105258

39بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىمروة حمدي نوري544476

40بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىبراء عادل خلف430885

41بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزينب قادر معروف405393

42بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىصون كول فاروق كريم430587

43بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىمنن نورالدين عباس107544

44بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىاسماء جواد جالل440262

اية عطا علي430898
45بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننى

46بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىاالء ثامر جاسم105185

47بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىسلم عصامالدين فاتح424900



48بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىنوران مؤيد احمد485705

49بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىزينب صالح الدين جمال الدين107465

50بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىنور صباح محمود102559

51بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىمريم ايدن عمر107624

52بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىهازة صباح عمر430915

مها علي نارص416910
53بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننى

روان سعد علي485839
54بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننى

55بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىعلياء سعود شكور558900

56دبلومالخاصة21397كركوكأننىفيان جمعة محمد107350

هبة سامي حبيب417875
57دبلومالخاصة21397كركوكأننى

58دبلومالخاصة21397كركوكأننىايسن فخرالدين جرجيس255659

59دبلومالخاصة21397كركوكأننىنور احمد محمد430190

60دبلومالخاصة21397كركوكأننىمزدة عدنان احمد119381

61دبلومالخاصة21397كركوكأننىعائشة محمد نورالدين107564

ن102324 62دبلومالخاصة21397كركوكأننىارساء صبحي حسي 

ن عبدهللا106645 63دبلومالخاصة21397كركوكأننىبيمان حسي 

64دبلومالخاصة21397كركوكأننىنجوى نجاة درويش105500

65دبلومالخاصة21397كركوكأننىمروة عماد نوري119614

66دبلومالخاصة21397كركوكأننىمريم صالح الدين نورالدين107549

67دبلومالخاصة21397كركوكأننىزينب صالحالدين بهاءالدين321023

يف107470 68دبلومالخاصة21397كركوكأننىشهد حسن رسر

69دبلومالخاصة21397كركوكأننىهدى جبار ربيع105615

70دبلومالخاصة21397كركوكأننىهديل عبدالقادر بكر119607

71دبلومالخاصة21397كركوكأننىنادية محمد عمر105340

دوس نوزاد خالد418181 72دبلومالخاصة21397كركوكأننىفي 

73دبلومالخاصة21397كركوكأننىمروة عادل خلف418561

74دبلومالخاصة21397كركوكأننىزينب زينل حيدر430643

75دبلومالخاصة21397كركوكأننىمالك هجران صادق100433

76دبلومالخاصة21397كركوكأننىاشتياق غازي شكر322468

77دبلومالخاصة21397كركوكأننىمنن عباس محمد107555

ن107460 78دبلومالخاصة21397كركوكأننىرنا عباس حسي 

79إعداديةالخاصة21397كركوكأننىايالف نظام حميد417286

ن211662 80إعداديةالخاصة21397كركوكأننىبريفان فارس محمد امي 

81إعداديةالخاصة21397كركوكأننىارساء عمر احمد430497

82إعداديةالخاصة21397كركوكأننىضح نهاد فاتح416855

83إعداديةالخاصة21397كركوكأننىمينا نجمالدين غيباهلل417502

84إعداديةالخاصة21397كركوكأننىنوران فريدون ابراهيم486737

85إعداديةالخاصة21397كركوكأننىمينا ليث جميل119441

86إعداديةالخاصة21397كركوكأننىاسيا نوزاد خالد430501

ن425105 87إعداديةالخاصة21397كركوكأننىسيما جليل حسي 

88إعداديةالخاصة21397كركوكأننىنور جاسم محمد119485

89إعداديةالخاصة21397كركوكأننىمريم صباح خلف106537

90إعداديةالخاصة21397كركوكأننىفاطمة خالد محمد107621

91إعداديةالخاصة21397كركوكأننىزينب قاسم غريب119175

92إعداديةالخاصة21397كركوكأننىايلن وريا جمعة119537

93إعداديةالخاصة21397كركوكأننىسمية صباح عمر418469

ساره محمدزكي هادي492295
94إعداديةالخاصة21397كركوكأننى



95إعداديةالخاصة21397كركوكأننىزينة كمال عمر417797

96إعداديةالخاصة21397كركوكأننىالنة عماد عبدالرحمن211851

97إعداديةالخاصة21397كركوكأننىايات داود سليمان107416

98إعداديةالخاصة21397كركوكأننىمريم عثمان احمد424882

99إعداديةالخاصة21397كركوكأننىزينب نهاد فاتح424830

100إعداديةالخاصة21397كركوكأننىججك احسان ابراهيم425260

101إعداديةالخاصة21397كركوكأننىامنة محمد عبدهللا416920

اية خالد علي487337
102إعداديةالخاصة21397كركوكأننى

103إعداديةالخاصة21397كركوكأننىايالف ايدن كريم418418

104إعداديةالخاصة21397كركوكأننىصفا عبدالقادر محمد119476

ي محسن طه107513 105إعداديةالخاصة21397كركوكأننىانحر

106إعداديةالخاصة21397كركوكأننىماب محمود مسعود418539

107إعداديةالخاصة21397كركوكأننىسارا محمد جليل425150

108إعداديةالخاصة21397كركوكأننىنور حسن حسيب417181

109إعداديةالخاصة21397كركوكأننىمينا ازاد مجيد211863

110إعداديةالخاصة21397كركوكأننىوسام اسماعيل نافع430906

111إعداديةالخاصة21397كركوكأننىسىه محمد عبدالرحمن418912

ن محمد104649 112إعداديةالخاصة21397كركوكأننىجنان حسي 

نورا محمد سامي119392
113إعداديةالخاصة21397كركوكأننى

114إعداديةالخاصة21397كركوكأننىبيداء خالد اجماد119594

وق نضال نجيب430247 115إعداديةالخاصة21397كركوكأننىرسر

116إعداديةالخاصة21397كركوكأننىفاتن فريدون ابراهيم486733

117إعداديةالخاصة21397كركوكأننىزينب محمد سامي119395

118إعداديةالخاصة21397كركوكأننىاية كامل مصطفن201431

119إعداديةالخاصة21397كركوكأننىفاطمة دلشاد حسن416780

ن430666 120إعداديةالخاصة21397كركوكأننىنور محمود حسي 

121بكالوريوسالخاصة21397كركوكأننىكالويز عبدهللا رشيد425122

122دبلومالخاصة21397كركوكأننىتركان قادر ابراهيم105438

123دبلومالخاصة21397كركوكأننىبسعاد عادل خلف430877

124دبلومالخاصة21397كركوكأننىوفاء ابليل محارب119587

125إعداديةالخاصة21397كركوكأننىالهام عادل خلف417261

126إعداديةالخاصة21397كركوكأننىصبحة صالح محراث105696

127إعداديةالخاصة21397كركوكأننىجنار عمر رفيق485966

128إعداديةالخاصة21397كركوكأننىسندس عبدالعزيز عبدهللا424819

129إعداديةالخاصة21397كركوكأننىسهام حميد مجيد430515

130إعداديةالخاصة21397كركوكأننىرمزية زينل درويش417717

131إعداديةالخاصة21397كركوكأننىبيداء محمد توفيق492290

132إعداديةالخاصة21397كركوكأننىابتسام احمد مصطفن100424

133إعداديةالخاصة21397كركوكأننىنجالء نجاة محمود203548

ن443307 ي حسي 
ن
1دكتوراهالعباسي31398كركوكذكررائد عوف

2دكتوراهالعباسي31398كركوكذكررافع عبدهللا منيف499894

3ماجستي العباسي31398كركوكذكربشي  خلف سعد499938

ن مصطفن464342 4ماجستي العباسي31398كركوكذكرحمزة حسي 

5ماجستي العباسي31398كركوكذكروليد ابراهيم سعد559014

6ماجستي العباسي31398كركوكذكرسهيل داود احمد248084

7ماجستي العباسي31398كركوكذكرابراهيم مصطفن حسن249330

8ماجستي العباسي31398كركوكذكرخلف ابراهيم عبدهللا499944



ن443689 9ماجستي العباسي31398كركوكذكرعماد نارص حسي 

10ماجستي العباسي31398كركوكذكرحسن سامي خلف443615

11ماجستي العباسي31398كركوكذكراحمد عبدهللا محمد499959

12ماجستي العباسي31398كركوكذكرشهاب احمد خلف523330

13ماجستي العباسي31398كركوكذكرعدنان علوان محمد443312

14ماجستي العباسي31398كركوكذكرخليل عبد جاسم205798

15ماجستي العباسي31398كركوكذكراحمد طه حمد464118

ن458425 16دبلوم عاليالعباسي31398كركوكذكرعماد خلف حسي 

17بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا جمال فاضل443999

ن صالح464519 18بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخلف حسي 

ن خضن464610 19بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكروليد ياسي 

20بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراسماعيل ابراهيم علي463898

21بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد جير مهدي444015

22بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد عبدهللا صالح476139

23بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرشاهر محمد صالح518073

24بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرجبار محمد علي248296

25بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرابراهيم محمود صالح443580

26بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد محمد خلف443389

27بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالستار حمد عبدهللا443674

28بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمظهر خلف عبدهللا559008

29بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسن فاضل حمود247695

30بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسن خلف احمد443622

 ندا علي464285
31بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمثنن

ن507162 32بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرطيب سليم حسي 

33بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخضن ابراهيم جمعة443849

34بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرزيدان محمد درويش464069

35بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكربالسم محمود خلف247524

36بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمود لفته ماجد248752

37بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكركامل خلف حسن464213

38بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخضن خلف عبدهللا464300

39بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرطه ابراهيم عبدهللا475659

40بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرابراهيم صبحي خلف464270

41بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعماد مصطفن حسن249354

42بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخليل محمد خلف444037

43بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي عطية حسن443349

44بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرشبيب عبدهللا شبيب248665

45بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد علي محمد443730

46بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعزمي احمد علي443869

47بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنض عبد محمد464502

48بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي خطاب احمد464227

49بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد عبدهللا محمد464517

50بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكروسام محمد درويش247537

51بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكروقاص فتحي شالش443534

52بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالرحمن يونس خلف464415

53بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسعدي ذياب حميد443858

54بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسهمي علي خليل518069

55بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد خضن مديد248563



56بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصالح اسود محمد463667

57بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحماد عبدهللا شبيب249351

ن248937 58بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصالح عبد حسي 

59بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا علي سعيد464578

ن محمد خلف464251 60بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمعي 

61بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسامر صبحي خلف463999

62بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررعد عبدهللا مطلك559012

63بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرابراهيم طاهر ابراهيم475752

64بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحمود عبدهللا شبيب443543

65بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكربارق محمود داود464130

66بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالقادر عناد عباوي464081

67بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبد حمود عجيل443982

68بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرطلب خليل عبداللطيف464134

ن نجم عبدهللا464135 69بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسي 

70بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعدنان مصطفن حسن459716

71بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفيصل نزال صالح199812

72بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفؤاد خلف حمد464029

73بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحكم ناظم محمد443801

74بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا محمد محمد463924

75بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراسامة محمود محمد443538

76بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد محمد خلف443332

ن ضيف464529 77بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصبحي حسي 

ن249303 78بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررساج جمعة حسي 

79بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرماهر عبدهللا محمد443503

80بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررعد احمد حسن559009

81بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد طه علي443556

82بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد علي صالح443320

83بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمروان علي حمد464486

84بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكروليد شبيب عبداللطيف443574

85بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرميثاق حمد ذياب499994

86بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكروليد ابراهيم كرم464319

87بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعالء جمعة بكر248468

ن خلف463894 88بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفارس حسي 

89بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرقعقاع صالح عبد248159

90بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي عبدهللا سعيد464290

ن464264 91بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي خضن حسي 

 سامي خلف443684
ن 92بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسي 

93بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحران شبيب عبداللطيف443592

94بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخلف جمعة محمد464458

95بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفارس سليم ذياب463950

96بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد رجب سليم464006

ن خلف464017 97بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررياض حسي 

98بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعامر عواد عبدالمجيد248118

99بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد محمود صالح443613

100بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخالد حمود عبدهللا443741

101بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرهاندي نايف نجم464421

102بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعامر اسماعيل عيس464500



103بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد علي عادل253594

ن463867 104بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمعد احمد حني 

105بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبداللطيف ربيع حمد464188

106بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررياض احمد عبدهللا248265

107بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفراس احمد عيس464362

108بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنجاح مخلف عبدهللا464385

ن444063 109بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفرحان جاسم حسي 

ن248058 110بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرابراهيم دخيل حسي 

111بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرايرس معيوف ابراهيم443380

112بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرربيع احمد حمد464532

113بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالكريم صبحي خلف443875

114بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرضاري محمد احمد249243

115بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصباح مصطفن حسن248239

116بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمهند صالح محمد443586

117بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحمود ربيع حمد248352

ن443645 118بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفراس محمد حسي 

119بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي عباس علي248333

120بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد خلف سعيد475756

121بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنصي  ناظم محمد464060

122بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد محمد محمود443547

123بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسام احمد موس464375

124بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرغزوان صالح حمزة199477

125بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحسان صالح حمزة199660

126دبلومالعباسي31398كركوكذكرمجبل احمد خلف248762

127دبلومالعباسي31398كركوكذكرصباح جاسم عبد247729

128دبلومالعباسي31398كركوكذكراحمد خلف محمد464225

129دبلومالعباسي31398كركوكذكرنفوس احمد ابراهيم476113

130دبلومالعباسي31398كركوكذكرعدنان جاسم رجب248486

131دبلومالعباسي31398كركوكذكريارس محمد حمد443990

132دبلومالعباسي31398كركوكذكرسمي  جاسم عبدالهادي463856

133دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد حلبوص خلف464506

134دبلومالعباسي31398كركوكذكرساير خلف عبدهللا248272

135دبلومالعباسي31398كركوكذكرخليل جميل بكر249170

136دبلومالعباسي31398كركوكذكرعبدالرزاق ابراهيم عبدهللا475681

137دبلومالعباسي31398كركوكذكراديب جاسم محمد476431

138دبلومالعباسي31398كركوكذكرخلف عزيز حمد443699

139دبلومالعباسي31398كركوكذكرخالد حمد محيميد463853

140دبلومالعباسي31398كركوكذكرجالل عبدالرحمن حمد500007

141دبلومالعباسي31398كركوكذكررياض احمد محمود464054

142دبلومالعباسي31398كركوكذكرعلي خضن عبدالحميد248347

143دبلومالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا محمود شبيب249111

144دبلومالعباسي31398كركوكذكرخميس عبد محمد464432

145دبلومالعباسي31398كركوكذكراحمد عبدالستار خضن249257

ي249068
ن
146دبلومالعباسي31398كركوكذكرحسن محمد صوف

147دبلومالعباسي31398كركوكذكرمثنن نجم عبدهللا464035

148دبلومالعباسي31398كركوكذكرسعدون احمد عبد464273

149دبلومالعباسي31398كركوكذكرجاسم محمد حسن453214



ف عليوي463879 150دبلومالعباسي31398كركوكذكرمني  مرسر

151دبلومالعباسي31398كركوكذكروسام حسن خلف464199

152دبلومالعباسي31398كركوكذكراياد شهاب احمد204406

153دبلومالعباسي31398كركوكذكرعلي خلف احمد248218

154دبلومالعباسي31398كركوكذكرمهند محمد درويش199600

ن464306 155دبلومالعباسي31398كركوكذكرعدنان عامر حسي 

156دبلومالعباسي31398كركوكذكرسعد مبارك عبد464426

157دبلومالعباسي31398كركوكذكركاظم مبارك عبد443584

158دبلومالعباسي31398كركوكذكرموفق حمد غضبان464222

159دبلومالعباسي31398كركوكذكرعطاهللا سليم عبدهللا443703

160دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد مبارك عبد464410

ن صالح248375 161دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد حسي 

162دبلومالعباسي31398كركوكذكرعامر مصطفن عبدهللا199654

163دبلومالعباسي31398كركوكذكرصالح عطية حسن464256

164دبلومالعباسي31398كركوكذكرحارث رسهيد ولي248306

165دبلومالعباسي31398كركوكذكرانس مصطفن خلف464226

166دبلومالعباسي31398كركوكذكروضاح محمد عبدهللا463902

167دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمود احمد عبدهللا464484

168دبلومالعباسي31398كركوكذكرمهند نايف نجم464268

169إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفائق عبدهللا منيف464115

 علي حنظل249190
170إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمطرسر

171إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبد يوسف جاسم249317

172إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد جاسم محمد464238

173إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحمد عبدهللا حسن443516

174إعداديةالعباسي31398كركوكذكريونس خلف عبدهللا459825

175إعداديةالعباسي31398كركوكذكرجاسم محمد عبدالرزاق475676

176إعداديةالعباسي31398كركوكذكرزيد خضن مديد248575

ن464077 177إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخليل ابراهيم حسي 

178إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفاضل عادل علي205294

179إعداديةالعباسي31398كركوكذكربارق خليل ابراهيم464504

1ماجستي العباسي31398كركوكذكراحمد عباس احمد509568

2ماجستي العباسي31398كركوكذكرصاحب داود خضن464216

ن249284 3ماجستي العباسي31398كركوكذكرسفيان جمعة حسي 

ن مصطفن249219 4ماجستي العباسي31398كركوكذكرعلي حسي 

5ماجستي العباسي31398كركوكذكرمحمد احمد خلف443441

ن249295 6ماجستي العباسي31398كركوكذكرسمي  جمعة حسي 

7بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعماد ابراهيم عبدهللا205158

8بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسالم علي عبدهللا253770

9بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي نجم عبدهللا463966

10بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخضن احمد حسن247548

11بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد عبدهللا محمد464042

12بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرزيدان طلب خلف464171

13بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخالد يونس خلف443862

14بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرالفاروق محمد خلف464168

15بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررعد عبدالفتاح عبداللطيف464078

16بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعقيل نايف علي463905

17بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررعد خلف سعد199841



 محمد علي459661
18بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمصطفن

19بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد حاجم سعدون471756

20بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرابراهيم خلف ابراهيم472908

21بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد مجيد محمد464572

ف عليوي464157 22بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنصي  مرسر

23بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحكم عبدهللا خضن464246

24بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسيب زيدان خلف464511

25بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد خضن جاسم559005

ن خضن464242 26بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكردريد عبدالمعي 

27بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسن يونس عبدالحميد444051

28بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي اسماعيل عبدهللا476302

29بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصالح حسن محمد464023

30بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصكر احمد خلف463883

31بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرابراهيم عبدهللا شبيب249371

32بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد احمد غانم199685

33بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراركان سلطان احمد248211

34بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصالح حمادة ذياب443646

35بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعارف نايف محمد247724

36بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكريرس حمد جاسم248858

37بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررافد ذنون علي443692

ن464498 38بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكربشي  عمر حسي 

39بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخليل يونس عبداللطيف248388

ن248460 40بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصائب يونس حسي 

41بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررياض احمد صالح464476

ن463886 42بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبد جاسم حسي 

ن249007 43بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي محمود حسي 

ن253980 44بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعالء محمد حسي 

45بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد احمد جاسم248390

46بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالهادي خضن صالح199644

47بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخلف ابرهيم حمود248477

48بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنمر نجيب احمد464126

49بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعمر عبدالجبار خضن248253

50بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراسعد محسن عبدهللا199699

51بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسالم موس عبدهللا254026

52بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد عبدالرحمن حمد507400

53بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد عبدالرحمن حمد507407

54بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعامر معيوف ابراهيم464083

55بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد عدنان حمود499925

ن464521 ن محمد حسي  56بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسي 

57بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعزت ابراهيم محمد464592

58بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد ابراهيم علي248539

59بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنجم اسماعيل عبدهللا476272

60بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسفيان سليمان راكان472028

61بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد طعمة حسن463842

62بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحيدر عبدهللا دليان248547

63بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا جاسم محمد463960

64بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد مجيد علي464508



 علي464019
ن 65بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكربهاء حسي 

66بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنعيم طلب خلف199691

67بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعزيز جالل احمد464479

ن463933 68بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمروان صبحي حسي 

69بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي شبيب عبداللطيف443424

70بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفرحان خضن صالح248054

71بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحمود يونس عبدهللا464474

ن464121 72بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا غانم حسي 

73بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرجاسم علي عبدهللا199732

هللا محمد مصطفن249196 74بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخي 

ن جاسم476249 75بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراكرم حسي 

76بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسان وادي عبدالهادي464423

ن محمد475589 77بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرزيد ياسي 

ن464472 78بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعمار محمد حسي 

79بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكريعرب خزعل علي247748

ن499969 80بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرشهاب احمد حسي 

81بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكربرزان مضحي علي464279

82بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعادل عواد عبدالمجيد204741

83بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمني  خلف ضامن463859

84بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمامون حاج ابراهيم247686

85بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكركريم محسن شبيب443577

86بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد يونس عبدالهادي464413

87بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكروسام جالل احمد463963

88بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعمر فاروق علي248867

89بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرانمار حمد ذياب499998

90بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعقيل محمد خلف248531

91بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخالد طه محمد199678

92بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمراد عزيز حمود247579

93بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالحكيم جاسم محمد248590

 علي199470
ن 94بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعالء حسي 

95بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد محسن شبيب472571

96بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد سامي احمد443706

97بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد محمد خضن248629

98بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسعد احمد حسن249310

99بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسمي  احمد حنضل253509

ن احمد خلف463945 100بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرياسي 

ن249266 101بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعمر صالح حسي 

102بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد علي حمد464431

103بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرامي  محمد علي475638

104بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعماد ابراهيم خليل248728

105بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرجارهللا احمد حمد248235

106بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكروسام علي محمد464201

107بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعارف نايف مجيد248122

108بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمؤيد عبدالفتاح عبداللطيف247663

109بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسلطان سهيل محمد248144

110بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد سبهان خلف443725

111بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمصعب علي سلطان248618



112بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي رجب محمد254022

ن عبدهللا199820 113بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا حسي 

ن مصطفن464293 114بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسبهان حسي 

ن محمد475868 115بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد ياسي 

116بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرغانم محسن شبيب459209

117بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا طالل خلف443498

118بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصالح فرحان ذياب464417

119بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحكم طه محمد249183

120بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالحكيم دوهان عبدالصاحب443404

121بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسعد خلف سعد248874

122بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنعيم ندى نجم443926

123بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسفيان طه محمد499900

124بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرابراهيم علي سلطان249363

125بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالقادر مطلك حمد464177

126بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسمي  محمد عبدهللا254064

127بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرخليل ابراهيم علي464470

128بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكروسام خليفة صالح464425

129بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرجمال عبدهللا عيس249042

130بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسالم مصطفن احمد464593

131بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي دهام عبدهللا464402

132بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبداللطيف حسن محمد464422

133بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد علي سعيد464501

ن443294 134بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرطلعت محمد حسي 

 علي عنقود249075
ن 135بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمعي 

ن249290 136بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسيف جمعة حسي 

137بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد حسن محمد463863

138بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد ابراهيم احمد464378

139بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرميثم صالح علي253525

140بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرجمال خضن احمد464543

141بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمؤيد ابراهيم مصطفن464341

142بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفائق خضي  عبدهللا248247

143بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعدنان غائب سعيد463850

144بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكروليد صابر علي248299

145بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررشيد وادي عبدالحميد464550

146بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرناظم عواد صالح443436

ن صالح خلف199592 147بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسي 

ن444019 148بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد نعمة حسي 

149بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد خلف عطية248202

150بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالرحمن عبدالمجيد محمد248071

151بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعمر عواد محمد475632

152بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكريونس محمد عبدالحميد458941

ن464433 153بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصالح محمد حسي 

154بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكركامل محمود توفيق247484

155بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنفوس احمد صالح458462

156بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسان ثابت خلف443604

ن248193  حسي 
157بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرايمن مصطفن

158بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكريوسف صباح خلف464229



159بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسن مجيد محمد464488

ن472812 160بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصبحي غانم حسي 

161بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكررياض عبدالرزاق نوفيش199459

162بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرامي  جمعة بكر464024

163بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرنجيب طيب احمد443719

164بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرامجد شهاب عبد444069

165بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرطلب حمد عبدهللا443750

166بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرصباح محمد احمد444004

ن249263 ن صالح حسي  167بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسي 

168بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسمي  اسود دبو475629

169بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرقائد جاسم احمد248636

170بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكريوسف جمعة سنكاو204943

171بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراثي  عبدهللا محمد248316

172بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرفريق عبدالرحمن احمد500000

 علي457795
ن 173بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراياد حسي 

174بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد عبدهللا ابراهيم472875

175بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا علي حميد248130

176بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالهادي وادي عبدالهادي253878

177بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرطالب خماس عبدالرزاق247696

178بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد عضيد خضن247541

179بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرسيف عبدالرحمن مزهر464582

180بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد موس صالح199638

181بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمانع صباح عبدهللا249178

182بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمعتصم عبدهللا خضن473229

ان عدنان مصطفن199764 183بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرجي 

184بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد كامل خلف474953

ران248198 ن  احمد خي 
185بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمصطفن

ن464499 186بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعلي محمد حسي 

187بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحمود عطية حسن464253

188بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرماهر طه خلف475603

 علي443954
ن 189بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراسامة حسي 

ران248276 ن 190بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمروان خماس خي 

191بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكربارق نعمان نجم247594

 علي443826
ن 192بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرضياء حسي 

193بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرابراهيم محمد محمد443362

194بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرايهاب ابراهيم حمود518077

195بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالرزاق نايف مجيد248184

196بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعمار يارس علي205128

ي اسماعيل ابراهيم464490
197بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحف 

198بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكربارق عبدهللا يونس464542

199بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعالء حسن خلف464103

200بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكراحمد صباح خلف458383

201بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمروان خلف محمد507419

202بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعبدالستار محمد حمد443608

203بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرطارق عيد احمد443478

204بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرغزوان سليم عبدهللا443338

205بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرعثمان احمد حمد249336



206بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسن خليل ابراهيم463862

ن253857  علي حسي 
ن 207بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرحسي 

ن خلف محمد464155 208بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرياسي 

209بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرمحمد يونس عبدالحميد459054

210بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرابراهيم حمد محمد248342

211دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد خلف حميد199780

212دبلومالعباسي31398كركوكذكرجاسم عبد عبدهللا443721

213دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد مالك خلف443760

214دبلومالعباسي31398كركوكذكرمهند خلف صالح464429

215دبلومالعباسي31398كركوكذكرعمر احمد علي464587

216دبلومالعباسي31398كركوكذكراكرم حاتم احمد248724

217دبلومالعباسي31398كركوكذكراحمد محمود صالح463940

218دبلومالعباسي31398كركوكذكراحمد ابرهيم حمود248112

ن464599 219دبلومالعباسي31398كركوكذكرسعد صالح حسي 

220دبلومالعباسي31398كركوكذكرنبيل ابراهيم احمد247667

221دبلومالعباسي31398كركوكذكرخليل خضن عبدالحميد253953

222دبلومالعباسي31398كركوكذكرخلف مصطفن احمد249343

223دبلومالعباسي31398كركوكذكرمؤيد خلف حميد199804

224دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد سلطان احمد248852

225دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد خلف عبداللطيف464065

226دبلومالعباسي31398كركوكذكرسعد محمد عبدهللا199832

227دبلومالعباسي31398كركوكذكرعلي خلف جاسم248039

ن محمد249035 228دبلومالعباسي31398كركوكذكرماهر ياسي 

ن جاسم248132 229دبلومالعباسي31398كركوكذكرمروان حسي 

230دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد خضن عواد249026

231دبلومالعباسي31398كركوكذكرعماد صالح حمد443589

232دبلومالعباسي31398كركوكذكرزياد عزيز سنكاو205759

233دبلومالعباسي31398كركوكذكريحن  طلب خلف247750

ن محمود248091 234دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد حسي 

235دبلومالعباسي31398كركوكذكرنور عدنان عواد205522

ن248258 236دبلومالعباسي31398كركوكذكرمزهر محمود حسي 

237دبلومالعباسي31398كركوكذكرفالح حسن احمد443303

238دبلومالعباسي31398كركوكذكرفالح حسن شهاب464015

239دبلومالعباسي31398كركوكذكررائد حميد راكان249324

240دبلومالعباسي31398كركوكذكركامل طه جمعة249236

241دبلومالعباسي31398كركوكذكرهارون رشيد نوح199436

242دبلومالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا حمد حسن248646

243دبلومالعباسي31398كركوكذكرزيد عبدهللا سعيد464463

244دبلومالعباسي31398كركوكذكريارس عبدالرحمن عبدهللا443853

245دبلومالعباسي31398كركوكذكرابراهيم بركات محمد443681

246دبلومالعباسي31398كركوكذكرسالم عبدالرحمن مزهر464191

ن عيس199397 247دبلومالعباسي31398كركوكذكرصدام حسي 

248دبلومالعباسي31398كركوكذكرثائر جمعة عبدهللا464249

249دبلومالعباسي31398كركوكذكرفراس ابراهيم عبدهللا204369

250دبلومالعباسي31398كركوكذكراياد ابراهيم محمود443388

251دبلومالعباسي31398كركوكذكرغسان قحطان توفيق443663

252دبلومالعباسي31398كركوكذكرغانم عبدهللا شبيب248066



253دبلومالعباسي31398كركوكذكرعبدالرحمن خلف حمزة199759

254إعداديةالعباسي31398كركوكذكرهادي حازم غائب443513

255إعداديةالعباسي31398كركوكذكرنمي  سامي عبد472303

256إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمروان طه محمد475692

257إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخالد هاشم لطيف471958

258إعداديةالعباسي31398كركوكذكرزياد طيب جاسم464261

259إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفرحان ضاري احمد249270

هللا جمعة حمد464351 260إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخي 

261إعداديةالعباسي31398كركوكذكراياد شاكر محمود199818

262إعداديةالعباسي31398كركوكذكرريحان هاشم محمد205790

263إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد جاسم محسن452986

264إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفاروق جاسم محمد253662

265إعداديةالعباسي31398كركوكذكربابان صالح حبيب473206

266إعداديةالعباسي31398كركوكذكرباسل جالل احمد473114

267إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمطلك رضوان عكال471773

268إعداديةالعباسي31398كركوكذكرامجد خضن محمد253914

269إعداديةالعباسي31398كركوكذكرضياء محمد دليان248746

270إعداديةالعباسي31398كركوكذكررساج عبدهللا محمود459788

271إعداديةالعباسي31398كركوكذكرهيثم عبدهللا محمود459598

ي اسماعيل205748
272إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم حف 

ي احمد خلف205494 273إعداديةالعباسي31398كركوكذكرصير

274إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمني  محمد درويش204348

ن حمد عبدهللا460263 275إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسي 

276إعداديةالعباسي31398كركوكذكرانس مالك خلف444040

277إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسام احمد جياد443819

278إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي عبدهللا نجم464336

ن443562 279إعداديةالعباسي31398كركوكذكروليد عبدالقدوس حسي 

280إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعامر عبدالرزاق حميد471876

281إعداديةالعباسي31398كركوكذكريونس وادي عبدالمجيد248956

282إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمروان نجيب عبدهللا472688

 علي ابراهيم460356
ن 283إعداديةالعباسي31398كركوكذكرامي 

284إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي عبدهللا رسحان473049

285إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم مجيد خلف459943

286إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسام طعمة احمد476224

287إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالعزيز مجيد خلف471703

288إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد ظاهر احمد402855

289إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالباري فتاح محمد249249

290إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد محمد عبدالحميد443336

291إعداديةالعباسي31398كركوكذكررواد عبدهللا نجم472145

ن253937  حسي 
292إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد مصطفن

ن443571 293إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر بشي  حسي 

294إعداديةالعباسي31398كركوكذكرزيد خلف خضن254033

295إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابوبكر خضن صالح464575

296إعداديةالعباسي31398كركوكذكرذياب فرحان احمد443601

ن199671 297إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم فرج حسي 

298إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالقادر علي عبدهللا249230

299إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحكم طه محمد475610



300إعداديةالعباسي31398كركوكذكرقاسم محمد معيوف458519

301إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد ربيع سعد464283

302إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد حمد عبدهللا205482

303إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسيف سليم علي464259

304إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمبارك خلف خضن471909

305إعداديةالعباسي31398كركوكذكرلقمان نجم جبل518174

ن460518 306إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالكريم علي حسي 

307إعداديةالعباسي31398كركوكذكركريم صالح خلف254031

308إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمثنن محمد مصطفن254052

309إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر حاتم خلف458822

310إعداديةالعباسي31398كركوكذكرلقمان علي عبدالرحمن464480

311إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسعد عبدهللا جمعة464221

312إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد طه محمد464546

ن499929 313إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخضن محمود حسي 

314إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمود محمد محمود460239

315إعداديةالعباسي31398كركوكذكرميرس فرحان محمد443618

316إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسعد عبدهللا جاسم459925

317إعداديةالعباسي31398كركوكذكرايمن حمد جاسم459988

318إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالعزيز دهام عبدهللا443544

319إعداديةالعباسي31398كركوكذكرشاكر محمود صالح460392

هللا ابراهيم518134 320إعداديةالعباسي31398كركوكذكرنشوان خي 

321إعداديةالعباسي31398كركوكذكرريسان خليل عطية475999

ن254077 322إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي محمد حسي 

323إعداديةالعباسي31398كركوكذكرقائد محمود داود253932

324إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد طلب سالم204567

ن464111 ن صبحي حسي  325إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسي 

326إعداديةالعباسي31398كركوكذكراثي  نزال احمد472528

327إعداديةالعباسي31398كركوكذكررجب عويد فليح253557

328إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسيف سعد صعب476088

329إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي مطلك عبدهللا472191

330إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالسالم حسيب سالم204655

ن460475 331إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمزاحم علي حسي 

ن249014 332إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغالب محمود حسي 

ن247589 ن ياسي   حسي 
333إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمصطفن

334إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسن علي محمد472349

335إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعزيز نايف خليل464522

336إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي كريم احمد253545

337إعداديةالعباسي31398كركوكذكرناطق هاشم محمود199787

338إعداديةالعباسي31398كركوكذكراسماعيل خليل جميل253999

339إعداديةالعباسي31398كركوكذكرزيد ثابت خلف559017

340إعداديةالعباسي31398كركوكذكرنجم عبدهللا حسن459646

341إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم عبد عبدهللا248223

ي دحام253961 342إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد ناجر

343إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفيصل ابراهيم عبد464434

344إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخطاب عمر عبداللطيف253959

345إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر محمد علي460505

346إعداديةالعباسي31398كركوكذكرزيد صكر خليل248109



347إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي ابراهيم علي205469

348إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد محمد احمد443811

349إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالكريم عبدهللا احمد507310

ي254014 350إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر سامي ناجر

351إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفراس سبهان مزهر471785

ي خلف205217 352إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعيدان خي 

353إعداديةالعباسي31398كركوكذكرضياء خلف ابراهيم473135

354إعداديةالعباسي31398كركوكذكرنايف يونس عبداللطيف247636

355إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسعد عبدالرحمن احمد507396

356إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخطاب عمر خلف254074

ن محمد475916 357إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمار ياسي 

ن يوسف205738 358إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد حسي 

359إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد محمود داود253924

 علي205723
ن مصطفن 360إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسي 

361إعداديةالعباسي31398كركوكذكرازهر وادي عبدالهادي473260

362إعداديةالعباسي31398كركوكذكررشيد وادي عبدالهادي205336

363إعداديةالعباسي31398كركوكذكراركان عبدهللا علي463917

364إعداديةالعباسي31398كركوكذكرضاري ابراهيم عبدالحميد248731

365إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي محمد عبدهللا205769

366إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالرحمن محمد زيدان443449

367إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسن غازي جاسم248601

368إعداديةالعباسي31398كركوكذكرجارس محمد عبدهللا248104

369إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد سلطان احمد204792

370إعداديةالعباسي31398كركوكذكرانمار صباح عبدهللا460035

371إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد سعدون حمادة248732

372إعداديةالعباسي31398كركوكذكريونس عبدالرزاق هاشم205671

ن460367 373إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعزيز احمد حسي 

374إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسيف عبيد يونس464339

375إعداديةالعباسي31398كركوكذكرايهاب غازي محمد464440

376إعداديةالعباسي31398كركوكذكروضاح ابراهيم احمد253867

377إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسن هادي جمعة248094

ن عزيز458606 378إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالفتاح حسي 

ن عبدالهادي199420 379إعداديةالعباسي31398كركوكذكرايهاب حسي 

380إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر نجيب شنداخ459560

381إعداديةالعباسي31398كركوكذكررعد مهدي واسم247575

382إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد جمال حميد464237

383إعداديةالعباسي31398كركوكذكرازهر احمد عيس199428

384إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر احمد حمد249396

ن199749 385إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسيف الدين محمود حسي 

386إعداديةالعباسي31398كركوكذكركامل نهاد محمد205282

387إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمهند محمد زيدان472124

388إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسيف سامي علي464063

389إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي فاضل حسن253935

390إعداديةالعباسي31398كركوكذكرضياء صالح محمد464219

391إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعثمان خلف حبيب248311

392إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمهند محمد محمود249155

393إعداديةالعباسي31398كركوكذكرهارون عثمان احمد471852



394إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمني  عبدجاسم محمد249374

395إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعثمان علي عبدالرحمن464482

396إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالنور جميل بكر253970

397إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد عبدهللا خليل248028

398إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمراد ذنون علي205689

ن459328 399إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسعد احمد حسي 

400إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمصطفن صكر محمود205730

401إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد ابراهيم حمد205272

ان249053 ن 402إعداديةالعباسي31398كركوكذكرصفوان خماس حي 

403إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد محمود شبيب248682

404إعداديةالعباسي31398كركوكذكرباسم فتحي شالش443475

405إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسيف الدين محمود حمود457938

406إعداديةالعباسي31398كركوكذكرموفق حمود عبدهللا443506

407إعداديةالعباسي31398كركوكذكريونس عبدهللا جاسم475623

408إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفؤاد عزيز حمود247546

409إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمروان خلف محمد204963

410إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعدنان حلبوص خلف199155

411إعداديةالعباسي31398كركوكذكرطاهر عمر عبداللطيف253958

412إعداديةالعباسي31398كركوكذكرصاحب خضن صالح464298

ن464039 413إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمعاذ علي حسي 

414إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخضن مطر عبد499950

ن248098 ن خلف حسي  415إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسي 

416إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد عبدهللا خضن473081

417إعداديةالعباسي31398كركوكذكرزياد خلف خضن248283

418إعداديةالعباسي31398كركوكذكراوراس نايف نجم473174

419إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد ناظم محمد443788

420إعداديةالعباسي31398كركوكذكرازهر ربيع سعد473008

421إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد عبدهللا احمد464314

422إعداديةالعباسي31398كركوكذكريونس مصطفن صالح248768

423إعداديةالعباسي31398كركوكذكرموس خضن حمزة199414

424إعداديةالعباسي31398كركوكذكريعرب مهدي واسم247583

425إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسمي  جمال حميد199790

426إعداديةالعباسي31398كركوكذكرايمن سليم علي464218

427إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعالء وحش احمد464310

428إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحماد خضي  عبدهللا204927

429إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمهند سلمان احمد248495

430إعداديةالعباسي31398كركوكذكرامي  نايف مجيد247614

431إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد احمد خلف499973

ي اسماعيل249272
432إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسامي حف 

 علي507917
ن 433إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي حسي 

434إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر جاسم محمد204677

435إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا فاضل عادل205321

436إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم فتحي شالش443505

437إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد خضن عبدالحميد253939

 عواد علي464427
ن 438إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسي 

439إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا علي عبدهللا464258

440إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفارس فاضل علي464565



441إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسيب عبدالرحمن مزهر472767

ن199716 442إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسفيان سعدي حسي 

443إعداديةالعباسي31398كركوكذكرليث يونس عبدالهادي472721

444إعداديةالعباسي31398كركوكذكرهيثم فيصل عالوي247677

445إعداديةالعباسي31398كركوكذكراكرم احمد رسحان473024

446إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالملك طه ابراهيم475649

ن463957 447إعداديةالعباسي31398كركوكذكرشاكر عامر حسي 

ن عبدهللا199724 448إعداديةالعباسي31398كركوكذكررياض ياسي 

ن صباح حسن464087 449إعداديةالعباسي31398كركوكذكرياسي 

450إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغزوان احمد خضن248740

451إعداديةالعباسي31398كركوكذكربارق اياد عبدهللا472607

452إعداديةالعباسي31398كركوكذكراياد خلف ابراهيم471987

453إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد علي صالح205821

454إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد دلي احمد507934

ن199447 ن عبدهللا حسي  455إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمعي 

456إعداديةالعباسي31398كركوكذكريوسف احمد شهاب472991

457إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر غازي محمد518158

458إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا سبهان مزهر471601

ن حميد464483 459إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفرحان حسي 

460إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغيث رجب محمد247608

461إعداديةالعباسي31398كركوكذكركرم جمعة حمود253929

هللا ابراهيم248262 462إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمروان خي 

463إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمهند جاسم عبدالواحد473297

464إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم احمد غانم460008

465إعداديةالعباسي31398كركوكذكرجابر محمد سليمان205350

466إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد حمود عبدالهادي248609

467إعداديةالعباسي31398كركوكذكرقيس محسن عبدهللا199711

ن463912 468إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالعزيز محمود حسي 

469إعداديةالعباسي31398كركوكذكرطلب يونس عبدالحميد458878

470إعداديةالعباسي31398كركوكذكربشي  محمد ابراهيم464106

ن حميد459397 ي حسي 
471إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسبن 

472إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعقيل احمد عبدهللا247732

473إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر عبدهللا سالم248179

474إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر مذود عكال507434

475إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر حبيب ابراهيم253995

476إعداديةالعباسي31398كركوكذكرلؤي خلف عبدهللا559006

477إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعامر احمد عبدهللا204305

478إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد عبدالمنعم خلف253838

479إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد خليل ابراهيم248442

480إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد ابراهيم كرم464000

481إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم موس عبدهللا460557

482إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعامر فائق شبطة205779

483إعداديةالعباسي31398كركوكذكرهيثم احمد خلف254076

484إعداديةالعباسي31398كركوكذكررعد عبدالرحمن احمد464139

485إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي نعمة احمد249302

486إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعامر ابراهيم عبدهللا248361

487إعداديةالعباسي31398كركوكذكربشي  يونس عبداللطيف248380



488إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد شهاب عبد458700

489إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعادل عبدهللا محمد507425

490إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسفيان محمد خليل253950

491إعداديةالعباسي31398كركوكذكرهيثم جاسم عبد464492

492إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغانم مقداد عباس464446

493إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمؤمن سليم علي472846

494إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد نجيب احمد464560

495إعداديةالعباسي31398كركوكذكرزياد صاحب اسود205550

496إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفوزان احمد عيس464369

497إعداديةالعباسي31398كركوكذكرناطق هاشم يونس476067

ن حمد248325 498إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم حسي 

499إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمقدام اياد خليل253947

ن459949 500إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسيب عامر حسي 

501إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد حمود فاضل464165

502إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد صالحالدين عزيز472974

503إعداديةالعباسي31398كركوكذكررافد احمد جاموس464557

ن جاسم464137 504إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعالء حسي 

ن464357 505إعداديةالعباسي31398كركوكذكررساج محمد حسي 

ي فائق شبطة444078 506إعداديةالعباسي31398كركوكذكرناجر

507إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمود فارس مساهر471571

508إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمفيد رشيد عبدهللا253487

509إعداديةالعباسي31398كركوكذكركمال طه ابراهيم459892

510إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد جاسم علي204984

511إعداديةالعباسي31398كركوكذكرناظم حس عبدالحميد253940

512إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغاندي نايف نجم464608

513إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد احمد عبدهللا248209

ن460438 514إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخلف محمد حسي 

515إعداديةالعباسي31398كركوكذكرصكر درباس خلف249411

ن حلبوص خلف211599 516إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسي 

517إعداديةالعباسي31398كركوكذكرميثم ربيع عواد472892

غام سبهان خلف559013 518إعداديةالعباسي31398كركوكذكررصن

519إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسالم خزعل علي507438

520إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر شاكر خلف458027

521إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد ناظم احمد253944

522إعداديةالعباسي31398كركوكذكرانمار احمد عواد199800

523إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغسان خلف خضن463846

524إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعماد رجب صالح254027

525إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد محمد حمد464331

ن463837 526إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد فرج حسي 

527إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحمزة حمود حمزة514751

ن يوسف205704 528إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمود حسي 

529إعداديةالعباسي31398كركوكذكرزبي  صكر خليل253490

530إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسن رافع حمد464162

يف خضن احمد247656 531إعداديةالعباسي31398كركوكذكررسر

ن احمد عبدهللا248586 532إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسي 

533إعداديةالعباسي31398كركوكذكراسامة هاشم محمد253468

534إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخليل خلف سعيد518090



535إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمظفر صالح خضن205639

536إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد خلف صالح247992

ن471647 537إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعثمان علي حسي 

538إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالمقتدر علي عبدهللا199739

539إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخلف جمعة عطية253798

540إعداديةالعباسي31398كركوكذكرجاسم طه دبو204772

541إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسيف صالحالدين عزيز472447

542إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغسق جاسم محمد458107

ن عبدهللا559105 543إعداديةالعباسي31398كركوكذكرطه ياسي 

544إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالحميد حسن خلف248555

545إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد خلف حمد464003

546إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمثنن محمد طه247518

547إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا امي  محمد199825

548إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد عزالدين احمد254004

549إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد كمر محمد247532

550إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا سهيل محمد254017

551إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالرحمن حسيب سالم249252

ن صالح احمد464197 552إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمعي 

553إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم صالح عبداللطيف253942

554إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالحكيم نايف مجيد248673

555إعداديةالعباسي31398كركوكذكريارس محمد حمود249098

 ابراهيم علي473014
ن 556إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسي 

557إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر عواد راكان254018

558إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا حسن خلف459360

559إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمظهر عبدهللا احمد473153

560إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر فرحان صالح472252

561إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخطاب عبي  يونس559011

562إعداديةالعباسي31398كركوكذكراسامة رافح محمد205097

563إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغالب ضياء خليل253502

564إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمهدي عبدالكريم علي253992

565إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا علي حسن205191

566إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم محمد عبدهللا248717

567إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفاهم علي عبدهللا458140

568إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر حماد صالح507412

وان عدنان مصطفن471813 569إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسي 

 علي464073
ن 570إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي حسي 

571إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعلي سامي خلف248154

572إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالرحمن حسن خلف254013

573إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد محمد علي443603

574إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغزوان علي عادل248080

575إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحذيفة عبدهللا ابراهيم464333

576إعداديةالعباسي31398كركوكذكرطارق محمد عبدالمجيد249201

577إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد نفوس احمد254001

578إعداديةالعباسي31398كركوكذكراحمد خضن حمد443902

579إعداديةالعباسي31398كركوكذكرطارق احمد محمد476080

580إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر عبد عبدهللا254042

581إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر غيث مطر443597



582إعداديةالعباسي31398كركوكذكرخالد علي محمود476026

ن253848  حسي 
583إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم مصطفن

584إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد مصطفن حسن464304

585إعداديةالعباسي31398كركوكذكريارس حسن ابراهيم443510

586إعداديةالعباسي31398كركوكذكراسعد رمضان جاسم475619

587إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر محمد عبداللطيف443713

588إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد محمود ابراهيم460281

589إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسعدي دخيل خلف559004

ن248876 590إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمر عواد حسي 

591إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسفيان عبدالواحد ابراهيم460342

592إعداديةالعباسي31398كركوكذكرشاهر احمد حمود249222

593إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم محمد عبدالهادي464043

594إعداديةالعباسي31398كركوكذكروليد طه دبو248523

595إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدالسالم جمعة احمد199390

596إعداديةالعباسي31398كركوكذكرصهيب عبدالرزاق ابراهيم460457

 علي احمد464590
597إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمصطفن

598إعداديةالعباسي31398كركوكذكرسيف خلف مهدي443364

599إعداديةالعباسي31398كركوكذكرصالح علي شحاذة458279

600إعداديةالعباسي31398كركوكذكرهيثم علي خلف459004

601إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد خضن صالح464400

602إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمني  احمد جاسم464240

603إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعامر خطاب احمد471719

604إعداديةالعباسي31398كركوكذكرغزوان ندى نجم443949

605إعداديةالعباسي31398كركوكذكرحسن سليم ذياب464075

606إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعمار عبدالرزاق حميد463705

607إعداديةالعباسي31398كركوكذكرناهي محمد ضيف458085

608إعداديةالعباسي31398كركوكذكرشهاب محمد علي199407

609إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعماد خلف حمد463871

610إعداديةالعباسي31398كركوكذكرليث جمال ابراهيم472799

611إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمؤيد محمد زيدان464530

612إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعالء محجوب محمود472742

613إعداديةالعباسي31398كركوكذكرنعمان نعيم نجم464603

614إعداديةالعباسي31398كركوكذكررغيد حازم غائب460176

615إعداديةالعباسي31398كركوكذكرزيدان خلف خضن204830

616إعداديةالعباسي31398كركوكذكرنورالدين شكر محمود459747

617بكالوريوسالعباسي31398كركوكذكرقحطان ابراهيم صالح248997

618دبلومالعباسي31398كركوكذكرخالد عويد حومد253905

619دبلومالعباسي31398كركوكذكرمزهر ابراهيم جمعة464085

620دبلومالعباسي31398كركوكذكرعبداللطيف احمد حمزة464231

621دبلومالعباسي31398كركوكذكرمحمد ابراهيم اسود248189

622دبلومالعباسي31398كركوكذكرعباس سعيد فليح249273

ن464243 623دبلومالعباسي31398كركوكذكرشاكر محمود حسي 

624دبلومالعباسي31398كركوكذكررياض احمد مظلوم464584

625دبلومالعباسي31398كركوكذكرذياب احمد عبدهللا464031

626إعداديةالعباسي31398كركوكذكرفالح حسن خلف464095

627إعداديةالعباسي31398كركوكذكرجمال احمد عبدهللا507160

ن حمد249282 628إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمثنن حسي 



629إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعبدهللا محمد عبدهللا253809

630إعداديةالعباسي31398كركوكذكرابراهيم احمد دودح476241

ن محمود199483 631إعداديةالعباسي31398كركوكذكرصباح حسي 

ن عبدهللا248062 632إعداديةالعباسي31398كركوكذكرمحمد حسي 

633إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعدنان احمد عبدهللا249278

634إعداديةالعباسي31398كركوكذكرعدنان ابراهيم جمعة471629

1دبلومالعباسي31398كركوكأننىنادية هادي فائق475846

2دبلومالعباسي31398كركوكأننىوداد فؤاد فاضل464327

1بكالوريوسالعباسي31398كركوكأننىدعاء شالش خلف443487

ميامي فتحي مجبل464057
2بكالوريوسالعباسي31398كركوكأننى

3بكالوريوسالعباسي31398كركوكأننىنجاة احمد خلف248738

4دبلومالعباسي31398كركوكأننىعطية جمعة عطية248580

5دبلومالعباسي31398كركوكأننىابتهال عبد يوسف248690

6إعداديةالعباسي31398كركوكأننىسمية رجب يوسف253727

7إعداديةالعباسي31398كركوكأننىهناء محمود صايل464089

ي احمد204849 ن ناجر 8إعداديةالعباسي31398كركوكأننىنرمي 

انتصار محمد علي248174
9إعداديةالعباسي31398كركوكأننى

10إعداديةالعباسي31398كركوكأننىمها حمد ذياب499985

ي احمد204878 ين ناجر 11إعداديةالعباسي31398كركوكأننىشي 

12إعداديةالعباسي31398كركوكأننىرجاء حمد جبل472646

13إعداديةالعباسي31398كركوكأننىانوار عقيل عبدهللا204998

14إعداديةالعباسي31398كركوكأننىبيداء خلف عبدهللا559007

15إعداديةالعباسي31398كركوكأننىوعد مخلف صالح463928

عبدالغفور طه علي459103
16إعداديةالعباسي31398كركوكأننى

غسان خزعل علي507441
17إعداديةالعباسي31398كركوكأننى

18إعداديةالعباسي31398كركوكأننىاسماء عبدهللا نجم443566

19إعداديةالعباسي31398كركوكأننىسيماء محمد خليل249020

1ماجستي الرياض31399كركوكذكرزيد حمود عبدهللا126682

ن فتحي مجبل127483 2ماجستي الرياض31399كركوكذكرحسي 

3ماجستي الرياض31399كركوكذكرنشمي احمد هالل301291

4ماجستي الرياض31399كركوكذكرقاسم محمد عبدهللا442634

5دبلوم عاليالرياض31399كركوكذكرعبدهللا قدوري خلف518049

ن هزاع88852 6بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمود حسي 

7بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمود عبدهللا طعمة388463

8بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفالح حسن موس301187

9بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرخلدون زيدان عليوي388693

ن محمد مصطفن390253 10بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرياسي 

وت مجيد حميد415184 11بكالوريوسالرياض31399كركوكذكربي 

12بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد اسماعيل صالح301266

13بكالوريوسالرياض31399كركوكذكريونس حميد احمد89357

14بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفهد زيدان عليوي388705

15بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعزيز طه صالح94116

16بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحمود هالل مسمار388546

17بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرخالد محمد مجيد496768

18بكالوريوسالرياض31399كركوكذكروليد طعمة عكلة192831

19بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعبدهللا محمد سلطان301287

20بكالوريوسالرياض31399كركوكذكريارس محمد مصطفن388511



21بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرخليل جمعة محمد93992

22بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرميثم محمود صالح126729

23بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحاجم رمضان كبيت104508

24بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمعد غائب حميد496692

25بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرادريس خلف جاسم518053

26بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمكي عداي محمد496742

27بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرابراهيم رمضان كبيت104662

ي496712  غرنر
ن 28بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد حسي 

29بكالوريوسالرياض31399كركوكذكروليد خالد محمد201698

30بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعلي موس حميد127550

31بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرنزار غائب حميد496700

ن احمد201733 32بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعلي حسي 

33بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرنزار احمد عبدهللا127843

34بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرزياد علي عادل127586

35بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرنوري غائب حميد496707

36بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرزياد خلف علي94247

37بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعفيف كعيد رميض89426

38بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرلؤي نايف ابراهيم201730

39بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرسعد محمد عبدهللا94207

ن محسن388659 40بكالوريوسالرياض31399كركوكذكررعد ياسي 

41بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرطه عبدهللا صالح126940

42بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمعد نجم رسهيد301199

43بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعبدهللا غائب حميد496710

44بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرستار حبيب حمد192826

45بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمخلص حسن علي94087

46بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمزهر عبدهللا ناهي127139

47بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحمود ناهي حميد127819

ن439254 48بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد محمود ياسي 

49بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرغانم حميد غافل127497

ن عزيز104476 50بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرايرس حسي 

51بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمصطفن محمد رحيم93821

52بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعلي رعد محمد127747

53بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفؤاد عبدالرحمن محمود388536

54بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرابتهاج احمد خليل496689

55بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحازم حبيب زيدان496675

ن عباس عواد496723 56بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحسي 

57بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرالحكم دريد فهد496764

58بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعلي حسن احمد442376

59بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرجاسم محمد سلطان388490

60بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمشتاق احمد حسن301246

61بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمصطفن احمد محمود388480

ن عليوي شبك88773 62بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحسي 

63بكالوريوسالرياض31399كركوكذكررياض نوري ابراهيم518039

64دبلومالرياض31399كركوكذكراحمد جمعة محمد89091

65دبلومالرياض31399كركوكذكراحمد عبدهللا خلف559251

66دبلومالرياض31399كركوكذكرمحمد جواد عبد301049

67دبلومالرياض31399كركوكذكرمحمد محمود عزيز301196



68دبلومالرياض31399كركوكذكريارس محمود حسن496684

69دبلومالرياض31399كركوكذكرجالل جبار كريم558930

70دبلومالرياض31399كركوكذكرحماد غائب حميد496717

71دبلومالرياض31399كركوكذكراحمد غافل عزبة126573

72دبلومالرياض31399كركوكذكراياد عارف نايف496681

73دبلومالرياض31399كركوكذكرفالح نجم محمد127160

74دبلومالرياض31399كركوكذكرممدوح عليوي شبك201593

75دبلومالرياض31399كركوكذكرعامر فندي عبدهللا127385

ن127526 76دبلومالرياض31399كركوكذكرعالء محمد ياسي 

77دبلومالرياض31399كركوكذكرغازي عباس فرحان88950

وان كمال عبد301141 78دبلومالرياض31399كركوكذكرسي 

79دبلومالرياض31399كركوكذكررفيق عوان جواد301122

80دبلومالرياض31399كركوكذكرخميس عطية محمد496674

81دبلومالرياض31399كركوكذكراياد احمد اسود452867

82دبلومالرياض31399كركوكذكرعمار خليل كردي403681

83دبلومالرياض31399كركوكذكراسد سالم علي204402

84دبلومالرياض31399كركوكذكرسعدون حازم محمد127090

85دبلومالرياض31399كركوكذكرميثم علي صبح496679

86دبلومالرياض31399كركوكذكرمحمد محسن عزيز94376

87دبلومالرياض31399كركوكذكرمصعب فندي عبدهللا388980

88إعداديةالرياض31399كركوكذكرشحاذة محمد ظاهر472072

89إعداديةالرياض31399كركوكذكرطارق علي روضان439607

90إعداديةالرياض31399كركوكذكرصالح حسن عزيز388611

91إعداديةالرياض31399كركوكذكرشعالن حبيب سلطان532902

92إعداديةالرياض31399كركوكذكرعمر سعد خورشيد423228

ن127516 1ماجستي الرياض31399كركوكذكراياد محمد ياسي 

2ماجستي الرياض31399كركوكذكرنظي  احمد هالل127346

3بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعماد عيدان حميد127879

4بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفندي صالح علي127123

5بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعالء جاسم محمد496744

6بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرصادق احمد ناهي105144

7بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد حسيب حسن192832

8بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد خليل محمود201655

ن126776 9بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفارس محمد حسي 

ي خلف201742 10بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرنبيل خي 

ن104594 11بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعبدالسالم سعيد حسي 

12بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرصباح احمد حسن301364

13بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرظافر محمود كردي201555

14بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد سعيد حسن324000

ن104573 15بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحسام سعيد حسي 

16بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمعالي صفوك سليمان435757

17بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرالفاروق زكريا زكي192835

18بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرايمن عطا ابراهيم101739

19بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرخالد خلف ظاهر201565

20بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحسن خليل شهاب301054

ي94398 21بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحسام حابس ناجر

22بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرسيف عيس اسماعيل438369



23بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرميرس شهاب حمد442865

24بكالوريوسالرياض31399كركوكذكروائل عباس رسهيد388590

25بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرهشام عامر رسهيد501422

26بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرثامر طهران عطاهللا127896

27بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرسالم حمد علي127110

28بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعلي ناظم زيدان89057

29بكالوريوسالرياض31399كركوكذكريوسف محمود عبدهللا388530

ي103273 30بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرميثم هزاع ناجر

31بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد نوري عبدهللا390123

32بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد عكلة حمزة388518

33بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحمد مخلف حسن453133

34بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعامر فتحي مجبل126785

35بكالوريوسالرياض31399كركوكذكروعد حسن محمد201471

36بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد شاكر محمود391096

ن عبد حسن453038 37بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحسي 

38بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمهند فايز مجيد126956

39بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعمر نظام جياد301111

40بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرسفيان احمد جمعة126740

ي126990 41بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعلي احمد حرنر

42بكالوريوسالرياض31399كركوكذكررعد عداي محمد301313

43بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرضياء جاسم محمد496746

44بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرصالح ادريس خلف89008

45بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمهند سامي عبدهللا201522

46بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمهيمن زكري حميد491937

47بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراركان خميس محمد301171

ن127319 48بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعالء محمد حسي 

49بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحارث سالم علي104776

50بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرقحطان عدنان محمد391267

51بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرخالد محمد جاسم518057

52بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعلي احمد رشيد201610

53بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعلي صباح سايل492675

54بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد حسن فياض388618

ن حمد496721 55بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد حسي 

56بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعبدهللا سلطان صباح496914

57بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفؤاد شنيت عطية126817

ن201662 58بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعالء محمد حسي 

59بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرصائب عبد حمد453181

60بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرحسن علي احمد403720

61بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد غائب حميد496696

62بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعمر عبدهللا عطية388568

63بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرشهاب احمد محمد127800

64بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفراس عويد نجرس391214

65بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد عبد حسن301162

66بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعلي احمد حسن301453

67بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفؤاد عوان جواد388471

68بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفارس محمد وسمي388449

69بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد صبح عزبة126691



70بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعمر زكري حميد94660

71بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمود محمد وسمي388440

72بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراركان رمضان كبيت94721

73بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرباسم جامل حمزة388578

74بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد دبيب هزاع201577

75بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد عادل يونس389360

76بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد جاسم محمد403738

77بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرشاهر عطية محمد201556

78بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد علي حمد415291

79بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمروان محمود عادي453294

80بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمنذر داود سلوم388670

81بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد نزال حمزة391060

هللا201722 82بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد احمد خي 

83بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد قحطان عطاهللا127291

84بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرابراهيم سلطان صباح127792

85بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد صالح عبدهللا104826

86بكالوريوسالرياض31399كركوكذكررعد حسن محمد201544

87بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراوس زكري حميد500563

88بكالوريوسالرياض31399كركوكذكروليد شهاب احمد442679

89بكالوريوسالرياض31399كركوكذكروضاح خلف عواد192836

90بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرفارس عامر رسهيد501308

91بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرنواف عباس جاسم301259

92بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمجبل محمود ناهي126673

93بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرصباح نزال وسمي126667

ي دبيب هزاع201724 94بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرخي 

ن201754 95بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعبدالعزيز محمد حسي 

96بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعمار علي احمد403706

97بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرادهم صبحي طالب201506

98بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد فاضل جمعة127571

99بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعماد فاضل لطيف126559

ن453191 100بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد صالح حسي 

101بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراسامة حمود ناهي127830

102بكالوريوسالرياض31399كركوكذكروسام عبدالحافظ احمد389682

103بكالوريوسالرياض31399كركوكذكريونس مهدي صالح453171

104بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرطارق احمد ناهي104531

105بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمد احمد خلف93942

106بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرثامر غائب نايف453193

107بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرشهاب احمد غافل127299

108بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرعامر شهاب احمد127335

109بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرنزهان احمد محمد301025

110دبلومالرياض31399كركوكذكررائد حاتم عبدهللا496761

111دبلومالرياض31399كركوكذكرشعالن عائد عاشور105125

112دبلومالرياض31399كركوكذكرماهر طالب حمد453163

113دبلومالرياض31399كركوكذكرسعدي ناعم عواد94622

114دبلومالرياض31399كركوكذكرخالد جدوع غضبان201735

115دبلومالرياض31399كركوكذكرصباح جياد دلف301099

116دبلومالرياض31399كركوكذكرمالك حميد احمد88981



117دبلومالرياض31399كركوكذكرحازم محمد سلطان388499

118دبلومالرياض31399كركوكذكردحام سعدون احمد532794

119دبلومالرياض31399كركوكذكرسعد احمد محمد403687

120دبلومالرياض31399كركوكذكرحسيب نوفان محمود388687

121دبلومالرياض31399كركوكذكرذنون محمد ملح201685

122إعداديةالرياض31399كركوكذكرعلي جمعة حنش201552

123إعداديةالرياض31399كركوكذكرموس جالل عثمان442830

124إعداديةالرياض31399كركوكذكرثامر صالح محمد299020

125إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحمد احمد حسن388561

126إعداديةالرياض31399كركوكذكرجاسم محمد بيج88964

127إعداديةالرياض31399كركوكذكرعمر عبدالسالم شي 439808

ي خلف93864
128إعداديةالرياض31399كركوكذكرسعد عونن

129إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد مالك فندي416654

130إعداديةالرياض31399كركوكذكرشاكر لطيف كعيد88826

131إعداديةالرياض31399كركوكذكرعبدالعزيز عدنان عبدهللا201535

132إعداديةالرياض31399كركوكذكرميثم شاكر محمود487636

133إعداديةالرياض31399كركوكذكرغيث منظر محمد389411

134إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد عواد احمد126568

135إعداديةالرياض31399كركوكذكرطارق احمد محمود104928

136إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحمد فندي عبدهللا323587

ن442898 137إعداديةالرياض31399كركوكذكرعبدالرحمن طه حسي 

138إعداديةالرياض31399كركوكذكرعمر بريسم نجم416523

139إعداديةالرياض31399كركوكذكرعواد حسن عواد127174

140إعداديةالرياض31399كركوكذكرمعد اسعد عبدهللا423533

141إعداديةالرياض31399كركوكذكراسعد قحطان عطاهللا94104

ن صالح عبدهللا101718 142إعداديةالرياض31399كركوكذكرحسي 

143إعداديةالرياض31399كركوكذكريونس محمد ملح201692

144إعداديةالرياض31399كركوكذكرسيف محمود هالل201500

145إعداديةالرياض31399كركوكذكروليد ابراهيم مهدي201571

146إعداديةالرياض31399كركوكذكروسام احمد شلش389635

147إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد شحاذة بديوي453224

148إعداديةالرياض31399كركوكذكرسعد حمود عبدهللا127073

ن خلف عبدهللا518062 149إعداديةالرياض31399كركوكذكرحسي 

 علي حمد389522
150إعداديةالرياض31399كركوكذكرمصطفن

151إعداديةالرياض31399كركوكذكرعمر عبدهللا احمد127445

152إعداديةالرياض31399كركوكذكريارس حسن احمد201604

ن201712 153إعداديةالرياض31399كركوكذكرايمن محمود حسي 

154إعداديةالرياض31399كركوكذكرعمر سامي محمود435324

155إعداديةالرياض31399كركوكذكرقصي قحطان عبدهللا415755

156إعداديةالرياض31399كركوكذكرمهند احمد محمود403748

157إعداديةالرياض31399كركوكذكرثامر جاسم زيدان391322

158إعداديةالرياض31399كركوكذكرعمر علي ابراهيم440200

ن559236 ن طه ياسي  159إعداديةالرياض31399كركوكذكرياسي 

160إعداديةالرياض31399كركوكذكرزيد ناعم عواد94645

ن201561 161إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد محمد حسي 

ن452921 ن صالح حسي  162إعداديةالرياض31399كركوكذكرحسي 

163إعداديةالرياض31399كركوكذكريحن  عباس محمد126719



164إعداديةالرياض31399كركوكذكروقاص سعد رسهيد501374

165إعداديةالرياض31399كركوكذكرسعد تركي كنهش388677

166إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد عبدهللا جاسم126971

167إعداديةالرياض31399كركوكذكررياض انور دحام301340

168إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحمد زكي عداي127765

169إعداديةالرياض31399كركوكذكررشيد ابراهيم مهدي201618

170إعداديةالرياض31399كركوكذكريوسف اسعد محمد127784

171إعداديةالرياض31399كركوكذكرمعن شالل حبيب496687

172إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحمد احمد خلف104491

173إعداديةالرياض31399كركوكذكرغسان احمد عبدهللا88993

174إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحمد علي احمد201732

175إعداديةالرياض31399كركوكذكرفيصل عبدهللا هالل94272

176إعداديةالرياض31399كركوكذكرابراهيم خليل محمود201720

177إعداديةالرياض31399كركوكذكريونس عبدالسالم شي 440070

178إعداديةالرياض31399كركوكذكريونس احمد خلف201533

179إعداديةالرياض31399كركوكذكريوسف شاكر محمود201721

180إعداديةالرياض31399كركوكذكرغسان قحطان عبدهللا201717

ن442792 181إعداديةالرياض31399كركوكذكرانمار محمد حسي 

182إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد ناهض حمد201706

183إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحمد نايف ابراهيم301304

ر عدنان خلف192821 ن 184إعداديةالرياض31399كركوكذكرمي 

185إعداديةالرياض31399كركوكذكرعلي اسعد عبدهللا192703

186إعداديةالرياض31399كركوكذكرهشام خالد حسن192823

187إعداديةالرياض31399كركوكذكرماهر سعد رسهيد501404

188إعداديةالرياض31399كركوكذكرهيثم احمد ثلج127538

189إعداديةالرياض31399كركوكذكرساهر محمد خلف88902

190إعداديةالرياض31399كركوكذكرجاسم محمد اسود532821

ن201562 191إعداديةالرياض31399كركوكذكرابراهيم محمد حسي 

192إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد مكي عداي127353

193إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحسن عيدان رحيم104681

194إعداديةالرياض31399كركوكذكرغسان حميد مرعي496925

195إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد سعيد حسن323761

196إعداديةالرياض31399كركوكذكريوسف عبدالسالم شي 440138

197إعداديةالرياض31399كركوكذكرسعد احمد محمد533704

198إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد خالد خليفة439189

199إعداديةالرياض31399كركوكذكرحميد رجب عبد105065

ن مجبل حسن127774 200إعداديةالرياض31399كركوكذكرحسي 

ن جمعة126748 201إعداديةالرياض31399كركوكذكرعلي حسي 

202إعداديةالرياض31399كركوكذكربهاء باسم محمد442473

ن442807 203إعداديةالرياض31399كركوكذكرهيثم عواد حسي 

204إعداديةالرياض31399كركوكذكرسعد احمد شي 435654

ن435587 205إعداديةالرياض31399كركوكذكرقصي صدام حسي 

206إعداديةالرياض31399كركوكذكرعبدهللا كريم ابراهيم104847

207إعداديةالرياض31399كركوكذكرجمال عايد نجم192825

208إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد طالب عبدهللا298814

209إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد جادهللا محمد415106

210إعداديةالرياض31399كركوكذكرعزالدين اسعد محمد192842



211إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد عبدالحافظ احمد389694

212إعداديةالرياض31399كركوكذكرنظي  خلف محمد558852

213إعداديةالرياض31399كركوكذكروعد اسعد عبدهللا298808

214إعداديةالرياض31399كركوكذكريارس فتاح عوان104913

215إعداديةالرياض31399كركوكذكرعدنان خليفة رزاق105100

216إعداديةالرياض31399كركوكذكرعبدالملك شاكر محمود126653

217إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحمد فرهان سلوم391202

 علي435422
ن 218إعداديةالرياض31399كركوكذكرعلي حسي 

219إعداديةالرياض31399كركوكذكرمشعل عبدهللا خلف391173

220إعداديةالرياض31399كركوكذكرحسن صالح عبدهللا104810

221إعداديةالرياض31399كركوكذكرضياء طالب عبدهللا423670

222إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحمود جالل جبار559259

223إعداديةالرياض31399كركوكذكرايهاب طه غافل192819

224إعداديةالرياض31399كركوكذكريوسف احمد خلف201475

ن442772 225إعداديةالرياض31399كركوكذكراحمد محمد حسي 

226إعداديةالرياض31399كركوكذكريارس لطيف كعيد88791

227إعداديةالرياض31399كركوكذكراكرم شاكر محمود500856

228إعداديةالرياض31399كركوكذكرعبدالسالم فتاح عوان104465

229إعداديةالرياض31399كركوكذكرسعدون حمود عبدهللا416602

ن201670 230إعداديةالرياض31399كركوكذكرحاتم محمود حسي 

231إعداديةالرياض31399كركوكذكرسعد عبدهللا علي452893

232إعداديةالرياض31399كركوكذكرفؤاد عطا ابراهيم389742

ن جاسم محمد496753 233إعداديةالرياض31399كركوكذكرعبدالمعي 

234إعداديةالرياض31399كركوكذكرمحمد جمعة ابراهيم101687

235إعداديةالرياض31399كركوكذكرمشتاق طالب عبدهللا298791

236إعداديةالرياض31399كركوكذكرعمر محسن خفيف415502

237إعداديةالرياض31399كركوكذكرحسام احمد شلش440534

238إعداديةالرياض31399كركوكذكرعالء خماس حنش201549

239إعداديةالرياض31399كركوكذكرهيثم مازن محمد298850

240إعداديةالرياض31399كركوكذكريارس علي احمد389259

241إعداديةالرياض31399كركوكذكرموفق عباس رسهيد415585

242إعداديةالرياض31399كركوكذكرعبدالعزيز حسن محمد201652

243بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمحمود ماجد يوسف95386

244بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراسعد محمد ظاهر127809

245بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرمقداد خلف علي94357

246بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرشهاب احمد محمد93903

247بكالوريوسالرياض31399كركوكذكراحمد محمود طلب204376

ن رحيم201467 248بكالوريوسالرياض31399كركوكذكرادريس حسي 

249دبلومالرياض31399كركوكذكرانور دحام هزيم89019

250دبلومالرياض31399كركوكذكرمحمد صباح علي435535

251دبلومالرياض31399كركوكذكركمر عطاهللا عزيز388625

252دبلومالرياض31399كركوكذكراسعد محمود عطية496718

253دبلومالرياض31399كركوكذكراحمد حمود محل126855

ن حسن94039 254دبلومالرياض31399كركوكذكرحازم حسي 

255إعداديةالرياض31399كركوكذكريارس خلف عبدهللا201729

 علي94676
ن 256إعداديةالرياض31399كركوكذكرطلب حسي 

257إعداديةالرياض31399كركوكذكرسعد جاسم محمد453155



258إعداديةالرياض31399كركوكذكرنزهان خميس جوريد127865

259إعداديةالرياض31399كركوكذكرعدنان عبدهللا صوان496760

 علي93841
ن 260إعداديةالرياض31399كركوكذكرقيس حسي 

261إعداديةالرياض31399كركوكذكراسعد عداي محمد95301

1بكالوريوسالرياض31399كركوكأننىهيفاء سطاي سواري201760

2بكالوريوسالرياض31399كركوكأننىجنان شباط احمد442558

3دبلومالرياض31399كركوكأننىمحاسن عبدالغفور طه442721

4دبلومالرياض31399كركوكأننىعدوية صالح احمد435723

1بكالوريوسالرياض31399كركوكأننىهدير احمد جمعة192828

2بكالوريوسالرياض31399كركوكأننىهديل محسن خفيف192837

3بكالوريوسالرياض31399كركوكأننىشيماء ناظم زيدان440251

4بكالوريوسالرياض31399كركوكأننىنور وليد شكر496720

5بكالوريوسالرياض31399كركوكأننىدعاء حسن خفيف415208

6بكالوريوسالرياض31399كركوكأننىميادة محسن خفيف192839

7دبلومالرياض31399كركوكأننىايمان شباط احمد442602

8دبلومالرياض31399كركوكأننىصنر عبدالرحمن احمد127422

9دبلومالرياض31399كركوكأننىغيداء فتحي مجبل126769

10إعداديةالرياض31399كركوكأننىالتفات صفوك سليمان389907

11إعداديةالرياض31399كركوكأننىروعة سعيد حسن323662

12إعداديةالرياض31399كركوكأننىزهرة خليل ابراهيم192840

13إعداديةالرياض31399كركوكأننىجيهان احمد عمر126807

1دكتوراهالزاب31400كركوكذكراحمد عبدهللا دانوك296681

2دكتوراهالزاب31400كركوكذكرعبدهللا صالح علي493027

3ماجستي الزاب31400كركوكذكررائد محسن محمود279567

4ماجستي الزاب31400كركوكذكرمحمد احمد سلطان509465

5ماجستي الزاب31400كركوكذكرعمار فرحان محمد443765

ن296474 6ماجستي الزاب31400كركوكذكرزيد خلف حسي 

7ماجستي الزاب31400كركوكذكرعدنان طه حبيب493107

هللا سبهان عبدهللا368528 8ماجستي الزاب31400كركوكذكرخي 

9ماجستي الزاب31400كركوكذكرعبدالكريم خضن عبدالواحد265047

10ماجستي الزاب31400كركوكذكرماجد حارصن محمد509478

11ماجستي الزاب31400كركوكذكرعطية بدوي سليمان276302

12ماجستي الزاب31400كركوكذكرفهمي حسن حمد493102

13ماجستي الزاب31400كركوكذكرخلف عبدهللا دانوك263485

14ماجستي الزاب31400كركوكذكرعامر بدوي عبدالجادر443698

15ماجستي الزاب31400كركوكذكرزهي  طه يوسف509378

16ماجستي الزاب31400كركوكذكرعمر خليل جمعة507911

17ماجستي الزاب31400كركوكذكرعمر شالل علي493062

18ماجستي الزاب31400كركوكذكريزن خلف عبدالجادر279420

19دبلوم عاليالزاب31400كركوكذكرماهر حمد خلف296282

ن443252 20دبلوم عاليالزاب31400كركوكذكرمحمد خلف حسي 

21دبلوم عاليالزاب31400كركوكذكرقاسم صالح جاسم475156

22دبلوم عاليالزاب31400كركوكذكرواثق عبدهللا عويد515783

23بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد خلف جمعة509362

24بكالوريوسالزاب31400كركوكذكركامل سلطان محمد367500

25بكالوريوسالزاب31400كركوكذكريوسف احمد محمود367102

26بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرنجيب حارصن عبدالجادر264959



ي راوي صالح264095
27بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدالغنن

ن سعيد475268 28بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرطالب حسي 

29بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي حسن محمد368362

30بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرربيع علي صالح296929

31بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدالباسط محمد مياح366822

32بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعماد رجب محمود297093

33بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصبحي احمد عواد369379

34بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسلطان جاسم محمد475183

35بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمهند صالح محمد368822

36بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرغزوان نايف صالح492994

37بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدالحميد طه حبيب493112

38بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا محمد حسن368900

39بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجمعة مدهللا احمد264134

40بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعامر محمود خلف263585

41بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرثامر حسن محمد493051

42بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرابراهيم صالح علي443955

43بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي وكاع علي276027

44بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرايمن فرحان خلف507910

45بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحماد خلف جمعة509461

46بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرغازي احمد عبدهللا368507

ن جاسم493056 47بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصالح حسي 

48بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعدنان محمد عليوي475249

49بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد حكيم سعيد264946

 علي264848
ن 50بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرطارق حسي 

51بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصالح جاسم حمد475145

52بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمؤيد حارصن محمد366861

53بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرخالد طيب ياس493088

54بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررباح ابراهيم احمد264522

55بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي حارصن عبدالجادر369914

56بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبيد عواد احمد264032

ن احمد محمد264644 57بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحسي 

58بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررياض سلطان محمد264831

 علي264482
ن 59بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصبحي ياسي 

يف علي جادهللا367678 60بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررسر

61بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي محمد خلف367077

62بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرخالد محسن محمود509490

63بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمهند صالح محمد367424

64بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجمال احمد مرعي443569

65بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرفاضل طه محيميد263917

66بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرامي  طه عبدالرزاق279439

67بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدالجبار صالح علوان443576

68بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجاسم محمد مصطفن366778

69بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررؤوف حميد عبدالرحمن368395

70بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرلؤي سلطان محمد263599

71بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرقصي سلطان محمد509408

ن محمد296831 72بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعالء حسي 

73بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمزهر محمد عبد368573



ن264124 74بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراسماعيل خلف حسي 

ن سعيد443343 75بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصدام حسي 

76بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرفؤاد عياش محمد264910

77بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمخلص صبحي محسن387617

78بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد خلف عبدالمجيد443405

79بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررياض مناع عبيد509395

80بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرخالد عدنان محمود509469

81بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررياض صالح جادهللا264049

82بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمصعب محمد خلف296803

83بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسعد خميس خلف264164

84بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرقحطان عيدان صالح443483

ن عويد263472 85بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمنذر حسي 

86بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد عبدالسالم عيس369300

ن367695 87بكالوريوسالزاب31400كركوكذكربهاء صبحي حسي 

88بكالوريوسالزاب31400كركوكذكروليد جادهللا صالح493158

89بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرنبيل احمد عيس523218

ن296868 90بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي سعدون حسي 

91بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرثامر ابراهيم احمد278568

92بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسبهان ريكان عويد559000

93بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدالحق اسماعيل ياس493099

94بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعدنان احمد جاداللة509405

95بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرفوزي خلف عبدهللا296822

96بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرغسان مطلك صالح264100

97بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرخلف عبدالجادر حسن296598

98بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرتحرير ابراهيم عبود509432

ن509484 99بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصباح خلف حسي 

100بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحيدر عبدالسالم عيس367171

101بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرميثاق احمد عبدهللا443865

 علي296838
ن ن ياسي  102بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرتحسي 

103بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد محسن عبدهللا368495

104بكالوريوسالزاب31400كركوكذكربرزان ريكان عويد558997

105بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد خليل جمعة368373

106بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرنبيل صالح عواد367207

107بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصباح عبد عبدهللا369533

108بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرشجاع اسعد محمد366919

109بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد احمد صالح368707

110بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمر فاروق عبدهللا493130

111بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد صباح رضوان457048

112بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمنذر ابراهيم سالم297053

113بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرزياد خلف صالح457205

114بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرانمار خليل احمد264993

ن369542 115بكالوريوسالزاب31400كركوكذكروائل عبدهللا حسي 

116بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرذياب غانم عبدالهادي368381

117بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمر خلف محمد443789

118بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحسن احمد حسن457318

119بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراسماعيل يحن  عيس443677

120بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمعتصم محمود ابراهيم493080



121بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا سلطان محمد264204

ن509332 ن حسي  122بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي حسي 

123بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصادق احمد عواد457228

124بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي محمد سليمان387557

125بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرنعمة ابراهيم سلطان369571

ن367417 126بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمنيب علي حسي 

127بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمار عواد فاضل443776

128بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجهاد عبدهللا ابراهيم493041

129بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمصطفن ذنون عبد275959

130بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرقاسم محمد علي369449

131بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررياض عبداالمي  علي278248

132بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجاسم محمد علي443614

133بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحرجان اعبيد خلف297017

134بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدالمجيد رافع صالح367339

ن296781 135بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعزالدين ابراهيم حسي 

136بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسفيان عبدالعزيز محمد368738

137بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد صالح حميد366764

138بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحسن جمعة سليمان475287

139بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي عبدهللا جار265031

140بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد عبد دخيل368762

141بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد محمد طيب509387

142بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا سعيد فرحان493539

ن369560 143بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعالء عبدهللا حسي 

144بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد جاسم محمد275904

145بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراسماعيل عبدالجبار ياس523209

146بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمثنن موفق عبدهللا368678

147بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرابراهيم محسن جمعة369426

148بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررائد يحن  عيس475176

149دبلومالزاب31400كركوكذكرضياء محسن احمد367048

150دبلومالزاب31400كركوكذكرعواد صالح محمد509437

151دبلومالزاب31400كركوكذكرصالح عواد محمد369602

152دبلومالزاب31400كركوكذكرسلطان عيس احمد276152

153دبلومالزاب31400كركوكذكراسماعيل عبدالكريم حسن296275

154دبلومالزاب31400كركوكذكرصباح خلف علي509369

155دبلومالزاب31400كركوكذكرهاشم محمد حمد264256

156دبلومالزاب31400كركوكذكراحسان وسمي شاوي296707

157دبلومالزاب31400كركوكذكرمهدي صالح شيخ523194

158دبلومالزاب31400كركوكذكرعبدالستار ريكان عويد296503

159دبلومالزاب31400كركوكذكرباسم حمد خلف264017

ن نارص296625 160دبلومالزاب31400كركوكذكرصدام حسي 

161دبلومالزاب31400كركوكذكرعبد محجوب صالح509449

162دبلومالزاب31400كركوكذكراحمد حمد محمد368607

163دبلومالزاب31400كركوكذكرعويد ريكان عويد371280

164دبلومالزاب31400كركوكذكرحسن عواد عبدالحميد443907

165دبلومالزاب31400كركوكذكرمهند ريكان عويد367729

166دبلومالزاب31400كركوكذكرعبدالهادي سلطان داود523182

ن عبدالمجيد278847 167دبلومالزاب31400كركوكذكرسمي  شاهي 



168دبلومالزاب31400كركوكذكرفالح خلف علي443707

ن ياس368684 169دبلومالزاب31400كركوكذكرهاشم حسي 

170دبلومالزاب31400كركوكذكرمؤيد حميد داود368597

171دبلومالزاب31400كركوكذكرجسام وردي محمد443720

ن509374 172دبلومالزاب31400كركوكذكرمهند سلوم حسي 

173دبلومالزاب31400كركوكذكرتركي حمد خلف367934

174دبلومالزاب31400كركوكذكراحسان شاهر عبد264897

ن احمد493073 175دبلومالزاب31400كركوكذكرعبد ياسي 

176دبلومالزاب31400كركوكذكرحسام فتاح عبدالرحمن523188

177دبلومالزاب31400كركوكذكررياض محمد يونس367086

178دبلومالزاب31400كركوكذكرصالح محمد محمود369213

179دبلومالزاب31400كركوكذكرعقيل فتاح عبدالرحمن509455

180دبلومالزاب31400كركوكذكرفيصل صالح احمد509338

181دبلومالزاب31400كركوكذكرمشعان محمود عويد264121

182دبلومالزاب31400كركوكذكرصباح احمد اذياب443287

183دبلومالزاب31400كركوكذكررياض طه يوسف509353

184دبلومالزاب31400كركوكذكرصياف جاسم محمد509398

ن369253 185دبلومالزاب31400كركوكذكركامل عبدالواحد حسي 

ن443637 186دبلومالزاب31400كركوكذكراحمد خلف حسي 

187دبلومالزاب31400كركوكذكرمحمد بشي  شالش509384

188دبلومالزاب31400كركوكذكرخلف محمد حسن443476

 علي368697
189دبلومالزاب31400كركوكذكرعلي خضن

190دبلومالزاب31400كركوكذكرعامر صباح رضوان443796

191دبلومالزاب31400كركوكذكرعبدهللا طلب طه509357

192دبلومالزاب31400كركوكذكرعمر ابراهيم احمد443414

193دبلومالزاب31400كركوكذكرعبدهللا اسماعيل عبدالمجيد367227

194دبلومالزاب31400كركوكذكرعمر ظاهر عليوي369279

195دبلومالزاب31400كركوكذكرمحمد عبدهللا ابراهيم367222

196دبلومالزاب31400كركوكذكرروضان ريكان عويد367947

197دبلومالزاب31400كركوكذكرجالل صبحي خلف369266

198دبلومالزاب31400كركوكذكرعلي احمد طه264532

ن عبدالواحد443373 199دبلومالزاب31400كركوكذكرعلي حسي 

200إعداديةالزاب31400كركوكذكربدوي سلمان علي276332

ن طه369405 201إعداديةالزاب31400كركوكذكرزهي  ياسي 

202إعداديةالزاب31400كركوكذكرماجد احمد سلطان367112

203إعداديةالزاب31400كركوكذكرضياء حسن محمد509443

204إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدالحميد عبوش خلف443418

205إعداديةالزاب31400كركوكذكرفهمي عبدالحميد عبوش443426

206إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد عزاوي صالح279070

207إعداديةالزاب31400كركوكذكرنافع صالح احمد367636

208إعداديةالزاب31400كركوكذكرثامر ظاهر عليوي264126

209إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي محسن محمد493001

210إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد تركي حمد370976

1ماجستي الزاب31400كركوكذكرمحسن سلمان علي263606

2ماجستي الزاب31400كركوكذكروسام صالح سلطان264076

ن263479 3ماجستي الزاب31400كركوكذكررياض عباس حسي 

ن خلف475276 4ماجستي الزاب31400كركوكذكرعبدالرحمن حسي 



ن خلف264181 5ماجستي الزاب31400كركوكذكربالل حسي 

6بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرلؤي سلطان جاسم443391

7بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرادريس عبدهللا حمد368590

8بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرضياء احمد عواد368949

9بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد ابراهيم صالح443671

10بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرنايف محمد عبدهللا296383

11بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمهند محسن ابراهيم387221

12بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد محمود علي279127

13بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد خليل احمد265023

14بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراسامة ذنون طيب263810

15بكالوريوسالزاب31400كركوكذكربشار محمد حسن264186

ن حمد263445 16بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرايمن ياسي 

17بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا احمد عواد369366

18بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسلطان محمد سلطان509364

19بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرراكان عبدالجبار عبدهللا263798

20بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد صالح الدين خلف264943

21بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرخلف محمد يونس475096

22بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرانمار ابراهيم عبد297029

23بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمر سامي حمد265039

24بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد ابراهيم سلطان263908

25بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد اسعد محمد297114

26بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرطارق ضياء محسن367525

27بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرايوب ابراهيم سلطان368725

28بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرهشام نايف علي367351

29بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررياض خلف عبدالكريم296367

ن حمد263944 30بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد ياسي 

31بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد خالد حمادة475228

32بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرهاشم حمد احمد265002

33بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرابراهيم اعشم خلف264262

ن احمد296779 34بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررسمد ياسي 

35بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرماهر مناع عبيد264948

36بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا علي جادهللا367644

37بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراثي  عبدالجبار ياس367432

38بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسعد احسان وسمي443831

39بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرابراهيم محمد ابراهيم264089

 علي475121
ن 40بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراياد حسي 

41بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعاصم شعبان خلف296917

42بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرضياء عطية مرعي368775

43بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسطم محمد فرحان264132

ن محمد264151 44بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمار ياسي 

45بكالوريوسالزاب31400كركوكذكروجدي عبدالرحمن حميد296486

46بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسمي  حسن خلف474855

47بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي محجوب تركي493152

48بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرقصي حمد وساك475281

49بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرنذير رافع اعبيد264781

50بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرهندي احمد عيس387589

51بكالوريوسالزاب31400كركوكذكريارس يوسف نارص368477



52بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرغالب خالد سلمان279642

53بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراسماعيل منديل جمعة367121

54بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمروان مزاحم فرحان296808

55بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمود سامي عباس279035

56بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد صالح عبدهللا279315

57بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمر صالح عواد443585

58بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد رعد روضان367487

59بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحارث عبدالرحمن حميد296540

60بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمر عبدهللا خلف264893

 علي367286
61بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجمال مصطفن

ن خلف265051 62بكالوريوسالزاب31400كركوكذكردرع حسي 

63بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسامي عبيد عواد264013

ن عبدالمجيد264248 64بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد شاهي 

65بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجاسم محمد احمد443283

66بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعامر احمد محمود297139

67بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد سميط عويد296319

68بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرزكريا عبدالمحسن عبوش368874

69بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجادهللا اسماعيل حسن367303

70بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد جمعة سليمان264055

71بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرابراهيم عبدهللا جاسم264812

ن عبدهللا جاسم264954 72بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحسي 

73بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحمد عبدهللا ظاهر263829

74بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحسن عواد خميس368501

75بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد رافع صالح367007

76بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرابراهيم خليل ابراهيم264300

ن264230 77بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرثامر كلش حسي 

78بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمهند عبدالرزاق نايف263538

79بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجاسم محمد طيب493044

ي ترك سليمان296557
80بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرهانن

81بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد صبار ابراهيم368469

82بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررغد رمزي درويش443326

83بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرضياء موفق احمد475162

84بكالوريوسالزاب31400كركوكذكروليد خالد طلب296295

 علي368793
85بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرالفاروق عمر خضن

86بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمروان محمد صالح443379

87بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا خليل محمد278639

88بكالوريوسالزاب31400كركوكذكريحن  خلف صالح443369

89بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرموس حمد موس368518

90بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرهاشم محمد عبد388237

91بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجمال سامي عباس263571

92بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراسماعيل هادي عطية475150

93بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررافد صبحي حميد263496

ن نارص275443 94بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد حسي 

95بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعادل وعدهللا جاسم264699

96بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرفيصل حمادة حمد295796

97بكالوريوسالزاب31400كركوكذكروائل احمد عبد368455

98بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد محسن ابراهيم387203



99بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعالء عبدهللا عيس264888

100بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرابراهيم عبدهللا محمود443780

101بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصائب هالل صالح264821

102بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن264908

103بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمر حسن عباس475296

104بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد غازي اسعد279593

105بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحارث محمود صقر509391

106بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرباسم حسن اسماعيل493068

107بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراسامة بشي  شالش263990

108بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرنبيل ابراهيم علي263953

109بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد قتيبة محمد369566

110بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحمد حسن خلف387491

111بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي عيدان صالح263577

112بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعيدان عبيد علي296332

113بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراوس احمد خلف264785

114بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمضن راوي صالح264658

115بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي حمد علي264512

116بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحسن خزعل حسن368925

117بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمر غازي عبدهللا279246

ن سلطان297124 118بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا حسي 

119بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرفراس عزالدين خليفة264688

ي264970 120بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرصباح عبدالغفور درنر

121بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرجاسم محمد عواد369509

ن حمد263966 122بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرخالد حسي 

123بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرقيس حمد وساك264039

124بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعالء حسن حمد443664

125بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرزيد خلف محمد387151

126بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمزاحم عبدالستار عويد442303

ي راكان296015
 
ف 127بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرقاسم رسر

ن276265 128بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرقيس هاشم حسي 

129بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا شالش خلف264929

130بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرموس محمد خلف279489

131بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرشعيب محسن ابراهيم368749

132بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررمضان دخيل حمد296433

133بكالوريوسالزاب31400كركوكذكركامل احمد جاداللة387239

134بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرواثق صالح عبدهللا278150

 علي278397
ن 135بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد ياسي 

 علي276368
ن 136بكالوريوسالزاب31400كركوكذكروليد ياسي 

137بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرحسام حسن جاسم366941

138بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا علي صالح263780

139بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمشتاق عبد حميد264235

140بكالوريوسالزاب31400كركوكذكربهاءالدين رمضان خلف279611

141بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمثنن شجاع ياس264807

142بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا عبدالستار ريكان297043

143بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبود خلف حسن264550

144بكالوريوسالزاب31400كركوكذكررعد خليل غانم264931

145بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرايمن احمد مرعي297003



146بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد حامد عبد367058

147بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد غانم خلف509403

148بكالوريوسالزاب31400كركوكذكريارس اسماعيل علي296724

149بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعلي صبحي خلف264913

ن366790 150بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرايهاب علي حسي 

151بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرابراهيم منديل جمعة264216

152بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرسطام حمد مشعان443445

153بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعيدان عبدهللا خلف367194

154بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرفرحان اسعد محمد367371

 علي475128
ن 155بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحسان حسي 

156بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرشامل تركي جاسم296299

157بكالوريوسالزاب31400كركوكذكروسام عبدهللا حسن443353

158بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرنوفل ابراهيم عيس456957

159بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمحمد معروف خضن296718

160بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرخلف عبدهللا خلف443564

161بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعبدهللا احمد صقر264859

162بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرعمر حمود عبدهللا369416

163بكالوريوسالزاب31400كركوكذكراحمد عزالدين خليفة264773

164دبلومالزاب31400كركوكذكرعبدهللا عباس درويش264903

165دبلومالزاب31400كركوكذكرمدين منديل جمعة366832

166دبلومالزاب31400كركوكذكررياض احمد مرعي523173

167دبلومالزاب31400كركوكذكرمحمد اسامة خلف297131

168دبلومالزاب31400كركوكذكرعامر احمد صقر264882

169دبلومالزاب31400كركوكذكرجالل كامل سلطان278874

ن محمود443309 170دبلومالزاب31400كركوكذكرمحمود حسي 

171دبلومالزاب31400كركوكذكرمصطفن صالح احمد279545

172دبلومالزاب31400كركوكذكرثائر احمد عبد265037

173دبلومالزاب31400كركوكذكروسام موس دخيل366985

174دبلومالزاب31400كركوكذكرادهام غانم خلف509440

175دبلومالزاب31400كركوكذكرصالح ذياب عبطان296874

ن فرج263770 176دبلومالزاب31400كركوكذكراياد حسي 

177دبلومالزاب31400كركوكذكرثائر شاكر عبد296591

178دبلومالزاب31400كركوكذكرابراهيم عبدهللا ابراهيم367216

179دبلومالزاب31400كركوكذكرطارق سعد صالح264629

180دبلومالزاب31400كركوكذكرروضان عيدان صالح264153

181دبلومالزاب31400كركوكذكرعمر سلطان جاسم443397

ن مصطفن264159 182دبلومالزاب31400كركوكذكرانمار حسي 

183دبلومالزاب31400كركوكذكرمحمد ثامر حميد509400

ن263912 ن عباس حسي  184دبلومالزاب31400كركوكذكرحسي 

185دبلومالزاب31400كركوكذكرمؤيد عطية مرعي443437

186دبلومالزاب31400كركوكذكرباسل خلف علي493567

187دبلومالزاب31400كركوكذكرحسن مصطفن ابراهيم264515

ن خلف561269 188دبلومالزاب31400كركوكذكرغسان حسي 

189دبلومالزاب31400كركوكذكرعامر ظاهر عليوي366709

ن264001 190دبلومالزاب31400كركوكذكرفريق عبدالرحمن حسي 

191دبلومالزاب31400كركوكذكرعاصم مهدي صالح369322

192دبلومالزاب31400كركوكذكروليد عبود خلف263562



193دبلومالزاب31400كركوكذكرابراهيم خلف عبدالمجيد366754

ن عبدهللا264004 194دبلومالزاب31400كركوكذكرجسار حسي 

ي عبوش خلف296794
195دبلومالزاب31400كركوكذكرهانن

196دبلومالزاب31400كركوكذكرعبدهللا عزالدين سلطان368939

197دبلومالزاب31400كركوكذكراحمد خالد احمد509351

198دبلومالزاب31400كركوكذكرسمي  توفيق محمد368537

ن حمادة443581 199دبلومالزاب31400كركوكذكرمظفر حسي 

200دبلومالزاب31400كركوكذكرعدنان صالح علوان509343

201دبلومالزاب31400كركوكذكرحسن كامل سلطان367184

202دبلومالزاب31400كركوكذكرليث شاكر محمود369243

203دبلومالزاب31400كركوكذكرنشوان محمد عبد263533

204دبلومالزاب31400كركوكذكرسفيان رياض حسن366909

205دبلومالزاب31400كركوكذكرمحسن عبد حميد443806

206دبلومالزاب31400كركوكذكراحمد خليل احمد265011

207دبلومالزاب31400كركوكذكرعطية عبود خلف474743

208دبلومالزاب31400كركوكذكرعبدالواحد هاشم عبدالواحد367327

209دبلومالزاب31400كركوكذكرانور سعيد فرحان367312

210دبلومالزاب31400كركوكذكراسيل فتاح عبدالرحمن387256

211دبلومالزاب31400كركوكذكرخالد جمال عيدان264109

212دبلومالزاب31400كركوكذكرعمر عبدالعزيز صالح509381

213دبلومالزاب31400كركوكذكرعبدهللا حسن خلف366807

214دبلومالزاب31400كركوكذكرايمن عبد جاسم366895

215دبلومالزاب31400كركوكذكرقائد صباح رضوان457111

216إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد علي صالح276243

ن296292 217إعداديةالزاب31400كركوكذكراسامة عبدالجبار حسي 

218إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمر صالح خلف457302

219إعداديةالزاب31400كركوكذكرخليل عيس محمد443261

220إعداديةالزاب31400كركوكذكرخلف عواد فاضل276101

221إعداديةالزاب31400كركوكذكرنايف ابراهيم سطم263937

222إعداديةالزاب31400كركوكذكرنورالهدى هاشم محمد264266

223إعداديةالزاب31400كركوكذكرابراهيم خلف حسن264106

ن369980 224إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد طيب حسي 

ن نايف عبدالرحمن264257 225إعداديةالزاب31400كركوكذكرحسي 

226إعداديةالزاب31400كركوكذكرحسام مدهللا محمد296445

227إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي خالد محمد371051

228إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد جمال نارص296909

229إعداديةالزاب31400كركوكذكرايمن جمال ابراهيم278936

230إعداديةالزاب31400كركوكذكرعقيل طلب محمد493552

231إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد كامل سلطان387016

232إعداديةالزاب31400كركوكذكربراء هاشم عبدالواحد369768

233إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد صالح عبدالكريم264925

234إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي بشي  خلف264025

235إعداديةالزاب31400كركوكذكرعيدان اسعد محمد295883

236إعداديةالزاب31400كركوكذكرخالد موس عبدهللا493571

ن493190 237إعداديةالزاب31400كركوكذكرطاهر عمر حسي 

238إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمار محمد طه264777

239إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد اسامة خلف297067



240إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد طلب طه509366

241إعداديةالزاب31400كركوكذكرابراهيم احمد صالح264861

242إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد فوزي صويلح452916

243إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمر احمد صالح264840

244إعداديةالزاب31400كركوكذكروليد خالد غرب474832

245إعداديةالزاب31400كركوكذكرمزاحم احمد ابراهيم297102

246إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد حسن خلف369681

 علي295975
ن 247إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي حسي 

248إعداديةالزاب31400كركوكذكرسفيان ظاهر صالح475291

249إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمر نزار عيس369441

250إعداديةالزاب31400كركوكذكرنهاد حسن عويد474881

251إعداديةالزاب31400كركوكذكررساج كامل عبد278894

252إعداديةالزاب31400كركوكذكرحسن احمد ابراهيم474562

253إعداديةالزاب31400كركوكذكروعد عبد عيس475243

254إعداديةالزاب31400كركوكذكررجب حسن رجب296277

255إعداديةالزاب31400كركوكذكرباسم حمد موس369228

256إعداديةالزاب31400كركوكذكرابراهيم جميل وسمي515380

ن515544 257إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد خلف حسي 

258إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد عبد دخيل443923

ن370744 259إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد خالد ياسي 

260إعداديةالزاب31400كركوكذكريوسف صباح رضوان278667

261إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد ابراهيم احمد457166

262إعداديةالزاب31400كركوكذكراكرم عبد جاسم387003

263إعداديةالزاب31400كركوكذكرمزهر عيدان نعمة295912

264إعداديةالزاب31400كركوكذكركنعان ابراهيم سالم264068

هللا عبد احمد263501 265إعداديةالزاب31400كركوكذكرخي 

266إعداديةالزاب31400كركوكذكرالزم خالد علي278336

ن مهند ريكان367163 267إعداديةالزاب31400كركوكذكرحسي 

268إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد خلف حسن515473

269إعداديةالزاب31400كركوكذكراكرم فاضل طه456848

270إعداديةالزاب31400كركوكذكرعيدان عويد علي296732

271إعداديةالزاب31400كركوكذكرغسان مشتاق عويد515573

272إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا حسن اسماعيل456715

273إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد صبحي احمد443401

274إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمر غافل عبدهللا278478

275إعداديةالزاب31400كركوكذكرابوبكر طلب محمد515437

276إعداديةالزاب31400كركوكذكرطايس فتاح عبدالرحمن296790

277إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد اسعد محمد276483

278إعداديةالزاب31400كركوكذكرغزوان عيس عواد523202

279إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدالمحسن سالم عبدالمجيد297032

280إعداديةالزاب31400كركوكذكرصبحي احمد محسن453218

ن عباس367558 281إعداديةالزاب31400كركوكذكرديار ياسي 

282إعداديةالزاب31400كركوكذكروسمي محمد موس278757

283إعداديةالزاب31400كركوكذكرفاضل موفق محمد515232

ن عويد264161 284إعداديةالزاب31400كركوكذكرادريس حسي 

285إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد قتيبة محمد371480

286إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمر حماد خلف515457



287إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد هزير صالح368667

288إعداديةالزاب31400كركوكذكرغانم نجيب حارصن264872

ي راكان278609
 
ف 289إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد رسر

290إعداديةالزاب31400كركوكذكريعقوب خليل احمد264986

291إعداديةالزاب31400كركوكذكرعكاب عامر احمد474623

292إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا خضن عبدالواحد264585

ن ابراهيم خلف296194 293إعداديةالزاب31400كركوكذكرتحسي 

294إعداديةالزاب31400كركوكذكرنمي  كامل عبد515305

295إعداديةالزاب31400كركوكذكرواثق ضياء محسن369818

296إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد رمضان يحن 279234

297إعداديةالزاب31400كركوكذكرخالد محمد خلف297099

ن عباس278788 298إعداديةالزاب31400كركوكذكرامي  حسي 

299إعداديةالزاب31400كركوكذكرحمد سعيد فرحان492992

300إعداديةالزاب31400كركوكذكرانور ركاض محجوب276181

ن عباس367602 301إعداديةالزاب31400كركوكذكرحسام ياسي 

302إعداديةالزاب31400كركوكذكرجسام محمد سليمان475258

ن371179 303إعداديةالزاب31400كركوكذكرسبهان احمد ياسي 

304إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمود نجم عبدهللا295691

305إعداديةالزاب31400كركوكذكرصالح عواد صالح276212

306إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا اسماعيل حسن264475

307إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد ابراهيم عبود368621

308إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد حمد خلف296841

309إعداديةالزاب31400كركوكذكرفرج دخيل فرج370891

310إعداديةالزاب31400كركوكذكرصباح احمد مشعان515248

311إعداديةالزاب31400كركوكذكرهشام مزهر عبيد264276

312إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمار خالد احمد509346

313إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد خالد عبدالحليم296878

314إعداديةالزاب31400كركوكذكرسمي  علي طه264191

315إعداديةالزاب31400كركوكذكرابراهيم صالح عواد515354

ن296989 316إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد كلش حسي 

317إعداديةالزاب31400كركوكذكرمصطفن ابراهيم عبد264492

ن احمد370588 318إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد حسي 

319إعداديةالزاب31400كركوكذكرمقداد محمد صقر366887

320إعداديةالزاب31400كركوكذكرصفوان كامل عبد296049

321إعداديةالزاب31400كركوكذكرضياء محمد اعويد275797

322إعداديةالزاب31400كركوكذكررافد يحن  عيس443944

323إعداديةالزاب31400كركوكذكرحمد موفق ابراهيم264868

324إعداديةالزاب31400كركوكذكرعماد هاشم محمد264172

325إعداديةالزاب31400كركوكذكرمؤيد محمود حمادة264594

326إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد جسام محمد264472

327إعداديةالزاب31400كركوكذكرثائر ابراهيم عبدالرحمن443546

ن خلف515178 328إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد حسي 

329إعداديةالزاب31400كركوكذكرابراهيم عبود خلف370058

330إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدالسالم بدوي عبدالجادر263947

331إعداديةالزاب31400كركوكذكرفالح خلف حسن264915

332إعداديةالزاب31400كركوكذكرنصيف حسن صالح297060

333إعداديةالزاب31400كركوكذكرهاشم عبدهللا حسن456764



334إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدالرحمن رمضان علي296088

335إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبيد عبدهللا دخيل264609

 علي493563
336إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمر مصطفن

337إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي محسن احمد370455

338إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا عزيز عبدهللا296289

339إعداديةالزاب31400كركوكذكرطارق كمال عبدهللا278826

340إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمر ابراهيم حسن296255

341إعداديةالزاب31400كركوكذكرهشام كامل عبدالواحد515045

342إعداديةالزاب31400كركوكذكرجاسم صالح جاسم474517

343إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد برهان شاهر279095

ن443455 344إعداديةالزاب31400كركوكذكرهاشم صبحي حسي 

345إعداديةالزاب31400كركوكذكررومي عبدالجبار بشي 276577

346إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا سلطان جاسم474676

347إعداديةالزاب31400كركوكذكرجاسم محمد خلف279354

348إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدالعليم صبحي احمد296221

349إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد خلف طه264796

350إعداديةالزاب31400كركوكذكراسحق خليل احمد276454

351إعداديةالزاب31400كركوكذكررائد محمد طه264772

352إعداديةالزاب31400كركوكذكررونق حسن عطية296567

353إعداديةالزاب31400كركوكذكرابراهيم خليل خلف371434

ن حمود387116 354إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد تحسي 

ن278810 ي محمد حسي 
355إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدالغنن

ن443466 356إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمر عبدالرحمن حسي 

ن475236 357إعداديةالزاب31400كركوكذكرمؤيد طارق ياسي 

358إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد ابراهيم محمد443632

359إعداديةالزاب31400كركوكذكرثابت راوي مهدي264873

360إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدالرحمن خليل غانم371553

361إعداديةالزاب31400كركوكذكرمازن محمد موس456805

362إعداديةالزاب31400كركوكذكرسلطان صالح احمد279528

363إعداديةالزاب31400كركوكذكريارس تركي خلف264504

364إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد موفق ابراهيم278530

365إعداديةالزاب31400كركوكذكرصالح حسن خلف387132

366إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد خلف عبدالجادر264696

367إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي حمد صالح296470

ن387078  علي حسي 
368إعداديةالزاب31400كركوكذكرمصطفن

369إعداديةالزاب31400كركوكذكرحمد محمود خلف296345

370إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد عبدهللا اعبيد276736

ن264296 371إعداديةالزاب31400كركوكذكرنذير ليث حسي 

372إعداديةالزاب31400كركوكذكرثائر سامي خزعل278184

373إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد عبدالمجيد احمد443712

374إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا خلف عبدهللا475193

375إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد حسن خلف387050

376إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد خلف محمد443292

وان عبدهللا عبود443590 377إعداديةالزاب31400كركوكذكرسي 

378إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد مخلص حجاب276067

ن443317 379إعداديةالزاب31400كركوكذكرمنشد صبحي حسي 

380إعداديةالزاب31400كركوكذكرفارس محمد احمد279171



381إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد صالح جاسم493511

382إعداديةالزاب31400كركوكذكرابراهيم خليل خلف263454

383إعداديةالزاب31400كركوكذكرابراهيم ادريس زوي    ع296606

384إعداديةالزاب31400كركوكذكرريسان حسن خليف265028

385إعداديةالزاب31400كركوكذكردخيل موس دخيل509421

386إعداديةالزاب31400كركوكذكربدر بدوي عبدالجادر296899

387إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد عبد محمود443950

388إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد ابراهيم صالح264705

ن370336 389إعداديةالزاب31400كركوكذكرديار طيب حسي 

390إعداديةالزاب31400كركوكذكرحارصن خلف عبدالجادر264196

391إعداديةالزاب31400كركوكذكرحازم خالد علي264573

392إعداديةالزاب31400كركوكذكرابراهيم محمد حسن524157

الدين سلطان515589 393إعداديةالزاب31400كركوكذكررائد خي 

ن عبدالمنعم ابراهيم297009 394إعداديةالزاب31400كركوكذكرحسي 

395إعداديةالزاب31400كركوكذكرصالح عبدالجبار عبدهللا515327

396إعداديةالزاب31400كركوكذكرباسل ابراهيم عبود443350

397إعداديةالزاب31400كركوكذكرخلف عبدهللا جاسم264169

398إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا سلطان عيس295722

ن264117 399إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي احمد ياسي 

400إعداديةالزاب31400كركوكذكريارس صالح عبدهللا369493

ن475110 401إعداديةالزاب31400كركوكذكريارس طارق ياسي 

402إعداديةالزاب31400كركوكذكرعيدان فهد عبدالحميد278075

403إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد موفق احمد474554

404إعداديةالزاب31400كركوكذكرفراس حارصن دخيل474643

405إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد فالح احمد370101

406إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي شهاب حمد297109

407إعداديةالزاب31400كركوكذكرمنشد ابراهيم سالم264084

408إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد نرجس محمد474786

409إعداديةالزاب31400كركوكذكرحسن عبدهللا شجاع515204

410إعداديةالزاب31400كركوكذكرمثنن محمد خلف297087

ن عباهلل حسن371330 411إعداديةالزاب31400كركوكذكرامي 

412إعداديةالزاب31400كركوكذكرغيث شاكر محمود443753

413إعداديةالزاب31400كركوكذكرنمي  عبد عباس515267

ي443817 414إعداديةالزاب31400كركوكذكراسماعيل عبدهللا ناجر

415إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد امساهر صالح264140

416إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي حسن صالح279406

417إعداديةالزاب31400كركوكذكرماهر رؤوف خضن368428

418إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا ابراهيم عبدالرحمن443876

419إعداديةالزاب31400كركوكذكرعواد عبيد عواد443932

ن ياس493092 420إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمود حسي 

421إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدالحق ذياب عبوش275361

422إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا عواد عبدالكريم370134

423إعداديةالزاب31400كركوكذكرمازن احمد صالح296399

424إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا احمد محمود264800

425إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا كمال هالل264922

426إعداديةالزاب31400كركوكذكرسلمان تركي سلمان457263

427إعداديةالزاب31400كركوكذكرنزار احمد طه278718



428إعداديةالزاب31400كركوكذكرحاتم محمد علي263776

429إعداديةالزاب31400كركوكذكرسالم غانم خلف507898

430إعداديةالزاب31400كركوكذكرماهر خلف صالح297076

ن جاسم حمد443394 431إعداديةالزاب31400كركوكذكرحسي 

432إعداديةالزاب31400كركوكذكرعمر شجاع محسن370841

433إعداديةالزاب31400كركوكذكربكر سالم حمادة369471

434إعداديةالزاب31400كركوكذكرريحان ابراهيم حبيب558999

435إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد جاسم جارهللا493558

436إعداديةالزاب31400كركوكذكرعلي ابراهيم علي493083

437إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد ابراهيم احمد263525

438إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمد عبدالرحمن شوي    خ370286

439إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمود عبدهللا شجاع369593

440إعداديةالزاب31400كركوكذكرجهاد احمد ابراهيم443274

441إعداديةالزاب31400كركوكذكررمزي سعد درويش279389

442إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبدهللا رمضان علي296138

443إعداديةالزاب31400كركوكذكراحمد محمد احمد279046

444بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرمطلك عبيد عيس296313

445بكالوريوسالزاب31400كركوكذكرربيع خلف سليمان263550

446دبلومالزاب31400كركوكذكرادريس ابراهيم صالح264275

447دبلومالزاب31400كركوكذكرمحمود عبيد جادهللا264459

448دبلومالزاب31400كركوكذكرابراهيم محمد خلف443659

449دبلومالزاب31400كركوكذكرحسان الدين حماد احمد279264

450دبلومالزاب31400كركوكذكرعدي سلطان محمد264838

ن263464 451دبلومالزاب31400كركوكذكرصفاء عباس حسي 

452دبلومالزاب31400كركوكذكرعبد عباس خضن296549

453دبلومالزاب31400كركوكذكريارس صالح محمد493506

ن محمد264538 454دبلومالزاب31400كركوكذكرنصي  حسي 

455دبلومالزاب31400كركوكذكرعدنان راوي مهدي263804

456دبلومالزاب31400كركوكذكرعبدهللا حسن احمد296745

457دبلومالزاب31400كركوكذكرعيس تركي احمد296712

458إعداديةالزاب31400كركوكذكرعبد جاسم محمد456883

459إعداديةالزاب31400كركوكذكرجالل ابراهيم عبدالواحد296440

460إعداديةالزاب31400كركوكذكرمحمود خلف عبد296415

461إعداديةالزاب31400كركوكذكرحاتم عبدهللا جاسم275845

462إعداديةالزاب31400كركوكذكرطالب سلمان نجم279658

463إعداديةالزاب31400كركوكذكرحرجان عواد احمد297024

464إعداديةالزاب31400كركوكذكرذاكر محمود شبيب443242

ن خلف368853 1دبلومالزاب31400كركوكأننىرؤى حسي 

2دبلومالزاب31400كركوكأننىاحالم صبحي احمد443365

3إعداديةالزاب31400كركوكأننىرغد عيدان صالح493165

ن خليف493006 4إعداديةالزاب31400كركوكأننىصبيحة حسي 

5إعداديةالزاب31400كركوكأننىاشواق خلف عبدهللا475252

1بكالوريوسالزاب31400كركوكأننىهدى سبهان عبدهللا366726

2بكالوريوسالزاب31400كركوكأننىبلقيس احمد محمود264832

نور علي حمد264193
3بكالوريوسالزاب31400كركوكأننى

4بكالوريوسالزاب31400كركوكأننىعطية حسن عطية264689

5دبلومالزاب31400كركوكأننىدنيا عبدهللا محسن278430



6إعداديةالزاب31400كركوكأننىيرسى خلف ابراهيم276663

ن احمد278411 7إعداديةالزاب31400كركوكأننىمنار حسي 

8إعداديةالزاب31400كركوكأننىرسمية فارس مجيد278980

ن ياس475103 9إعداديةالزاب31400كركوكأننىهاشمية حسي 

10إعداديةالزاب31400كركوكأننىارساء اسماعيل عبدالكريم276621

11إعداديةالزاب31400كركوكأننىاخالص عبد جاسم370406

ن369728 12إعداديةالزاب31400كركوكأننىميادة عبدالمنعم حسي 

13إعداديةالزاب31400كركوكأننىنور لؤي صالح493183

14إعداديةالزاب31400كركوكأننىاخالص صبحي احمد507954

ن خلف264936 15إعداديةالزاب31400كركوكأننىعايدة حسي 

ن493555 16إعداديةالزاب31400كركوكأننىكويس قاسم حسي 

ن443686 ريام علي حسي 
17إعداديةالزاب31400كركوكأننى

18إعداديةالزاب31400كركوكأننىسمر حسن عبدالمجيد559095

19إعداديةالزاب31400كركوكأننىايه خلف طه264955

20إعداديةالزاب31400كركوكأننىمنار جمعة سليمان509474

21إعداديةالزاب31400كركوكأننىريم هاشم عبدالواحد367152

22إعداديةالزاب31400كركوكأننىسلوى عيدان صالح279004

ن443824 23إعداديةالزاب31400كركوكأننىيرسى قاسم حسي 

24إعداديةالزاب31400كركوكأننىماري صبحي احمد367142

25إعداديةالزاب31400كركوكأننىبالسم احمد عواد453124

26إعداديةالزاب31400كركوكأننىايثار خليل ابراهيم509393

27إعداديةالزاب31400كركوكأننىوسام فرحان محمد278300

ن264250 28إعداديةالزاب31400كركوكأننىكرامة فاضل ياسي 

ن367133 رحاب علي حسي 
29إعداديةالزاب31400كركوكأننى

ن احمد264677 30إعداديةالزاب31400كركوكأننىانس حسي 

31إعداديةالزاب31400كركوكأننىدنيا محمد خلف295831

32إعداديةالزاب31400كركوكأننىوئام عبدهللا حسن456916

33إعداديةالزاب31400كركوكأننىنهلة حسن اسعد211455

34إعداديةالزاب31400كركوكأننىامنة ضياء حسن279376

35إعداديةالزاب31400كركوكأننىنورس نجيب حارصن297072

36إعداديةالزاب31400كركوكأننىايناس حسن عواد443855

37إعداديةالزاب31400كركوكأننىقيسية اسعد محمد295939

38إعداديةالزاب31400كركوكأننىثبات احمد طاهر457003

39إعداديةالزاب31400كركوكأننىوسام احمد عبد263928

نوفة محمود مرعي443428
40إعداديةالزاب31400كركوكأننى

41إعداديةالزاب31400كركوكأننىهبة سبهان صالح457127

42إعداديةالزاب31400كركوكأننىاالء حارصن دخيل264791

43إعداديةالزاب31400كركوكأننىدعاء حمد ابراهيم278326

1ماجستي التون كوبري11401كركوكذكرخطاب عمر علي402473

2ماجستي التون كوبري11401كركوكذكرهوكر جمعة حمة496655

3ماجستي التون كوبري11401كركوكذكرعلي نامق طاهر417651

4بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهيمن انور محمدنوري232622

5بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرقحطان اسود محمد496930

6بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرزهي  خالد هادي392238

7بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهوشيار مصطفن عبدهللا231340

وت ابراهيم233924 8بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراحمد بي 

9بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكررسهيد حميد محمد496796



10بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرفرمان قاسم صابر496683

11بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرساالر عبدالستار حسن402344

12بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعلي كامل نورالدين233121

13بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكراحمد هابل احمد232365

14بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعمار عادل رؤوف392226

ن حبيب حسن462531 15بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكربه لي 

16بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعبدالخالق احمد عزيز496676

17بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكردانا لطيف احمد233202

18بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد عارف صمد233447

19بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرموس محمد سليم232515

20بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعماد عادل رؤوف391904

21بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمندوب عثمان عمر233822

22بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهوراز فرحان جوهر402465

23بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرفتاح ناصح رفيق392785

ي عبدهللا387670
24بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرنجاة قرةنن

ن سمي  معروف496965 25بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرحسي 

26بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد نامق طاهر416961

27بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرقصي لطفاهلل مصطفن230322

28بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكركامل عبدالرحمن عبدهللا233934

29بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكريشار سعدت طه392942

ش جواد محمد402522 30بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرهي 

31بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعبدالباري عادل محمد371471

32بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرقوبالي سعدون نورالدين392667

33بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرسامال عزيز حمد371374

34بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرديدار مشي  خورشيد233940

35بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرارجان سعدون نورالدين232746

36بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد عماد نجاة233862

ن417535 37بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعمر احمد حمدامي 

38بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد فريدون نامق232499

39بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرنظام محمد خورشيد387645

40بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرزانا يوسف محمد231919

ن عودل496780 41بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرفرمان امي 

42بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرتيمور مكرم محمود402228

43بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرسعد محمد طه233897

وان جالل سالم477731 44بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرسي 

45بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراركان ناصي رمضان233629

ن392581 ن صهيب تحسي  46بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرحسي 

ن233773 فالدين امي  47بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهوشيار رسر

ن392214 ن مامون امي  48بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمتي 

49بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمصطفن صايغن ياور462483

50بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعمر عبدالقادر تاتار233716

ي قادر473819
51بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرشوان فف 

52بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد موس نجمالدين392538

53بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرزياد طارق طاهر442631

54بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراحمد وليد خالد233932

55بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمصطفن كامل احمد371575

56بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكريوسف ايوب عبدالكريم232462



57دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمصدق محيالدين نورالدين392847

58دبلومالتون كوبري11401كركوكذكروليد خالد هادي403561

ن عبدالستار خضن387713 59دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرشاهي 

ن417764 60دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرجنكي احمد محمدامي 

61دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرهوراز يوسف حمةصالح387726

62دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرنجم اسماعيل صديق232588

63دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرعمر مخلص عثمان232306

64دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرموفق عبدالرحمن حسن496940

ن417014 65دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرشوان احمد محمدامي 

66دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمصطفن خالد هادي231997

ن392958 ي نوري حسي 
67دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرقوربانن

68دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرطالب عبيد فتاح233106

69دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد فالح صباح387479

70دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرتوركباي عطاءهللا عزيز233929

71دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرسنكر جبار احمد387872

72دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرهيمداد عزالدين كوخه مصطفن402298

73دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد ويس محمد233760

74دبلومالتون كوبري11401كركوكذكركارزان نريمان عبدهللا520144

75دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرهاوري نادر صالح403541

ي احمد417607 76دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرسوران كاننر

77دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرجنيد فالح صباح233860

78دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرسامان زرار صالح496739

79دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرقارمان احمد قادر417755

80دبلومالتون كوبري21401كركوكذكروسام زهي  خالد402510

81دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرشاهو شوكت عمر233560

82دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد جودت علي473379

83دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد صبحي عزيز417772

ن خالد طه233839 84دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرشاهي 

85إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرجالل عبدالكريم علي496949

86إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعمر جاويد سعدون232761

87إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرامرا زهدي نضالدين232229

88إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرصباح كاويس حمدصالح231992

ن رضوان سكران392981 89إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرارتكي 

90إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكربشدار محمد كريم401392

91إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرتوانا لطيف احمد496777

92إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعدنان عثمان علي417600

93إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد مخلص عثمان232524

94إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهيمن عبدالخالق عبدهللا232318

95إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكراورهان نقيب مشي 417525

96إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرنجاة عبيد بابي 233138

97إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرباشا برهان خورشيد417629

98إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعمار جالل خليل558839

1بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرحسن سمي  معروف233180

2بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراكو فرهاد عمر233426

ن كاظم خالد493651 3بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرريبي 

4بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعمار سمي  معروف233172

5بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهةزار احمد محمد524632



6بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرابراهيم محمد خالد403471

ن416906 7بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكربوتان كريم ياسي 

8بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهيمن علي عبدهللا496535

9بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكركارمند صمد احمد416972

ن دلي  عزيز403373 10بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرشاهي 

11بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكراسامة اياد كامل417022

12بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراالن نوزاد محمد232311

13بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرنهاد حمزة محمد417615

14بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكررزكار فاخر محمد رضا496769

15بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرفالح حسن حميد403349

16بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرجهاد صمد احمد496799

ن عاصم عباس233869 17بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرحسي 

ن233542 فالدين امي  18بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكركاروان رسر

ن احمد402390 19بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرارام معي 

20بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعبدالصمد طارق عزيز392288

21بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرسعد احمد حسن496734

22بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكررسور اسعد احمد417800

23بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد لقمان عبدهللا392993

ي عبدهللا233755
24بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعزيز قرةنن

25بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراردالن اسماعيل يابة403389

26بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد طارق طاهر371285

27بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرديدار جالل عثمان496632

28بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكررسكوت شوكت عبدالرحمن232980

29بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكركاردو ولي رؤوف403432

30بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهزار جوهر محمد232571

ن392688 31بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكردرباز عبيد حمدامي 

32بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعبدهللا نارص نوري233187

33بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراحمد عبدالقادر عمر402371

ن232508 34بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكركوران عبدالرحمان حسي 

35بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرريكان عزالدين نجمالدين234000

ن233745 36بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكردانر رسباز ياسي 

ن مامون232547 37بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعلي متي 

38بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهلكوت جودت مجيد233990

39بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرروند رشيد محمد416618

40بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد لقمان سليم387521

ن391871 41بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرسامان طه ياسي 

42بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرروند جبار محمد518081

43بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكركاروان صمد حسن493717

44بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكردانا مجيد سعيد387535

45بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرهاورى عثمان قادر496989

46بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكريوسف موفق محمد233389

47بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرابراهيم ولي كريم417785

48بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعبدهللا فخرالدين اسماعيل371502

49بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرارسن حاتم ولي496662

50بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكردياكو فرهاد عمر233779

51بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمصطفن معتصم يوسف393034

ن232565 52بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهاوتا كريم ياسي 



53بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراحمد عبدالوهاب حسن403524

ي حمه رشيد عبدهللا232490
54بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرئاشن 

55بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكراحمد زينل نجمالدين403609

56بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكربشتيوان علي محمد496597

57بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهاوكار يوسف يونس233457

58بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرزريان لطيف احمد392138

59بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرنهرو عمر محمد403337

60بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكراحمد صالح شوكت232660

61بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعلي مصطفن نامق402279

62بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراحمد لقمان سليم387527

63بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد سمي  معروف233128

64بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراوارة عزيز محمد232284

65بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعبدالقادر جاوسور عبدالكريم387759

66بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد صمد حسن496525

67بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرتوانا شمال رشيد232560

ي عارف شكر496622
68بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكردشن 

69بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرشازاد علي عمر387950

70بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد عبدالخالق علي472656

71بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكربشدار نجاة محمود496658

72بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرستار فاخر عبدهللا387549

73بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهوشيار احمد جبار402217

74بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمصطفن رمضان حيدر392001

75بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرابراهيم حميد محمود417709

76بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرابراهيم احمد قادر232596

77بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرنبيل خليل كريم387566

78بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد زينل نجمالدين232666

79بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكربريار محمود محمد473156

يف402364 80بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهةوراز نظام رسر

81بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكررسمد يشار انور233084

82بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرشوبو ابوبكر علي232445

ن418376 83بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرتيمور عمر امي 

84بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهوشمند شيخة اسماعيل402431

85بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرسوران جوهر حمةغريب233195

86بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعلي لطفاهلل مصطفن417659

87بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراكو سليمان احمد403451

88بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكربريار نجاة عبدهللا64331

89بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرريكا رزكار سليم74390

90بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرهوزان شكور محمد403461

91بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهوشمند شوكت مجيد417575

92بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرديار جمعة محمد417666

93بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكريوسف خليل ثيب231932

94بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعبدهللا عبدالرحمن بهاءالدين232676

95بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد ازاد جميل233072

96بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرتوانا محمد عارف233853

97بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرادم هونر جوهر233689

98بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهونر احمد جليل232650

99بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد جواد وهاب514157



100بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمصطفن لطفاهلل مصطفن417490

101بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرجمعة فاتح قادر417638

102بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمصطفن لقمان عثمان233113

103بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعبدالجبار محمد احمد392480

104بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرايدن حازم ولي493700

ي عبدالقادر احمد402587
105بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهينن

106بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعبدالحق عبدالصمد مجيد371250

107بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرالوان لقمان علي472117

108بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرشكور علي عبدالرحيم387686

109بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرايوب عمر محمد233712

110بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد احمد عبديش232684

111بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرادريس هونر جوهر387682

112بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكربشدار عباس حمكريم402319

113بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرديار طارق طاهر371418

ن387720 114بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعبدالجبار جالل حمدامي 

115بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرديار طارق عزيز391947

116بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكررابر عبدهللا رفيق232484

117بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكراحمد يوسف نوري232632

118بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرليث فاتح مولود232579

119بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكردزوار دلي  عزيز403361

120بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهاوكار فاضل رشيد402641

121بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرشاالو ناظم كاكةرش387675

122بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكركارزان علي عبدالرحيم392676

123بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهادي نافع جمعه232658

124بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرعبدهللا عمر حمة473519

125بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرراميار مؤيد محمود496666

126بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرفرمان محمد خالد371598

127بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمود فاروق عمر392492

128بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرديار بكر احمد402332

129بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرحسن محمد قادر233880

130بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرعلي ناظم حمة391929

131بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرسه روه ر عثمان احمد63109

132بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكراحمد عارف علي391988

133بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد شعبان نجمالدين233149

134بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكررسبست رسكوت علي402444

135بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرداستان كاكو عمر496774

136بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرابراهيم سالم رمضان232299

137بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد شوكت عبدالرحمن400307

138بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد سيفالدين اسماعيل496955

139بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكردالور محمد مصطفن403589

ن مامون392208 140بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكذكرحسن متي 

141بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرهريم شامل طيب402612

142دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرعلي عثمان شكر391920

143دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرعمر برهان عمر232450

144دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرريباز طارق محمد371402

ي392559
145دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرابراهيم رحمان فف 

146دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد صائم طاهر232252



147دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد جوهر عمر402600

148دبلومالتون كوبري11401كركوكذكركريم خليل كريم233078

149دبلومالتون كوبري21401كركوكذكراري محمد شكور348304

150دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرايمن محمد مجيد231614

151دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرعلي كمال ولي233068

ي جميل472044
152دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد هداد فف 

ن392501 153دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرعلي عمر امي 

154دبلومالتون كوبري11401كركوكذكراحمد عبدالستار فارس233968

155دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرابراهيم صائم ظاهر232242

156دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرزانيار قاسم علي416995

157دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمريوان عصامالدين نوري416955

ن محمود233951 158دبلومالتون كوبري11401كركوكذكراحمد محمدامي 

159دبلومالتون كوبري11401كركوكذكراحمد طارق طاهر387560

الدين شمسالدين387749 160دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد خي 

161دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمسلم عمار عادل392509

162دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرعمر هشام هاشم387743

163دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرموس سلمان سالم403512

164دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرابراهيم جبار محمد387668

165دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرابراهيم احمد محمد417029

166دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد جليل عبدالرحمان417544

يف353361 167دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرهلويست نظام رسر

168دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرتوانا جمعة داود233767

169دبلومالتون كوبري11401كركوكذكربيالن نعمان كاكة496716

170دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرزدشت جوهر عمر559260

171دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرهوكر غفور ولي473427

ي اكرم عبدول391981
172دبلومالتون كوبري21401كركوكذكراشن 

173دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد هاشم حمة403599

174دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد عامر عزيز392165

175دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد بياندار سكران232678

176دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرجيين جبار معروف74346

177دبلومالتون كوبري21401كركوكذكركاروان نعمان سليمان233480

ف انور232305 178دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد ارسر

179دبلومالتون كوبري11401كركوكذكراياد طارق طاهر387806

180دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرعصام عزيز علي392530

181دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد مظفر شعبان232555

182دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمحمود محمد حسن391953

ي احمد403571
183دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرارجان غنن

184دبلومالتون كوبري11401كركوكذكررسبند رفعت نامق75511

185دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرريباز سليمان قهرمان231482

186دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد كامل عبدالرحمن232667

187دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرحميد صبحي سامي232397

188دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد طارق محمد371519

189دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرعبدالرحمن محمد زياد عمر541995

190دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد يوسف محمد392011

191دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرسازان عزيز محمد403313

وان فاخر عبدهللا233964 192دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرسي 

193دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد ميعاد عطاهللا233888



194دبلومالتون كوبري11401كركوكذكرمبست جمعة محمد417591

195إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرسيف وليد خالد231558

196إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرزكريا يحن  عثمان231273

197إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراحمد رضا عبدهللا401677

198إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكريوسف عدنان عمر232692

199إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرايوب ايدن قدرة416423

الدين شمسالدين402529 200إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرنظام خي 

ن493664 ن حسي  201إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعيس سمي 

202إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراوميد محمد مصطفن496730

203إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكررعد محمد طه387900

204إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراالن دلشاد محمد558905

205إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكريحن  زكي قابل401467

ن472091 206إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرزانيار ازاد ياسي 

ن محسن خالد232381 207إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرحسي 

208إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرابراهيم محمد عبدالكريم231752

209إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد عبداللطيف عمر418209

ن392770 210إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد عبيد محمدامي 

211إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد تيمور سعدون400659

212إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعلي كاكةمد حسن387770

ي371392
213إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد سعدهللا فف 

214إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرايدن توران شامل387612

215إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعبدهللا لقمان عبدهللا400178

216إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكريوسف عبدالقادر تاتار231716

217إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعلي بشار عبدالستار387542

218إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعلي عمار حكمت230355

219إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرجنيد كاظم بهجت401087

ار محمد سليمان416874 ن 220إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكربي 

221إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد كاكةمد حسن402327

222إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعبدالخالق ابوزيد احمد417051

زاد احمد493669 223إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرفرمان شي 

يف418595 ن نجاة محمدرسر 224إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكركةشبي 

225إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعلي تركيش اكرم230373

226إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعمر عثمان شكر391693

227إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهه رياد كامل دارا416823

228إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد هاوار نجم392281

وان417066 229إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهوراز صديق سي 

230إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهونر برهان عثمان231549

231إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرده رون ستار معروف64836

232إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعمر مدحت نعمت231653

233إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرنشوان نوزاد محيالدين402310

وان403416 234إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكريوسف صديق سي 

235إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرابراهيم فاخر عبدهللا392330

236إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراسماعيل ازاد صمد232664

237إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكربدر يوسف صدرالدين232543

238إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمصطفن فتاح ناصح401213

ي نوري387914
239إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعلي قوربانن

240إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد سلمان كاكةرش415976



241إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرادهم انور رشيد232410

242إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعبدهللا شكور عبدهللا418476

 علي حسن477667
ن 243إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكربه لي 

244إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكريشار بشار داود418530

ن عاصي402495 245إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعمر شاهي 

246إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعلي كاويز نوري520125

247إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرابراهيم طارق محمد233916

248إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعبدهللا عمر خورشيد232536

249إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرصبحي نوزاد خليل387694

250إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد نهاد محي الدين402535

251إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرهاوري دلشاد نوري392551

252إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمحمود زينل نجمالدين416857

253إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمراد عبدالصمد مجيد391624

254إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعبدهللا جودت صالح400711

255إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهونه ر ولي خورشيد402289

256إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرولدان عدنان عثمان401329

ي قادر473811
257إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكردانا فف 

258إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكريابة الوة يابة401436

259إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعيس صبحي برهان462504

260إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرنوح زانا محمد402378

ن طالب462494 261إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعلي حسي 

262إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكربةروة نوزاد خليل233464

263إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد رعد انور387697

264إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمصطفن عبدالصمد مجيد401241

265إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرسةردةشت جمعة علي471623

266إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعيسا عمر حسن473102

267إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكررامال فاخر شكر70644

268إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرسوراج يوسف محمد230270

269إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمؤمن موفق مندان230366

270إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرابراهيم جالل عثمان496975

271إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد عساف قادر230441

272إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرابراهيم بهرام اسماعيل400536

273إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرسامي كريم رشيد417042

274إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرموس احمد جالل400752

275إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكررسبست شكر شاكر231320

ي ازاد رحمان401261
276إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرئاشن 

277إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكريوسف احمد فؤاد230754

278إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكربيوند ابوزيد محمد403326

279إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرروا لقمان ناصح417808

280إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراسوس اراس علي496783

281إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمسلم رستيب عثمان462488

282إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكربالل كوان سعدون230528

283إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرابراهيم نقيب مشي 392316

284إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكردرسيم مغديد علي402443

ار حمد231641 285إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهاورى رصن

286إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكريوسف جالل عثمان496984

ن492695 287إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراسماعيل يونس حمدامي 



288إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكربروا بدرالدين عمر230207

289إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكردانيار شمال رشيد524637

290إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرنوح يارس هاشم232420

291إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعبدهللا يوسف خالد416673

292إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعلي محمد علي231729

293إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكراحمد صمد محمد558821

فالدين عزيز403497 294إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراسامة رسر

295إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد موفق خليل233854

296إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكررهيل عبدالعزيز احمد416703

297إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكربالل صالحالدين طه391886

298إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرنزهان احمد علي231447

299إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمصطفن فايق توفيق230561

300إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراحمد كامل عبدالرحمن233533

301إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهاوكار ولي خورشيد402453

ن416802 302إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهلو صباح ياسي 

303إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد خليل كريم401186

ن418449 304إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرزريان قاسم محمدامي 

305إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراحمد توركوت محسن401312

306إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرعيس محمد عفان400958

307إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرشاالو وريا خالد371263

308إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهه ردى غفور ولي477203

309إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد قنديل نجاة230539

310إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرريبوار زبي  صابر400220

311إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكريارس عمار حكمت400932

312إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكراحمد موس نجمالدين400907

313إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكراياد اوميد لطذيف232576

314إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد ساالر ستار231493

315إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرمحمد شكر علي403534

316إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراكو قاسم محمد416985

ن473710 317إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرهونه ر فريق حسي 

318إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرازي عبدالعزيز احمد387878

319إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكراسماعيل ساالر ستار231565

320بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكردلشاد محمد رضا232932

321بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكذكرمحمود محمد بكر387920

322دبلومالتون كوبري11401كركوكذكربرزان محمد خورشيد233974

323دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرزانا عباس عمر392646

324دبلومالتون كوبري21401كركوكذكرمحمد خالد هادي232429

325دبلومالتون كوبري11401كركوكذكررائد جوهر محمد524641

326إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرعدنان رفيق نامق234011

327إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرارتن تاتار قادر391910

328إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكروريا خالد احمد233450

329إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكربشار عبدالستار فارس371588

330إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرنهاد محيالدين صدرالدين403199

331إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرفةرهةنك فيصل سلطان416000

ن محمد391893 332إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكرطه ياسي 

333إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكرسامي علي عارف64051

334إعداديةالتون كوبري21401كركوكذكريوسف اسعد مصطفن232401



335إعداديةالتون كوبري11401كركوكذكررمزي كاكو خالند233620

1ماجستي التون كوبري21401كركوكأننىشنكول جمال محمود442640

2بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىشانكول جمال رشيد231934

3بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىسحر ناظم خورشيد233052

4بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىميديا محمد احمد393048

5بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىاالء مهدي جمعة393006

6بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىسوزان محمد نوري392080

7بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسعاد نامق طاهر417092

8بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىنيكار صابر محمود233636

9بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىامنة صالح ابراهيم392620

10بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىايمان نجاة نظيف387893

11بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىمزين خالد طه387842

12بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسوما محمد حسن402818

13بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىزهراء عماد جبار232603

14بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىامل نجمالدين عبدهللا233032

15بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىهناء دارا جبار233787

16بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىفاطمة صبار سكران232404

17بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىدنيا محمد احمد233415

الدين مجيد417409 18بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىشيفان خي 

19بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىوردة نوري محمد417144

20بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىزينب رافت عبدالرحمن231973

21بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىشيالنة نوري سعيد496854

ف انور233849 22بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىمروة ارسر

ي393025
23بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىفاطمة حميد فف 

ن طارق طاهر403123 مي  24بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىرسر

25بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسيودا ميعاد عطاهلل387444

26بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاينور يشار شمسالدين232610

27بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىدريا طارق رفيق403297

28بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىحنان محمود مصطفن402702

29بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىايبك مؤيد رجب233022

ن471486 30بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىفرميسك احمد حسي 

31بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىدعاء شعبان نجمالدين232208

32بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىجيهان جهاد شكور387605

33بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىزينب صالح ابراهيم392275

34بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىكولجان كاظم بهجت392873

35بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىامينة اسعد محمد233644

36بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىامينة كامل نورالدين233021

37بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسحر خرسو محمد233993

38بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىمروة كمال هجران442642

 علي طه232699
ن 39بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىنازني 

40بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىايمان وحدالدين وهاب392268

41دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىريزان قادر مولود232314

42دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىاريان عبدالستار كاكةرش232497

ايهان رسول علي417345
43دبلومالتون كوبري21401كركوكأننى

ن جبار233404 ن سفي  44دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىافي 

45دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىسورال جليل هادي392862

ي انور اسماعيل233909 46دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىانحر



47دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىوردة ياور ابراهيم387453

48دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىدولت عزالدين وهاب402713

49دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىامل ستار عبدهللا518076

50دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىمنن سينار ستار418102

51دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىايشان ياور ابراهيم233651

52دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىامل فتحاهلل مصطفن232468

53دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىمنن زهدي مهدي232336

ن232411 ه محي الدين محمدامي  ن 54دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىباكي 

ن473759 55دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىجنار زرار امي 

 علي حسن387884
ن 56دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىنرمي 

57دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىبه ري يعقوب صمد496847

58إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىايسن خالد هادي392197

59إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىمزيان كمال احمد233417

60إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىوفاء ياور ابراهيم387513

61إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىكولة نعمة خورشيد391968

62إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىنهال انور اسماعيل400871

63إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىشيماء كاكل اسماعيل233043

64إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىاطلس نامق اسماعيل371240

65إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىشناي ذياب صابر233829

66إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىنوال فتحاهلل مصطفن232458

67إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىروناك جمعة رستم233159

68إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىاينور جليل خليل232566

ي524616
 
69إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىشنكل سعدون باف

70إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىيوزكول نيازي اسماعيل387618

71إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىسندس نعمت خورشيد232262

72إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىزينة محمد نايف233073

73إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىبفرين محمد عمر232346

74إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىارزى باشا برهان232629

ن عبدهللا مصطفن442620 75إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىنازني 

76إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىشونم فيصل سلطان518088

77إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىاحمد مهند نعمت233037

ن232340 1بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىسارة ازهر ياسي 

2بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىسارة جالل خليل524611

3بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىلطيفة نظام هجران402781

4بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاسن محيالدين سكران558908

5بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىندى ناظم داود392891

6بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىريناس بختيار عثمان493710

7بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىشيالن نظام عثمان496908

8بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىبه يام ازاد رحمان371527

9بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىشيماء هاشم خورشيد232649

10بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىهاوكر شوان محمد392308

ن عمر496888 11بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاوارة حسي 

12بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىاوات عزالدين كوخة392130

13بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىهواره احمد عودل371435

14بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىايمان ابراهيم بايز392174

15بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىرساب مؤيد رجب387826

16بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىحنان يشار شمسالدين371304



17بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىئاريان عبدهللا رفيق233004

18بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىايالف طارق كريم233956

19بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىفاطمة توركباي عطاهلل233048

20بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىمزدة صمد حسن493681

21بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىفريشتة شورش عزيز417204

يف403134 22بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىريناس رمضان رسر

23بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىتارا عزيز محمد417125

24بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىديمن صابر محمد232387

25بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسلوى كامل محمد417078

26بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىاسماء محمود مصطفن402798

27بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىزينو عثمان شكر558911

28بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىوفاء ارسالن بكر524572

يف417167 29بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىبرواز نظام رسر

30بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىبنار جبار معروف73702

ن472143 هونر علي حسي 
31بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننى

32بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىريزنة صمد حسن496828

33بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىكازاو لقمان ناصح524622

34بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىشيالن فؤاد عبدالرحمن231940

35بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىزالة محمد مصطفن232517

36بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىدنيا اوجال فرهاد232416

اية ديار علي387786
37بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننى

38بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىارزو خضن خالد232276

39بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاديبة ابراهيم نورالدين232418

40بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىشادية شوكت عمر401537

41بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىجيالن فخرالدين مندان524605

يفان نادر انور387280 42بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىبي 

43بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىامينة يشار شمسالدين371343

44بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىدعاء طارق كريم387627

ن عمر233146 45بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىنهلة حسي 

46بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىشوخان ادريس طاهر387631

47بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىدلخوس انور رشيد232332

و شامل طيب233595 48بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىهي 

49بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىبريفان نوزاد احمد232481

50بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىزينب جليل محمود442582

51بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىعائشة ناظم كاكةرش387290

52بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىبريشان نادر صادق74914

ن387496 53بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىارساء جودت ياسي 

54بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسارة خضن عمر387821

55بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىرؤيا احمد فؤاد232297

56بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىامينة حازم خورشيد233902

57بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىولدان كوانج فرهاد231254

58بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسارا عزيز محمد417112

59بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسمية يشار صالحالدين232617

60بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسارة بدرالدين وهاب233055

61بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىسازكار بختيار عثمان493695

الدين شمسالدين233896 62بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىمريم خي 

63بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىشادان صباح احمد232290



64بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىناسكة عزيز حمد392301

65بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىروزان حمةزياد صالح472317

ن بدرالدين وهاب233027 66بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاسي 

درياة علي عزالدين232634
67بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننى

68بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىزيالن دلي  هاشم417343

69بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىمريم قحطان توفيق233057

70بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىالنا شوان احمد417102

71بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىشاكول فؤاد كريم417448

72بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىنشتيمان رضا خضن232583

فنده ديار علي387781
73بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننى

يفان واحد عبدالرحمن64302 74بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىبي 

75بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىعائشة اورهان غازي387833

76بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىسارة دانا لطيف233396

77بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسيوان يوسف خالد417437

78بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاوردك ابراهيم نورالدين232425

79بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاالن احمد كاكمند417337

حنان سعيد علي233705
80بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننى

81بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىداستان لطيف رشيد417273

شن علي سكران496809
82بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننى

83بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىحياة موفق مندان231984

84بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاوزالم غانم صباح233059

85بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىديوان يوسف خالد417049

86بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىنور غضبان معروف392106

ن417150 و رسدار حسي  87بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىهي 

ريزان مغديد علي232740
88بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننى

89بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىامينة عماد عثمان392042

90بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىخندة ويس عيدان233441

91بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىنوردان عبدالقادر تاتار233721

92بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىروداو عبدالعزيز احمد387797

93بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىدنيا فالح جمعة232769

ي387297
94بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىفاطمة سعدهللا فف 

95بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىكلثوم فيصل سلطان417071

96بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىخديجة يلماز عادل232354

97بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاسماء طارق كريم232919

الدين مجيد392190 98بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىانغام خي 

ن كاكل524627 99بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاسماء ارتكي 

100بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىفرميسك عبدالقادر عمر417263

101بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىزينة صائب فيصل232217

ان نجاة حمةغريب371562 102بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسي 

103بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىزينب صائب فيصل232539

104بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىكانياو عساف قادر230492

105بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىارساء مدحت نعمت233883

106بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىارساء درويش رجب392096

107بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىاالء رزكار محمد231402

108بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىكويستان حمادي احمد415422

109بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىزهراء جوهر حمةغريب402207

ي جميل64365
110بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىروزكار فرهاد فف 



111بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىوردة عصام فاضل232223

112بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىخديجه محي الدين سكران233066

113بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىجيا طارق كريم387425

114بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىشادية نادر صالح417306

115بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىده الل ابراهيم حسن63219

يف496814 116بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىنيكار رمضان رسر

117بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىزياوة عمر احمد417065

ن417182 ن ياسي  118بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىدنيا تحسي 

119بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىشيالن عبدالرحمن سلمان233000

120بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىمالك مدحت شوكت233165

121بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىناسكه فاضل قادر491335

ن عمر233394 122بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىزيالن حسي 

123بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىدينا عادل عدنان231961

124بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىريزان محمد قادر233133

125بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىامينة ماهر طاهر232479

126بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىفاطمة حمد محمد402896

127بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىكوزين عادل رفيق233813

128بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىزاكاو لطيف محمد558907

ن جبار اومر477387 129بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىسازبي 

130بكالوريوسالتون كوبري21401كركوكأننىسارة فتحاهلل مصطفن230408

131بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىشوبو صباح احمد387285

132بكالوريوسالتون كوبري11401كركوكأننىنورة صالح نجمالدين558910

133دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىنرسين صابر محمد233471

134دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىجنار ناظم حمة400322

135دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىافتاو عبدالجبار حسن493711

136دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىشبول هاشم حمة417279

137دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىافان فاتح قادر232281

ازين محمد علي387700
138دبلومالتون كوبري11401كركوكأننى

ن رضا خضن392066 139دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىرنكي 

140دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىساكار محمد عبدهللا402848

ن رسكوت علي403069 141دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىشهي 

دلناز انور علي417768
142دبلومالتون كوبري11401كركوكأننى

143دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىمريم محمد بشي 417363

144دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىسندس سامي وهاب392055

145دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىشيماء مدحت سليمان392091

146دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىاسن احمد حسن403189

147دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىرسوين قادر صالح244705

ان محمد خالد402807 148دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىسي 

149دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىهدى طالب حمة230711

150دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىرووبار رزكار سليم71721

ي392714
151دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىمريم رحمان فف 

152دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىمروة لقمان عثمان233927

153دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىهدية طلعت شمسالدين233011

154دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىكةشاو عبدهللا احمد231971

155دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىنور محىالدين سكران233733

خندة محمد علي233611
156دبلومالتون كوبري11401كركوكأننى

ن255732 157دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىجنار محمد حسي 



158دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىاسيا جالل خليل524614

نيان عبدالخالق علي473585
159دبلومالتون كوبري11401كركوكأننى

يف417369 ن نجاة محمدرسر 160دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىافي 

161دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىشانو فوزي عزالدين403105

162دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىهيوا حميد محمد442626

163دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىجرا حسن عبدالكريم496912

ن فوزي عزالدين402682 164دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىهيفي 

165دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىتابان اسماعيل يابة417030

166دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىشادية نادر قادر392114

167دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىامنة فاخر وهاب232927

168دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىبناز عثمان محمود233945

ن402995 ن حمه شي  169دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىخه نده ياسي 

170دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىخالت جوهر عزيز473039

171دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىساريز جبار اومر64298

172دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىمهاباد احمد عبدهللا233137

173دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىشونم ساالر عبدالستار232432

و فيصل سلطان417748 174دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىهي 

ن بكر حمادي403000 175دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىافي 

176دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىسهراز شامل طيب387621

177دبلومالتون كوبري21401كركوكأننىزينة لطفاهلل مصطفن417056

178إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىرواء نوزاد احمد233800

179إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىفينك فخرالدين صدرالدين477067

180إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىشلي  نجاة حمةغريب231929

181إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىمريم صبحي برهان230771

182إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىشيماء ضابط شامل230280

183إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىوفاء ازاد صالح471685

184إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىدلبة صبور عبدالستار230727

185إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىئاشنا نضالدين احمد493677

ن يوسف محمد231434 186إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىدلفي 

187إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىبوتان سليمان عثمان231579

188إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىارساء يشار شمسالدين401283

يف231529 189إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىبه ناز شادي محمد رسر

190إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىشيماء نوزاد احمد232473

191إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىئاال عمر خورشيد401706

192إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىكانياو محمد وهاب350700

193إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىعائشة نعمان خورشيد230621

194إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىافيستا عبدالجبار حسن496901

195إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىفاطمة احمد اسماعيل230743

196إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىرنا نظام هجران403113

هللا حسن231385 197إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىايمان خي 

198إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىمريم احسان عمر231536

199إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىروشنا شوان احمد417887

200إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىهاجر نجاة حمةغريب232724

ن401815 ن تحسي  201إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىضح تكي 

202إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىهازة غسان غازي403056

203إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىايمان عبدالكريم سعدهللا496921

204إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىريناس عبداللطيف عمر417837



205إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىسارا ازاد عبدالوهاب233987

206إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىاهنك فرياد احمد233824

207إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىهديل ادهم اكرم401715

ي حامد74712
208إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىريناز كيفن

ن416919 ن حمه شي  209إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىريناس ياسي 

210إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىخوزكة طاهر عمر559130

211إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىمريم معتصم فتحاهلل232775

212إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىاشنا شوان احمد232511

213إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىايفان فاخر وهاب231420

جيا جنكي احمد415541
214إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننى

215إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىكونا عبدالكريم سعدهللا496865

216إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىايمان ارتن تاتار400685

يف231515 ن شادي محمدرسر 217إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىافي 

218إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىشادان اسماعيل يابة417313

219إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىجرا يوسف خالد415574

220إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىزينب توركباي عطاءهللا231686

221إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىروشنا ساالر عبدالستار232440

222إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىماردين جتو عثمان418351

223إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىنادية شورش كريم496895

224إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىمريم بشار عبدالستار387601

225إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىبراء ميعاد عطاءهللا401346

ن جتو عثمان418325 226إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىافي 

ايالف يشار علي400617
227إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننى

228إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىفاطمة نوزاد بايز472211

229إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىمروة دانا لطيف400840

230إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىجوان كامران عبدهللا392024

231إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىايمان احمد حسن222742

232إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىدمت باشا برهان400460

ن هاوار نجم387598 233إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىهيلي 

ن472056 234إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىجنار ازاد ياسي 

235إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىمريم مصطفن خالد230343

236إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىرؤيا صايغن ياور400562

237إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىشه نكه وريا خالد387636

238إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىنور اتش شمسالدين400991

ن سليم231669 239إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىسوزان حسي 

كاشمان علي احمد232707
240إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننى

241إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىهازة كاوة حبيب417095

242إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىشفيقة اوجال فرهاد400730

ي حمه رشيد محمد طه403016
243إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىخوسر

244إعداديةالتون كوبري21401كركوكأننىجيابان اسعد احمد418276

245إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىهاجر عبدالستار مجيد232316

246إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىهه وري فرياد احمد232506

ن محمد غفور488270 247إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىحني 

ن347755 248إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىسناء رشيد محمدامي 

249دبلومالتون كوبري11401كركوكأننىقدرية شفيق نجم234020

ة قادر حسن232643 250إعداديةالتون كوبري11401كركوكأننىسمي 

اب218703 1بكالوريوسليالن11402كركوكذكريحن  محمد مضن



2بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعدنان محمد حميد260650

ن218891 3بكالوريوسليالن11402كركوكذكرثامر عاشور حسي 

4بكالوريوسليالن11402كركوكذكراحمد حسن احمد232062

5بكالوريوسليالن11402كركوكذكراحمد فاضل عباس218787

6بكالوريوسليالن11402كركوكذكرصباح قادر قاسم350403

7بكالوريوسليالن11402كركوكذكرخالد عاصي علي273324

8بكالوريوسليالن11402كركوكذكرداود سلمان عباس223897

9بكالوريوسليالن11402كركوكذكرفرياد غازي ستار261668

10بكالوريوسليالن11402كركوكذكرصدام عبدالهادي علي351269

11بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمود ريحان محمود226630

وان جالل232204 12بكالوريوسليالن11402كركوكذكرشاخوان شي 

13بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمراد عادل خورشيد263203

14بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعبدالستار جبار رشيد421519

15بكالوريوسليالن11402كركوكذكريشار ستار توفيق261830

16بكالوريوسليالن11402كركوكذكركيالن كريم علي219098

17بكالوريوسليالن11402كركوكذكرتركيش عزالدين ولي350931

18بكالوريوسليالن11402كركوكذكرنهاد صادق بكر233963

19بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد عبدالمجيد مصطفن219323

20بكالوريوسليالن11402كركوكذكرداستان علي عبدل262690

21بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعباس ابراهيم سلمان259504

22بكالوريوسليالن11402كركوكذكرجزا عابد سليمان276070

وان جالل259389 23بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد شي 

ن262113 24بكالوريوسليالن11402كركوكذكرشابور رضا امي 

25بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعبدالخالق عبدالمجيد فتاح259194

ن218852 26بكالوريوسليالن11402كركوكذكرزياد رمضان نجم امي 

27بكالوريوسليالن11402كركوكذكرماهر محمد سعيد349013

ن فتاح218928 28بكالوريوسليالن11402كركوكذكراميد امي 

29بكالوريوسليالن11402كركوكذكربروا فاتح مصطفن259654

30بكالوريوسليالن11402كركوكذكرايوب رسول محمد350241

31بكالوريوسليالن11402كركوكذكراباصالن سعدهللا رضا218656

32بكالوريوسليالن11402كركوكذكرفرهاد وهاب نامق218845

33بكالوريوسليالن11402كركوكذكركيالن حكمت زين العابدين349366

34بكالوريوسليالن11402كركوكذكرشهاب حيدر علي224477

35بكالوريوسليالن11402كركوكذكرجنيد عمران حسن276252

ن احمد261845 36دبلومليالن11402كركوكذكرجميل حسي 

وان عباس رحمةهللا262996 37دبلومليالن11402كركوكذكرسي 

38دبلومليالن11402كركوكذكرعلي خليل اسماعيل350454

ي262779
39دبلومليالن11402كركوكذكراحمد محمد فيصن

40دبلومليالن11402كركوكذكرعلي حيدر رضا351464

41دبلومليالن11402كركوكذكرجاسم محمد احمد262625

42دبلومليالن11402كركوكذكرسامان عبدالرزاق محمود261995

43دبلومليالن11402كركوكذكرمحمد خليل اسماعيل232272

44دبلومليالن11402كركوكذكرسامي علي خضن224184

45دبلومليالن11402كركوكذكرخواداد محمد حميد219277

46دبلومليالن11402كركوكذكرجمعة محمدعلي حسن218876

47دبلومليالن11402كركوكذكرقحطان طالب بختيار487178

48دبلومليالن11402كركوكذكرسعيد عبدالمجيد مصطفن350789



ن219290 49دبلومليالن11402كركوكذكرزردشت وهاب حسي 

ن349783 50دبلومليالن11402كركوكذكرهردي وهاب حسي 

51دبلومليالن11402كركوكذكرمحمد حمزة خليل218640

52دبلومليالن11402كركوكذكراحمد غالب غريب219304

53دبلومليالن11402كركوكذكرعلي حمزة خليل509205

54دبلومليالن11402كركوكذكرارجان عباس حسن219062

55إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد كريم محمد218861

ن مطر شهاب417900 56إعداديةليالن11402كركوكذكرياسي 

 ابراهيم علي350086
ن 57إعداديةليالن11402كركوكذكرسمي 

58إعداديةليالن11402كركوكذكرسليم محمد صابر350947

1بكالوريوسليالن11402كركوكذكراراس نضالدين محمد225479

2بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعبدهللا يوسف فتاح218793

3بكالوريوسليالن11402كركوكذكراحمد دةسكو لطيف262019

4بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد نجاة نضهللا508952

5بكالوريوسليالن11402كركوكذكرهاوار ابراهيم احمد417851

6بكالوريوسليالن11402كركوكذكرشهاب فاضل عزيز351432

7بكالوريوسليالن11402كركوكذكرهارون احمد كريم218776

8بكالوريوسليالن11402كركوكذكرحسن محمد عاشور350176

9بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد علي جالل350430

10بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمصطفن سيفالدين عبدالستار219113

11بكالوريوسليالن11402كركوكذكرناظر احمد علي259343

12بكالوريوسليالن11402كركوكذكرسعدهللا فيضاهلل علي261744

13بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعلي نظام الدين فاضل263023

14بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمراد سعدالدين شفيق273099

15بكالوريوسليالن11402كركوكذكرنافع احمد علي264048

16بكالوريوسليالن11402كركوكذكراحمد برهان ابوبكر350991

ن الياس233988 17بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعباس حسي 

18بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد رسبست عبدالقادر262799

19بكالوريوسليالن11402كركوكذكراسامة بهجت جالل259219

ن487163 20بكالوريوسليالن11402كركوكذكرسيف خميس حسي 

21بكالوريوسليالن11402كركوكذكربيام رفيق محمد349138

22بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد احمد كريم349426

ن487165 23بكالوريوسليالن11402كركوكذكرنمر خميس حسي 

24بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد فالح محمد262121

هللا عثمان219105 25بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعماد خي 

ن275962 26بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد رضا امي 

27بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد سعد محمد233952

28بكالوريوسليالن11402كركوكذكرصباح محمود احمد263184

ن جليل كريم349903 29بكالوريوسليالن11402كركوكذكرشاهي 

30بكالوريوسليالن11402كركوكذكراصالن احمد شهباز232032

31بكالوريوسليالن11402كركوكذكرشيفان عادل محمد261779

 علي351055
32بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعلي خضن

33بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعماد عدنان حسن349404

34بكالوريوسليالن11402كركوكذكراحمد نهاد جهاد232218

35بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعماد اصغر عبدالكريم350314

36بكالوريوسليالن11402كركوكذكرحسن محمد الياس417988

37بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمنصور جاسم محمد218633



38بكالوريوسليالن11402كركوكذكرصباح وهاب نامق263189

39بكالوريوسليالن11402كركوكذكرفرمان كامل عبدل218711

40بكالوريوسليالن11402كركوكذكريونس احمد علي264133

41بكالوريوسليالن11402كركوكذكرساهر محمد سعيد262098

42بكالوريوسليالن11402كركوكذكررامي عمر بكر218779

43بكالوريوسليالن11402كركوكذكرحسيب رمضان درويش350279

44بكالوريوسليالن11402كركوكذكرشيفان رزكار شكر261807

ن ابراهيم218822 45بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعلي سمي 

46بكالوريوسليالن11402كركوكذكرحازم صالحالدين مردان262073

47بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعمر دسكو لطيف226038

48بكالوريوسليالن11402كركوكذكرسوارة ابراهيم احمد417859

49بكالوريوسليالن11402كركوكذكرصفاء نهاد جهاد232225

50بكالوريوسليالن11402كركوكذكرديالن سليمان صابر262089

51بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمد برهان ابوبكر350968

52بكالوريوسليالن11402كركوكذكرناظم ستار نوري218782

53بكالوريوسليالن11402كركوكذكرعلي محمود محمد218636

54بكالوريوسليالن11402كركوكذكرهاوكار صديق محمد261758

55بكالوريوسليالن11402كركوكذكرسفيان اسماعيل محمد232355

56دبلومليالن11402كركوكذكررسكوت عابد سليمان260533

57دبلومليالن11402كركوكذكراحمد ساالر سلمان487181

58دبلومليالن11402كركوكذكرعمر عبدالرحمن علي262791

59دبلومليالن11402كركوكذكرنجاة عادل كامل218958

60دبلومليالن11402كركوكذكرمراد حمزة خليل232201

ام218937 61دبلومليالن11402كركوكذكراحمد حسن بي 

62دبلومليالن11402كركوكذكراراس حسيب رحمان349811

63دبلومليالن11402كركوكذكرعكاب اسماعيل غريب418097

64دبلومليالن11402كركوكذكرعلي عادل حميد218835

65دبلومليالن11402كركوكذكرحبيب خرسو رحيم350110

66دبلومليالن11402كركوكذكرفرهاد هونر عبدهللا519596

67دبلومليالن11402كركوكذكرباسم علي خضن232347

68دبلومليالن11402كركوكذكرسليمان عدنان مردان218660

69دبلومليالن11402كركوكذكرمحمد جمعة عبدالرحمن232070

70دبلومليالن11402كركوكذكرسعد نهاد جهاد232227

71دبلومليالن11402كركوكذكرمريوان عباس رحمه هللا219079

72دبلومليالن11402كركوكذكرسيف عباس زين العابدين417864

73دبلومليالن11402كركوكذكرعماد علي خضن232362

74دبلومليالن11402كركوكذكرحامد سليمان علي262081

75دبلومليالن11402كركوكذكرهيمن عبدالرحيم محمد نجم232097

وان عباس218821 76دبلومليالن11402كركوكذكرمحمد سي 

77دبلومليالن11402كركوكذكرصالح محمد احمد263214

78دبلومليالن11402كركوكذكردياري مقداد علي259546

ن خرسو رحيم259646 79دبلومليالن11402كركوكذكرياسي 

80دبلومليالن11402كركوكذكرفرياد نوزاد عبدالقادر261872

81دبلومليالن11402كركوكذكرهوشيار نجمالدين غفور219070

82دبلومليالن11402كركوكذكرعلي هاشم علي218727

83دبلومليالن11402كركوكذكراياد شابور رحمان421479

84دبلومليالن11402كركوكذكرمحمود عقيب نامق218895



85دبلومليالن11402كركوكذكراثي  شحاذة فتحي259207

ن صالح218628 86دبلومليالن11402كركوكذكرمحمد ياسي 

87دبلومليالن11402كركوكذكرارجان محمد برهان259580

88دبلومليالن11402كركوكذكرسعد احمد علي264094

89دبلومليالن11402كركوكذكرمحمد زكي محمد349542

90دبلومليالن11402كركوكذكرسه يوان محمد عبدهللا262857

91دبلومليالن11402كركوكذكرذنون محمد برهان259615

92دبلومليالن11402كركوكذكرعلي محمد محمود218857

ي232082
93دبلومليالن11402كركوكذكربارق صباح حسانن

94دبلومليالن11402كركوكذكراميد كريم علي262911

95دبلومليالن11402كركوكذكراحمد فرحان علي487173

96دبلومليالن11402كركوكذكرعبدالعزيز ابراهيم طعمة351353

97دبلومليالن11402كركوكذكرسنكر سعاد جالل225570

وان اركان محمد264020 98دبلومليالن11402كركوكذكرسي 

99دبلومليالن11402كركوكذكرموس كاظم موس218696

100دبلومليالن11402كركوكذكرهوراز ازاد نصيف218663

101دبلومليالن11402كركوكذكراحمد يوسف يونس418018

102دبلومليالن11402كركوكذكرهونر سعاد جالل225713

103دبلومليالن11402كركوكذكركمال جمال نجم226785

104دبلومليالن11402كركوكذكرعماد فؤاد جبار559215

105دبلومليالن11402كركوكذكررزكار محمد جالل262010

106دبلومليالن11402كركوكذكرحسن احمد حسن349531

107دبلومليالن11402كركوكذكروسام محمد محمود218904

108إعداديةليالن11402كركوكذكرمالك جاسم محمد219211

109إعداديةليالن11402كركوكذكررائد مسعود عباس418035

110إعداديةليالن11402كركوكذكرديار سليمان صابر276171

111إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد عمران حسن276425

112إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمود ارشاد محمد264232

113إعداديةليالن11402كركوكذكردانيار جمال جبار273032

ن273055 114إعداديةليالن11402كركوكذكرحسن غريب حمةامي 

ن عمر شامل226436 115إعداديةليالن11402كركوكذكرحسي 

116إعداديةليالن11402كركوكذكربرهان هجران عزالدين260512

ن262700 117إعداديةليالن11402كركوكذكراسو غفور حسي 

118إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد صالح ابوبكر219225

119إعداديةليالن11402كركوكذكرعلي كاظم موس218700

120إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد علي حيدر275321

121إعداديةليالن11402كركوكذكرمنتظر داود سلمان351508

122إعداديةليالن11402كركوكذكرنمر محمد رشيد362601

123إعداديةليالن11402كركوكذكربشار صاحب احمد561185

124إعداديةليالن11402كركوكذكرانور عامر محمد349160

125إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد داخل حسن218884

126إعداديةليالن11402كركوكذكرعبدالقهار محمد ستار275916

127إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد شامل رحيم519571

ن عمر277056 128إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد امي 

129إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد علي سعيد262682

130إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد بهاءالدين قادر222970

131إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد سيفالدين عبدالستار223039



132إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد ناظم موس263142

133إعداديةليالن11402كركوكذكرنهاد نوزاد عبدالقادر224992

ن519567 134إعداديةليالن11402كركوكذكرعبدالرحمن طاهر حسي 

 علي هالل232325
ن 135إعداديةليالن11402كركوكذكرحسي 

136إعداديةليالن11402كركوكذكربالل الئق رؤوف259399

137إعداديةليالن11402كركوكذكرمجتنر علي خليل349924

ن يوسف496636 138إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد شاهي 

139إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد مكي محمد349103

140إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد دسكو لطيف364625

141إعداديةليالن11402كركوكذكرعبدالقادر جوهر حمةجان421430

142إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد زينعابدين عزالدين351325

143إعداديةليالن11402كركوكذكرسوران هالل حسن223107

144إعداديةليالن11402كركوكذكرابراهيم غريب جمعة261775

145إعداديةليالن11402كركوكذكرعبدهللا كاظم شكر273008

146إعداديةليالن11402كركوكذكراراس شورش عبدهللا262939

147إعداديةليالن11402كركوكذكرانس احمد حسن350066

148إعداديةليالن11402كركوكذكرجزار محمد رشيد362978

149إعداديةليالن11402كركوكذكرسعد علي هالل232328

150إعداديةليالن11402كركوكذكرهارون جمال جالل224372

وان عباس262989 151إعداديةليالن11402كركوكذكرعمر سي 

152إعداديةليالن11402كركوكذكرعلي رحيم رحمان225397

هللا276303 153إعداديةليالن11402كركوكذكرعلي فؤاد خي 

154إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد داخل حسن218797

155إعداديةليالن11402كركوكذكرارشد حميد شحاذة263195

156إعداديةليالن11402كركوكذكرشوان خورشيد محمد359663

ن362411 157إعداديةليالن11402كركوكذكرمصعب طارق حسي 

ن صالح223127 158إعداديةليالن11402كركوكذكرعلي حسي 

159إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد ساالر سلمان360163

160إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد عدنان نورالدين417891

ن ناظم موس263152 161إعداديةليالن11402كركوكذكرحسي 

162إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد سعيد خورشيد276355

163إعداديةليالن11402كركوكذكركرار حيدر نوري223072

164إعداديةليالن11402كركوكذكرغفور ازاد سيفاهلل218769

165إعداديةليالن11402كركوكذكرعباس هجران علي363133

166إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد صادق رشيد219198

ن349453 167إعداديةليالن11402كركوكذكراسامة طارق حسي 

168إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد سليم محمد364775

169إعداديةليالن11402كركوكذكريونس جواد رحيم223028

170إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد اسود مجيد542113

171إعداديةليالن11402كركوكذكرسامي فاتح مصطفن519561

172إعداديةليالن11402كركوكذكرفريدون احمد عبدالقادر262933

173إعداديةليالن11402كركوكذكرعبدالقادر بهلول حسن219361

174إعداديةليالن11402كركوكذكرهلو ازاد نصيف219255

175إعداديةليالن11402كركوكذكريونس عبدالخالق كريم421330

176إعداديةليالن11402كركوكذكرعلي نورالدين حسن349763

177إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد قاسم نورالدين219135

178إعداديةليالن11402كركوكذكرعبدالرحمن نجمالدين غفور262158



179إعداديةليالن11402كركوكذكرشعالن سامي نضة259533

180إعداديةليالن11402كركوكذكرعلي نوري فيصل232330

181إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد مظفر جاسم359489

182إعداديةليالن11402كركوكذكرعباس فالح محمد421304

183إعداديةليالن11402كركوكذكرموس محمد كامل273070

184إعداديةليالن11402كركوكذكرصمد لقمان جالل225317

185إعداديةليالن11402كركوكذكرسنكر يوسف محمد349830

186إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد ادريس رحمن273209

187إعداديةليالن11402كركوكذكراحمد عدنان اسماعيل364830

188إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمود حويز محمود275226

189إعداديةليالن11402كركوكذكرعامر شهاب احمد417877

190إعداديةليالن11402كركوكذكرعبدل عدنان كامل259691

191إعداديةليالن11402كركوكذكرمحمد سعاد جالل225172

192إعداديةليالن11402كركوكذكرسالم اسماعيل حيدر224908

193إعداديةليالن11402كركوكذكرعلي طه مطر223274

194بكالوريوسليالن11402كركوكذكرمحمود محمد حسن276126

هللا رفيق259938 195دبلومليالن11402كركوكذكرعلي خي 

196إعداديةليالن11402كركوكذكرزانيار علي عبدل350815

197إعداديةليالن11402كركوكذكرعبدهللا رؤف علي262057

198إعداديةليالن11402كركوكذكرفاضل احمد حسن517075

1بكالوريوسليالن11402كركوكأننىبتول ناصح اسكندر350148

2بكالوريوسليالن11402كركوكأننىشهلة حاتم شكر259174

3بكالوريوسليالن11402كركوكأننىاطلس عثمان عمر349943

4بكالوريوسليالن11402كركوكأننىفيدان اكرم حسن350909

5بكالوريوسليالن11402كركوكأننىانوار صالح داخل262643

نورجان علي نوري218763
6بكالوريوسليالن11402كركوكأننى

ن233973 7بكالوريوسليالن11402كركوكأننىانتصار رسول معي 

يف262847 8بكالوريوسليالن11402كركوكأننىرسمية مصطفن رسر

9بكالوريوسليالن11402كركوكأننىرؤيا برهان شكور487171

10بكالوريوسليالن11402كركوكأننىرساب عبدالخالق كريم262727

11بكالوريوسليالن11402كركوكأننىكةنيان فائق شكور226194

12بكالوريوسليالن11402كركوكأننىجيالن ازاد محمد219374

13بكالوريوسليالن11402كركوكأننىليل احمد عبدالقادر259423

14بكالوريوسليالن11402كركوكأننىسوزان هجران عزالدين260489

15بكالوريوسليالن11402كركوكأننىنوران ايوب اصغر280379

ى كمال محمود263220 16بكالوريوسليالن11402كركوكأننىبرسر

و فاتح مصطفن259623 17بكالوريوسليالن11402كركوكأننىهي 

ن349249 18بكالوريوسليالن11402كركوكأننىنيكار رمضان حسي 

19دبلومليالن11402كركوكأننىصونكول ملك محمد349050

 علي261646
ن وة حسي  20دبلومليالن11402كركوكأننىسي 

21دبلومليالن11402كركوكأننىبزوين حسن عبدل350551

22دبلومليالن11402كركوكأننىقدرية انور صادق263124

خديجة حيدر علي351390
23دبلومليالن11402كركوكأننى

24إعداديةليالن11402كركوكأننىسيهان مصطفن عباس224307

1بكالوريوسليالن11402كركوكأننىوفاء يونس محمد261954

2بكالوريوسليالن11402كركوكأننىالنة عبدهللا رؤوف226263

3بكالوريوسليالن11402كركوكأننىمسلمة عادل حميد218839



زاد محمد417870 4بكالوريوسليالن11402كركوكأننىروزان شي 

5بكالوريوسليالن11402كركوكأننىنورهان نورالدين حسن263237

وان جالل259664 6بكالوريوسليالن11402كركوكأننىمهرفان شي 

7بكالوريوسليالن11402كركوكأننىسىه محمد سعيد262182

8بكالوريوسليالن11402كركوكأننىهدى مظفر جاسم218743

9بكالوريوسليالن11402كركوكأننىرساب اديب حبيب218657

10بكالوريوسليالن11402كركوكأننىاسمر عامر محمد218732

11بكالوريوسليالن11402كركوكأننىبيكرد برهان نوري262967

12بكالوريوسليالن11402كركوكأننىرسود اركان محمد259278

13بكالوريوسليالن11402كركوكأننىنوروز رحيم محمد263036

14بكالوريوسليالن11402كركوكأننىكولسن عادل عبدالكريم261815

15بكالوريوسليالن11402كركوكأننىميديا نجاة جالل350020

16بكالوريوسليالن11402كركوكأننىبهار بهجت نوري259378

17بكالوريوسليالن11402كركوكأننىشوبو اياد نجم233958

18بكالوريوسليالن11402كركوكأننىسوينج غالب غريب276561

ن الهام صابر218771 19بكالوريوسليالن11402كركوكأننىدني 

ن232041 20بكالوريوسليالن11402كركوكأننىدنيا رسول معي 

21بكالوريوسليالن11402كركوكأننىسنور ساالر محمد259510

نازلي محمد حميد259240
22بكالوريوسليالن11402كركوكأننى

ان رزكار علي232233 هي 
23بكالوريوسليالن11402كركوكأننى

24بكالوريوسليالن11402كركوكأننىخلود وليد خالد440365

25بكالوريوسليالن11402كركوكأننىزينب علي نوري218765

26بكالوريوسليالن11402كركوكأننىرؤيا عادل اسماعيل218740

27بكالوريوسليالن11402كركوكأننىنور عدنان حسن417975

28بكالوريوسليالن11402كركوكأننىسوما شامل رحيم517056

اينور علي فريق226534
29بكالوريوسليالن11402كركوكأننى

30دبلومليالن11402كركوكأننىاسماء كنعان محمد274690

31دبلومليالن11402كركوكأننىئةزين عبدهللا عجيل262891

32دبلومليالن11402كركوكأننىارساء اصغر رشيد218951

ن ساالر محمد506898 33دبلومليالن11402كركوكأننىبرشي 

34دبلومليالن11402كركوكأننىمريم عماد رحيم351151

لينا علي فريق262632
35دبلومليالن11402كركوكأننى

36دبلومليالن11402كركوكأننىنورا زين العابدين ابراهيم226108

توركسل عزالدين ولي350874
37دبلومليالن11402كركوكأننى

38دبلومليالن11402كركوكأننىرساب نوزاد شفيق218920

39دبلومليالن11402كركوكأننىسلوى اركان محمد225487

40دبلومليالن11402كركوكأننىعبي  احمد سليمان263246

41دبلومليالن11402كركوكأننىهونيا شامل رحيم349465

42دبلومليالن11402كركوكأننىدنيا عبدالجبار طاهر218943

43دبلومليالن11402كركوكأننىسوما هالل حسن232193

44دبلومليالن11402كركوكأننىدلخوش رحيم محمد259637

45دبلومليالن11402كركوكأننىايسان محمد سعيد262177

46دبلومليالن11402كركوكأننىزينو محمد قادر225118

47دبلومليالن11402كركوكأننىسلوى عادل حميد218824

48دبلومليالن11402كركوكأننىرشا رضوان حسن351104

49دبلومليالن11402كركوكأننىشادية دانيار عبدالوهاب421361

ن محمد218692 50دبلومليالن11402كركوكأننىاحالم امي 



51دبلومليالن11402كركوكأننىنورهان عمران حسن226144

52دبلومليالن11402كركوكأننىارساء نجم الدين رحيم349849

53دبلومليالن11402كركوكأننىشونم محمد قادر150931

54دبلومليالن11402كركوكأننىريزين ساالر محمد259522

55إعداديةليالن11402كركوكأننىهاجر عبدالخالق عبدالمجيد233982

56إعداديةليالن11402كركوكأننىكولر نورالدين حسن224804

ي قاسم علي218751 57إعداديةليالن11402كركوكأننىانحر

 علي رحيم359742
58إعداديةليالن11402كركوكأننىمنن

ن349265 59إعداديةليالن11402كركوكأننىخانزاد رمضان حسي 

60إعداديةليالن11402كركوكأننىعبي  فؤاد جبار559188

61إعداديةليالن11402كركوكأننىنهلة احمد عبدالقادر262925

62إعداديةليالن11402كركوكأننىارساء فاضل احمد517102

63إعداديةليالن11402كركوكأننىزينب عبدهللا رؤوف262065

64إعداديةليالن11402كركوكأننىمريم قحطان عدنان509213

65إعداديةليالن11402كركوكأننىجنار اسماعيل ابراهيم262955

66إعداديةليالن11402كركوكأننىبسمة شهاب احمد262947

67إعداديةليالن11402كركوكأننىفردوس رسبست خالد219312

68إعداديةليالن11402كركوكأننىنيان كاروان عبدالكريم360216

69إعداديةليالن11402كركوكأننىعلية عادل حميد223156

70إعداديةليالن11402كركوكأننىرسجل محمد رشيد351289

71إعداديةليالن11402كركوكأننىايناس علي سعيد218810

72إعداديةليالن11402كركوكأننىليل جمعة محمد223249

73إعداديةليالن11402كركوكأننىسوداب اركان محمد259310

74إعداديةليالن11402كركوكأننىليل قادر نجم226313

75إعداديةليالن11402كركوكأننىفاطمة حسن محمد349080

 علي359793
76إعداديةليالن11402كركوكأننىاالء خضن

77إعداديةليالن11402كركوكأننىايمان مكرم عبدالواحد397356

78إعداديةليالن11402كركوكأننىسارة نجمالدين غفور225264

79إعداديةليالن11402كركوكأننىسوزان خالد كاك عبدهللا223088

80إعداديةليالن11402كركوكأننىدلكش عثمان مصطفن259367

ن جبار رضا349035 81إعداديةليالن11402كركوكأننىنرمي 

از رعد اسعد275875 82إعداديةليالن11402كركوكأننىشي 

83إعداديةليالن11402كركوكأننىهدى يحن  محمد218756

84إعداديةليالن11402كركوكأننىفاطمة رسبست خالد219314

85إعداديةليالن11402كركوكأننىشيماء محمد كامل263134

86إعداديةليالن11402كركوكأننىسومية ازاد غازي259407

87إعداديةليالن11402كركوكأننىسوما بهاءالدين قادر219265

88إعداديةليالن11402كركوكأننىصبيحة رضوان حسن359701

89إعداديةليالن11402كركوكأننىئاريان ازاد غازي224874

90إعداديةليالن11402كركوكأننىنهلة مهدي حسن218720

91إعداديةليالن11402كركوكأننىقسمة عبدالصاحب رؤوف359581

ن قادر263087 92إعداديةليالن11402كركوكأننىتابان امي 

93إعداديةليالن11402كركوكأننىوفاء حازم عبدالكريم350648

فاطمة علي مردان222998
94إعداديةليالن11402كركوكأننى

ن سامان عبدالرزاق261968 95إعداديةليالن11402كركوكأننىكشبي 

96إعداديةليالن11402كركوكأننىكانياو ازاد محمد219281

97إعداديةليالن11402كركوكأننىاسماء فؤاد جبار559187



98إعداديةليالن11402كركوكأننىروزان ازاد غازي516950

99إعداديةليالن11402كركوكأننىنهلة قادر نجم226393

100إعداديةليالن11402كركوكأننىوسام غفور جسام263167

101إعداديةليالن11402كركوكأننىامل محمد عمر421401

ن عبدالرحمن350986 1دكتوراهجي النور21403كركوكذكرصالح ياسي 

ي محمد352883 2ماجستي جي النور21403كركوكذكرمحمد صير

3ماجستي جي النور21403كركوكذكرماجد عبد نصيف125783

4ماجستي جي النور21403كركوكذكرعالء صالح علي192635

5ماجستي جي النور21403كركوكذكرعمار عبدهللا رميض352961

ن مجيد561472 6ماجستي جي النور21403كركوكذكراحمد حسي 

7ماجستي جي النور21403كركوكذكرخالد عبد نصيف75171

8ماجستي جي النور21403كركوكذكرشهاب احمد سلمان461495

9ماجستي جي النور21403كركوكذكرفرمان محمد محسن74898

10ماجستي جي النور21403كركوكذكرابراهيم عبدالواحد محمد441906

ن عبدالرحمن351015 11دبلوم عاليجي النور21403كركوكذكرعلي ياسي 

12بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرابراهيم اسماعيل محمد559234

13بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرجمعة محمد نعمة436316

14بكالوريوسجي النور21403كركوكذكروليد خميس محمد388563

15بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرفاضل اسود محمد351096

ن349755 16بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرنوري عمش حسي 

17بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرصكبان طالب عبدهللا77556

18بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرشهاب عبدهللا عمش105586

19بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراسماعيل احمد محمدعلي508816

20بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد جمال كمال75531

21بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرشاخوان علي احمد508656

22بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد احمد محمد441765

ن279679 23بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرهادي صالح حسي 

ن صالح351132 24بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرماجد حسي 

25بكالوريوسجي النور21403كركوكذكركاروان فاتح محيالدين441884

فالدين عبدالمجيد350097 26بكالوريوسجي النور21403كركوكذكريونس رسر

27بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعبدالرحمن غازي رمضان441862

28بكالوريوسجي النور21403كركوكذكروليد اكرم عمر441715

29بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمقداد طارق محمود441759

30بكالوريوسجي النور21403كركوكذكربيستون احمد محيالدين75148

31بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد حسن الماس493176

32بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعمران محمود نجم349498

33بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرفيض هللا مجيد مصطفن76996

 علي ابراهيم441811
34بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمصطفن

35بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد جمعة خليفة441872

36بكالوريوسجي النور21403كركوكذكررعد شهاب احمد349398

37بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرجاسم محمد عباس75200

38بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسنان نارص خلف353155

ن عالوي441688 39بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد حسي 

40بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسعد حكيم جاسم194033

41بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرجعفر فوزي صادق351888

42بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعلي محمد حمد352918

43بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرداود سلمان حمد353214



ن محمود77798 44بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرصدام حسي 

45بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرفالح نوري عزيز350437

46بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعامر عدنان محمد194191

47بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرايوب يوسف اكير125835

ن77974 48بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعمر علي حسي 

ي508674
49بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرليث جمعة غنن

50بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد خالد عليوي77692

51بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرصباح عبدالسالم رحيم125903

ن348939 52بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعبدهللا كاوة امي 

53بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراياد احمد محمود441787

54بكالوريوسجي النور21403كركوكذكروليد خالد خضي 352391

55بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعماد نعمة علي351968

56بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد طه مرير441734

57بكالوريوسجي النور21403كركوكذكروليد جاسم حميد389139

58بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراسماعيل قادر عباس77854

59بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرقصي محمد غضبان192584

60بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرصابر داود نجم487645

ي350893
61بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعمر جمعة غنن

62بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرخالد صالح داود441800

63بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد شاكر خليل77916

ن192572 64بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرفتحاهلل كاوة امي 

65بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراياد محمد عبدهللا354038

66بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرهونر عزيز كريم75900

67بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمؤمن نوزاد محمد77782

68بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعمر شاكر حمد441923

ن محمود349308 69دبلومجي النور21403كركوكذكراحمد حسي 

70دبلومجي النور21403كركوكذكرعدنان عيدان محمد349169

71دبلومجي النور21403كركوكذكرشاخوان فاتح محيالدين441917

72دبلومجي النور21403كركوكذكراسماعيل محمود عللو351856

73دبلومجي النور21403كركوكذكرثائر عليوي سالب350814

74دبلومجي النور21403كركوكذكرمحمد خضن عبدالرحمن350778

75دبلومجي النور21403كركوكذكراديب صالح درويش508807

ن خلف75778 76دبلومجي النور21403كركوكذكرعامر حسي 

77دبلومجي النور21403كركوكذكرعامر عبدهللا حمد351451

يف349446 78دبلومجي النور21403كركوكذكركامران ايوب رسر

79دبلومجي النور21403كركوكذكردلي  نزار رحيم508683

80دبلومجي النور21403كركوكذكرجمعة مخلف وادي387904

81دبلومجي النور21403كركوكذكرمحمد بيلماز عباس441748

ن طه350308 82دبلومجي النور21403كركوكذكربرهان حسي 

ن ابراهيم105562 83دبلومجي النور21403كركوكذكرعالء حسي 

84دبلومجي النور21403كركوكذكرمراد حكيم جاسم351943

فالدين عبدالمجيد388912 85دبلومجي النور21403كركوكذكرجمعة رسر

86دبلومجي النور21403كركوكذكرعبدهللا اسماعيل خليل441760

87دبلومجي النور21403كركوكذكرمازن رمضان عبدهللا508798

88دبلومجي النور21403كركوكذكرفاخر فاضل رحيم77979

89دبلومجي النور21403كركوكذكراثي  احمد كاظم544350

90دبلومجي النور21403كركوكذكرسالم عبدالستار عبدالخالق348983



 علي349942
ن 91دبلومجي النور21403كركوكذكرقيس ياسي 

92دبلومجي النور21403كركوكذكرمقداد علي حميد441870

ن441888 ن محمد امي  93دبلومجي النور21403كركوكذكرحسي 

94دبلومجي النور21403كركوكذكرعلي فهمي عبدالحسن508810

95دبلومجي النور21403كركوكذكرمحمد نجمالدين عزالدين75692

96دبلومجي النور21403كركوكذكرعبدهللا صالح غضبان349004

97دبلومجي النور21403كركوكذكرعمار عثمان علي77716

ي عدنان خميس125959
98دبلومجي النور21403كركوكذكرهانن

ن فليح حسن349278 99دبلومجي النور21403كركوكذكرحسي 

100دبلومجي النور21403كركوكذكرمحمد عبدهللا دلي125917

ن عزالدين حميد77347 101دبلومجي النور21403كركوكذكرحسي 

102دبلومجي النور21403كركوكذكرمروان سالم محمد388411

ي77373
ي محمد حسونن

103دبلومجي النور21403كركوكذكرحسونن

104دبلومجي النور21403كركوكذكرعصام جالل علوان194005

105دبلومجي النور21403كركوكذكرقاسم مصطفن قادر77523

106دبلومجي النور21403كركوكذكرعطاهللا محمد غضيب194059

ن508646 107دبلومجي النور21403كركوكذكريارس محمد حسي 

108دبلومجي النور21403كركوكذكرمحمد رفيق فريق389109

109دبلومجي النور21403كركوكذكرعمار احمد سلمان441784

110دبلومجي النور21403كركوكذكرعامر محمود نجم349467

111إعداديةجي النور21403كركوكذكرعبدالكريم محمد طه441696

1ماجستي جي النور21403كركوكذكرايوب جسام محمد77264

ن عليوي441894 2ماجستي جي النور21403كركوكذكرعلي حسي 

3بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد صالح عبد192636

4بكالوريوسجي النور21403كركوكذكروليد عبدهللا دلي192641

5بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد عبدالرحمن محمود508699

6بكالوريوسجي النور21403كركوكذكركمال عبدهللا صالح349223

7بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعبدالرحمن جمعة محمد436358

8بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراكرم خليل اسماعيل353368

9بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعبدالرحمن شكر محمود508668

ي75807
10بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرجاسم محمد حسونن

ن388606 11بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد قيس ياسي 

12بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم436382

13بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسامي جوهر كريم388989

14بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراثي  صباح مهدي350244

15بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد خلف عبد149114

16بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمثنن فرحان عبدهللا508633

ي حمة388667
17بكالوريوسجي النور21403كركوكذكررسمد تف 

18بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد احمد مصطفن194136

ن عبد194093 19بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعلي حسي 

20بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد شهاب احمد388926

21بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد رشاد احمد350131

22بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرهيثم هالل مطر461710

23بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمزاحم فين دهرب499261

24بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد هشام شاكر77967

25بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرهونر غازي طيفور76144

26بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد مجيد بكر77585



27بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعمر حسيب مرموص192581

28بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد عيدان جميل75736

29بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد سامي احمد76031

30بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد عبد محمود77759

31بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعبدالكريم جمعة محمد436821

32بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد ازاد احمد349578

33بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد احمد سلمان353175

34بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعباس فاضل محسن441636

35بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمنار ضياء مجيد192618

ر منيف جاسم75016 ن 36بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمي 

37بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرواثق احمد عبدهللا192602

38بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرحبيب رمضان حسن353319

39بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرامي  صدام ثائر388822

40بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرطاهر حسن مصطفن508783

41بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرهشام اسماعيل مديد194030

42بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرفيصل احسان محمود441617

43بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعمر جاسم محمد77303

44بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد احمد محمود77357

45بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرانجام علي عثمان352200

46بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعمر خطاب عمر349672

47بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرغزوان مصطفن عبدهللا349030

48بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعبدالرحمن محمد عبد508652

49بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمروان سلمان لطيف194117

50بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد محمد عزيز441741

51بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد رسول بهجت193989

52بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراسعد صباح شنان353407

53بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد عزالدين لطيف349639

54بكالوريوسجي النور21403كركوكذكريوسف سعيد زيدان194080

55بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد صباح محسن441807

56بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرحارث صالح مصطفن77926

57بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسيف سعد محمد192567

58بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد فاضل شهاب192677

59بكالوريوسجي النور21403كركوكذكررفعت عبدالقادر رفعت194022

60بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرقصي خالد عثمان192582

61بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمنصور شنيت سلمان352741

62بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعبدالوهاب عبدالكريم قاسم350501

ن388067 63بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرصفاء نجمالدين امي 

64بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعلي حسن كنوش192596

65بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد خليل اسماعيل76132

66بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمهيمن ربيع عني 441913

67بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمهند جميل ابراهيم441772

ن436091 ن احمد حسي  68بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرحسي 

69بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد جسام محمد561519

70بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسعد مزهر عاصي194074

71بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرشاالو نظام الدين بهاءالدين461394

72بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد نجيب حمد508635

ن طه احمد193979 73بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرياسي 



74بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد حسن غريب441578

75بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرابراهيم خليل احمد125943

76بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرحاتم صدام اسماعيل353122

ن353104 77بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرشفان كاوة امي 

78بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد اسماعيل حسن75670

79بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرره هيل حبيب جالل349552

80بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرشفان حسن غريب77425

81بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرريباز عبدالكريم عبدالقادر193782

82بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد عدنان محمدفرج350933

83بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد عبد نصيف77764

ن عالوي192644 84بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرليث حسي 

85بكالوريوسجي النور21403كركوكذكررعد عبد حميد77367

86بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرحاكم كريم مطر75516

87بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرروند عدنان رحيم77007

88بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرخالد مزهر عاصي105529

89بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرنزار فاضل اسود77153

ي75749
90بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرطارق جمعة غنن

 علي349195
ن 91بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمنصور حسي 

92بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمازن عداي ابراهيم75501

93بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد جاسم عمش349894

94بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرجمعة جهاد قادر77058

95بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسعد عبدهللا فتحي77951

96بكالوريوسجي النور21403كركوكذكررواد علي طه508838

97بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرحسن صالح محمد192652

98بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرفرهنك غازي طيفور75252

99بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرضياء خضي  حسن192585

100بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرارام رفعت عبيد461457

101بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد حسن احمد441824

102بكالوريوسجي النور21403كركوكذكروليد عيدان جميل192594

103بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسيف عبدالعزيز محمد192600

104بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد جاسم يوسف352034

105بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمود جاسم يوسف75552

106بكالوريوسجي النور21403كركوكذكراحمد حمد فرج194017

107بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرشفان صالح فخرالدين349970

108بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسفيان فين دهرب500207

109بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرقحطان احمد خليل350740

110بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد محمود مجيد75718

111بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرارام مالك نجمالدين77936

112بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرعبدهللا سعد محمد74945

113بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمصطفن عبدالخالق شوكت508626

114بكالوريوسجي النور21403كركوكذكررائد فيصل محمد75839

115بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمظفر منيف جاسم77941

116دبلومجي النور21403كركوكذكرعدي محمد غضبان388947

117دبلومجي النور21403كركوكذكرئاواره فيضاهلل احمد349260

 علي544589
ن 118دبلومجي النور21403كركوكذكركاروان ياسي 

119دبلومجي النور21403كركوكذكرحسن علي محمود105575

120دبلومجي النور21403كركوكذكرخالد ابراهيم بالل77480



121دبلومجي النور21403كركوكذكرطالب كريم محمود77892

ن عالوي194009  حسي 
122دبلومجي النور21403كركوكذكرمصطفن

123دبلومجي النور21403كركوكذكرارام علي عثمان352238

124دبلومجي النور21403كركوكذكرحسن علي جوامي 77750

125دبلومجي النور21403كركوكذكراحمد خلف محمود194157

126دبلومجي النور21403كركوكذكررامي سلمان داود125891

127دبلومجي النور21403كركوكذكرمؤيد محمد فوزي77431

128دبلومجي النور21403كركوكذكرفاتح احسان فاتح77444

129دبلومجي النور21403كركوكذكرعمر رميض محمد388846

130دبلومجي النور21403كركوكذكرفؤاد جودة شكور75651

131دبلومجي النور21403كركوكذكرمسلم عاصي حسن351164

132دبلومجي النور21403كركوكذكرمحمد صابر جبار192637

133دبلومجي النور21403كركوكذكرمحمد عماد غافل441887

134دبلومجي النور21403كركوكذكراحمد رحيم ابراهيم75314

135دبلومجي النور21403كركوكذكررسمد سامي احمد194072

136دبلومجي النور21403كركوكذكركارزان صابر جبار192639

137دبلومجي النور21403كركوكذكرعقيل عاصي حسن149035

138دبلومجي النور21403كركوكذكرعبدهللا اسماعيل صالح77197

139دبلومجي النور21403كركوكذكربالل عباس صادق193736

140دبلومجي النور21403كركوكذكرصالح حاجم فهمي192591

141دبلومجي النور21403كركوكذكركاروان خليل محمد441851

142دبلومجي النور21403كركوكذكرمحمد خلف عبد351526

143دبلومجي النور21403كركوكذكرسالم عطاهللا اسماعيل75704

144دبلومجي النور21403كركوكذكرعبدهللا شالل خلف192649

ن حسن احمد441723 145دبلومجي النور21403كركوكذكرحسي 

ن احمد رؤوف352790 146دبلومجي النور21403كركوكذكرحسي 

147دبلومجي النور21403كركوكذكربسام محل اسود193774

ن508666 148دبلومجي النور21403كركوكذكردابان ناصح امي 

149دبلومجي النور21403كركوكذكرسيف نارص عزيز75629

150دبلومجي النور21403كركوكذكرانور محمد عليوي75789

151دبلومجي النور21403كركوكذكرحمزة ستار جبار192650

152دبلومجي النور21403كركوكذكرعواد خلف احمد75339

ي حمة388753
153دبلومجي النور21403كركوكذكرنشات تف 

154دبلومجي النور21403كركوكذكرجمعة حميد علي82875

ن388638 155دبلومجي النور21403كركوكذكرسيف قحطان حسي 

156دبلومجي النور21403كركوكذكرسعد خلف عبد194128

157دبلومجي النور21403كركوكذكراوات محمد جمال194019

ن شوكت75068 158دبلومجي النور21403كركوكذكريوسف شاهي 

159دبلومجي النور21403كركوكذكرمقداد محمد خضن441777

160دبلومجي النور21403كركوكذكرسيف سامي ذياب77033

ن رمضان75159 161دبلومجي النور21403كركوكذكرطه ياسي 

162دبلومجي النور21403كركوكذكراحمد خليل احمد192577

163دبلومجي النور21403كركوكذكرفاروق عزيز كريم77789

164دبلومجي النور21403كركوكذكرعدي زيدان خلف75038

165دبلومجي النور21403كركوكذكردلي  بكر احمد194048

166دبلومجي النور21403كركوكذكرمصطفن كمال عثمان75854

167إعداديةجي النور21403كركوكذكرعمار يارس حسن192609



168إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد طاهر محمد388300

169إعداديةجي النور21403كركوكذكرحمزة مكي علي388269

170إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد منيف جاسم193670

171إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد داود محمد194113

172إعداديةجي النور21403كركوكذكرظاهر سلمان حمد461336

173إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد دالور ابراهيم193688

174إعداديةجي النور21403كركوكذكرعبدالرحمن اسعد شهاب461351

175إعداديةجي النور21403كركوكذكرجمال جراد محمد194151

176إعداديةجي النور21403كركوكذكرحامد علي عزيز388373

177إعداديةجي النور21403كركوكذكرصالح خلف صالح125968

178إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد ابراهيم محمد74979

179إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد فريدون احمد75997

ن194133 180إعداديةجي النور21403كركوكذكربدر لطيف حسي 

ن193660  جمعة حسي 
181إعداديةجي النور21403كركوكذكرمصطفن

ن77131 182إعداديةجي النور21403كركوكذكرقحطان صالح حسي 

ن77908 183إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد علي حسي 

184إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد بكر محمد349353

185إعداديةجي النور21403كركوكذكررافد فيصل محمد388893

186إعداديةجي النور21403كركوكذكرعبدالوهاب عبدالواحد شحاذة441667

187إعداديةجي النور21403كركوكذكرابراهيم عبدهللا خلف461681

188إعداديةجي النور21403كركوكذكرحسام رحيم ابراهيم74964

189إعداديةجي النور21403كركوكذكرحازم علي حازم508818

190إعداديةجي النور21403كركوكذكرعبدالسالم عبدهللا جميل77606

هللا محمد سلمان388868 191إعداديةجي النور21403كركوكذكرخي 

192إعداديةجي النور21403كركوكذكرسامان عمر سيدة389046

ن389030  حسي 
193إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد مصطفن

194إعداديةجي النور21403كركوكذكرفؤاد هاشم محمد194023

195إعداديةجي النور21403كركوكذكرانور محمد سلمان388938

196إعداديةجي النور21403كركوكذكرابراهيم محمد حديد192615

197إعداديةجي النور21403كركوكذكرمعتصم عبدهللا فتحي508825

198إعداديةجي النور21403كركوكذكرخلف عبدهللا خلف350044

199إعداديةجي النور21403كركوكذكرمراد احسان فاتح544578

200إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد سمي  نوري353260

201إعداديةجي النور21403كركوكذكرمازن صالح محمد353200

202إعداديةجي النور21403كركوكذكرحسن ابراهيم صالح192675

203إعداديةجي النور21403كركوكذكرعبدهللا مصطفن عبدهللا194021

204إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد رحيم ابراهيم388165

205إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد عبد جبار ابراهيم75887

206إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد هيمن هدايت194184

207إعداديةجي النور21403كركوكذكرانمار ابراهيم علي194061

ن461419 208إعداديةجي النور21403كركوكذكرنمي  عبداالمي  حسي 

209إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد بركات خضن193997

210إعداديةجي النور21403كركوكذكريونس مهدي جبار441609

211إعداديةجي النور21403كركوكذكرمصطفن يوسف داود193985

212إعداديةجي النور21403كركوكذكرابراهيم حمزة خليل441901

213إعداديةجي النور21403كركوكذكرسيف فارس رمضان194067

214إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد عمر سيدة352138



215إعداديةجي النور21403كركوكذكرحمزة ازاد جعفر461536

ن يحن 508703 216إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد حسي 

217إعداديةجي النور21403كركوكذكرمهند وحيد علي192588

218إعداديةجي النور21403كركوكذكرمصطفن اسماعيل صالح192629

ن هالل352845 219إعداديةجي النور21403كركوكذكرغسان حسي 

220إعداديةجي النور21403كركوكذكرباسم محمد رؤوف192583

221إعداديةجي النور21403كركوكذكرميثم شاكر محمود192662

222إعداديةجي النور21403كركوكذكرامجد ضياء مجيد194169

223إعداديةجي النور21403كركوكذكرديار بكر احمد194046

224إعداديةجي النور21403كركوكذكرقصي فارس رمضان193786

225إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد حسيب مرموص194024

226إعداديةجي النور21403كركوكذكرجمال هالل مطر461405

227إعداديةجي النور21403كركوكذكرعلي ضياء مجيد194107

228إعداديةجي النور21403كركوكذكرديالن شاخوان فاتح461738

229إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد صباح صالح388957

230إعداديةجي النور21403كركوكذكرجاسم محمد كريم194026

231إعداديةجي النور21403كركوكذكرقصي عبدالرحمن محمود77511

232إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد علي حازم559133

 علي محمد441568
ن 233إعداديةجي النور21403كركوكذكرحسي 

234إعداديةجي النور21403كركوكذكرابراهيم حسن عبد192663

235إعداديةجي النور21403كركوكذكرايهاب شهاب احمد192633

236إعداديةجي النور21403كركوكذكرمصطفن يارس مصطفن350004

237إعداديةجي النور21403كركوكذكرليث فاضل محسن461762

ن559230 238إعداديةجي النور21403كركوكذكرمجاهد محمود حسي 

239إعداديةجي النور21403كركوكذكريونس ليث عبد76012

240إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد نبيل هاشم461571

ن احمد461555 241إعداديةجي النور21403كركوكذكردانيال امي 

242إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد جليل رمضان77243

243إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد يوسف جوامي 77537

244إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد بختيار عبدالقادر441794

245إعداديةجي النور21403كركوكذكرصالح ابراهيم بالل388714

246إعداديةجي النور21403كركوكذكرمنذر ابراهيم علي194064

247إعداديةجي النور21403كركوكذكرناظم خلدون حازم508661

248إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد محمود عبدالوهاب544488

ن مجيد388386 249إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمود حسي 

250إعداديةجي النور21403كركوكذكرصالح مهدي صالح75288

251إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد ابراهيم محمد353240

252إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد نظام الدين بهاءالدين441656

253إعداديةجي النور21403كركوكذكرابراهيم محمد ابراهيم388290

254إعداديةجي النور21403كركوكذكرروا رشاد احمد388502

255إعداديةجي النور21403كركوكذكرماهر سلمان لطيف77019

256إعداديةجي النور21403كركوكذكررضوان محمد زعال441647

257إعداديةجي النور21403كركوكذكرطه صالح غضبان352996

258إعداديةجي النور21403كركوكذكريوسف حميد شكور512695

ن194147 259إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد طه ياسي 

260إعداديةجي النور21403كركوكذكرمصطفن محمد رؤوف193759

ن193993 261إعداديةجي النور21403كركوكذكرمنور عبداالمي  حسي 



262إعداديةجي النور21403كركوكذكرراميار سامان نجم الدين461629

263إعداديةجي النور21403كركوكذكرايمن ابراهيم حميد77729

264إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد جاسم محمد77321

265إعداديةجي النور21403كركوكذكرمحمد عبدالكريم قاسم350469

ن عالوي75216 266دبلوم عاليجي النور21403كركوكذكريونس حسي 

267بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسامان صالح لطيف75383

ن عالوي353284 268بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمد حسي 

269بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرثامر احمد جاسم193622

270بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرصاحب غافل عواد77573

271بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرسعد احمد ميدان441819

272بكالوريوسجي النور21403كركوكذكرمحمود شاكر حمودي105454

273دبلومجي النور21403كركوكذكرصباح عمر عزيز77392

274دبلومجي النور21403كركوكذكرعلي عاصي حسن149099

275دبلومجي النور21403كركوكذكراميد جالل علوان75609

276دبلومجي النور21403كركوكذكرجودت اسماعيل زينل74921

277دبلومجي النور21403كركوكذكرسعود اسماعيل معيوف105479

278دبلومجي النور21403كركوكذكرمخلص جمعة محمد75564

279دبلومجي النور21403كركوكذكريارس عواد خضن75588

280دبلومجي النور21403كركوكذكرقابل محمد عباس77077

ن349609 كو لطيف حسي  281إعداديةجي النور21403كركوكذكرشي 

282إعداديةجي النور21403كركوكذكررائد زيدان خلف508677

283إعداديةجي النور21403كركوكذكركامران عمر صالح125926

284إعداديةجي النور21403كركوكذكرعواد حسن عواد192612

285إعداديةجي النور21403كركوكذكرفراس عبد جلعوط125805

286إعداديةجي النور21403كركوكذكراحمد سيود صالح126004

ن محمد508623 1بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىجنار حسي 

2بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىافان انور نوري75922

ن77413 3بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىكلناز صابر حسي 

4بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىذكرى عبد فالح351049

نغم علي صالح423207
5بكالوريوسجي النور21403كركوكأننى

ن عمر محمد508658 6بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىنرمي 

7بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىشاناز نجم الدين جالل441925

8بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىكونل عباس فخرالدين353034

ن351563 9بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىمنار قيس ياسي 

ن318662 10بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىمريم محمود حسي 

11بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىفيان عمر احمد193709

ين عبدهللا فليح441622 12بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىشي 

13بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىبيكان فاضل محيالدين388781

14بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىجيالن فيصل رشيد508821

15بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسارة سمي  نوري125872

16بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىزريان محمد عثمان441943

17بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىشيماء فاضل نائف441948

18بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىضمياء داؤد محمد498447

19دبلومجي النور21403كركوكأننىجنار فاضل محي الدين350546

ن544584 20دبلومجي النور21403كركوكأننىبيان شكور امي 

21دبلومجي النور21403كركوكأننىزيار عبدالقادر حسن441958

ن عزيز352760 22إعداديةجي النور21403كركوكأننىبرزين امي 



23إعداديةجي النور21403كركوكأننىابتسام اكرم محمد441677

24إعداديةجي النور21403كركوكأننىسهيله كريم رشيد75471

25إعداديةجي النور21403كركوكأننىسعاد هاشم زينل544587

26إعداديةجي النور21403كركوكأننىانتصار عبدهللا عواد194038

1ماجستي جي النور21403كركوكأننىسوسن طارق حسيب351233

2بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىارساء نجمالدين محمود150635

3بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسلوة حاتم شكر192674

4بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىامل حسن هادي493393

5بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىدينا دلشاد كريم544582

6بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىنوراي مصطفن مسيب442747

7بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىساهرة سعدهللا صالح194076

8بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىدالل سعد محمد192565

9بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىساجدة سعدهللا صالح77651

10بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىطيبة رميض محمد77859

ن76088 11بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىنور لطيف حسي 

12بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىاية منيف جاسم77420

ن عالوي192645 ن حسي  13بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىحني 

14بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىروزان عبدالرحمن رؤوف388979

ى صالح لطيف351993 15بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىبرسر

16بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىدنيا حسن مصطفن508787

17بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىهويه احمد ابراهيم457840

18بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسماح فيصل محمد75828

19بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىلينا شالل حبيب194123

20بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىارساء شعيب طعمة192575

ميامي شاكر محمود193765
21بكالوريوسجي النور21403كركوكأننى

22بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىخندة عابد حميد388143

عتاب صالح غالي508618
23بكالوريوسجي النور21403كركوكأننى

24بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىدنيا صالح لطيف75358

نور زكي احمد194100
25بكالوريوسجي النور21403كركوكأننى

26بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىاينور مجيد جواد105604

ن رميض محمد77809 27بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىحني 

28بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسارة محمد جاسم192586

29بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىرويدة محمود صالح441941

30بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىميالد شاكر محمود77945

31بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسندس فيضاهلل مجيد76204

32بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىايمان هاشم محمد194052

33بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىزينة فاضل اسود77166

34بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىدانيا ازاد فائق149040

35بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىزينة فاضل حمدان351494

36بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىغادة اسماعيل محمود351711

37بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىوداد احمد محمود193780

ن عزيز149121 ن امي  38بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىافي 

39بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسفيتا غازي طيفور75267

40بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىنهلة سعدهللا صالح77673

41بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىداليا شمال نعمان76044

42بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىفاطمة يونس بكر76066

43بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىشهد نصيف جاسم77046



44بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىعذراء جاسم جمعة349700

45بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىنهلة خطاب احمد192631

46بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىرةوةز سامان نجمالدين350702

47بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىهند عبدهللا فتحي193725

ن يحن 508654 48بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىحنان حسي 

49بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىاريان نضالدين علي461439

50بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىاخالص محمود محمدصالح125982

51بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىروزان فيض هللا احمد77112

52بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسوزان فريدون احمد75947

53بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىئاال حميد مجيد193731

54بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىساكار فريدون احمد149104

55بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىرسل جمال محمد353076

56بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىهبة سعد احمد77930

ن388522  حسي 
57بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىحنان مصطفن

58بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىمريم يوسف داود77739

59بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسنور طارق احمد389060

60بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىايمان احمد عبدهللا192616

61بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىروناك عزيز كريم77958

62بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىجنور عمر احمد193980

63بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىشونم حميد مجيد74799

64بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىحنان احمد عبدهللا192624

65بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىبيمان حكيم ستار388545

66بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىتغريد شهاب احمد75758

67بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسمية عيدان جميل192592

68بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىميادة خالد خلف508780

69دبلومجي النور21403كركوكأننىجنار فائق عمر388879

70دبلومجي النور21403كركوكأننىسنور ازاد جعفر441590

ن75970 ن حسي  71دبلومجي النور21403كركوكأننىشوبو ياسي 

72دبلومجي النور21403كركوكأننىعبي  محمد عزيز508849

73دبلومجي النور21403كركوكأننىرفل اسعد شهاب471359

74دبلومجي النور21403كركوكأننىفاطمة احمد كاظم76106

75دبلومجي النور21403كركوكأننىسازان فريدون احمد75985

76دبلومجي النور21403كركوكأننىاسماء ناظم حميد192604

77دبلومجي النور21403كركوكأننىمزدة عبدمجيد كريم441937

78دبلومجي النور21403كركوكأننىنهرين غثيث غدير76161

79دبلومجي النور21403كركوكأننىداستان نوزاد احمد388340

80دبلومجي النور21403كركوكأننىرؤى احمد كريم388586

81دبلومجي النور21403كركوكأننىاقبال محمود محمدصالح125993

82إعداديةجي النور21403كركوكأننىزينب شهاب احمد77878

ن خالد سعيد75372 83إعداديةجي النور21403كركوكأننىافي 

84إعداديةجي النور21403كركوكأننىعذراء اركان عبد192574

كالي حسن احمد461329
85إعداديةجي النور21403كركوكأننى

86إعداديةجي النور21403كركوكأننىايمان ناظم عبدالكريم192667

87إعداديةجي النور21403كركوكأننىرسوين اسدهللا فيض هللا194087

88إعداديةجي النور21403كركوكأننىمروة عبداللطيف خلف77705

89إعداديةجي النور21403كركوكأننىسارة عبدالوهاب سعيد461661

90إعداديةجي النور21403كركوكأننىصابرين غنيت غدير193745



91إعداديةجي النور21403كركوكأننىكونا محمد محمد349059

ن388355  حسي 
92إعداديةجي النور21403كركوكأننىرويده مصطفن

ن194141 وق عدنان حسي  93إعداديةجي النور21403كركوكأننىرسر

94إعداديةجي النور21403كركوكأننىبهار ظاهر نوري388035

95إعداديةجي النور21403كركوكأننىعائشة محمود عزالدين75095

96إعداديةجي النور21403كركوكأننىعبي  عماد خزعل194083

97إعداديةجي النور21403كركوكأننىكه نار رزكار ابوبكر349327

98إعداديةجي النور21403كركوكأننىايالف صالح مصطفن544509

99إعداديةجي النور21403كركوكأننىمريم جودت اسماعيل194175

100إعداديةجي النور21403كركوكأننىمروة ضياء سليمان192664

101إعداديةجي النور21403كركوكأننىلمياء داود محمد75056

102إعداديةجي النور21403كركوكأننىوفاء زاهر محمد77220

ن احمد كريم461597 103إعداديةجي النور21403كركوكأننىبني 

ن يحن 508678 104إعداديةجي النور21403كركوكأننىاية حسي 

105إعداديةجي النور21403كركوكأننىاسيل شالل حبيب350390

106إعداديةجي النور21403كركوكأننىنيان حميد شكور512859

107إعداديةجي النور21403كركوكأننىنور دلشاد كريم544506

108إعداديةجي النور21403كركوكأننىدعاء داود محمد194102

109إعداديةجي النور21403كركوكأننىايمان عادل محمد192669

110إعداديةجي النور21403كركوكأننىاالء سمي  نوري192599

كو لطيف544500 111إعداديةجي النور21403كركوكأننىرحمة شي 

112إعداديةجي النور21403كركوكأننىنور مقداد احمد192665

113إعداديةجي النور21403كركوكأننىزينب فاضل اسود194056

114إعداديةجي النور21403كركوكأننىهبة عبدالقادر عبدهللا75135

115إعداديةجي النور21403كركوكأننىايمان جارهللا رمضان194012

116إعداديةجي النور21403كركوكأننىلينا فاضل اسود193646

ن349375 117إعداديةجي النور21403كركوكأننىليل عبدالرحمن حسي 

118إعداديةجي النور21403كركوكأننىاية شالل حبيب350352

ميادة علي جاسم192648
119بكالوريوسجي النور21403كركوكأننى

120بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىسولة سعدهللا محىالدين350178

121بكالوريوسجي النور21403كركوكأننىنهلة محمود عبد441876

ن صالح441953 122دبلومجي النور21403كركوكأننىكوالله حسي 

ة احمد عبدهللا441932 123إعداديةجي النور21403كركوكأننىسمي 

ن 22381كركوكذكروليد خالد عبدالوهاب515370 1دكتوراه2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرقصي محمد حمد96936 2ماجستي 2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرزيدون خلف محمود96654 3ماجستي 2- تسعي 

ن موس معيدي97206 ن 22381كركوكذكرمعي  4ماجستي 2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرسليمان جدوع سعيد323171 5ماجستي 2- تسعي 

ن جهاد رؤوف559220 ن 22381كركوكذكرجتي  6ماجستي 2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن عبدهللا حمزة479429 7ماجستي 2- تسعي 

ن97348 ن 22381كركوكذكرهشام عطا عبدالحسي  8ماجستي 2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعبدالصاحب عمر شكور323549 9دبلوم عالي2- تسعي 

ن علوان حسن192730 ن 22381كركوكذكرتحسي  10بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرهيثم فيصل جاسم323419 11بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمود ابراهيم علي323267 12بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكركريم طه احمد499645 13بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرحسن محمد حمادي196634 14بكالوريوس2- تسعي 



ن 22381كركوكذكرقرياد كاظم زينل479575 15بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي عبدهللا شكور192736 16بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمهند عبدالهادي جخيور323113 17بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرسعد خالد اسماعيل479384 18بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعبدهللا ضياء خليل150664 19بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعادل عبدهللا شكور347849 20بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد فريدون عبدالكريم323342 21بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرزكي محمود مصطفن476262 22بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن بايار حكيم192757 23بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي اسماعيل عثمان96899 24بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررائد محمود حميد479541 25بكالوريوس2- تسعي 

ن صالحالدين حسن323362 ن 22381كركوكذكرحسي  26بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرنبيل ابراهيم عزيز192742 27بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعصام نوري حمد347862 28بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد اسماعيل عثمان97404 29بكالوريوس2- تسعي 

ن ناظم323797 ن 22381كركوكذكرمحمد ياسي  30بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررعد عبدهللا حسن192777 31بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرجاسم محمد صالح99170 32بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررواد حميد حميد479560 33بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد ابراهيم عزيز324105 34بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد عباس خليل323223 35بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي عدنان محمدباقر192767 36بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرطلعت اورخان طلعت323758 37بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرطه صالحالدين حسن95898 38بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكروسام مسلم موس192747 39بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد صاحب محمود476335 40بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكردلدار علي الهادي عبدهللا515367 41بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكروائل عبدالكريم نجم324223 42بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمود سلطان محي479539 43بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريحن  غفران خضن479572 44بكالوريوس2- تسعي 

ن خليل شاكر347815 ن 22381كركوكذكرمتي  45بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن عبدالسالم حمد323158 46بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرحكيم خليل ابراهيم95678 47بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمرسور رفعت اسماعيل323910 48بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد طاهر جالل193466 49بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراركان رائد خالد473276 50بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراياد غازي دانوك479490 51بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد عبدهللا شكور324256 52بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرابراهيم عبدالسالم صمد323255 53بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرشويش سعود شكور323998 54بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد غالب ابراهيم96748 55بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريارس محمد جمعة347783 56بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمظاهر طه هللا ويردي347931 57بكالوريوس2- تسعي 

 خورشيد علي151526
ن ن 22381كركوكذكرحسي  58بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد فريدون فائق100260 59بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد عبدهللا جواد348154 60بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرسيف احمد حميد99748 61بكالوريوس2- تسعي 



ن 22381كركوكذكرطه يوسف محمد323777 62بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد شمس الدين حسن99935 63بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررسوت سهرب  هست محمدغريب192761 64بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعبداالمي  حسن غريب323185 65دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد حمدي شكور97160 66دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررمزي حمد روضان348083 67دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد قاسم خلف479433 68دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكروليد قاسم محمد323127 69دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررجا جمعة صفر347746 70دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمود ابراهيم علي347907 71دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرامجد نورالدين علي323934 72دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرزياد ابراهيم علي323212 73دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد عبدهللا احمد479399 74دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرحبيب احمد بهرام499595 75دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرنجدت نجاة شكر323238 76دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرفراس سبهان سعدون479426 77دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرنهاد احمد عبدالواحد323099 78دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراردال محمد عثمان97328 79دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرنهاد نظام صادق324050 80دبلوم2- تسعي 

ن يشار جمعة348183 ن 22381كركوكذكرشاهي  81دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعبدالعزيز ابراهيم عزيز479377 82دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرجاسم محمد حمد324079 83دبلوم2- تسعي 

ن طه97663 ن 22381كركوكذكرفائق ياسي  84دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن ناطق فائق98272 85دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرساجدهللا ابراهيم عزيز499421 86دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمهند عمر محمود324214 87دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي محمد عمر479458 88دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراسامة يونس ابراهيم479357 89دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرنظمي احمد طه323462 90دبلوم2- تسعي 

ن559117 ن 22381كركوكذكرمحمد عدنان حسي  91دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد صالح الدين مجيد479454 92دبلوم2- تسعي 

ن مهدي324022 ن 22381كركوكذكرعلي حسي  93دبلوم2- تسعي 

 باسم زكي515374
ن 22381كركوكذكرمصطفن 94دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرصالح محمود نزال499616 95دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعباس قنير شكر192782 96دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعالء نجاة اسماعيل323689 97دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكربهاءالدين جاسم محمد97300 98دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريارس نجف محمد479556 99دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكردريد حكيم خليل479406 100دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرريزن رسدار ستار192794 101دبلوم2- تسعي 

 عمران علي479338
ن 22381كركوكذكرمصطفن 102دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريلدرم موفق نامق323142 103إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرحسن صباح الدين رؤوف475052 104إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرايفان احمد عبدالقادر193492 105إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرهاشم محمد كوثر347764 106إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرساهر نزهان حميد499598 107إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرامي  عبدهللا برزو100591 108إعدادية2- تسعي 



ن 22381كركوكذكرحمزة عدنان محمود476278 109إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد مدجي زينعابدين479421 1ماجستي 2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن نورالدين قاسم98615 2ماجستي 2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن صالح فارس96297 3ماجستي 2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد كامل كطامي479546 4ماجستي 2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمراد اميد ناظم192753 5دبلوم عالي2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد صادق جعفر192774 6بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمهند عادل علي323506 7بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن جمال حمد105339 8بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرقيس عطيل حسون98312 9بكالوريوس2- تسعي 

 علي هرمز98020
ن ن 22381كركوكذكرحسي  10بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد عبدالمجيد عبدالرحمن95787 11بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعمر علي صبحي95809 12بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد بشار علي192775 13بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرزيد طارق عواد473305 14بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد صباح عبدالحميد347967 15بكالوريوس2- تسعي 

ن جمعة323700 ن 22381كركوكذكرعلي حسي  16بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرزياد طارق عواد473324 17بكالوريوس2- تسعي 

ن95661 ن 22381كركوكذكرمحمد فؤاد امي  18بكالوريوس2- تسعي 

 علي صبحي98936
ن 22381كركوكذكرمصطفن 19بكالوريوس2- تسعي 

ن192758 ن 22381كركوكذكرادريس يونس سمي  20بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرابراهيم وليد عثمان98243 21بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمراد طاهر جالل192763 22بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراثي  احمد جاسم479381 23بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد عبدالعظيم غالب347890 24بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكروليد محمد عيس192772 25بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرفؤاد حلمي فؤاد323712 26بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراكرم محمود عزالدين192783 27بكالوريوس2- تسعي 

ن عبدالملك479404 ن 22381كركوكذكرمحمود يالجي  28بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد مجيد حميد99661 29بكالوريوس2- تسعي 

ن100347 ن 22381كركوكذكرعمار فؤاد امي  30بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراوكتاي ايوب حبيب100336 31بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد حمدان خضن479325 32بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي حكمت حميد479344 33بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرهيثم حميد حميد479567 34بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراياد صالح عزت323673 35بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرطه صبحي سليمان97110 36بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن عماد عبدهللا348007 37بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن نجدت عسكر479444 38بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد ييلدرم نوزاد97644 39بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد مظهر عبدالكريم559221 40بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرهشام فؤاد عبدهللا192760 41بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعمران رزاق محمد96460 42بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد محسن جمعة479450 43بكالوريوس2- تسعي 

ن95632 ن 22381كركوكذكرمسلم فؤاد امي  44بكالوريوس2- تسعي 

ن حكمت192766 ن 22381كركوكذكرعلي حسي  45بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد هاشم عسكر324192 46بكالوريوس2- تسعي 



ن 22381كركوكذكرمحمد عادل عمر499653 47بكالوريوس2- تسعي 

ي192745
ن 22381كركوكذكرمحمد سامي فف  48بكالوريوس2- تسعي 

ن95913 ار عبدالخالق حسي  ن 22381كركوكذكررسن 49بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرخالد وليد عثمان98221 50بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريوسف سعدهللا علي192770 51بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمني  ثائر سليم348057 52بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرهدايت مهدي علي98188 53بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعمر اياد عبدهللا479439 54بكالوريوس2- تسعي 

ن192726 ن عبداالمي  حسي  ن 22381كركوكذكرحسي  55بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرخالد محمد جمعة323724 56بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمراد فريدون فائق499605 57بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررائد صالح طه192750 58بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرثامر عبدهللا شكور96549 59بكالوريوس2- تسعي 

ن كريم192725 ن 22381كركوكذكرشيكار حسي  60بكالوريوس2- تسعي 

ن192756 ن 22381كركوكذكرلقمان يونس سمي  61بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرانمار عبداالمي  شكور95938 62دبلوم2- تسعي 

ي عبدالكريم نجم323738
ن 22381كركوكذكرهانن 63دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرابراهيم حسن ابراهيم192743 64دبلوم2- تسعي 

ن98562 ن 22381كركوكذكريارس صالح حسي  65دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي حسن علي96590 66دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرسمي  عبدالرزاق عبدالخالق98206 67دبلوم2- تسعي 

ي اسماعيل479446
ن 22381كركوكذكربالل مرصن 68دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد عماد رمضان95559 69دبلوم2- تسعي 

 علي محمود97134
ن ن 22381كركوكذكرحسي  70دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررائد عبدالرحمن زينل479550 71دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرابراهيم محمد عيس105207 72دبلوم2- تسعي 

ن99951 ن 22381كركوكذكرمصطفن عبدهللا حسي  73دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعمر جاسم محمد192734 74دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرطه مصطفن عباس348117 75دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد محمود احمد192785 76دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي حسن عبدالمحسن479526 77دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررائد فيصل حافظ476331 78دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمهند زيدان خلف476324 79دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررسمد رسبست محمدغريب192731 80دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعبدهللا محمد ناظم193428 81دبلوم2- تسعي 

ن95857 ن 22381كركوكذكرعمر صالح حسي  82دبلوم2- تسعي 

ن جمعة323344 ن 22381كركوكذكرمحمد حسي  83دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد قادر محمد559224 84دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرسنان ناطق فائق192751 85دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكروالء احمد سلطان479507 86دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرطارق محمد علي324064 87دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرايوب عماد جبار192765 88دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمؤيد مهدي خورشيد323198 89دبلوم2- تسعي 

ن جمعة323812 ن 22381كركوكذكراياد حسي  90دبلوم2- تسعي 

هللا98168 ن 22381كركوكذكراحمد فتحاهلل خي  91دبلوم2- تسعي 

ن سلطان476282 ن 22381كركوكذكراحمد حسي  92دبلوم2- تسعي 

ن192732 ن 22381كركوكذكرمروان عبدهللا حسي  93دبلوم2- تسعي 



ن 22381كركوكذكرمحمد جودر ابراهيم105326 94دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد سامي علي323485 95دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعمر اميد عمر491927 96دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرادم جبار مصطفن192797 97دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرطه ابراهيم محمد100318 98دبلوم2- تسعي 

ن زينعابدين324121 ن 22381كركوكذكراياد حسي  99دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن مدجي زينعابدين100304 100دبلوم2- تسعي 

ن422902  خليل حسي 
ن 22381كركوكذكرمصطفن 101دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرموفق صاحب اسود192748 102دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعبدهللا فكرت زكي347948 103دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرنهاد عبدالهادي جخيور192778 104دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد فالح عبدالكريم347713 105دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعبدالرحمن عبدالنارص عبدهللا499583 106دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكروليد عباس عبدهللا97083 107دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرظاهر صالح سلمان323531 108دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي فاضل كمال99993 109دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريارس نورالدين علي96843 110دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي عباس عبدهللا95830 111دبلوم2- تسعي 

ن97996 ن 22381كركوكذكرشيفان نوزاد حمةامي  112دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرقحطان حميد شكر324094 113دبلوم2- تسعي 

ي95606
ن محمد تف  ن 22381كركوكذكرحسي  114إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريونس عثمان محمد99705 115إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد عرفان عمر100383 116إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعمران عباس حيدر193474 117إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي حبيب حسن193434 118إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد عدنان ورد99775 119إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررسمد محمد ماجد95731 120إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكروليد شوكت محمد96478 121إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرجاسم خميس جاسم475175 122إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرابراهيم عمر علي193517 123إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرابراهيم نهاد محمد501745 124إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعثمان نهاد محمد501740 125إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد عماد عبدهللا348040 126إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد حمدي يادكار479039 127إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد ظافر كمال193508 128إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد ارجان عبدالقادر324269 129إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرابراهيم حسن شوكت476317 130إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن صباح طاهر559118 131إعدادية2- تسعي 

 علي روستم476480
ن ن 22381كركوكذكرياسي  132إعدادية2- تسعي 

 علي كاظم99731
ن ن 22381كركوكذكرحسي  133إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريونس غازي عبدالكريم95588 134إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرموس احسان احمد95542 135إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعبدهللا ادريس ذياب193390 136إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن عامر سليم100550 137إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن عباس فاضل192796 138إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد قادر محمد476313 139إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن بايقال عبدالقادر499661 140إعدادية2- تسعي 



ن 22381كركوكذكركاظم قحطان برهان348101 141إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن جمعة عبدالرحمن473781 142إعدادية2- تسعي 

ن احمد476456  شاهي 
ن 22381كركوكذكرمصطفن 143إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرغزوان ابراهيم علي324035 144إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن حسن عبدالمحسن479536 145إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد زيدان خلف473394 146إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد محمد حمد105289 147إعدادية2- تسعي 

ن اميد ناظم193603 ن 22381كركوكذكرمتي  148إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد نجاة حبيب193414 149إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن نيازي صديق96516 150إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعبدهللا يشار قاسم193498 151إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرباسم محمد حارس192769 152إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرقاسم محمد قاسم193485 153إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريارس سالم حميد95763 154إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررائد فيصل زيد476504 155إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمصطفن قبالي فاتح323949 156إعدادية2- تسعي 

ن كمال324245 ن 22381كركوكذكرعلي جنكي  157إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرابراهيم مؤيد عبدهللا501751 158إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرزكي عزالدين فؤاد487456 159إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي جاسم محمد324139 160إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعباس صباح قادر559115 161إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد ايدن عمر193369 162إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرخالد وليد خالد479011 163إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعلي معتصم محمد476309 164إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكركيالن عدنان محمود99191 165إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراتيال صايغن عبدالقادر499657 166إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرحازم غالب ابراهيم96784 167إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراثي  عبدهللا برزو324144 168إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعمار يارس غازي95880 169إعدادية2- تسعي 

ن احمد476464 ن 22381كركوكذكريحن  شاهي  170إعدادية2- تسعي 

ن98363 ن 22381كركوكذكرمحمد اسعد حسي  171إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعمر نهاد احمد324284 172إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكررسول ناظم محمد473853 173إعدادية2- تسعي 

ي اسماعيل دعيفس99213
ن 22381كركوكذكرحف  174إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرزيد احمد ابراهيم192780 175إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكريحن  شكر محمود324004 176إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرعدي قيس هادي98720 177بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرنبيل نجاة بهجت99966 178بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكذكروسيم نجاة بهجت100028 179بكالوريوس2- تسعي 

ن عدنان محمد96049 ن 22381كركوكذكرمتي  180دبلوم2- تسعي 

ن جعفر100576 ن 22381كركوكذكرنهاد امي  181دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرمحمد اسود رشيد192739 182دبلوم2- تسعي 

ن محمود98908 ن 22381كركوكذكراحمد حسي  183إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكراحمد عطاهللا بكر96819 184إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكذكرفالح حسن كريم476267 185إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنورسان رضا كاظم96095 1بكالوريوس2- تسعي 

ة نوري ابراهيم96070 ن 22381كركوكأننىامي  2بكالوريوس2- تسعي 



ن 22381كركوكأننىكولسن صمد زينل323869 3بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىندى كامل ابراهيم348531 4بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسمية كرم احمد99797 5بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاسيا شكور مردان99146 6بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاسماء حسن اسماعيل479472 7بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىوفاء فوزي نورالدين479392 8بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىشيماء اكرام عبدهللا193406 9بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسوزان نضت حميد500531 10بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىلباب رشيد عارف479485 11بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسندس طالب زينلعابدين105249 12بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسوسن حسن غالم323642 13بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىايالف عباس احمد370306 14بكالوريوس2- تسعي 

ة كرم احمد192798 ن 22381كركوكأننىامي  15بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسعاد محسن خلف323629 16بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسلوى عدنان نوري348332 17بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاسماء محمد عبدالستار99640 18بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىعبي  فاضل عزالدين98333 19بكالوريوس2- تسعي 

ى خلف عطية479500 ن 22381كركوكأننىبرسر 20دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنور حسيب قادر479594 21دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنوال كمال حمد479465 22دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنرسين ضامن محمود323960 23دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىزهور فريق نادر98138 24دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىوجدان شهاب احمد323883 25دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىندى اكرام عبدهللا96126 26دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىشيماء عباس لطيف476516 27دبلوم2- تسعي 

ن زينعابدين192746 ن 22381كركوكأننىاشواق حسي  28دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسارة وريا عمر97495 29دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىجنان هاشم فريق99922 30دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىمروة قيس صالحالدين323897 31دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىليل خورشيد احمد96162 32دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاخالص علي فاضل192801 33دبلوم2- تسعي 

ن عثمان رفيق98528 ن 22381كركوكأننىدني  34دبلوم2- تسعي 

ن زينعابدين559223 ن 22381كركوكأننىرواء حسي  35دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاقبال قاسم محمد95513 36دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىرؤيا محمد خلدون479483 37دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىبتول طارق شكر323392 38دبلوم2- تسعي 

ار كمال323919 ن 22381كركوكأننىنوراي رسن 39دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاشواق يوسف محمد479580 40دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسلوى عدنان علوان515363 41إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىليل عبدالصمد اكير96217 1ماجستي 2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاية عالءالدين ناظم479476 2ماجستي 2- تسعي 

زينه حسن علي105310
ن 22381كركوكأننى 3بكالوريوس2- تسعي 

ي مرزه حمزه97968
ن 22381كركوكأننىامانن 4بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىخانم خالد وهاب348587 5بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىزهراء صالح حسامالدين105227 6بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسارة احمد حميد479478 7بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىمروة محمد خلدون492223 8بكالوريوس2- تسعي 



ن 22381كركوكأننىولدان هاشم محمد348571 9بكالوريوس2- تسعي 

سارة سالم تركي479522
ن 22381كركوكأننى 10بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىحنان عدنان نوري96237 11بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىشيماء عبدالنارص عبدهللا479390 12بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنور فاضل عمر479584 13بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىمروة عرفان عزيز479488 14بكالوريوس2- تسعي 

شيماء علي هرمز192790
ن 22381كركوكأننى 15بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىهبة كاظم محمود479461 16بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنور عباس احمد98989 17بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىدنيا محمد جمال192752 18بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىفاطمة عبدالقادر رشاد348398 19بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاسيل احمد حميد479516 20بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىحال اسود خليل192791 21بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىايمان عبدالسالم عبدالرحيم499566 22بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىمروة جاسم محمد476468 23بكالوريوس2- تسعي 

ن رفيق98454 ن 22381كركوكأننىشيماء حسي  24بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىمالك قيس نجمالدين323975 25بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاالء دانيار عبدالوهاب479469 26بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىوجدان صالحالدين عزت479510 27بكالوريوس2- تسعي 

ي97434
ن 22381كركوكأننىسناريا عماد تف  28بكالوريوس2- تسعي 

سحر محمد علي98959
ن 22381كركوكأننى 29بكالوريوس2- تسعي 

نجالء زكي حميد348511
ن 22381كركوكأننى 30بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىشيماء عبدالقادر رشاد348377 31بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىديار رشيد مجيد476524 32بكالوريوس2- تسعي 

ن عدنان محمود97896 ن 22381كركوكأننىحني  33بكالوريوس2- تسعي 

ن احمد حمدي96279 ن 22381كركوكأننىياسمي  34بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىارساء عبدالصمد اكير96185 35بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنور داود سالم479588 36بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىايات محسن خلف323656 37بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىشهد حاجم حمود96112 38بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىايمان كنعان فاضل98493 39بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىدعاء جاسم محمد99823 40بكالوريوس2- تسعي 

ن100275 ن 22381كركوكأننىزينب نجاح حسي  41دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىشهالء عبدالقادر رشاد348422 42دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىكولدران عادل محمد96150 43دبلوم2- تسعي 

ي جالل ابراهيم97379 ن 22381كركوكأننىانحر 44دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىمروة جبار موس99684 45دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنور صالح الدين بهاءالدين98412 46دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىرساب ناظم نعمت105282 47دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىولدان فاضل عمر476509 48دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىفاطمة قنير شكر192764 49دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنورالهدى صبحي محمد516245 50دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسارة كمال ابراهيم348362 51دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىغصون غانم يونس348607 52دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىايشان فاضل عباس348552 53دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىزهرة عطية عبد440348 54دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىزينب غازي عبدالكريم97822 55دبلوم2- تسعي 



ن 22381كركوكأننىزينب عزالدين فؤاد487423 56إعدادية2- تسعي 

ن193446 ن 22381كركوكأننىمانوليا نجاح حسي  57إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىايجة عدنان هادي98434 58إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىبتول صباح قادر499561 59إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىايمان عماد عبدهللا348266 60إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىمنار حاجم حمود99119 61إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىشيماء حاجم حمود151783 62إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنورا غالب ابراهيم96258 63إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىولدان برهان احمد479496 64إعدادية2- تسعي 

ن192793 ن 22381كركوكأننىفاطمة فهمي حسي  65إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىغفران غانم يونس323838 66إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىايفر صايغن عبدالقادر499636 67إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىنور حجاب احمد476474 68إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىفاطمة حبيب حسن193453 69إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىعائشة حازم اميد99010 70إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىولدان نهاد محمد501730 71إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىعلياء عبد محمد516649 72إعدادية2- تسعي 

ن يحن  عبدهللا97791 ن 22381كركوكأننىحني  73إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىاسماء عبدالخالق سلطان479396 74إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىزهراء قنير شكر192786 75إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىمالك فالح عبدهللا97701 76إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىفيدان فاضل كمال475138 77إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىعائشة نوزاد مصطفن512083 78إعدادية2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىايمان هالل احمد99051 79بكالوريوس2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسهاد انذار عبدالرحمن479493 80دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىكوناي عادل محمد323852 81دبلوم2- تسعي 

ن زين العابدين348480 ن 22381كركوكأننىسلوى حسي  82دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىسونا عثمان ابراهيم100288 83دبلوم2- تسعي 

ن 22381كركوكأننىفاطمة محمد صالح479061 84إعدادية2- تسعي 

1ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد فاضل حمود498707

2ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرنوري شاكر محمود435396

3ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرخالد محمود يوسف559029

4ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرعلي خلف دهام508543

5ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرابراهيم احسان رميض508512

6ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكراكرم مظهر كريم203374

7ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرسوران جالل محمد498643

8ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرمعد عبدهللا منصور141380

9ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكراحمد هشام فتحاهلل437512

10ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرهجار محمد احمد498589

11ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرمثنن شكور محمود559030

12بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرصالح عبدالصبور ناصح203308

13بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرنبيل مزهر عبد437403

14بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمراد عباس قادر437867

15بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد عبد منصور437361

16بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرايرس احمد فالح436797

17بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرشاكر محمود نارص437367

18بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكروهاب علي محمد437999



19بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراكرام خورشيد حسن498831

20بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراسعد محمود يوسف498936

21بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرماهر محمود نارص435405

22بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرميرس حميد ذنون498517

23بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرفرقد رشيد مجيد437806

24بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرصدام محمود نارص440242

25بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراركان نجاة عبيد207756

26بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعماد محمود احمد437474

27بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن محمد عبدهللا437298

28بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرخالد فاتح كرم81337

29بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرايوب عبدهللا احمد435372

30بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد خضن قاسم436988

31بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرغسان سنكاو فاضل438055

ن438208 32بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرشكر محمود حسي 

33بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرسلمان مهدي صالح508504

34بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمود مجيد جاسم203413

35بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرنهاد اصغر حيدر207924

36بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرايوب محمد صديق475504

37بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد خضن قاسم437042

38بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرصباح عبدهللا محمد81287

39بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد جاسم محمد498633

ن ابراهيم مجيد436767 40بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرشاهي 

41بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراسامة صالح عبد437146

42بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد علي حمود439878

43بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعبدهللا حمود درويش437830

44بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد محمود زيدان498725

45بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكروعد ظاهر عليوي436967

46بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكربرجس محمود يوسف559031

47بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد حمود درويش437813

48بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد محمد خضن436734

49بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكروليد هاشم عباس440824

50بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمؤيد عباس شاكر498799

ن جبار207652 51بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعادل تحسي 

52بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد نظام احمد207891

يف499424 ن جمعة رسر 53بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرحسي 

ن شكر محمد437137 54بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرياسي 

55بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمود مصطفن قادر436706

56بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرجمعة هياس عبدهللا435439

ي اسماعيل439850
57بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراثي  حف 

ن حسن شكر141414 58بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرحسي 

59بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراثي  حسن فجر440151

60بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرنجم عبدهللا منصور203421

ي احمد حسن82911
61بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرراصن

62بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرهيثم نهاد سعيد439798

63بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد هادي طعمة498867

64بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرحارث شيت خضي 437462

65بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمروان صالح يوسف436674



66بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراوس صباح خلف207665

67بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكررعد عبد ابراهيم207800

68بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرهيثم نجم عبدهللا439741

69بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي جمعة علي498524

ن437288 70بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد طه ياسي 

 جمعه علي203306
ن 71بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرحسي 

 علي437269
ن 72بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعامر حسي 

73بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمعد عبد ابراهيم559209

74بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراثي  حمد صالح370385

75بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكربارق عبدهللا منصور439669

76بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرنمي  ناظم محمود81294

77بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي عباس اسود437380

78بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرليث فيصل محمد437424

79بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرصباح خضي  علي141371

80بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرنورالدين عبد فزي    ح437086

81بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمعد محمد صالح498500

82دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرصالح عبدهللا منصور207631

ن498732 ن جوامي  امي  83دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمدامي 

ي498994
 
84دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرميرس فخرالدين ساف

85دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرحسن عبدهللا منصور437441

86دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعلي محمد ميكائيل437498

87دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرحازم محمدصالح جاسم360117

88دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكررحمان جاسم عزيز81290

89دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكريشار حسن كوثر439935

90دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد صالحالدين احمد81324

ن508501 91دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراجود لطيف حسي 

92دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكربختيار احمد خضن437433

93دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرسالم احمد عبدهللا437394

94دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعماد ناصح قادر498984

95دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعباس نامق احمد203348

96دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرصالح ياس خضي 508515

97دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد مجيد وهاب508499

98دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرموس جعفر مهدي203351

ن491947 99دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرليث احمد امي 

100دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد سعدي محي436933

101دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرصفاء قادر كنوش498824

102دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرسعد عبدهللا منصور141213

103دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمقداد ياس خضي 81223

104دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد ابراهيم حلو498978

ن احمد436690 105دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكروسام حسي 

106دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن انور صابر499000

107دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراياد نورالدين جالل437876

108دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرحيدر صباح عذاب83100

ي81260 109دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمؤيد عباس خي 

110دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعبدهللا حسن عباس559033

111دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد فهد محسن498547

112دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد عبدالواحد نامق498458



113دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد قادر كنوش498822

114دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكروسام نجاح عبيد498604

115دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرثائر حمدان خلف499495

116دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرحارث طه ياس81348

117دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد فخرالدين بصاص82933

118دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراياد صالح سليمان559026

119دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكروليد خالد جمعة435411

120دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرناطق هاشم محمد498784

121دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمروان عبدالعالي راشد498684

122دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعبدهللا كريم احمد498535

123دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرحيدر شهاب خضي 207671

124إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكركريم حميد مجيد508525

125إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد علي درويش508535

126إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعدي جبار نارص439858

127إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرفالح نادر محمود437503

وان جالل ميكائيل81349 128إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسي 

129إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد عبدهللا سليمان207650

130إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعدنان عبدالواحد ساهي498479

131إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد عبدهللا محمد559106

132إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرطه طيب محمد498574

1ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرزكريا عبدالرزاق خليل498622

2ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرعبدالكريم محمد صالح203386

3ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرمهند مهدي حميد435384

4ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرعلي حكيم دوهان207757

ن نوري438219 5ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرارام ياسي 

ن مظهر كريم203385 6ماجستي 2- القادسية 22382كركوكذكرحسي 

7بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد حسن مهدي438047

8بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي نامق احمد203338

9بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد عثمان صالح141374

10بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد كريم عزيز437020

11بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرخالد سامي رشيد508537

12بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرحارث مثنن فاضل207615

13بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد حسن عبدهللا203353

14بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراياد مجيد رشيد436863

15بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي صباح خلف207666

 علي437307
ن 16بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمهند حسي 

17بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد رضا احمد83152

18بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرليث خلف عبدهللا207922

19بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكركهالن احمد عبد81235

20بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن احسان رميض508507

21بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعمار صالح حسن207643

22بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكركاظم حميد وادي207754

23بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمصعب حسن عبدهللا207649

24بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعيدان عثمان عني 436889

25بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكررسور احمد محمد82941

26بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد عزالدين محمد439658

27بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد كاظم موس498625



28بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن خالد مجيد203358

29بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي مجيد جمعة81250

30بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعمر شدهان عبد440127

ن عدنان رؤوف207669 31بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرحسي 

32بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرايمن محمد درويش207787

33بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرانمار علي ابراهيم559104

34بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرغزوان فيصل عبداللطيف82782

35بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرسوران صالح جالل141226

36بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن حسن جاسم207677

37بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرحسن علي خورشيد203409

 علي437249
ن 38بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرثامر حسي 

39بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرهيمن عزالدين رشيد439769

40بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي جليل ابراهيم203382

41بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعصام شوش حبيب559032

42بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعبدالرحمن عبدالقادر عبدهللا498894

43بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكردانا كمال كريم437350

44بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرهشام خالد جمعة559039

45بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرامجد حميد محجوب82882

46بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراسماعيل محمود اسماعيل207930

47بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرصالح فرحان خماس491772

48بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد عثمان صالح436633

49بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرفرمان عبدالقادر صادق207805

50بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد سعيد مهدي207769

51بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرحذيفة مصطفن عبدهللا141188

52بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي محمود اسماعيل207925

53بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرريكان نجاة رفيق207647

54بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرنامو كريم عزيز436955

55بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرايوب عزيز يحن 498658

56بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرريبوار علي عبدهللا141396

57بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد خلف رميض207748

ن81254 58بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكررسمد خليل حسي 

59بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكردياري لطيف اسعد81426

ن عبدالواحد498882 60بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي حسي 

ن محمود203331 61بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد حسي 

62بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعمر عباس اسود437385

ن عبدالواحد498872 63بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرسيف حسي 

ن81438 64بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرجابر عبدالعزيز حسي 

ن كريم محمد207792 65بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرامي 

66بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكريارس احمد محمد437906

67بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن ثائر حسن207809

68بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعبدالمهيمن زبي  صالح احمد437598

69بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد علي محمد207639

70بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرابراهيم فالح محمد141200

71بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرديالن شمسالدين علي498528

72بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرزكريا عباس شاكر499488

73بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرايمن محمد صالح207692

ن طالب رشيد508491 74بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرريبي 



75بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراالن خليل ابراهيم509171

ن حميد498712 76بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكركه يوان حسي 

77بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي محمد صالح207693

78بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرحسن محمد محمود498665

79بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي جاسم محمد207773

80بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرامي  محمود علي203412

81بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرسلمان هندي حميد83135

82بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرخلف احمد صالح207680

83بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعبدالرحمن جميل صالح508527

84بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرازاد واحد محمد436919

85بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرشورش رحمان علي498493

86بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمجدي فائق عطية141425

87بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد عادل طالب499659

88بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكريوسف فؤاد محمد81283

89بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد عباس هياس83048

90بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراكرم خالد مزعل207625

91بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد صباح خلف207659

92بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد هادي طعمة207688

93بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراميد عزالدين رشيد439748

94بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرهه لو محمد صديق437452

95بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرازاد منصور جالل437538

96بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعمر جبار نارص207627

97بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرنهاد كمال شامل200653

98بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرطاهر عبد علي207776

99بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعادل حسن حمد203406

100بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرابراهيم حسن جاسم203321

101بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكراحمد عبدالرزاق لطيف203316

102بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرتركي محمد مصطفن498752

103بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرقنديل عبدهللا حميد82950

104بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكروليد عبدهللا محمود440137

105بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد احمد صالحالدين81327

106بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي قاسم طه498792

107بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرصالح حمود درويش437822

108بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن جواد كاظم437181

109بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعلي احمد ابراهيم298845

110بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرعمر فاتح ستار440810

111بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرسعد ابراهيم محمد439681

112دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكريوسف محمد حبيب203389

 علي207905
ن 113دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعلي حسي 

وان حمةجان471607 114دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكربريار سي 

115دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعلي ربيع شمسي81210

116دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعمر خزوم محمد438370

ف مزهر عبد435390 117دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرارسر

118دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرابراهيم اسعد حمود498564

119دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرلؤي عبدالستار عبدالمجيد438071

120دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمروان صباح محمود439994

121دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعلي وريا سيف الدين81285



122دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمهند عبدالحميد هادي82923

123دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرارام عدنان فرج81326

124دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعقيل محمد داود207780

ن499408 125دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرشهاب احمد امي 

126دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرحسن علي محمد203313

ن394395 127دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرصايغن عباس امي 

ن جوامي 498722  محمدامي 
128دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن

129دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرديار كاروان نوري471335

كو محمد جمعة81403 130دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرشي 

وان حمةجان436785 131دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرديار سي 

132دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكربروا صالح فتاح498951

133دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكريوسف ابراهيم عبدالعزيز203303

134دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد غيدان مردان435418

135دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد جمعة صالح207810

136دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكربسام طارق عبدالحسن438017

137دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد جميل عطيوي435354

138دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرحازم ابراهيم محمد207918

139دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد صبحي احمد203323

ن صالح207900 140دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرزياد حسي 

141دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعلي رسول عبدالعباس81262

142دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرسالم هاشم محمد499443

143دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكررسمد سليم حميد559028

 علي498911
ن 144دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعلي حسي 

145دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمود صالح محمود81292

146دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد رسول عبدالعباس81257

147دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد طالل حميد439840

148دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد محمد محسن81276

149دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد رياض جمعة498672

150دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكررعد عيس علي203301

151دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرشادمان نجيب خليف141207

152دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعلي ابراهيم صالح207917

153دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد صالح حسن436840

154دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد رياض جمعة498695

155دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرشالل حبيب رشيد82863

156دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكروسام صالح زينل207786

157دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرشفان خليل ابراهيم437557

158دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرخالد محمود حسن498968

ن محمد81416 159دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرزياد ياسي 

160دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعقيل مزهر عبد437411

161دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد صالح خورشيد207614

162دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرانجام اسماعيل رشيد207771

163دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمشتاق مجبل احمد207684

164دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرحسن علي غيدان81431

165دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد ابراهيم نامق203380

166دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرطاهر حميد ابراهيم436901

167دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد مجبل احمد207673

168دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرصالح خضي  علي82902



169دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن دلشاد عبدالكريم559034

170دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد صالح محمد499962

171دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد شدهان عبد440111

172دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكروليد خالد مجيد203362

يف قادر435394 173دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرشيفان رسر

174دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد غازي خضي 207914

175دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرزيلوان عبدهللا احمد207814

176دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعمر حميد محمود207676

177دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكركاروان احمد خورشيد82980

178دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرريباز صباح قادر438028

179دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكراحمد اسماعيل جالل437897

180إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعبدالعزيز نوري خلف436872

181إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمود ماهر محمود200647

وان غريب435436 وان سي  182إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرشي 

183إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد عبدهللا عسكر499747

184إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرحيدر جمعة عبد81301

185إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد فاضل عباس83002

186إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرايمن خالد محمد438007

ن200616 ن بهاءالدين حسي  187إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرحسي 

ن محمد81242 188إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسبهان ياسي 

189إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرحاتم عبدالكريم حمةعلي498584

190إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرصالح احمد صالح471667

191إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرحسام جمعة عبد203390

192إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد مهدي رضا498554

193إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي احمد عبد207747

194إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكريونس فرحان علي472049

195إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعبدالحليم طارق خزعل207667

196إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن عبدالعظيم عبدهللا141392

197إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسعيد طاهر توفيق471548

198إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراري نجم ابراهيم500036

199إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسلطان صباح حمدي471346

200إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد رياض فاضل437232

201إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرجاسم محمد حمود437854

202إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد ابراهيم عبد498719

203إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي حسن علي437843

204إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد خضي  حميد203424

ن498862 205إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعبدالغفار طه ياسي 

206إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد عدنان زيدان471595

207إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد نورالدين عزالدين207761

208إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد سداد عبدالقادر436829

209إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد سداد عبدالقادر471467

ن207801 210إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرابراهيم نارص حسي 

211إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد مطر سحاب438347

212إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعبدالقادر ضياءالدين صديق81201

213إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن عباس فاضل435432

214إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد جبار واحد81230

215إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكروائل احسان بهرام500017



216إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراسامة فليح حسن81217

217إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمهند محمد مرعي200641

218إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرهاوتا اسعد علي438178

219إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد صالح حسن81319

220إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد ايوب صديق498701

221إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد قاسم محمد471489

222إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي ساالر سالم499666

223إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعباس فاضل عباس83009

224إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكريوسف ثائر حسن207807

225إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكربريار طاهر توفيق471362

226إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد احمد عبدهللا471630

227إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرقاسم نجم محمد498441

228إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكررسمد عبدهللا حسن203297

229إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي مصطفن قتال83232

230إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد صباح عباس200577

231إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد هادي صالح437207

ان خليل ابراهيم437547 232إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمي 

233إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي فالح حسن207612

234إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعبدهللا صالح خلف200630

235إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرئةردالن ازاد عبدهللا439915

236إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسعد احمد محمد471410

237إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعصام عمر ايوب207678

238إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن يشار اسماعيل439984

 علي472041
ن 239إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكريوسف حسي 

240إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد وليد محمود498899

241إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكربراء سالم خليل472058

242إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعمر منصور جالل200595

243إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي مطر عيدان200605

244إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراثي  نجم عبدهللا200625

245إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد ابراهيم يوسف472075

ن ساالر سالم499704 246إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرحسي 

247إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد عبدهللا حميد508540

248إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراكرم صالح عبدهللا207634

249إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسالم صالح محمد83168

250إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرزياد طارق احمد437587

251إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعمر كريم حميد499601

252إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد سعيد خليل471286

253إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرشورش عبدالرحمن مجيد200621

254إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد ثائر حمدان498837

255إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد اركان قهرمان561177

256إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعمر يوسف عمر471618

ن439642 257إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكربه يوه ند فاضل امي 

258إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرابراهيم احمد يونس471207

259إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد عبدالرحمن حسن499693

260إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكروسام هاشم محمد498595

261إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد عالء عبدالكريم82858

262إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمؤمن نجدت احمد499590



ن نورالدين498540 263إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد حسي 

264إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعمر اسماعيل علي207910

ان احمد جمال437169 265إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمي 

266إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسان مردان مجيد438232

267إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرامجد عبدالرزاق لطيف141486

268إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي رائد اسماعيل81330

269إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرخليل جليل مجيد508519

270إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعبدهللا رائد محمد559184

271إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد حسن خميس475165

272إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرزيدان خلف محمد207687

273إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعبد فيصل محمد471677

ن82846 274إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد مدحت حسي 

275إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرطه كامل جبار440775

276إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي عباس رضا471537

277إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمصطفن قاسم طه498759

278إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرخةالت حسن علي559037

279إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمصعب رائد محمد471709

280إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرجاسم وليد جاسم207913

281إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرليث جبار خلف141193

282إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد صالح علي508533

ن خلف559185 283إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرقتيبة حسي 

284إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد جالل غفور141501

285إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرايهاب مطر سحاب404804

286إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي خالد محمد472119

287إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعمر حمد علي499615

288إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرعلي غازي حسن141432

289إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرحسن احمد عبد83125

290إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسفيان حسن علي200623

291إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد صالح مطر81298

ن احمد81238 292إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكراحمد عبدالحسي 

293إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرفالح حسن عزيز203404

294إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكروليد غسان نجم203393

295بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرسامي علي احمد471696

296بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرصباح محمد رشيد81215

297بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرشجاع فتحي عبدالجبار81268

298بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكذكرمظهر علي محمد508488

299دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعلي مولود احمد207897

300دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمحمد محمود مطر498962

301دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرمؤيد خضي  علي207907

302دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرشاهر ابراهيم محمد81281

303دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرعارف جمعة عواد498929

304دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرقاسم ابراهيم محمد141273

305دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرجان عبدالجبار جالل437101

306دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكررفعت محمد خضن498888

307دبلوم2- القادسية 22382كركوكذكرثائر سعيد احمد141410

308إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكربختيار رضا محمد440024

ي محيالدين438194
309إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرروكان نورىفف 



310إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسمكو توفيق سعيد81203

ي438263
311إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرمريوان نوري فف 

312إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسعد جمعة عواد498955

313إعدادية2- القادسية 22382كركوكذكرسعيد خليل فتاح436817

1ماجستي 2- القادسية 22382كركوكأننىرمزية مجيد نوري559027

2ماجستي 2- القادسية 22382كركوكأننىرنا حسن شكر141223

ان سليمان موس498852 3دبلوم عالي2- القادسية 22382كركوكأننىجي 

ن436618 4بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىندوى رمزي امي 

 علي437794
ن 5بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىوردة حسي 

6بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىشيماء محمود عني 436942

7بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىمنال مجيد جاسم207640

8بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىميادة هادي صالح437218

9بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىيرسى محمود جمال141393

10بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىرمزية حسن احمد498777

11بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىنوال فخرالدين احمد81338

12بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىشيماء حسن ياس437887

13بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىماريا عرفان سلمان203426

كوناي سعيد علي498818
14بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننى

15بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىرؤى جواد كاظم437025

16بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىنورا نجاح عبيد498840

17بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىبشائر حسن جاسم498944

18بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىوفاء كريم عبدهللا207816

19بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىرغد خليل ابراهيم207760

20بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىكفاح احمد عبدهللا207662

21بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىمروة قاسم عبد559098

22بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىشيماء خلف دهام440003

ن435401 سالي خليل حسي 
23بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننى

24بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىميثاق سوعان خلف439694

25بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىنورا شاكر محمود436805

26بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىجيهان طالل حميد439821

ي مهدي141422
27بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىزينب هانن

28بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىامال محمد محمود498654

29بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىالنة كمال مجيد83030

30بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىارساء نوري خلف438012

فينك جمعة علي498677
31بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننى

32دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىهمنبس كرم اسعد203296

33دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىالنة طه مولود81275

34دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىزاهدة جمعة حميد498476

سمية واحد علي498826
35دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننى

36دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىهدى قيس محمدسعيد435367

ي احمد207892
37دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىشذى عونن

38دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىشكوفة محمود مزهر82893

39دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىسلوى عزيز ذياب207812

40دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىنرسين محمد رسول207893

41دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىسناء عبدالكريم مصطفن440269

نوال علي قادر498689
42دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننى

43دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىعائشة فاضل عباس559025



44دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىسارة كامران عمر207778

45إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىاديبة اسماعيل مجيد559040

46إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىاسن نجاة حمدي440793

ن437635 47إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىامل كريم حسي 

ن439810 1دكتوراه2- القادسية 22382كركوكأننىزمزم محمد حسي 

2ماجستي 2- القادسية 22382كركوكأننىنيكار محمد رحيم81199

3بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىوفاء فاضل نضالدين207781

4بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىهدى احمد محمد439941

5بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىداليا شهاب احمد437118

6بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىعهود طه ياس81409

7بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىمشمشة داود جالل81304

8بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىبهار حسن عبدهللا207764

9بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىجوفيان ازاد عبدهللا439923

10بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىايمان فؤاد محمد81278

11بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىمروة صباح عباس207796

12بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىانمار سعد خلف397258

ين مهداوي عثمان437645 13بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىشي 

14بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىسارة نوري خلف436908

يف207767 15بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىزينب اسماعيل رسر

16بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىمزدة اسماعيل جبار438084

17بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىزبيدة احمد خورشيد203367

ن غفوري440232 18بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىاسماء امي 

19بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىشفان حسن شكور438158

20بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىسكاال اسو نريمان458642

21بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىزينب رضا احمد498669

22بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىارزو محمد فتاح81213

23بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىصوما خليل ابراهيم437568

24بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىفائزة مسهر شكور207742

25بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىازين فؤاد حميد436402

26بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىميادة احمد عبدهللا439844

سحر سامي حميد81429
27بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننى

28بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىسمية عمر ذياب499984

ن438062  حسي 
29بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىديانا مصطفن

30بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىهاوزين اسماعيل جبار203418

 علي طه81205
ن 31بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىحني 

32بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىديمن احمد خورشيد82988

33بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىاية رمضان مصطفن81306

34بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىحال سعدي محي499948

35بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىايمان مجيد جمعة81245

36بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىزينب حسن شكر368044

37بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىدعاء حسن عزيز203397

38بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىفرميسك عثمان محمد81220

خندة علي فيضاهلل437278
39بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننى

40بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىانتصار محمد محمود499457

41بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىايناس احمد يونس81272

42بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىهند ماهر عواد439867

43بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىشيماء مجيد جاسم203415



ندى علي غيدان81297
44بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننى

45بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىنادية عيس علي498508

46بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىكه ويار طاهر توفيق207618

ن يوسف سيفالدين207698 47بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىياسمي 

ن207915 48بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىارساء طه حسي 

49بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىجاوان عباس عبدالكريم207689

50بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىسيلدا مجيد جمعة83038

51بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىرؤيا عبدالسالم جمعة440250

52بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىروناك محمد احمد436754

53بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىداليا عرفان سليمان203341

54بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىجنار اكو عبدالعزيز203334

55بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىسارة عيس علي499431

56بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىايمان صالح جالل207751

57بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىتارا طارق احمد437580

58بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىبيان عبدالواحد عبدالحميد203423

59بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىايناس دحام علي141210

60بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىزينب داود جالل82763

61بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىشيماء ياس خضي 81407

62بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىسحر عباس فاضل435428

63بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىنهاية سوعان خلف439735

64بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىنورا صباح عباس207794

65بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىندى حسن ابراهيم498644

66بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىوالء سالم خليل498648

67بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىئالر طاهر توفيق440034

68بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىنورجان طالل حميد439832

69بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىنور فرمان نوري438388

ن141387 70بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىجيمن محمد حسي 

71بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىانتصار سوعان خلف439706

72بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىسارة عدنان محمد207670

73بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىشنو رمضان رشيد439763

ن141417 غفران علي حسي 
74بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننى

تريستان نورالدين حمةعلي200585
75دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننى

76دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىتارا فاروق حميد207617

ن رمضان مصطفن81307 77دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىحني 

78دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىرشا محمد صالح207739

79دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىافراح هادي صالح437189

80دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىنجاة ناصح قادر207785

81دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىارساء الياس رستم207745

82دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىسارا كامل جبار472030

83دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىفرح رمضان مصطفن81311

84دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىسارا نظام الدين صابر437863

85دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىيرسى عبدالرحمن كاظم81211

86دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىافان فرهاد محمود437339

87دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىحليمة عياد نافع207683

88دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىنوال محمد صالح439885

89دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىايمن عبداالمي  عبدالواحد508495

90دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىبيكرد نامق كرم81340



ن رسول عبدالعباس81264 91دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىحني 

92دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىشيماء خضن قاسم436979

93دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىدنيا عرفان سلمان203339

94دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىمريم ماهر جاسم558928

95دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىديالن هادي محمد559183

96دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىزيان شاكر طاهر81321

97دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىبردوس محمود مزهر203377

98إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىهاجر ميرس محمديونس439963

99إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىفاطمة ريسان زغي 81411

100إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىايالف محمد كمال471387

101إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىهديل جبار مجيد200601

102إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىايالف دلشاد طيب498466

103إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىمنار محمد محمود499906

104إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىرحمة نوري خلف437159

105إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىشادان صالح محمد203311

106إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىمروة محمد محمود499939

107إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىاقبال عياد نافع200651

108إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىمريم سعدهللا فتح هللا437656

109إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىشادية منصور شكور200613

110إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىشكرية احمد خورشيد82960

111إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىلنجة جليل مجيد508542

112إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىهالة ميرس محمديونس471373

ن اسماعيل498845 113إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىسارة حسي 

114إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىهدى احمد عبد436997

115إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىتانيا عبدالخالق احمد83154

116إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىالنة جليل مجيد559101

117إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىسلم سداد عبدالقادر471518

118إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىسازان سعيد خليل471560

119إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىاسمهان جالل غفور437486

120إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىفاطمة سعد احمد83159

121إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىمروة شاكر محمود471400

122إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىعذراء جاسم كنو559258

123إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىرنا مؤيد عباس81271

ن جوامي 498738 ان محمدامي  ن 124إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىلي 

ن بهاءالدين فتاح499888 125إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىنرمي 

126إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىساية فاخر حسن200635

127إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىوفاء حسن عزيز203399

128إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىفيان اسماعيل جبار472001

اس قادر محسن499474 129إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىنير

130إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىاية نبيل جميل141195

131إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىئافان هادي محمد437008

132إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىتمارا نوري نادر200607

133إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىنورالهدى احمد خورشيد81329

ن498636 134إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىنادية احمد امي 

135إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىالنيا صباح نورالدين436724

136إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىزهراء سامان رفيق440419

137إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىمنن ماهر عواد439803



كيفية علي عبدالرحمن440014
138بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننى

139بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىنرسين حسن احمد207629

140بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىحليمة توفيق شكر435358

ن محمد141405 141بكالوريوس2- القادسية 22382كركوكأننىازهار حسي 

142دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىنوال محمد خضن203420

143دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىرساب قاسم طاهر207921

ى نوري علي435376
144دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىبرسر

145دبلوم2- القادسية 22382كركوكأننىايشن ايوب حكمت498829

146إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىبهار مصطفن اسماعيل438247

ى عبدالرحمن كريم507144 147إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىبرسر

148إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننىبيان حتم محمد200628

كزال علي عبدهللا498834
149إعدادية2- القادسية 22382كركوكأننى

1دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد عبد مطلك509903

2دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالستار نايف محمد507009

3دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكرخميس عطية خضن507733

4دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكرفاروق عيس محمد399020

5دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكرواثق عبدهللا عطية399571

6دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكررعد حمزة عواد509864

7دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكرامي  سلمان عبدهللا515112

8دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكرحمد علي احمد509757

9دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكرهادي محمد محمود299925

10ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرخليل محمود حمد299321

11ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح احمد حماد299887

12ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرمكتوم رشيد احمد508513

13ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرمروان عبدالحميد كوان399017

14ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح حازم حسن401727

15ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرمطاع محمد علي398959

16ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرمقدام نضالدين علي398779

17ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان جاسم محمد509777

18ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرلؤي محمد احمد507169

19ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرزياد خلف محمد300801

20ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح نوري رجب399953

21ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرسعدون احمد جاسم509877

22ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكراياد خلف نجم400613

23ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس عياش محمد506913

24ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرباسم شهاب احمد509761

25ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرضياء محمود نجم317758

26ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عطية خلف299708

27ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرصقر محمد احمد561215

28ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكراحسان علي خلف299355

 دلي401519
ن 29ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرحسام حسي 

30ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرعدي جاسم احمد509794

31ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد خليل ابراهيم299907

32ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد خلف احمد399415

33ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرمروان خلف نجرس300740

 ولي399123
ن 34ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرناظم حسي 

35ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد حازم حسن398427



36ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرعالء مطر صياد317735

ن عليوي561206 37ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالعزيز حسي 

38ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرادريس شعبان حسن299381

39ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرثائر قحطان جاسم299412

ي400436 40ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد رجب ححر

41ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان خلف سليمان316424

42دبلوم عالي2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان شعبان حسن299372

43بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخضن سلمان محمد399609

ن علوان عبدهللا302401 44بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

45بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد حمد جواد508357

ن عبد509823 46بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي حسي 

47بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفيصل نضالدين علي400517

48بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرتركي سلمان حمود509898

49بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرثائر نواف محمد316113

50بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنمر محمد علي400396

51بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسبهان خلف محمد400858

52بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمجبل احمد حماد282301

53بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمادة عزيز عيس508532

54بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي طالل طلب509905

55بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفارس علي عبدهللا300181

56بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرربيع سامي حماد316670

57بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمد علو محمد240648

58بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد عبدهللا احمد509715

59بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا مبارك احمد315746

60بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمزة حسن عواد300459

ن خلف عبدهللا561145 61بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

62بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصدام عيس محمد516212

63بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرساجد عبدهللا جاسم299741

64بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصائب كمال احمد300088

65بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعماد طالل طلب300297

66بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعائد محمد ابراهيم401017

67بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعدون عطية علي509677

68بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان محمود حماد302136

ن عطية محمد507573 69بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

70بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرضياء غرب محمد507550

71بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخلف حمد علي405314

72بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكريارس احمد محمد400776

73بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان خلف عبد506983

74بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد جاسم احمد507490

ي عبدهللا400426 75بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررجب ححر

ن محمد316385 76بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرجليل تحسي 

ن485478 77بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي عبدهللا حسي 

78بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعباس خضن رشان299772

79بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حسن علي509892

80بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرقصي جاسم محمود256523

81بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخلف عطية مخلف509802

82بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفراس عيس جاسم315567



83بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد علي حميد299672

84بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنجاد ابراهيم صالح302221

85بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسهمي حمد خضي 485328

86بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن صالح حمد401654

87بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم عبدهللا حمود302419

88بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكركامل محمد عاصي401878

89بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد علي احمد399106

90بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسالم درويش حميد مدهللا404657

ن ابراهيم509591 91بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنضت حسي 

92بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس عمران جاسم401735

93بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي خلف سالمة398609

94بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسلطان احمد علي507459

95بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد محمد جاسم300777

96بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمزهر محمد ابراهيم316355

97بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا جاسم محمد509800

98بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرضياء ظاهر شومل401484

99بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفيصل حسن عطية400484

ن محمد399358 100بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرطارق حسي 

101بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرباسم محمد احمد398801

102بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد مطر صياد302387

 علي299694
103بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالغفار خضن

104بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد صالح علي561192

105بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررائد عكلة محمد506904

 علي حسون300276
ن 106بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

107بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصباح نوري محمود398630

108بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرقصي محمد احمد398993

109بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكريارس نواف محمد320035

110بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح احمد حمدون399922

111بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن محمود جاسم401430

112بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي داود سلمان399425

113بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرجمعة حومد حمد317815

114بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحامد تركي احمد210229

115بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد بردي خلف509886

116بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس محمود حمد509851

117بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرهيثم احمد يعقوب315990

118بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررعد سامي حماد507115

119بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرثامر خلف عبدهللا401684

120بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعماد عواد محمد399098

121بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرشاكر علي عبدهللا507498

122بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعادل دهش عبدهللا315788

123بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حميد محيميد302256

ن401115 124بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعمار عبد حسي 

125بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا احمد عبدهللا509841

126بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد احمود عبدهللا463718

127بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرامجد اسود محمد300341

128بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنمر نايف ابراهيم559135

129بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد صالح محمد317503



130بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرجبار ابراهيم صالح315760

131بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكريارس قحطان جاسم300540

132بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي وكاع علي317746

133بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا نايف محمد247698

134بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرماهر دهش عبدهللا315794

135بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس محمود احمد316283

136بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكروعد محمد عبدهللا507030

137بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرموس عمران جاسم400845

138بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالوهاب خيار حمادي317613

139بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمدان نايف محمد317232

140بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرقحطان حسن صعب509786

141بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد عبد محمدعبد491938

142بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسالم عبدهللا محمد300067

143بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكركريم عثمان علي532825

144بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد مظهور حبيب399505

145بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكريارس عبد نجم296543

146بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرزاق عطية حمد398792

147بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفراس احمد نجرس507628

148بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكريارس عبدهللا صالح315569

ن302394 149بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخنجر عبدهللا حسي 

150بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمزة نايف ابراهيم559137

151بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرهاشم خضن خلف399579

ن سعيد خضن299676 152بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

153بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكروليد خلف احمد399438

154بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا خليل ابراهيم299892

155بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد جاسم محمد317770

ن محمد احمد399243 156بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرتحسي 

ن محمد299292 157بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراركان تحسي 

158بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرجاسم خلف عمر316486

ن علوان302444 159بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد حسي 

160بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد ابراهيم احمد302428

161بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا حازم حسن398465

162بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عبدهللا محمد398712

163بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرزياد خلف علي259961

164بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحماد حازم حسن507622

165بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حمد احمد509902

166بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرواقد احمد محمد398987

167بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا خضن رشان507655

168بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح خلف احمد316214

169بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد علي حسن508265

170بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر موفق محمود509779

171بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمروان احمد عيدان399655

172بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمثنن حازم حسن398451

173بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمروان ابراهيم محمود402000

174بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررامي عبدهللا فاضل398813

175بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمسي  سلمان محمد315906

176بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررواد محمود خلف400626



177بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكروعد عبدهللا محمد509732

ن316405 178بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد علي حسي 

179بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرلويس ابراهيم حميد399249

180بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا عبد حسن145865

ن محمود316368 181بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم حسي 

182بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرضياء محمد خليفة300748

183بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان حمود عيس302080

184بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرامي  احمد علي398570

185بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد علي خلف401275

186بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمثنن سعد عبد316313

ن401053 187بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي عبد حسي 

188بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخلف محمود خلف509857

189بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرغازي احمد عبدهللا300328

190بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد صباح احمد299446

191بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد عثمان داود388636

192بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا حسن علي509888

ي402028 193بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخليل رجب ححر

 علي507451
ن 194بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعالء حسي 

ن399490 195بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحكيم فرحان حسي 

196بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحميد ابراهيم حميد399252

197بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكريونس عبود خلف315804

198بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عطية حمد370748

199بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسيب صباح شعي 507122

200بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرغسان خلف نجرس399460

201بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي حسن عبدهللا299863

202بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعادل خلف عبد398876

ن507071 203بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرجاسم محمد حسي 

ن398819 204بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرشويش علي حسي 

205بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمصطفن صالح عطية401889

206بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكركمال محمد عبدهللا317451

207بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررائد محسن ابراهيم400557

208بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعارف نايف خليل508376

209بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرباسم محمد محمود260087

210بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عبدهللا طالل400604

211بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمثنن احمد حسن400783

212بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكروسام محمد فرحان302366

213بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسفيان صالحالدين حسن400300

214بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عبدهللا حسن401350

215بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عبد محمد316103

216بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد علي احمد509751

217بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرغزوان خليل ابراهيم316362

218بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عبدهللا علي299782

219بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرجمال نمر محمد399144

ن حسن400105 220بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  حسي 

221بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمود عليوي عبدهللا315659

222بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد نعمان عبدهللا507596

223بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمهند سعد عبد299406



ي احمد398946 224بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكربسام ناجر

225دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرصباح جاسم خلف299346

226دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرفرج احمد حماد400501

227دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد محمود حماد315765

228دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرطارق احمد اسود508433

229دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكررباح سعيد محمود317889

 محمد علي508498
ن 230دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرتحسي 

ن محمد ابراهيم508426 231دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

232دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرطه ابراهيم احمد398872

233دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عبدهللا محمد508483

234دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكريارس محمد جاسم400666

235دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرنزار احمد صالح398537

236دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حمد نفيش299553

ن400763 237دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا علي حسي 

ن398686 238دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكربهجت عيس حسي 

239دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرسلمان محمود عبد509848

240دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعامر ابراهيم مجيد317474

241دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرقحطان عدنان حسن401755

ن282986 242دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس موس حسي 

243دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعطية حمد احمد510098

244دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  قحطان جاسم316379

245دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرخلف محمود حماد282748

246دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرشامل عيس عبدهللا509687

247دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن علي حسن315730

248دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرصباح احمد صعب401036

249دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر لطيف خضن506922

250دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرباسم نعمة محمد299437

251دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمود عبدهللا محمد507110

252دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرنزار محمود محمد399533

253دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد مبارك احمد404709

ن احمد302375 254دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح حسي 

255دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرفرهود عبدهللا خليل400374

256دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرثامر ابراهيم مجيد317859

257دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرسالم خضن صياد300697

258دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد فرحان بكر201447

259دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي جاسم محمد302345

260دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعباس خضن محمود400199

261دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرتركي حميد حسن506946

262دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرممدوح محمد جاسم508023

ن صعب300238 263دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرسامي حسي 

264دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي حماد عبدهللا400529

265دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرربيع علو محمد148285

266دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  خلف خزعل399393

267دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد نوري جاسم302265

ن محمد حمد401785 268دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرياسي 

269دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرجاسم محمد احمد398797

270دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحمد سليمان عبدخضن507635



ن محمد398358 271دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان حسي 

272دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد محمود خلف400642

ن400493 273دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعامر علي حسي 

ن عطية299293 274دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرصدام حسي 

275دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالسالم احمد يوسف299396

276دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرغيث احمد يعقوب506925

277دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرسالم عبدهللا صالح300719

278دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمود عيس جاسم401693

279دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكردودح قحطان جاسم295529

280دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرليث احمد علي399538

281دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  عبدهللا حوري400974

282دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرهاشم محمد محمود299920

ن حسن400122 283دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرليث حسي 

ن398351 284دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراسماعيل قحطان حسي 

285دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد رمضان محمد405104

286دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح خضن صياد302319

287دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم علي محمد507712

288دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمود نجم299881

289دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالغفور موس خلف317787

290دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد احمد حاجم282031

291دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد نجم عبدهللا316565

 علي299428
292دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالستار خضن

293دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعمار مشعان احمد317422

294دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحسام طه احمد399469

295دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد حمد خضن399138

296دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم موس نفيش315992

297دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد حسن صالح401384

298دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرفيصل نوري محمد399116

299دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرنهاد خليل ابراهيم300654

300دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمود عواد398390

301إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرخلف عطية خلف475791

302إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمؤيد محمد شكور475643

303إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرقسام محمود حماد508099

304إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمزهر خلف سالمة509695

305إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرصدام جاسم محمد282757

306إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرزاق نايف سلطان401744

307إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرثامر دهش عبدهللا293523

308إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف محمد حسن317912

309إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرانور عمار خليل316161

310إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرغسان محمود احمد400088

311إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد جاسم سلمان302096

ن509863 312إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسعدي صالح حسي 

313إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد ذياب ظاهر515199

314إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد جودي صالح509699

315إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمهند جمال خلف299326

316إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم احمد نصيف508169

 علي299688
ن 317إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي حسي 



1ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمود نصيف399376

2ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرمهند محمد محمود316152

3ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرمصطفن خلف علي400317

4ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرخلف احمد حماد299766

5ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرماجد محمد محمود475800

ن احمد299954 6ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم حسي 

7ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرماهر علي مطر146028

ن507478 8ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرحمد جاعد حسي 

ن احمد509860 9بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد حسي 

10بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس محمد عيس400881

11بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمود طرب نجرس316240

12بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد نمر حمد398864

13بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكروسام وكاع علي398589

14بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا محمد حسن317538

15بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرباسم محمود عبدهللا509722

16بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررسمد سعد عبد316338

هللا احمد282949 ن خي  17بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

18بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررافع خضن احمد509873

19بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعالء محمد علو317460

20بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرهيثم احمد خلف299476

21بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمد علي حسن302390

22بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حسن خلف299717

ن شاكر موفق400275 23بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

ن282166 24بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا نعمة حسي 

25بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرهيثم محمود عطية315957

26بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد مصطفن احمد299846

ي نجم عبدهللا316557
ن
27بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرقذاف

28بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا خليل عبدهللا315972

29بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكربالل محمد حمد400341

ي احمد405083 30بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد ناجر

31بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم عبدهللا عزيز300029

32بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد علي عبدهللا299929

33بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عيس اسود299999

34بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررائد محمود خلف400294

35بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررشاد ابراهيم عبدهللا260434

ن محمود317258 36بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكركريم حسي 

ن316292 37بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحازم طالب حسي 

38بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عواد عبد259826

ن398840 39بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرممدوح علي حسي 

40بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالملك محمد اسكندر507063

41بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا علي خلف399918

42بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمعد سامي حماد404791

43بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعثمان علي خلف401968

44بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرضياء محمد علو317640

45بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم جمال محمد401295

46بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد موس نفيش300282

47بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان نعمة علي317701



48بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمؤيد حميد فهد300811

49بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرميعاد عبدالنور سلطان299393

 علي محمود317802
ن 50بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

51بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفيصل محمد جاسم302300

52بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمروان اسكندر حمود317527

53بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد رشيد احمد400539

54بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد جاسم محمد390254

55بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعدون عبدهللا جاسم561152

56بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عدنان محمود508144

57بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصادق علي دهرب399548

58بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد طه عبد299341

59بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرامي  علي صالح302358

60بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصادق خليل احمد399526

61بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفيصل محمد احمد509821

ن400894 62بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي خلف حسي 

63بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرجرناس الشيخ شاكر محمود509819

64بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررعد صالح عبد399950

65بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرضياء عدنان محمود316087

66بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد طه عبد302121

67بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمد ابراهيم حميد398407

68بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررياض احمد طلب400337

69بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد احمد محمد398998

70بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفائز خطاب عبدهللا316100

71بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراسعد ابراهيم محمود302166

72بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكروليد تركي احمد147978

73بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن احمد صالح401809

74بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي ابراهيم خضن315687

75بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر عباس ابراهيم403814

76بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان عبدهللا محمد316188

77بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد حمد ابراهيم507526

78بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمد عطية علي316400

79بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرطه عواد عبد299312

80بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحميد هالل محمد300076

81بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعماد نمر محمد399159

82بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد نجم عبدهللا296730

83بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم محمد محمود316195

84بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عبد خلف508049

85بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررشيد خميس ابراهيم400261

86بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالجبار عبدالقادر علي509870

87بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبد ابراهيم عبد299977

88بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد ابراهيم خلف400789

ي496660
 
89بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكروائل اسماعيل رزوف

90بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالقادر خالد صابر317720

91بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد فاضل سبع507971

92بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس خلف عيس293977

93بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفرحان احمد خلف315572

94بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنهاد سالم عبدهللا509739



95بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  تركي سلمان506996

96بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسالم خضن سالم399495

ن محمد مصطفن398834 97بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

98بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرهيثم احمد خليفة315965

99بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكريارس مشعان احمد299400

100بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحازم علي عبدهللا317985

101بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنافع سليمان عبد302100

102بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا احمد محمد398855

103بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراياد طالب احمد302310

104بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حسن محمد315717

105بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي نعمة جادهللا316244

106بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرميثاق طالب احمد399617

107بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرقتيبة كمال خلف299423

108بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبد محمد عبدهللا507607

109بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف الدين كامل محمد485315

110بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعالء محمد مزهر399637

111بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد سعد عبد316308

112بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخميس عبدهللا حمد398518

113بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنجيب محمد دودح401004

114بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمهند حميد فهد300318

ن محمد عيس398545 115بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

116بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد مهدي محمود315778

117بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد خلف محمود316063

118بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعواد خلف محمد400867

119بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرليث محمد حمد281825

120بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن محسن ابراهيم400542

121بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعادل علي احمد281931

122بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي محمد علي507624

123بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  عامر عبدهللا316119

124بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفراس محمد حمد300049

125بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرانمار عبد ابراهيم316082

126بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخلف احمد خليل401701

127بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرانمار فاضل علي316277

128بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرساري عدنان جاسم299724

129بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكروليد سعيد خضن299684

130بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد اسماعيل حميد315658

131بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرراغب مهدي عويد398440

132بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد مهدي حديد509854

133بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد احمد رشيد299959

134بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرليث ابراهيم احمد507668

135بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم محمد سالم508403

136بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرباسم علي عبدهللا317970

137بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرماهر موس رشيد299867

138بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكردحام محمد جمعة299714

139بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكركاظم حسن عواد300436

140بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرميثاق عبدهللا خليل302277

ي402011 141بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي رجب ححر



 علي405038
ن 142بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصدام حسي 

143بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد علي خلف260611

144بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسام علي محمد399628

145بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعامر محمود حسن398435

ي299985
146بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمازن محمد مهنن

147بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعماد سامي حماد508451

ن صياد299482 148بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد حسي 

149بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررامي دليمي عويد399368

150بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبد ابراهيم خلف315950

151بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخليل جاسم محمد316372

152بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمجول عويد رحيم315800

ن400255 153بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد علي حسي 

154بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد موس نفيش300288

155بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفالح خلف احمد399445

ن عبدالباسط محمد300843 156بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

ن محمد317237 157بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعدون حسي 

158بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنارص حسن موس507702

159بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم حمد ابراهيم507530

160بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرقصي صدام محمود405363

161بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد ابراهيم احمد297484

162بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمروان عيس مطر300200

163بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد سعد عبد282491

164بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنزار احمد ابراهيم295397

165بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف الدين محمد عطية299528

ن شدة509764 166بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراياد حسي 

167بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حسن عبد399882

ن سمي 509882 168بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حسي 

169بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد اياد احمد509799

170بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررعد حمود حسن509775

171بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرنهاد نجم حسن485146

172بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحازم عطاهلل جمعة302245

173بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حازم حسن398417

174بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمصعب حمد ابراهيم316267

175بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعدون جابر محمد315829

176بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراركان جاسم محمد399833

177بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حمد خلف509684

178بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررياض علي صالح400509

179بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمنذر ابراهيم علي561196

180بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد نايف محمد515287

181بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراكرم احمد حاجم317898

182بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمرتصن محمد عبدهللا404587

183بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرادهام حمود عيس317293

184بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرقيض محمد احمد300730

185بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفالح احمد حميد401671

186بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي احمد محمد317269

187بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكروليد ابراهيم حميد401796

188بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي محمد علي400207



 علي302283
189بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكربراف حارصن

190بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكركامل احمد عبدهللا300463

 علي عبدهللا317037
ن 191بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

192بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد جابر محمد316181

193بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكربرهان عكلة محمد282520

194بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حمد علوان317843

ن485481 195بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم عبدهللا حسي 

196بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  غانم صالح302228

197بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعايد محمد عبدهللا300702

198بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان محمود خضن300225

199بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عبدهللا علي299309

200بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكررافع محسن ابراهيم400595

ن صالح404755 201بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالكريم ياسي 

202بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  احمد علي509839

ن احمد302413 203بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرضياء حسي 

204بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرزياد طارق احمد515254

205بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرزاق خلف شنيار400347

206بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمروان نعمة علي302157

207بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراوس محمد موس282767

208بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمؤيد جمعة عبدهللا315700

209بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالمنعم مزاحم احمد316222

210بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعماد فالح حسن316597

211بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد فتحي علي509711

212بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عطية مهدي315676

213بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرماهر محمود صبحي561201

214بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد علي بشو507777

215بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالسالم احمد صالح399936

216بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد خليل ابراهيم400799

217بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمامون صباح احمد299451

218بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسام عبدهللا محمد508326

219بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصباح ظاهر شومل299736

220بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخميس جاسم محمد399622

221بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد فاضل سلمان399008

222بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا نعمة احمد299316

223بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمد طالل507049

224بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عبدهللا احمد315941

225بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرزاق احمد صعب299789

 علي302286
226بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد حارصن

 علي507405
ن 227بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم حسي 

228بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عواد عبد299913

229بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد سوري محمد316285

230بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسلمان خضن سليم260215

231بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعالء عطية خلف300563

232بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمني  خضن خلف315920

233بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسالم خلف جاسم297242

234بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحسان علي رجب370100

235بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالسالم حمد خضي 400388



236بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا محمد حمد300004

237بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرغزوان احمد خلف315578

238بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد صالح محمدعلي401833

239بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسالم خالد نجم300709

240بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا خطاب عبدهللا316092

241بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرساهر ابراهيم مجيد317074

242بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمد عجل محمد316520

243بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخليج عجمي عويد399282

244بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكربرهان عدنان جاسم297375

245بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي محمد حماو509784

ن عبدهللا146621 246بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي حسي 

ن محمد283114 247بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي حسي 

248بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسام اسماعيل حميد317399

ن محمود300311 249بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرجير حسي 

250بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عطية خلف300678

ن507559 251بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصباح غالب حسي 

ن299525 252بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي محمد حسي 

ن507520 ن احمد حسي  253بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

254بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرميثاق عطية خلف299933

255بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر احمد عبدهللا302294

256بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد سلمان داود507003

257بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد جاسم محمد509669

ن509813 258بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرقيس عبد حسي 

ن506931 259بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمزة عطية حسي 

260بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عباس ابراهيم398507

ن عثمان317463 261بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرحمن ياسي 

262بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد علي حمد398830

263بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمثال فرهود صعب388538

264بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصابر علي عبدهللا506941

265بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرثامر عطاهللا جمعة321239

266بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرفتحاهلل اسعد حمد315669

267بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف عدنان جاسم299730

268بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد رشيد صالح316125

269بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالباسط احمد عيس398396

270بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حسن عليوي400658

271بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد جاسم عبد508569

272بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمنذر عالءالدين حمد400825

273بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرسمي  عبدالفتاح محمد300148

274بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم خيار حمادي509853

275دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد احسان حمد400526

276دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم محمد علي561126

ن506971 277دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن صالح حسي 

278دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا ادريس جاسم282676

279دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعدي عبدهللا محمد299417

280دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرفالح احمد محمد300021

281دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعباس محمد عبدهللا319399

282دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرادهام عبدهللا جاسم299495



283دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمازن ابراهيم حمد302269

284دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعبد مرعي حسن405107

ن300839 285دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح حسن حسي 

286دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكررعد عبدهللا رمضان319915

287دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرباسم خلف خزعل399086

288دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرصعب حسن خلف316714

289دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح احمد صالح399943

290دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد علي خلف399894

291دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي محمود نجم299559

292دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد يوسف احمد508546

293دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمبارك عبدهللا مبارك315739

294دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرزياد محمود احمد316249

295دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراسماعيل جاسم محمد509900

ن محمد317281 296دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكروطبان حسي 

297دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرغاندي احمد صابر299464

298دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرفالح حسن صعب509817

299دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراسامة جاسم محمد509866

300دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراوس احمد علي317552

301دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد محمود نجم317779

302دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد احمد مطر300205

303دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد حمد احمد509680

304دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرفالح خضن صياد302340

ن399887 305دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكراياد خلف حسي 

ن مشوح509828 306دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرفراس تحسي 

307دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا حمد علي398759

308دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرفتاح خليل صياد404605

 علي مطر299347
ن 309دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرتحسي 

310دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد نعمة حمد299721

311دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرقصي محمد مهنا256090

312دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي محمد داود282232

313دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحمود جاسم عبد508718

314إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عبدالستار سالم300450

315إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريوسف حسن عبد281964

ن316231 316إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي نعمة حسي 

317إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالكريم حازم حسن398479

318إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحسان مزهر علي296930

319إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعماد شعبان حسن297482

320إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرنمي  عبدالفتاح محمد281714

321إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد محمود علي293796

ن احمد507962 322إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي حسي 

323إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرجهاد فاضل خضن297746

324إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي عبدهللا احمد282193

325إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرهيثم عطية خلف295468

326إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريوسف عزالدين شومل316550

ن316870 327إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا حميد حسي 

ن508299 328إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرحمن سالم حسي 

329إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي محمد حسن317932



330إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمثنن طه مرزوك507017

331إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر علي عبدهللا317387

 علي508257
ن 332إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكروسام حسي 

333إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمود عبدهللا محمد509844

ن317277 334إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكروليد خالد حسي 

335إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي عيس رشيد297963

336إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم حسن حمد300694

337إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرزاق محمد عطية295843

ن400768 338إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرفندي طالب حسي 

ن281733 339إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد علي حسي 

340إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد خليل ابراهيم509693

ن400353 341إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرطارق علي حسي 

342إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسام خضن مطر404003

343إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالستار حازم حسن508282

344إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبد خضن عبدهللا404940

345إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرموس محمد خليفة300833

346إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعرفان نايف خليل507642

ن401748 347إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرانور طالب حسي 

348إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرهشام سبهان خلف508310

349إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حميد محمد515233

350إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرحمن محمد عيس561297

351إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرموفق خزعل خلف299432

352إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرفاروق ابراهيم احمد300685

353إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراسماعيل خليل احمد282802

354إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالقادر احمد عبدهللا398785

355إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان احمد جاسم475764

356إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريوسف سمي  علي315724

357إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمد محمود297760

358إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرحمن جاسم محمد404476

359إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالقادر خالد عبد299500

ن293651 360إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمود خضن حسي 

ن حمد282555 361إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراياد حسي 

362إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسلوان مزهر حمد315651

363إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عبود محمد509884

ن404188 364إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد احمد حسي 

365إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  محمود صبحي282248

366إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعايد احمد صالح404029

ن281674  علي حسي 
ن 367إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

368إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن جاسم محمد210148

369إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي احمد عطية283051

370إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرايهاب محمد عويد315865

371إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحمزة حازم خلف297649

372إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي احمد عبدهللا509811

373إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرايوب ابراهيم عبدهللا508349

374إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف الدين مهند محمود507587

375إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعالء اسماعيل عاشور479788

ن293755 376إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريوسف خضن حسي 



377إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرحمن حسن احمد299755

ن507966 378إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر عبدهللا حسي 

379إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرجمال عبدهللا احمد315931

380إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمنذر محمد صالح295575

381إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عمر خطاب282722

382إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراثي  لطيف جاسم510088

383إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرصباح احمد حماد295745

384إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرصدام احمد محمود296457

385إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر علي داود399401

386إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرفيصل محمد عبدهللا317875

387إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرراسم محمد احمد404919

388إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر عبدهللا عمر316439

389إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرهيثم خميس خلف401265

390إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا جاسم محمود299854

391إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرثامر عواد حنو296816

392إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرايمن محمود عطية282526

ن احمد عطية282900 393إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

394إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا علي عبدهللا302350

395إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمني  علي صالح400678

396إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرصائب ابراهيم صالح508016

397إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالسالم حسن عواد509887

398إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حمود جادهللا508318

399إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكربهاء ظاهر شومل283162

400إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمصطفن طرب نجرس282177

401إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن صالح محمود295790

402إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد خلف عيس300040

403إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكردحام ابراهيم حميد405043

404إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي حسن خلف297813

405إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عساف خلف354003

406إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرساجر محمد حماد318812

407إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرجمال عطاهللا علي401470

408إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم عبدالواحد خليل404911

409إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد صالح خضن281795

410إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرزيد خلف علي400419

411إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمار مجيد نجم282042

412إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي صالح خضن281809

413إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمروان سالم درويش399829

414إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمود احمد صالح404724

415إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرطارق عواد حماو509791

416إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحيدر احمد خلف317252

417إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحسن علي صالح404222

ن مدلول507887 418إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن ياسي 

419إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد صباح علو297280

420إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكررياض نايف ابراهيم559134

421إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد حميد محمد404419

422إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عزالدين شومل282690

ن404680 423إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد طارق حسي 



424إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعماد ابراهيم حميد509696

425إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عجاج محمد509769

ن315986 426إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد نعمة حسي 

ن283210 427إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر مجيد حسي 

428إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريوسف خلف محمود282641

429إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عبدهللا حمود317245

430إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد مشعل مظهور300207

431إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرميرس ابراهيم عبدهللا319467

432إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عائد محمد400575

433إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرادريس محمود عبدهللا509725

434إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبداللطيف نصيف جاسم508079

435إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرفؤاد ابراهيم حميد509691

436إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرايوب ماهر وايل404753

437إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم حسن خلف509736

438إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي خليل احمد507151

439إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد احمد خلف507041

440إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد ظاهر شومل282742

ن316332 441إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد خلف ياسي 

442إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمد جاسم561371

443إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرهيثم سلمان محمد399601

444إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم محمود علي293813

445إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عيس رشيد299872

446إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر صالح محمد405023

447إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالحكيم عامر نمر405118

448إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرفارس احمد عواد403770

449إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريونس خميس خلف401193

ي احمد398936 450إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسام ناجر

ن403857 451إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرقحطان عدنان حسي 

ن عبدهللا283222 452إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرنجم حسي 

453إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد فالح حسن509846

454إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريارس حامد احمد509858

455إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريونس علي خلف398637

456إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريوسف هاشم جمعة211030

ن281724 457إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد علي حسي 

ن283201 458إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرادريس مجيد حسي 

459إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر عبدالستار حسن316204

460إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد احمد محمد281996

461إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرغسان خلف صالح399203

462إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراسامة عبدالحكيم جمه404941

463إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرخالد كمال احمد300216

464إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرجاسم محمد خلف282362

ن عبدهللا محمد475775 465إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

466إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالعظيم احمد خلف400219

467إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر سامي عطية507090

468إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرقحطان اسماعيل محمد316389

469إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراسعد يونس فاضل281972

470إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عبدهللا علوان281955



471إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عيس علي317592

472إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرشاكر محمود محمد507132

473إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد هاشم محمد404073

ن316410 474إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكريارس علي حسي 

475إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرداود محمد عبدهللا296565

ن404027 476إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرنشوان محمد حسي 

477إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد جاسم محمد260508

478إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا سعد ابراهيم404083

479إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمد حمد399643

480إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا حمد نجم316512

481إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكروائل عبدهللا محراث403959

482إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر صالح محمود283151

483إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرغيث خلف زيدان404649

484إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمازن خلف صالح399216

485إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف الدين علي عبدهللا317518

ن صالح محمد317491 486إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

487إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسعيد ماهر شهاب300522

488إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالوهاب جمال علي509859

489إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسعيد مجبل احمد509743

ن عبد404509 490إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرضياء حسي 

491إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد علي داود400534

492إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمروان محمد جاسم404613

493إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد سليمان داود508164

494إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالنارص محمد عطية283016

ن محمود405160 495إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حسي 

496إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم عبد صالح281940

497إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا موس نفيش283074

ن سعد508043 498إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرغيث حسي 

499إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد توفيق ابراهيم401604

500إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرحمن سعد ابراهيم404061

501إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكروكاع عبد محمد299304

502إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرجارهللا احمد خلف300135

503إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمد نجم296618

504إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عبدهللا دلي509890

505إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعكاب محمود عبدهللا295555

506إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمظفر عالءالدين حمد404844

507إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عواد حماو509793

508إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن ابراهيم نارص281704

509إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحسان هزاع حسن485190

510إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابوبكر ابراهيم مشوي    ح405187

ن293927 511إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد علي حسي 

512إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد خضن صالح282859

513إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد فالح حسن299439

514إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكربارق تركي حميد299948

515إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمؤمن عبدهللا جاسم508066

516إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكررافد وطبان محمد302421

ي موس293620 517إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالسالم حضي 



518إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي محمد علي295358

519إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسلمان خليل عبدهللا282478

520إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرجاسم محمد صالح475783

521إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراوس برهان محمود282973

522إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عساف خلف398369

523إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد ابراهيم احمد281947

 علي507175
ن 524إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد حسي 

525إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد خلف محمد293784

526إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرايوب محمود حرير399267

527إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عبود محمد282018

528إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالسالم سبهان خلف403498

ق مهدي عويد403874 529إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكربي 

530إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمهند علي احمد283191

531إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكررباح فرج احمد404167

532إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمار عادل خلف398927

533إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرايمن تركي عواد315683

ن خليل صياد404983 534إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

535إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمصطفن عواد محمد508135

536إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرذياب مجبل طه283235

537إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حميد محمد404385

ن293717 538إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعادل خضن حسي 

539إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكررجب فرج صالح508110

540إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد جاسم محمد316891

541إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد رمضان عطية507580

542إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعدنان علي حديد282126

543إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرطارق نعمة محمد404094

ن509674 544إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكركامل محمد حسي 

ن شدة508244 545إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعالء حسي 

546إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد جاسم محمد299388

ن شاكر محمود507077 547إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمعي 

548إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن علي جاسم282374

549إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح عبد سلمان295817

550إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكربهجت علي حمد399221

551إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد ادريس جاسم282822

552إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا حسن حمد293561

553إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف عطية صالح316420

554إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعكرمة غسان حسن508202

555إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد زيدان علي299548

556إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا احمد عبدهللا404138

557إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمصعب محمود مرير399274

558إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا صالح صبحي282260

559إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراياد محمد عمر507754

560إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرهاشم ابراهيم احمد297575

561إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمزاحم محمد خليل506907

ن عطاهللا صالح508381 562إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

563إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرنزار احمد محمود403945

564إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمد سالم508394



565إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم عامر ابراهيم315648

566إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد علي خلف399288

567إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف سعد محمد399150

568إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر خلف عطية317510

569إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد ساجد صابر399029

570إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسامي غسان حمد302111

571إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرادهام علي مجول140683

572إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسليمان صالح احمد295676

573إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكررضوان حمد علو559157

574إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرحيم جمعة عبدهللا294083

575إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد خزعل مخلف507101

576إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا مجيد نجم299763

577إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسفيان عدنان خلف507055

ن404673 578إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرجاسم نارص حسي 

579إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد احسان حمد404415

580إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي محمود يعقوب296802

581إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرقحطان اسماعيل حمادي315645

582إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد علي احمد315754

ن404451 583إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد خالد حسي 

584إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرموس علي حديد282588

585إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي لطيف علي300303

586إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس احمد عليوي316199

ن507594 587إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد علي حسي 

ن نعمة جادهللا297754 588إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسي 

589إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرنزار علي عبدهللا299745

590إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرصباح عدنان محمود282915

ن قحطان جاسم282846 591إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمعي 

592إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالعزيز عماد حمدون508056

ن احمد400983 593إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد حسي 

594إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم عجاج محمد508368

595إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعماد احمد محمد404550

596إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمصطفن صالح الدين حسن282597

597إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرايمن مجبل احمد300492

598إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرغازي احمد صابر299441

ن404212 599إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعماد عبد حسي 

600إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعادل دهام محمود508004

601إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمهند عبد محمد509881

602إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرفراس سعدي داود509773

603إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد عبدالستار سالم300471

604إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالسالم خليل احمد507143

605إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحميد تركي حميد404515

606إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف احمد علي317564

607إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرصالح عبد صالح282961

608إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرموس صدام محمود282398

609إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد سعيد احمد404171

610إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراسامة مجبل احمد282284

611إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد ستار حسن508184



612إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراصيل حسن عبد299939

613إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد احمد محمود404530

614إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم507861

615إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا محمد يونس297361

616إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرقبيس نمر محمد401327

617إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسام حمود عيس296476

618إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرثامر عبدهللا مطرود282210

619إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراسامة عامر نمر403988

620إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد محمد علي299460

621إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسعد حكيم سعد509652

622إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد مشعل مظهور300255

ن399364 623إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد طارق حسي 

624إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد عيس خلف297685

625إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد مكي حمود300082

626إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد رمضان محمد399080

627إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرسيف عرب كردي316146

628إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمود عيس موس299857

629إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي خطاب عبدهللا282656

ق محمود احمد316265 630إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكربي 

631إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكروطبان خلف نجرس403979

632إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا فاروق عيس398557

633إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرداود سليمان محمدعلي403927

ن508335 634إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس سعدهللا ياسي 

635إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرنزهان عواد يوسف508152

636إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد خلف ابراهيم282340

637إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرخضن صالح خضن281779

638إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرتوفيق علي خضي 401843

ن315892 639إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحمود فرحان حسي 

640إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرحمن عبدالقادر جهاد485428

641إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعمر عساف خلف393770

642إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد عبد محمد316824

643إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمهند سليمان داود400269

644إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرراسم محمد خليل400382

ن عبدهللا282391 645إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرضياء حسي 

646دكتوراه2- الحويجة 32383كركوكذكرخليل ابراهيم عبدهللا509729

647ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكذكرجاسم عبد علي316133

648بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرخليل حسن عواد508631

649بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرصباح محمد عبدهللا401340

650بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدهللا عمر حبيب316433

651بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد خلف حمد300170

652بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرغسان حمد ابراهيم315824

653بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكذكرحمد خلف محمد475812

654دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحاتم عاشور حمد398806

655دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي عبد حبيب282507

656دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحميد محمد دودح400928

657دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرصباح ابراهيم محيميد300163

658دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرامي  احمد حسن509879



659دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحميد فهد يوسف300818

660دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرسلمان محمود عبد300754

661دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن عبدهللا علي509876

662دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكروليد احمد اسود299943

663دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد جارهللا اسكندر300549

664دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي خلف محمود316077

665دبلوم2- الحويجة 32383كركوكذكرحميد رسهيد عبد509894

666إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعيس علي سلمان317601

667إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرحسن عمر حسن315877

668إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكراحمد جاسم محمد315710

669إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرزياد خلف علي293875

670إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرستار حسن صعب508210

671إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرناظر ابراهيم صالح296897

672إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمطر محمد طلب259880

673إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرمحمد محمود محمد405239

674إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرشاكر عمر خطاب507033

675إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعبدالرزاق سالم صالح282097

676إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرعلي عكلة صالح299770

677إعدادية2- الحويجة 32383كركوكذكرخلف عواد خلف508158

1ماجستي 2- الحويجة 32383كركوكأننىنجالء عبدالحمزة عزيز507921

 علي507885
ن 2بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىاقبال حسي 

3بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىزهراء عيس علي405005

4بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىغسان صياد محمود400961

5بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىاحالم عبدهللا جاسم401558

6دبلوم2- الحويجة 32383كركوكأننىزهية خلف عبدهللا400310

عهود علي عبدهللا507812
7دبلوم2- الحويجة 32383كركوكأننى

8دبلوم2- الحويجة 32383كركوكأننىنور عمار خليل485933

9دبلوم2- الحويجة 32383كركوكأننىدنيا حاتم احمد399051

10إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىورود محمد حسن398580

11إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىايمان عطية احمد507960

12إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىارساء محمود نجم463732

وز نايف محمد316174 13إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىبي 

1بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىامل حسن محمود316010

ن سلمان401530 2بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىامال حسي 

3بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىنور عبدهللا علي299780

رساب محمود علي315768
4بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننى

ي احمد507825 5بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىغيداء ناجر

ن سعد509849 6بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىجنان حسي 

7بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىاالء عطية خلف300670

هند علي نجم400479
8بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننى

ي حامد احمد509856
9بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىامانن

وعد نجم علي398600
10بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننى

11بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىلقاء رعد محمد401551

12بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىانغام ابراهيم عبد299965

هديل علي نجم400464
13بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننى

14بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىجنان احمد محمد404773

رحاب علي محمد297878
15بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننى



16بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىتمارصن قتيبة محمود316406

17بكالوريوس2- الحويجة 32383كركوكأننىخولة حسن محمود316003

18دبلوم2- الحويجة 32383كركوكأننىايمان حكيم سعد507997

19دبلوم2- الحويجة 32383كركوكأننىجيالن عبد محمد299503

20إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىجنة ابراهيم عطية260152

21إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىارساء علي احمد256561

22إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىانتصار عطية محمد281759

23إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىساجدة محمود عبد300790

مريم علي خليل315848
24إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننى

25إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىسهام ابراهيم محمود317647

26إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىخديجة جمعة كردي509834

27إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىسناء نعمة حمد282135

28إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىانس محمد موس300114

29إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىرغد جاسم محمد404859

ميامي ابراهيم محمود317989
30إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننى

31إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىجيهان نعمة جادهللا507903

32إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىحنان احمد محمد404882

33إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىاروى فرج احمد430957

34إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىملكة محمد خلف297308

ن283005 35إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىميقات جميل حسي 

36إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىفاطمة حمد عزيز297210

37إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىنورس خلف محمود297345

ن315996 38إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىفاطمة نعمة حسي 

39إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىايمان عيس مطرود317660

ن فرحان299329 40إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىوفاء حسي 

41إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىمناهل قتيبة محمود297298

42إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىغفران صباح احمد299665

43إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىميالد خلف نجم404829

44إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىمروة خلف محمود282413

45إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىهند خالد محمود282421

46إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىسارة صالح محمد401582

47إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىزينة عبدهللا علي297928

48إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىهدى صالح احمد281763

49إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىايالف عماد احمد401571

سالي عيس مطرود317353
50إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننى

51إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىزهراء محمد خلف317575

52إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىريام عدنان خلف507938

 علي282568
ن 53إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىمريم حسي 

54إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىطيبة عماد طالل299515

ن شدة401524 55إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىنداء حسي 

56إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىنور حامد احمد509831

ن282446 57إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىهاجر قحطان حسي 

58إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىاالء عواد يوسف405222

59إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىجنان حمادة عزيز508298

ن508290 ين عبدالواحد حسي  60إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىشي 

ن508273 61إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىنرسين عبدالواحد حسي 

اسماء علي خليل315837
62إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننى



63إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىصابرين عواد خلف561367

64إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىاالء عبدالستار سالم300246

65إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىوسن ابراهيم محمد316153

66إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىرسل عيس مطرود317678

امال احمد علي300513
67إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننى

68إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىهبة حمزة حسن295945

69إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىابتهال جمال خلف295888

70إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىسوسن قتيبة محمود297840

71إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىعائشة حمد عزيز296880

72إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىاسماء محمد عيس302365

نجالء علي خليل316015
73إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننى

ميامي احمد عبدهللا509852
74إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننى

نضال صدام علي509767
75إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننى

76إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىكوثر ابراهيم عبد299970

77إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىرسور عمار خليل485928

78إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىسوالف يونس فاضل316917

79إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىاطياف عماد احمد507795

80إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىهدلة حسن نارص401541

81دبلوم2- الحويجة 32383كركوكأننىرنا محمد صالح299750

رسور علي عبدهللا509719
82إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننى

83إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىتركية معروف احمد321319

84إعدادية2- الحويجة 32383كركوكأننىنضال محمد حمود302412

1ماجستي 2- داقوق 22384كركوكذكرمشتاق هالل ابراهيم478378

2بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد مهدي صالح491185

3بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرناصح محمود علي194964

4بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرجواد محي محمد478127

5بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحاتم خلف جاسم195058

6بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرسامي احمد ذياب211225

ن211212 7بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعثمان غدير حسي 

8بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعالء نصيف دفلة478250

9بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرساهي حسن شكور210591

10بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرصالح عبدهللا عبد477870

11بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمحمود صالح احمد211087

12بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد ندة صعب370300

13بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرموريس جاسم محمد478173

14بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد محمد رشيد488266

15بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرقتيبة مصطفن احمد477866

ن478209 ن ياسي  16بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرغسان حسي 

17بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعباس عبدهللا مطر211255

18بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرنصيف جاسم محمد195112

19بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرفهمي ابراهيم عبد210513

ن211241 20بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعماد مجبل حسي 

ن محمود211130 21بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحمدي ياسي 

22بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحسن علي حسن210573

23بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرسالم طعمة احمد491255

ن طه477903 24بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرغسان ياسي 

25بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرسعد لفته زيدان472530



26بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد صباح علي507717

27بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكربرهان حمادي ظاهر194984

28بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد شهاب احمد478327

29بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعبدالستار مصطفن احمد477872

30بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرنزار حليم طه210629

31بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعبدالرزاق عبد عواد508176

32بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكربرزان عكالوي صالح507715

33بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد شكور شبيب491204

34بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرنافع عبدهللا مطر478155

35بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرطه اسماعيل عثمان210542

ن حسون صالح211075 36بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

37بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكروليد ابراهيم احمد477962

38بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراثي  حسن عبدهللا477910

39دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرجاسم محمود علي211170

40دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرحكيم فنش جاسم195124

41دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرحاتم غريب خورشيد210707

42دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرجاسم محمد محمود195118

43دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرعمر قدوري عبدهللا195019

44دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرثامر جمعة عبدهللا195002

 علي210526
ن 45دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرعلي حسي 

ن195085 46دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرنزار عدنان حسي 

47دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرنصيف جاسم احمد211061

48دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكراحمد محمد خلف211067

49دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرعمر صالح عبدهللا477918

50دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرنزار حسن هالل194970

51دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرحسن عباس ولد491490

52دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرقصي شكور شبيب491194

53دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرعمر هالل ابراهيم478366

ن خضن491219 54دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرعلي حسي 

ن عبدهللا211306 1ماجستي 2- داقوق 22384كركوكذكرعلي حسي 

2ماجستي 2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد جاسم عواد195117

3ماجستي 2- داقوق 22384كركوكذكروليد مهدي عبدهللا210625

4بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرسعدي حسن احمد491234

5بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحسن صالح احمد211178

6بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد مهدي عبدهللا210682

ن عثمان211336 7بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرفراس ياسي 

8بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراوس اسماعيل سعيد210623

9بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرامجد محمد عثمان478238

10بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراسعد شكر قدوري210637

ن210782 11بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرنزهان عدنان حسي 

12بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد عبد محمود211356

ن397647 13بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحسن صبار حسي 

14بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرشاكر محمود اليذ478334

ن211414 ن ابراهيم حسي  15بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

16بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرصالح عادل نجم211219

17بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد ثركي فهمي211233

18بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرريسان شكور محمد478305



19بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعلي صالح احمد211270

20بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرغازي جاسم محمد210729

21بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمروان عبدهللا رشيد210811

ن خضن194942 22بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعلي حسي 

23بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعزالدين ذنون خلف210643

ن194988 24بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرنبهان مؤيد ثي 

25بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراسد احمد علي477931

26بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكربدر منشد شبيب544575

27بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمنيب عمر قدوري210646

28بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرزياد حميد احمد478263

ن211206 29بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرظاهر غدير حسي 

30بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعلي محمود صالح211250

31بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحسن فنش جاسم195122

32بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرغسان احمد عبدهللا195066

33بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرفائز خلف جاسم508189

34بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد هالل صالح508181

35بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرغزوان شهاب احمد194936

36بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكررافع حسيب عجاج544569

37بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرالطاف محل هزاع210759

38بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعلي جالل حميد477914

39بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكريارس شهاب احمد210551

40بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرقيض احمد محمد210570

41بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد فنش جاسم195123

42بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرسامي شكور محمود210671

43بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكربرهان رعد سعود211258

44بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرغالب محمود اسود210762

45بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكروليد حميد فرحان210548

46بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعمار مجيد عواد195054

47بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرايمن مرفوع جهاد210716

48بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرخالد يوسف محمود477927

ن397725 ن صبار حسي  49بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

50بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكراحمد مولود احمد491245

51بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحسان جاسم محمد211313

52بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرجاسم محمد حليل210774

53بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد شويش شكور478015

54بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرنوح فاضل محمود210695

ن478160 55بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرروكان مؤيد ثي 

56بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرخالد محمد عثمان210787

57بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرغنام سعدي احمد477921

58بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرابراهيم رميض محمود478285

ن خضي  محمد210652 59بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرياسي 

60بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحارث علي حسن210805

61بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمحمود شكر ابراهيم194998

62بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد محمود احمد478007

63بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرعيس مرشد نارص211091

64بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحسن عبدالرحمن سعيد215543

65بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكريوسف احمد عبد210521



66بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمحمود مولود احمد491249

67بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد عبدهللا اسود211303

ن478023 ن ياسي  68بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمهند حسي 

69بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرحكمت حميد احمد211047

70بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرانور محمد علي210768

71بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرسلوان احمد عبدهللا210563

72بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرنزهان احمد عبدهللا211341

73بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكركاكي صالح علي477945

74بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرشيت ابراهيم عبد210584

75بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكركنعان محمد رشيد478016

ن81435 76دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرعباس عاصي حسي 

77دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكراحمد حمودي خلف210533

78دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرنزية سعود خلف194975

79دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد هالل صالح508173

80دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكراسعد خلف جاسم478231

 علي477953
ن 81دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكريوسف حسي 

82دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكركريم عبدالرحمن سعيد210800

 علي احمد478183
ن 83دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

84دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرعبدالرحمن حميد علي478355

85دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكررسمد حميد احمد210810

86دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكراحمد شكور احمد211349

87دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرروكان ابراهيم عبد210511

88دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكراحمد ابراهيم احمد210576

89دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرحسن محمد ابراهيم195079

90دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرروكان احمد محمد211099

91دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرمحمود جاسم محمد210677

ن عدنان ابراهيم195062 92دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

93دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرليث خلف نده370531

94دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرطاهر محمد جامل491239

95دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرعقيل ابراهيم عبد210544

ن211246 96دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرصعب ابراهيم حسي 

97إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرسامي فهد اسود478384

ن195108 98إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرسعدون رياض ياسي 

99إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمنتظر محمد عبدهللا210795

وان حميد احمد195103 100إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرسي 

101إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعلي جواد كاظم478190

102إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعبدهللا سالم رستم194950

103إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكررشاد شكر محمد210817

104إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرقيض محمد جاسم487230

105إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرميثاق نصيف دفلة544416

ن ظاهر194999 106إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعلي حسي 

107إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكربنيان احسان لطيف211161

108إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرفهمي شكور محمود210654

109إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعدنان عباس مساهر491272

110إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرنبهان بكر عبدهللا477889

111إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرفاخر صالح عبدهللا195090

112إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرصكر حمادي ظاهر211181



113إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد ثامر عبود195021

ن ابراهيم عبد211119 114إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

115إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمعمر عباس مساهر195114

116إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمقداد جاسم محمد195023

117إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرسالم مصطفن احمد477896

118إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعمر محمود منصور477895

119إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعقيل سعود خلف210518

ي226862
120إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد حسن عونن

 علي211105
ن 121إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعبدهللا حسي 

122إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرحارث محمد بدر194939

ن خضن194944 123إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعمر حسي 

124إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعثمان علي رشيد478142

125إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرديار جير بدر472481

126إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكررعد شكر قدوري211080

127إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكروسام حمد جالل195037

128إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرسالم خماس ذياب210579

129إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكررجوان شهاب احمد195070

130إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكركنعان ابراهيم مطر210567

131إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرفراس مرشد نارص195013

132إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرموفق صالح محمد195120

133إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمحمود عيدان احمد507775

134إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرهيثم حليم طه210554

135إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعبدالعزيز خضي  قدوري210639

136إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعبدالباسط احمد هنو478148

137إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرسعد اسماعيل عزيز477934

138إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرماهر مجيد عواد195041

139إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعبدهللا خلف نده400299

140إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرشاهر ودعي علي195048

ن478004 141إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعمران مؤيد تير

ن محمود211150 142إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعلي ياسي 

143إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعلي عبدهللا جدوع508208

144إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرسالم اسماعيل عزيز195060

145إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرسمي  اسماعيل عزيز478135

146إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد سلمان احمد477887

147إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرحسيب شويش شكور478012

148إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكراحمد ذياب محمد210558

149إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرصفاء عباس ولد544573

150إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعلي حكيم فنش211328

151إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكراحمد نوري كريم478101

152إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمعد سلمان احمد477886

ن علو478344 ن حسي 
153إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمعي 

154إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمعد عبدهللا طعمة210557

155إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعلي وسمي خزعل472237

156إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكررشيد حكيم فنش211319

ن فيصل محمود195029 157إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

158إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكراحمد عبود جاسم195106

159إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعلي حميد علي472627



160إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرثابت داود مرهون195121

161إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكريعقوب عبد عواد491475

162إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرخالد خليل خورشيد195045

163إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرفارس شيحان نارص194966

164إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرسالم روكان خلف195094

165إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكراحمد صالح احمد211344

ي مصلح491223 166إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرحوم ناجر

167إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعقيل ابراهيم عبد211353

168إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكررشيد جمعة ابراهيم210536

169إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعبدالمنعم عبد عواد491262

170إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرنبهان عبود جاسم195099

ن211332 171إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرزيد مجبل حسي 

172إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرجاسم محمد عواد195075

173إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعباس صالح شجاع477906

174إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمثنن عذاب ابراهيم472163

175إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكراحمد محمد عبدهللا210627

ن210516 ن محمد حسي  176إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرياسي 

177إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرصالح حسن حمد211156

178إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرحسن محمد رشيد210740

179إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكراحمد محمد جاسم487295

180إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمحمود جاسم محمد195011

ن195096 غام صالح حسي  181إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكررصن

182إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرفواز خلف جاسم478163

183إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرمحمد رشيد مجيد491275

ن195007  علي حسي 
ن 184إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

185بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكذكرمعمر خلف احمد211266

ن عزيز منصور210749 186دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

ن مولود احمد491210 187دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرحسي 

188دبلوم2- داقوق 22384كركوكذكرعبدالنارص فهد اسود195033

189إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرعبدهللا احمد سليمان478312

190إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرلقمان محمود احمد478009

191إعدادية2- داقوق 22384كركوكذكرقيس محمد وسمي211033

1دبلوم2- داقوق 22384كركوكأننىزهرة لطيف علي211112

ن478212 1بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكأننىرواسي علي حسي 

ن478226 2بكالوريوس2- داقوق 22384كركوكأننىميس علي حسي 

ن478221 سجود علي حسي 
3إعدادية2- داقوق 22384كركوكأننى

4إعدادية2- داقوق 22384كركوكأننىايالف حاتم غريب195028

ن478030 ن ياسي  5إعدادية2- داقوق 22384كركوكأننىانس حسي 

6إعدادية2- داقوق 22384كركوكأننىدينا حاتم غريب210531

1ماجستي 2- الدبس 32385كركوكذكرنزار كامل سليم462616

2دبلوم عالي2- الدبس 32385كركوكذكرخزعل احمد فارس462207

3بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرخلف مصطفن عبد391768

4بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرحميد محمد ويسي391749

ن559047 5بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرازاد محمدعلي حمدامي 

6بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرجمال مزهر بالل493564

ن اسماعيل279730 7بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرهيمن حسي 

ن462808 8بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكررعد خضن حسي 



9بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرزيدان خلف نوار298856

10بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعامر عبدهللا موس462129

11بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرمهند حمد خليل493514

12بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرنايف جمعة عبدهللا462945

ن462544 13بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرئاشنا احمد حمدامي 

14بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرحسن حمد عباس462530

15بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرهيدي محمد قادر462550

ن493529 16بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعامر ابراهيم حسي 

17بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرطارق حسن عابد462961

18بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرضياء صباح عبد462853

19بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرمؤيد حمد خليل462854

وان سعيد عزيز508141 20دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكرشي 

ن خضن391730 21دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكرمسعود حمدامي 

22دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكركامران حمةرشيد اسماعيل279946

23دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرعبدهللا فارس حميد462286

24دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد رشيد محمد533172

25دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكرخلف بهرام رسول279831

26دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكرجبار علي عمر279855

27دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرمزاحم خزعل احمد462805

28دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكروسام خلف علي493500

ن عبدهللا391104 29إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكراحمد حسي 

30إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرطارق خالد خلف462725

31إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكربارزان صالح حمد279889

1بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرهيثم محمود حسن462060

2بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكراحمد محمود حديد462582

3بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرهوكر حامد رشيد462631

4بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكررسهيد شاكر خضن462980

5بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرطارق شهاب احمد281689

6بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرايهاب حمد ثالج462439

ن462767 7بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرصفوان عبدهللا حسي 

8بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعلي محمد عبدهللا462816

9بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرعدنان نامق محمد462846

10بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكراياد حامد عباس533161

11بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرهلكورد ظاهر مصطفن493537

12بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرفراس علي محمود462737

13بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكراسماعيل عواد ابراهيم462922

14بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرحمودي كامل سليم279714

15بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرسعد محمود عبدهللا462758

16بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرانمار علي عبدهللا462818

17بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرشورش رمضان محمد462919

18بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرفهد حسن علو462745

19بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرخالد جاسم محمد462224

20بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرحسن محمود عواد462419

21بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكراحمد عبدهللا كوركة462800

22بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعلي حكيم احمد493586

23بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكروسام غازي عبدهللا493518

24بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرمحمد خطاب ابراهيم279848



25بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرعمر شاكر خضن462971

26بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرمرعي محمود عواد462408

27بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرجاسم عثمان عمر279961

28بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرهوشنك محمد حامد279956

29بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعبدهللا عبد حميد462752

30بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعباس فاضل عزو462491

 علي462914
ن 31بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرمنذر حسي 

32بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكروسام احمد حسن462829

33بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكردحام احمد محمد462712

34بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعبدالرحمن محمود حديد462760

35بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرمني  مصلح عواد462480

36بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرليث غازي عبدهللا493542

37بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكراسماعيل يونس جهاد462901

38بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرايوب عدنان مهدي493525

39بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرخالد اسهام عزيز493521

40بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد احمد اسماعيل462236

 علي462553
ن 41بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعبدالسالم حسي 

42بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكراركان خليل ابراهيم462272

ن رشيد279806 43بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكراحمد حسي 

44بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعمر محمد جاسم462160

45بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرامانج مهدي حسن533201

46بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد ابراهيم نجم391687

ن279779 47بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكربارق ابرهيم حسي 

48بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرعبداالله محمد عبدهللا244792

49بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعمر سليمان عواد493532

50بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكروطبان نجم عبدهللا462629

51بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعالء صباح عبد463746

52بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرهارون خليل عبد462777

53بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرمصطفن محمود حديد462773

54بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرعضيد عواد محمود279842

55بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرهيثم خزعل احمد462930

56بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرمعتصم خضن ثالج462892

57بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرليث خليل عبد462726

58بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكركنعان داود محمد462845

59بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرحميد عبد حميد462936

 علي462883
ن 60بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكررائد حسي 

61بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكراحمد وريا حمد462697

62بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرسيف جاسم محمد462810

63بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرديار طاهر حمد462448

64بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرشاخوان صابر عبدهللا462331

65بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكراسعد محمد رميض281711

66بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكرابراهيم صالح عباس279873

ي حسن462721
ن
67بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكركوران صوف

68دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكرمحمود احمد محمد462709

69دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكركاروخ كمال عباس462881

ن462585 70دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد علي ياسي 

 علي462735
ن 71دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرسلطان حسي 



ن سهيل نجم462193 72دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرحسي 

73دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكرعماد عبدهللا خضن462669

74دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكررسكوت عبدهللا نادر462257

75دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرعمر اسماعيل عبد462941

76دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرياس خضن محمد462742

77دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكراسو نامق محمد462463

78دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرعلي محمد عبدهللا462091

79دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكركورست رشيد درويش462455

80دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرعلي محمود حديد462471

ن خلف علي533154 81دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرحسي 

82دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرحسام خلف علي493531

ن داود طعمة462909 83دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرحسي 

84دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرعلي محمد محمود462453

85دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكروعد خزعل صير281660

86دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرعمار يارس جمعه462473

87دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكرريان ستار محمد462249

88دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد سلطان محمد462835

89دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكراراس صالح انور462621

90دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكرمشي  رمضان محمد462385

91إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكربروا كامران حمةرشيد281739

92إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرمحمد حسن سعيد559046

93إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرهذال اسماعيل خضن462874

94إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمخلد عبد عزيز493510

95إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرسلمان نجم محمد462754

96إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرماهر صالح محمود462461

ن عبدالرحمن462654 97إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرعلي حسي 

ن462688 98إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرهنكاو محمدعلي حمدامي 

99إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرخالد صباح مطر462498

100إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرزيدون خالد محمود462951

101إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمصعب حميد فراس279900

102إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكربارق محمد خلف462681

103إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكروسام حسيب خلف462671

104إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكركانياو صباح سعدي462856

105إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرالحكم قحطان كوركة462803

106إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمصعب عبدهللا خلف492656

ن462569 107إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرسمي  احمد حسي 

108إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمؤمن ثامر محمود462751

109إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرانور زيدان خلف298857

ن تينة279917 110إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرسامي حسي 

111إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعثمان خميس حميد493503

112إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرميثاق مزهر ذياب391789

113إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعبدهللا جمعة عبدهللا279773

114إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرهيثم علي عبدهللا462809

115إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمقداد اسماعيل عبد462788

116إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرنسيم اسماعيل حتالوي462925

117إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعمر احمد حسن492439

118إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرنزهان صالح عواد493523



119إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرمحمد جرجيس يابة462701

120إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعبدالباسط محمد خلف462529

121إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرسامر زيد سالب491539

122إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكراحمد طه خدر461868

123إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكركيالن عبدهللا صالح462645

124إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعلي محمد حسن462520

125إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكراسماعيل احمد عبدهللا249504

126إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرشيحان علي محمود389184

127إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعلي خميس حميد462880

128إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرارام حسن سعيد559045

129إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكركرمانج مهدي حسن533200

130إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعاصم حسيب خلف462142

131إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرثامر احمد حميد279755

132إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرعيس كاظم حمد462823

133إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد نوري فراس462469

134إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكربسام محمد احمد462762

135إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرابراهيم صالح محمد388890

136إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمحسن عبد فارس493589

137إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرابراهيم احمد سعدي462518

138إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكراحمد محمد عبدهللا493522

139إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرظاهر محمد عواد462602

140إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرثائر محمود حسن462791

141إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكراسماعيل صباح سعدي462466

142إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد علي محمد462698

143إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعبدهللا حسن علو462869

144إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكراحمد سعيد محمد462640

145إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرحازم محمد رشيد281670

146إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرعلي اسماعيل احمد462441

147إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرخلف محمد خلف463054

148إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرشامان عبد عزيز493535

149إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكراحمد جالل عبدهللا462722

150إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرهلمت فاخر محمدعلي559099

151إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد حسن جاسم462911

152إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرضياء رياض عبدهللا462732

153إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرريان يوسف حمد462114

154إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرحسن احمد نجم279906

155إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكربارزان علي عمر279721

 علي493515
ن 156إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكروسام ياسي 

157إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرزيد سلطان فاضل515796

158إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعبدالرحمن صالح هندي493528

ن493560 159إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرحسيب ابراهيم حسي 

ن462495 160إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعبدالعزيز احمد حسي 

161إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكركانديش صديق شيخمحمد493499

162إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعلي حمزة علي279790

163إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمروان صالح عواد462674

164إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعمر خلف عيس279877

165إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكراسعد مهدي عبدهللا462049



 علي عبدهللا462802
166إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمضن

167إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرمحسن علي عمر279853

ن387638 ن طه حسي  168إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرحسي 

169إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكربختيار كريم خدر462995

170إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرهوشمند جرجيس يابة462705

ن462507 171إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرهمام هاشم حسي 

ن خلف462778 172إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعلي ياسي 

173إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد يونس سلطان493547

174إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكررسسام صدام عباس462678

175إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرمامون رشيد صير558966

176إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكركارزان هادي صادق462308

177بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكذكرطعان خلف عبدهللا279921

178بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكذكربختيار محمد عمر533183

179دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرحمد رشيد ربيع279815

180دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكريوسف جمعة مديد462799

181دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرعبدهللا عطية مراح493526

ن462875 182دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرصالح محمود حسي 

183دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرسعد جمعة ربيع462563

184دبلوم2- الدبس 32385كركوكذكرمحمد علي محمد462691

185دبلوم2- الدبس 12385كركوكذكرمحمد انور عبدهللا462716

186إعدادية2- الدبس 32385كركوكذكرعبدهللا صالح عبدهللا462801

ن462903 187إعدادية2- الدبس 12385كركوكذكرعمر محمدعلي حمدامي 

1بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكأننىارساء خلف احمد533197

2بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكأننىديانة غازي حواس462769

3دبلوم2- الدبس 32385كركوكأننىهند خلف احمد462573

4دبلوم2- الدبس 32385كركوكأننىليل حنش سوادي462798

داود462428 5دبلوم2- الدبس 12385كركوكأننىخندة صباح بي 

6دبلوم2- الدبس 12385كركوكأننىخنده حسن عمر391758

7إعدادية2- الدبس 12385كركوكأننىايمان قادر كاكاحمد279867

8إعدادية2- الدبس 12385كركوكأننىسلوى احمد حسن279935

9إعدادية2- الدبس 32385كركوكأننىجنان سالم اسماعيل462864

10إعدادية2- الدبس 32385كركوكأننىشهب خلف احمد462182

11إعدادية2- الدبس 32385كركوكأننىاسمهان احمد حسن492760

1بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكأننىمناهل قحطان احمد279926

بيداء علي عبدهللا462871
2بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكأننى

 علي462369
ن 3بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىحربية حسي 

4بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكأننىدينا صباح مطر462814

5بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىزهراء ستار محمد462683

6بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىهاوزين ازاد محمد462356

7بكالوريوس2- الدبس 32385كركوكأننىشيماء خلف علي493502

8بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىخرمان غازي حمد461874

9بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىشويو محمد عمر533191

10بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىكازين طلعت قادر463025

وان سعيد508154 11بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىزالة شي 

12بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىئاشنا احمد سعدي462692

13بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىئاسكة عمر محمد559044

14بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىسانا كيالن نوري461893



و مصطفن محمد462825 15بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىهي 

16بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىرازو صباح سعدي462820

داود462505 17بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىكوثر صباح بي 

18بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىشكرية فتاح حويز462888

19دبلوم2- الدبس 32385كركوكأننىماريا عبد عمر493557

ن حامد رشيد462300 20دبلوم2- الدبس 12385كركوكأننىهيلي 

21دبلوم2- الدبس 12385كركوكأننىزهراء عبد هللا صالح462399

22دبلوم2- الدبس 12385كركوكأننىايمان يوسف حمد462319

23دبلوم2- الدبس 12385كركوكأننىجيمن احمد عزيز462667

24دبلوم2- الدبس 12385كركوكأننىدانيار زرار رحمان462007

شيماء علي جميل462893
25إعدادية2- الدبس 32385كركوكأننى

26إعدادية2- الدبس 32385كركوكأننىورود جاسم محمد279812

27إعدادية2- الدبس 12385كركوكأننىفاطمة عبدهللا صالح462079

28إعدادية2- الدبس 12385كركوكأننىمدينة حامد رشيد462703

بناز علي حويز279737
29إعدادية2- الدبس 12385كركوكأننى

30إعدادية2- الدبس 12385كركوكأننىسوزة مصطفن محمد462626

31إعدادية2- الدبس 12385كركوكأننىازين حميد محمد279977

32إعدادية2- الدبس 12385كركوكأننىرويده ستار محمد462013

33إعدادية2- الدبس 12385كركوكأننىجيمن هادى سعدي461937

34بكالوريوس2- الدبس 12385كركوكأننىبهار محمد كريم279972

ن محمد493553 35إعدادية2- الدبس 32385كركوكأننىفضيلة حسي 

 علي عبيد145988
ن 1ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمعي 

2ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعدنان محمد انور146463

3ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعامر حمد احمد491764

4ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكذكرقيض احمد عليوي491808

5ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر احسان عباس147711

6بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد اسماعيل عثمان491862

7بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد حميد احمد491747

8بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرشالل مصطفن فارس145301

9بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسن علي كريم491819

10بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرماجد يوسف نهار457305

11بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد موس عباس456867

12بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكركوران كنعان شيخان516204

13بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمظفر نجات انور491716

14بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكريوسف فرج صمد456999

15بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرسامان نجاة عبدالرحمن456648

16بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرشاكر ظاهر عبد491774

17بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرقصي عطاهللا عواد145973

18بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرنجم عبد محمد456375

19بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد فكرت نوري452848

20بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرخالد محسن حميد491742

21بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكررعد محمدجميل محمدصالح452338

ن فتاح456836 22بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد شاهي 

ن457098 23بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرابراهيم خضن سمي 

24بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرسنان زكي عبدالقادر456678

25بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمدين مزاحم جدوع492004

26بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكريونس عثمان احمد516296



27بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد غازي شكور456988

28بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراورينت عبدالخالق عمر516186

ن سعدي145544 29بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد تحسي 

30بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرنجاح نجاة زكي147876

31بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراديب احسان فائق146034

ن ابراهيم141684 32بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرابراهيم شاهي 

33بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراسامة محمود محمد453106

34بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد فاضل علي491803

35بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد عماد مجيد452498

36بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد محمد احمد146407

ي اسماعيل عبدالرحمن452315
37بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحف 

38بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد سنان محمد147921

ن عبدالصمد فكرت452374 39بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

40بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحميد مجيد احمد145472

41بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا صاحب جدوع146392

42بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرطه نجدت نجمالدين457128

43بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي احمد جاسم491997

44بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعاصم محمدعلي نورالدين491783

45بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد قيس قادر491793

46بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي احسان محمد452615

47بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرفراس اسماعيل عبدالرحمن457593

48بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمهيمن محمد يونس491978

49بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد عادي مضحي559250

50بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن عبد محمد142406

ن148045 51بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعباس زينعابدين حسي 

52بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي ثابت محمد145577

53بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراردال عبدالقادر مصطفن452832

54بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر اياد صالح453245

55بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن مجيد احمد145313

56بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسن صالح عثمان559232

57دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد حميد محمد147862

زاد محمد محيالدين145216 58دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرشي 

59دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد جليل خليل452325

60دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرنظام رشيد علي457313

61دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرنورالدين حسامالدين عبدالرزاق453065

62دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكررياض مسعود عبدهللا147940

63دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمهند محمود محمد456442

64دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعالء اسماعيل عبدالرحمن456975

65دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكراياد ايدن محمد146479

ن جبار نارص147979 66دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

ي عزيز145900
67دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكربروسكة وصفن

68دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعباس محمد عبدهللا516326

69دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد نجاه جمال458415

70دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعماد حسن سعيد492761

71دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد نهاد طلعت456660

ن147838 72دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالعزيز حسن حسي 

73دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد محمود عبدهللا491992



74دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد جليل مصطفن491760

75دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرغفران عبدهللا عزيز491888

ن سليمان148153 76دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرجنيد شاهي 

77دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالمجيد عباس مجيد491721

78دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرسيف محمد خلف453049

79دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد خالد قادر559249

80دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرفالح علي حيدر492732

81دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرطارق حمد خلف491918

82دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد بهاءالدين كريم491893

83دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرزكريا احمد عباس147695

84دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر بشار شاكر145598

85دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحيدر قابل فؤاد145484

ن491891 86دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمروان محمد حسي 

87دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكروسام ابراهيم عبدهللا491775

88إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكروليد فخرالدين شمسالدين453118

يف147901 89إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكربرهان بكر رسر

90إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرنبيل خورشيد رشيد491782

91إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرابراهيم عاصم باسل491730

92إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرصباح صمد علي147802

1دكتوراه2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر محمد اسماعيل145723

2ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكذكرزيد عصام محمد457258

3بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرسلجوق عبدالباسط حسن457285

4بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالحكم سعيد عواد452884

5بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر ايوب فتاح452964

6بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمار عباس محمد491785

7بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرهالت كامران عبدهللا147992

 علي محمد322698
ن 8بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

9بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد موس عيس147680

10بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن احمد خورشيد147745

11بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرسوران واحد فيض هللا145939

12بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرقاسم حسن محمد145500

13بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر ابراهيم نجم456908

14بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد ولي علي145511

15بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن برهان عدنان457109

16بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكردانا نادر صالحالدين147773

17بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرانس محمد عبدهللا456476

18بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي صالح حسن147040

19بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمهند اسماعيل عبدالرحمن491788

20بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرصاحب هادي زين العابدين516232

21بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرصالح حميد احمد516318

22بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا هاشم عبدالقادر140917

ن نارص عمر559247 23بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرياسي 

ن خضن محمد457579 24بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

25بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد جمال هادي456743

26بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرسالم عصام عبدالسالم452288

27بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرايوب مكرم طاهر516275

28بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا محمد رشيد457728



29بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي صالح خليل147822

 علي145384
ن 30بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي حسي 

31بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسن كريم محمد145769

ن شاكر457322 32بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد ياسي 

33بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرتافان نوزاد عبدهللا322631

34بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد نهاد طلعت457136

35بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد اياد عبدالجبار492913

36بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرصفاء صباح عويد145408

37بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكربراء عبدالقادر محمد516310

38بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكركوران واحد فيضاهلل141997

39بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد رعد ظاهر487521

40بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرسيف محمود محمد146019

41بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد عباس فاضل491859

42بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرطاهر محمد طاهر517041

43بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد ايدن عبدالهادي145535

44بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرنبيل عباس علي147959

ن شحاذه491815 45بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرطه ياسي 

46بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعصام طه محمد491965

47بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالقادر عباس عمر491853

زاد كريم456700 ان شي  48بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمي 

49بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد ضاري خضن452863

ي بكر491955
50بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرصايغن عبدالغنن

51بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي فكرت اسماعيل457491

52بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي جمال محمد148164

53بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرزكي سفي  محمد456209

 علي مطاك456944
ن 54بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

55بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن حمد خلف491910

 علي مردان145493
ن 56بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

57بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراكام احمد بكر146282

58بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرسالم عبد محمد456284

59بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكروسام محمد اسود145522

60بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرثائر محمود اسود145746

61بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد احمد محمد491988

62بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكراميد حسن يوسف456192

63بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد علي موس142504

64بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا صالح عبدهللا491801

ن حبيب حسيب452382 65بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرجتي 

66دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد فاضل احمد516252

67دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرهيثم مهدي صالح457060

68دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد عبدهللا يونس457539

ي457561
 
69دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد محمود ساف

70دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد عباس اسعد491949

71دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمار نشاة حلمي492787

72دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرريبوار علي احسان491952

73دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرداود علي احسان491959

74دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد حسيب محسن457565

75دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا جمعة محمد491805



76دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد قاسم محمد148089

77دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرخالد عواد احمد491796

ن456807 78دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرفالح حسن حسي 

ي456728
 
79دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرايوب محمود ساف

ن سليمان491908 80دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمراد شاهي 

81دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكراردال يشار شاكر145889

ن عمر491753  جنكي 
82دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن

83دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسام وليد واحد456859

84دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالهادي هالل هادي145614

85دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكركيالن محمد خليل145559

86دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد عرفان ابراهيم492782

 امي  عبدهللا141950
87دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن

88دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي كمال فاضل456466

89دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي عرفان ابراهيم491954

90دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر نجاة حسيب147763

91دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمود عبد محمد456341

92دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرضامن عبدهللا نجم453025

93دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي امي  عبدهللا452266

94دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالجليل عبدالكريم مصطفن492971

95دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا فارس عبدهللا145400

96دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن نورالدين سليمان147666

ن سليمان147786 97دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي حسي 

98دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن خالد خليل492881

99دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر نبيل حسيب516220

100دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكروليد خالد رفيق142567

ن حافظ ستار491944 101دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

102دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي مهدي صالح456962

103دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكراميد موفق عبدالخالق456712

104دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرروكان اركان فتاح457028

105دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرسعد شهاب احمد559248

106دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد ايوب عبدالرحمن452409

107دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكردلشاد سميع عبدهللا456301

108دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد مصطفن حسن145822

109دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسام محسن عطية491795

110دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر نهاد طلعت457181

111دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسن هادي زينعابدين516200

ن محمد فاضل453196 112دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

113دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحاتم كريم محمد145782

114دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرراوند جاالك عبدل453160

115إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن عدنان اسماعيل492830

116إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكراميد نهاد فتحاهلل491969

117إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر شالل مصطفن145794

118إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد عبدالواحد شكر142467

119إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكريارس عمار فايق457010

120إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالؤمن غفران عبدهللا457431

121إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكراسماعيل عباس اسماعيل457654

122إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرفراس محمود حمد457474



 علي حسن457236
ن 123إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

124إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرارشد محمد سعيد452990

125إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرادريس اياد خليل457705

126إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي صباح قاسم145736

127إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكريوسف يشار نوري493296

128إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحيدر علي جعفر456501

129إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكراميد خالد محمد492934

130إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرفرهاد نجاة احمد516321

131إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا محمد جاسم561355

132إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر احمد عيدان452572

133إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرايدن نبيل حسيب145928

134إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد محمد سعيد492863

135إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي جواد محمد145633

136إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد نهاد فتحاهلل491719

137إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمران خضن كريم559229

138إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد نادر صالح الدين516243

139إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكررسمد عباس عزيز491713

140إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا تورهان بهاءالدين147725

141إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر عدنان ابراهيم456487

142إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر حارس احمد456602

143إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرذوالفقار اسعد زين العابدين456849

ن491758 144إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحمد احمد حسي 

ن عبدالمجيد250586 145إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي ياسي 

146إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكريوسف اياد عبدالجبار491789

147إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكريونس احمد موس457270

148إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن عبدالباسط مصطفن148005

149إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرشهيدا عدنان محمد140894

150إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد جمال جبار322687

151إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرراغب حمد عبدهللا145875

152إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد كريم خماس491825

153إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر عصام عادل492814

154إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد جمعة محمد492625

155إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر ضياء ابراهيم492869

156إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعدنان طه جمعة145645

157إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد عبدالرزاق محمد145914

ن شحاذة457457  ياسي 
158إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن

159إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرطه محمد عبدالكريم145463

160إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالرحمن فيصل اسود452905

 علي145365
ن 161إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرشعيب حسي 

162إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد وليد عبدالمنعم457337

163إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمراد فكرت اسماعيل457074

164إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكراميد اكرم عزالدين457358

ن456796 165إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبداللطيف حسن حسي 

166إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد نيازي ابراهيم491926

167إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد سلمان عدنان491739

168إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي نورالدين محمدعلي456921

ائيل محمد145658 169إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد جير



170إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرساجد ماهر شهاب456875

171إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا عدنان عمر456776

 علي محمد453138
ن 172إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

173إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرابراهيم اورهان بهاءالدين492684

ن145677 174إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالملك حسن حسي 

175إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمر عبدالباسط انور491744

176إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرجنيد رشيد حميد145437

177إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد مؤيد قادر146423

178إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمد مزاحم جدوع492746

179إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن جليل رشيد145953

ن491722 180إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمهند خليل حسي 

181إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكراحمد نوزاد عبدهللا322651

يف457196 182إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعمار كنعان محمدرسر

183إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمحمود احمد خورشيد145711

184إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدهللا مني  عيدان491780

ف ابراهيم فائق516194 185إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرارسر

186بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرجونيت نضالدين محمد148032

187بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكريونس غازي احمد491725

ن491794 188بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرايدن شجاعالدين حسي 

189بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرجنيد فاتح خالد148073

190بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكذكرغسان نعمة عباس491769

هللا فاضل452299 191دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرجيماس خي 

192دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمهدي اكرم حمدي146527

193دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن خليل حمزة491798

ن146450 194دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعماد نجاة حسي 

195دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرمصطفن جودت سعيد452445

196دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرفاتح عبدالواحد مدحت492241

197دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكراميد يوسف لطيف457157

198دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعلي جعفر محمد456627

199دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكذكروسام نجيب عبدالصمد322617

 علي احمد145454
ن 200إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرحسي 

201إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرزياد علي رشيد456890

202إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكذكرعبدالباسط مصطفن حسن148018

ن147366 1ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكأننىجنان محسن تحسي 

هللا صديق146231 2ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينب خي 

3ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسارة صباح خورشيد516270

4ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمها عدنان داود492271

5بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىفكرية جعفر اكير453089

ن رفعت اسماعيل452556 6بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىدني 

7بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىفيان محمود بكر559246

8بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنهلة فائق رضا322579

9بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىملك عدنان ابراهيم492990

10بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسهام شكر كريم458284

11بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنور مؤيد نورالدين452361

12بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاسيل طاهر عباس146139

يف141898 13بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىتغريد عدنان رسر

14بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىحنان عبدالرزاق محمد146909



15بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىكيالس نعمان شوكت457039

16بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىميديا محمد توفيق452428

17بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىامينة عبدالسالم فريق491868

فت فكرت محمد146130 18بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمي 

ن فاضل مصطفن516304 19بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىدني 

20بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىديانه مصطفن سيود457349

21دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىماجدة عبدهللا مصطفن492232

22دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنوال حسن محمدصالح492237

ن محمد146790 23دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنرسين حسي 

24دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىايهان محمد صالح452525

25دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىساجدة عبدالرحمن محمود457946

ن احمد457996 26دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنهلة حسي 

27دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىدايراك عبدهللا علي146206

ن457660 28دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىبروين رسول امي 

29دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاوزن عبدهللا يونس457487

30دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىديدار يونس عزيز457760

31دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىغنية غريب سليمان457682

32دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىبنار خالد خليل492380

33دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىجنار خالد خليل492342

ن ابراهيم457510 34دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىجنان سمي 

35دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينة زيدان وهب457789

ى علي عثمان146665
36دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىبرسر

37دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينب اردال فاتح457589

38دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينة صالحالدين احمد458219

39دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمريم عباس عمر491885

40دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنجالء نجاة قادر322598

ن146654 41إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىامل قنير حسي 

ي197320
 
42إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىفاطمة نورالدين ساف

43إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىهيام عبدالرحمن عبدهللا492186

44إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىوفاء يوسف صالح444189

45إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنهلة روستم ستار458192

46إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسلم علي رستم457721

1ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكأننىايمان وليد واحد452391

2ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسارة طيفور عزيز491873

3بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسحر جميل عيدان146695

4بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاالء خالد خليل492382

5بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىكولجان ياوز حبيب492328

6بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاسماء احمد صديق457626

فيدان علي احمد492326
7بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننى

8بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسارة صبحي علي155512

9بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنورا عبدالواحد شكر146613

10بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسوزان عدنان اسماعيل491879

11بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىتبارك عماد عكاب146630

12بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىهالة احمد موس458262

13بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىانتظار نعمان شوكت441939

14بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىهند حمد خلف492318

سارا محمد علي458077
15بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننى



16بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنور محمود ابراهيم559241

17بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىانعام امي  عبدهللا452278

18بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىرؤيا نورالدين سليمان147650

19بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىكوناي ناظم رشيد544407

20بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىديالن اسماعيل نجمالدين428557

21بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينب فكرت نوري457881

ن امي  عبدهللا491901 22بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىافي 

23بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىدنيا ميعاد نوري457392

24بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىخالت كامران عبدهللا146684

25بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينه مهدي صالح457733

26بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينب علي احمد492322

27بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمرال بيار فخرالدين458099

28بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاثمار رعد غضبان516277

29بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمروة اسود عزالدينمط457405

30بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنشوة وهاب احمد492393

31بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينب نظام رشيد559244

32بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىايمان حمد خلف492299

33بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنور حمد خلف492311

34بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىبيان صالح ابراهيم147624

35بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىبروين فيض هللا بكر458112

36بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىرنا صباح عويد146934

37بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىشاكار ميعاد نوري457412

38بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىرشا صباح عويد146501

ن492178 39بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىكولسن كريم امي 

40بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاال صباح زردة146562

41بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسحر هةلو محمدرمزي452600

42بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاثار عامر فائق492246

43بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىايمان بالل هادي146077

سحر قادر علي146746
44بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننى

45بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىايفان احمد جالل458160

46بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمروة وليد فخرالدين457748

47بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمنار عباس كريم452309

48بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىدينا اسماعيل انور492277

49بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىغفران صباح سلمان452659

50بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنيلة تورهان بهاءالدين147215

51بكالوريوس2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسىه طيفور عزيز491884

ن حمزة146822 52دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىفاطمة حسي 

53دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىبريز فاتح قادر458144

زاد كريم458065 54دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىباغان شي 

زاد كريم458022 55دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىروزان شي 

56دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينب طارق وهاب457380

57دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاخالص علي سليمان457874

58دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىدريا عبدالجبار حسن452254

59دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىدنيا جاالك عبدل516290

60دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسيبال جميل يونس492005

61دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاسماء رعد غضبان516283

62دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينب مؤيد قادر146148



سحر احسان علي147636
63دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننى

ن نبيل حسيب146089 64دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىتولي 

65دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاسن احمد محمدصديق147235

66دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاسن اسود عزالدين142161

67إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىايبك محمد صمد457290

ن مصطفن487344 كول حسي  68إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىبي 

69إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاالء مؤيد عبدالرحمن146542

70إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىفاطمة جمال خورشيد147186

71إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنباء جميل عيدان146107

ي458088
 
72إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنور محمود ساف

ي محمد صمد457912 73إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىانحر

74إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمريم محمد عبدهللا492265

75إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسوزان صباحالدين كمال146810

76إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىفاطمة نبيل خورشيد492554

77إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنورا عدنان جعفر492191

78إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينب ابراهيم محمود457444

79إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمينا وهاب احمد492286

ن492571 80إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىعائشة قتيبة ياسي 

ن492852 81إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىمالك كمال حسي 

82إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىشهد عباس جابر146704

83إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسوما جاالك عبدل516214

84إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاية فاتح عبدالواحد492543

85إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىامينة محمد جليل492296

86إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىرؤيا نورالدين عزيز457702

ن شاكر147129 87إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىفاطمة ياسي 

88إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىريم رمزي فاضل142315

89إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينة عماد محمد147249

ن492564 90إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينة قتيبة ياسي 

91إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنورا موفق عبدالخالق458129

ن147438 92إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىشيماء محسن تحسي 

93إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىداليا ياوز احسان147264

94إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىديدة رسدار ابراهيم146185

95إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىخديجة هاشم احمد457893

96إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىشناي يشار مصطفن457861

97إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىزينة عادل نضالدين452635

98ماجستي 2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنهاية حامد عطار146053

99دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىايهان محمد احمد492260

100دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنزاهت عزالدين شمار458044

101دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىسوسن ستار صابر516260

102دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىضح اسود عزالدينمط142083

103دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىاسن انور عبدهللا457931

104دبلوم2- طريق بغداد 22386كركوكأننىهالل هادي اسماعيل146062

شناي صالحالدين علي559128
105إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننى

صونكل حسن علي146165
106إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننى

107إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىنضال جالل محمد457527

ي سليمان559242
108إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىدلياه عبدالغنن

ايهان علي رضا146592
109إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننى



110إعدادية2- طريق بغداد 22386كركوكأننىعدويه احمد غفور492219

1دكتوراه2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديار فخرالدين محمد493827

2ماجستي 2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيمس ستار سعيد349442

3ماجستي 2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد انور صديق476614

4ماجستي 2- رحيم آوه 12387كركوكذكررسهاد عمر يونس263977

ن احمد493771 وان سمي  5ماجستي 2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسي 

 علي486925
ن ن محمدامي  6ماجستي 2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاهي 

7بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد جبار محمد263789

8بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسليمان محمد عزالدين486649

9بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجنك جاسم محمد475034

10بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرطالب خالد محمد263372

11بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرلطيف رؤوف مصطفن350191

12بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركنعان رمضان خورشيد263453

ن رشيد320755 13بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالمجيد حسي 

14بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالجبار نوري احمد475877

15بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجتو نجم صالح263433

يف علي263368 16بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركمال رسر

17بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرطيب محمد رحيم493847

18بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفؤاد عثمان سمايل475883

يف عزيز263907 19بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالقادر رسر

20بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرخالد جبار ابراهيم498934

21بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربختيار رمضان خورشيد475373

22بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرانجام عبدهللا محمد473894

23بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفرمان احمد عزالدين263896

24بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربسام احمد غفور493775

25بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمريوان نجم فريق350034

26بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربشيتوان حميد مصطفن353561

27بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفاضل حسن قادر488158

28بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عبدهللا محمد صالح475750

29بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسامي صباح محمد488141

30بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوراز نضالدين عبدالرحمن476216

31بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد ابوبكر احمد263457

32بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيمن ابراهيم صالح263584

33بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عمر كاكةمحمد486326

34بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفرهاد حبيب نامق474227

ن حسن احمد353641 35بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرياسي 

36بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهمداد محمود علي486367

ن63172 37بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربيستون ناصح ياسي 

ن263430 ن واحد حسي  38بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرحسي 

39بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجبار سعدون محمد351326

ن507080 40بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوكر بكر ياسي 

41بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزانا مجيد كريم473605

42بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوكر خليل ابوبكر263880

43بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاخو فيضاهلل حمةرش486771

44بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرخه بات شكور نجم474877

45بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراري فارس قادر487360

46بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسامة محمد مصطفن263923



47بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربريار جهاد احمد477871

48بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراكام قادر عمر473043

ائيل322263 49بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد سلمان جير

50بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكررسباز محمد صالح232532

51بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوري رسول قادر362456

52بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهة فال رضا خورشيد487138

53بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشياو فائز عبدالصمد472902

54بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربيستون عثمان علي319090

55بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهردي عثمان رشيد263811

56بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفرمان طالب كريم486954

57بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاروان عثمان مولود357497

58بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرده ريا سمي  نوري475397

ن470964 59بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركارزان علي حسي 

60بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزريان قادر علي352407

يف علي473413 61بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاراو رسر

ن477836 62بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسو ابراهيم محمدامي 

ن حسن477917 63بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرتوانا حسي 

64بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرحيدر صباح حيدر507152

65بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرنه هرو جبار علي496784

66بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمريوان محمود مصطفن487598

ي صالح475081 67بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحسان وهنر

68بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزياد عبدالقادر سليمان488290

69بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديار جالل محمد471075

70بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوري ازاد هاوار471982

ن475329 71بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعمر علي حسي 

72بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاهو عادل احمد348984

73بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفاخر خالد كريم323989

74بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعمر نائب طيب493767

75بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهفال اكرم مصطفن487123

76بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوري نايف عزيز471763

77دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريبوار شاكر رواندي348177

78دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيوا رفعت احمد496810

ن كاك عوال263601 79دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرصمد حسي 

80دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعماد فاتح محمد488140

81دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجمعة رسول رحمان471663

ي محمد319846
82دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكربيستون صديق فف 

ن496792 زاد شفيق حسي  83دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشي 

84دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالرحمن صالح عبدالرحمن474761

85دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكردلشاد عبدالرحمن فتاح263545

86دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجاسم رشيد احمدرش263884

87دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشوان وريا بكر474444

88دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرطارق ناصح رحيم488143

89دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاهو حمةشكر علي476397

90دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرادريس نامق علي263406

91دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفراس ابوزيد سليم263340

92دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجوهر عثمان صديق487978

ن471219 93دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكررسدار غالب حمةشي 



94دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهلو احمد عبدالقادر496876

95دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرحميد اسماعيل حامد263497

96دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهدايت رؤوف مصطفن473469

97دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكردانا علي سعيد263440

98دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكريوسف رضا توفيق322326

99دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرئارام جبار حسن473373

ن320075 100دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراالن نجم الدين حسي 

101دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعدنان حمةزرد مولود263818

102دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكردلشاد عمر كاكة485991

103دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرنوزاد احمد صالح473000

104دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرساالر نوري سعيد473079

105دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرتوانا صديق صالح473345

106دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرموفق عثمان مردان474610

107دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسلمان ابوبكر محمد476046

108دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاروخ حسن محمد475892

109دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكركوران جوهر حمد510043

110دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد اكرم قادر493791

111دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسمي  ابوزيد سليم263872

112دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجمعة احمد سعيد488136

113دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاسوار جمعة رسول475022

يف488153 114دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكركامل عبيد رسر

115دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشفان جمال شامار320597

116دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديار ابوبكر صالح319179

117دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسيفر لقمان رمضان477826

118دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد نوزاد جالل472887

119دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عبدالكريم محمد263948

120دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد كاكة رسول487723

121دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرره وه ند يوسف صمد263449

122دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرئةلوةند كاوة محمد473391

123دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسامان صفر عمر475831

124دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد جليل محمد263477

125دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكردريا ستار خرسو476371

126دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرقاسم عباس حمد263828

127دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسه هه ند غفور نجم263492

128دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكردربند عمر عثمان477846

129دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرراسن  برهان عبدالرحمن471299

ن263753 130دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوكار خليل حمدامي 

131دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكررسيال ولي خالد493789

132دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسوران عبدالكريم محمد348118

133دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرماكوان فرهاد محمود352875

134إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجبار محمد صادق263428

135إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرناظم عاصي مجيد488074

ن319596 136إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكررعد مجيد امي 

137إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزريان شاكر شكر351803

138إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرازاد دارا محمد496890

139إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراميد صباح قادر349914

140إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد شمال حمةسعيد477617



ن عبيد نوري263616 1ماجستي 2- رحيم آوه 12387كركوكذكرياسي 

2بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجالل عبدالجبار جالل353744

3بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيمن انور قادر352209

4بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرتوانا فائق حمةرضا471016

5بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربشتوان رحمان احمد263613

6بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكررسدار عمر كاكةمحمد322236

7بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي عباس عمر263567

8بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهرزين محمد عبدهللا351988

ي قادر496820 ي كاننر
ن
9بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرباف

10بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد شمس الدين رحمان359981

11بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكررعد ابراهيم محمدسليم263508

12بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوري عبدهللا قادر349979

13بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرئاكام فاضل سليم263914

14بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريكان نضالدين احمد353762

15بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهزار نجاة حمةسعيد348581

16بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربرزان برهان حميد263294

17بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاروان فريق قادر368301

18بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهه رمان يوسف ابراهيم320568

19بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاروخ فالح احمد493839

وان محمد فارس488098 20بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسي 

21بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعامر فاضل محمد487051

22بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرحسن محمد نوري472573

23بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسمي  ناصح مصطفن472653

24بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوبش معروف عارف321796

25بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد جبار احمد510003

26بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمصطفن فؤاد محمود322164

27بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد عثمان نريمان473617

28بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريير جليل شكور350033

ن احمد غفور477725 29بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكررهي 

30بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد هدايت جمعة264079

31بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرازاد بهاءالدين خورشيد352692

32بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرابراهيم خليل ولي470940

33بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد نايف عبداللطيف263620

34بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوكار حمزة احمد255753

35بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهةلكورد رمضان احمد263611

36بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد عبيد عبدالقادر263755

37بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسو علي اسماعيل318865

ن جمعة عبدالكريم473749 38بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربلي 

ن475216 39بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرساالر عطار امي 

40بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحسن صالح محمد476517

41بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكررسكوت علي احمد493820

42بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد جمعة رسول323618

43بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرروند نجاة عبدالوهاب361663

ن361588 44بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد نظام محمدامي 

45بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوراز صالح علي496885

46بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكررهيل شفيق فاتح486053

47بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراوميد نجم محمد264215



48بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراردالن قهرمان كريم347480

49بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالرحمن احسان عبدالرحمن473126

50بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاروخ عبدالصمد كريم263591

51بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربيوند صبحي عثمان350879

52بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيوا نجم الدين قرةمحمد475431

53بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسوران ول محمد348237

54بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرابراهيم عبدالقادر حسن471653

ي خضن جوهر473562
55بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيفن

56بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عباس عثمان350675

57بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوكار فريق حميد353438

يف472048 58بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد رزكار رسر

59بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد هدايت بابكر471511

60بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمقديس درويش حمه علي488117

ن نارص476099 61بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرامانج ياسي 

62بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسلطان محمد نوري472305

63بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمسلم هدايت بابكر470955

64بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرخدر احمد عبدالمجيد477885

يف471084 65بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرنهاد هادي رسر

66بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراكو كريم ولي263835

67بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد ابوبكر عثمان475007

68بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزيرةك مجيد حمة471570

69بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرداروان احمد محمد474839

70بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراوارة علي احمد487836

71بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكررابر لطيف كوخة472101

72بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركارزان احمد خورشيد349255

73بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزانا محمد صالح496845

74بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربريار ارسالن علي475244

75بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوراز رمضان احمد319193

76بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرارام عمر علي475802

77بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاالو اراز نورالدين471064

78بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهةلكورد عمر سعيد493852

79بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراياد محمد محمدلطيف274215

80بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربروا مجيد علي487589

81بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوبش صباح خورشيد349328

82بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرئةنجام كمال عبدالغفور356190

83بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربةشدار نضالدين محمد263312

84بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاالو جاسم علي323314

85بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشمال عبدهللا كوخا افندي472867

 محمد علي476153
ن 86بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربلي 

87بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربروسك عدنان خورشيد476017

88بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركوران صباح محمد471490

89بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركوران طارق صادق473237

90بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشه مال شورش كي  محمدصالح349663

91بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربسام نجم محمد477741

ي قادر486853 92بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركيوان كاننر

93بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرره وه ند كاكه توفيق367616

94بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربيشواز طارق جليل507093



95بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد ابراهيم رضا475859

96بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد مهدي جبار472345

97بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد شفيق رضا471244

98بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد جالل خضن350008

ي نجم الدين223736
99بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرده ريا ياجن

ن263664 100بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراركان يابه محمدامي 

ي محمد323224 101بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكردابان كاننر

102بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديار جبار محمد364974

103بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجيا مصطفن رؤوف477715

104بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي عمر محمدعلي499003

105بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكردارا فؤاد عثمان264036

زاد جوامي 263335 106بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربرهم شي 

107بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسماعيل احمد قادر351001

108بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمه لبه ند خليل ابوبكر349225

109بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزانا رحمن علي263307

ن كمال عبدالغفور359605 110بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرنير

ن حسن486995 111بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهردي حسي 

112بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديار مولود عثمان347691

113بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربرزي بهاءالدين انور487475

114بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركوران محمد احمد485662

115بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرتوانا نجم الدين طه323808

ن عمر486125 116بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهندرين ياسي 

117بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراراز محمد علي263659

ن263631 ان يابه محمد امي  118بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرتي 

كو هدايت عزالدين473271 119بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشي 

120بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد نوزاد بهاءالدين474091

121بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشمال احمد علي264031

122بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمصطفن جالل عبدالرحمن477892

زاد كاكه رش263593 123بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد شي 

ن471645 124بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكروريا علي حسي 

 سامي علي477877
ن 125بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربه لي 

126بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد نهاد احمد473783

127بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربوكان خضن جوهر475179

128بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشمال عبدهللا قادر321305

129بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراري عبدهللا بايز349279

130بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفاتح فاضل عباس477862

يف472156 131بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكريوسف رزكار رسر

132بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهفال علي رشيد365439

133بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزانيار رزكار عبدهللا475315

134بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديالن خليل مردان364934

135بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي فتح هللا محمد474896

136بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرتوانا عبدالدين عبدالمجيد319640

137بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمصطفن شامل محمد365582

138بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرراميار ستار جبار320512

139بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد نوزاد عمر471625

140بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيمن علي نادر475408

141بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرابراهيم قحطان جهاد349624



ن263936 142بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيوا محمود كاكةامي 

143بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسيداد فخرالدين عبدالرحمن473871

144بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرنه به ز عبدالخالق خالد472313

145بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوشمند حميد عثمان488298

146بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديار نجاة كاكل348285

147بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركوران مولود احمد559238

148بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد خليل جالل473644

ن474004 149بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسامان واحد حسي 

150بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشوان عاصي علي323159

151بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسكندر عمر احمد351614

152بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربوال خرسو عمر473956

153بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوشمن عبدالرحمن قادر473933

154بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد جاسم علي475737

155بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرنظام علي قادر263781

156بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكربلند عمر محمد360065

157بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركامل ابراهيم بايز319892

158بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمصطفن فيض هللا جوهر348295

159بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسيوان نوزاد جالل496903

160بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوزان محمد مصطفن348826

ن475360 161بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركارمند فريق ياسي 

162بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكردانا احمد فارس347315

163بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعادل ابراهيم بايز471542

164دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكررسوت نايف عبداللطيف476059

165دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكربروا محمد علي263758

وان رشيد471225 166دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد سي 

167دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاروان احمد خورشيد263558

168دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسو جالل رشيد364899

169دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد علي ابوبكر263393

170دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عساف سمايل347356

ي محمد476254
171دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكررابر علي فف 

172دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي صالح الدين علي487779

173دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد احمد سعيد473435

ن322587 174دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرره وه ند رمضان محمدامي 

175دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراري ناصح يوسف487089

176دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيوا شورش كي  محمدصالح349619

177دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكررسبست صمد احمد353578

178دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرنيهرو نورالدين محمد363312

179دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد جبار عبدهللا488162

180دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراكام رسدار احمد475766

ن476643 181دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهه لمت عزيز حسي 

182دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرداستان مجيد محمود263561

183دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد رفيق نامق487949

184دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاروان بكر خضن475334

ن263503 185دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد يابة محمدامي 

ن عدنان عزيز367378 186دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريبي 

187دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهةريم فاضل جبار474733

188دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرئاالن رستم عمر349880



189دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد صابر عبدهللا471416

190دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعصام الدين كمال عبدالغفور471322

191دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرخبات نجاة عزيز318939

192دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريكر جبار سعيد263845

193دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيوا مصطفن احمد510001

194دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهةلويست رمضان احمد263411

195دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمسعود صابر حسن263859

196دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريبوار طالب توفيق263407

197دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهلمت ابوبكر عبدهللا476437

198دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريزين كاكةمد محمدصالح475662

199دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكربشتيوان جالل قادر473060

200دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرئاكو حسن عبدالكريم348130

201دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيمن نورالدين محمد365488

202دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجنور رسدار عثمان351667

203دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهةريم عبدالحكيم عبدالرحيم472544

ي قادر472599 204دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد كاننر

205دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوري بيستون صديق317914

206دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد صمد محمد473247

207دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشوان جالل محمد362413

208دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكررامي خالد عمر477905

209دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريباز جليل شكور349769

210دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد حميد زيدان491737

وان مولود471466 211دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسيوان سي 

212دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكردابان عدنان عمر351830

ن486832 213دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد خالد حمدامي 

ن351014 214دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراكو حمد امي 

215دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديار ستار احمد348386

216دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عبيد عبدالقادر263627

ش صباح محمد365057 217دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهي 

218دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيوا محمد علي263868

219دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكربابان خضن عبدهللا487965

ن هادي471788 ن حسي  220دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريبي 

221دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرادريس يوسف طه471112

222دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكربرهم نمي  محمد349476

223دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاروخ نعمان ابوبكر472367

224دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهلمت علي محيالدين470933

يف558825 225دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عبدالقادر رسر

226دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكركارزان احمد حويز487971

227دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد فاخر فاتح476137

228دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد ابوبكر عمر474464

ي محمد353842 229دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكريوسف كاننر

ن487823 230دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد محمد محمد امي 

231دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوري سعدهللا خورشيد319771

232دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرصالح محمود احمد319754

233دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد علي جبار351920

234دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرارام محمد حسن472972

235دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد طاهر عزيز487866



236دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرطه شمسالدين رحمان365897

237دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكردرون لطيف محمد367280

238دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجاالك بنيان احمد348164

239دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكررامال عمر عباس364589

240دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهريم حسن محمد524415

241دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد حكيم احمد264189

242دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكربلند محمد علي353809

243دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكربالل نوري سليمان493848

244دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجاوروان علي عمر320242

245دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرداروان قادر حسن365136

246دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد كامران جوامي 473168

247دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفريدون اسماعيل علي321668

ن عبدهللا263862 248دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد حسي 

ن318843 249دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسو حمد امي 

250دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرامانج عاصي طيب323257

251دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديار بكر علي473265

252دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديالن عبدالخالق معروف474975

253دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد نجاة علي471448

254إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكردانر قادر احمد473012

255إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسماعيل محمد صابر364804

256إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عادل حسن470928

257إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربرهم كاوه عبدهللا347336

258إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرحميد صالح ابراهيم487214

259إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربه شدار محمدعلي اسماعيل486038

260إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكردربند احمد خورشيد517022

ن486709 261إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد وهاب محمدامي 

262إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراياد محي الدين نوري318034

263إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكريوسف ماهي  اسعد474500

ي خالد256252 264إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكررامان حرنر

265إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفه رمان فؤاد معروف348327

ن عبدالرحمن كريم475153 266إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركه شبي 

267إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد فهمي رحمان319291

268إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوشه نك يوسف رمضان487421

269إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرامانج صبحي محيالدين488106

270إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزيلون فؤاد عمر471578

271إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعمر عبدالمجيد عثمان486045

272إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراالن خضن جوهر473005

273إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاهو حسيب عبيد488130

274إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالقادر سامان علي471754

275إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عمر حمةصالح485814

276إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدهللا احسان محمد507140

ن طيفور358429 277إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهريز ياسي 

278إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد رسدار حمة485714

زاد محمد322748 279إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد شي 

ن475350 280إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد فريق ياسي 

281إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكريونس محمد طاهر263751

ن319996 282إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عبدالرحمن حسي 



283إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد علي ابوبكر242005

284إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد يوسف طه488291

ن486840 285إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد ادريس ياسي 

286إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد برهان سعيد323726

287إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد ازاد عبدالعزيز349090

288إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد فاروق صابر488294

289إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهريم جوهر عمر358523

290إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهازار حميد مجيد471819

زاد شفيق496806 291إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاردو شي 

292إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعمر حسن قادر485934

293إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد طالب خالد358582

وان عمر319040 294إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي سي 

295إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد جمال رشيد473453

296إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربرهم صدرالدين صالح350552

297إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزيار جمعة اسماعيل350503

298إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عبدالصمد طه496823

299إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد بهاءالدين انور496899

300إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسه رهنك رستيب حيدر558889

ي هدايت بابكر473484
301إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراشن 

302إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكردانه ر فخرالدين عبدالرحمن487893

303إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد اراس جالل347818

304إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالمجيد احمد عبدالمجيد476450

305إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهونه ر هدايت عبدهللا488088

306إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهمداد علي حسن487290

307إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمصطفن محمد رستم351681

308إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرخضن لقمان جوهر349789

309إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد لقمان علي477638

310إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاالو شامل ضامن486359

ن حسن472166 311إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد ياسي 

312إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشفان عبدالقادر عبدهللا349351

313إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراودير فؤاد احمد486700

314إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركاردو شهاب محمد263866

315إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرصفاء كامران احمد476417

316إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد عمر حمه صالح320643

317إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمؤيد رفيق سوارة472182

يف319516 318إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركامران حيدر رسر

ن عدنان حمه زرد364822 319إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمدامي 

و سليم كريم475227 320إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربي 

321إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوزان فالح احمد510038

يف365856 322إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرابراهيم كمال رسر

323إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشوان عادل محمد474308

324إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد عبدالرحمن احمد474323

 دلي  طه517001
325إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمصطفن

326إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد هيوا توفيق488108

327إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكريونس محمد ابراهيم367070

328إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاهو عبدالقادر عبدالرحمن487014

329إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيمن نشات ضامن486987



 علي487995
ن 330إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديدار حسي 

331إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعمر سليمان محمد485793

زاد كاكه رش319700 332إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرنشات شي 

333إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجيكر عادل عبدهللا475164

334إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيوا مقداد طالب472454

335إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرره وا نظام جمعه474417

336إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشيفان فيصل نوري348794

337إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرتوانا عادل رشيد471094

ن367193 338إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد عزيز حسي 

وان عباس فاضل319137 339إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشي 

340إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعصاف رشيد كريم365591

341إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد جاسم محمد317811

342إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزانا سلمان عبدالرحمن516720

343إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرباهوز سلمان احمد475045

344إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد جمال جالل353067

345إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرداروان عبدهللا محمد485783

346إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعثمان برزان محمدنوري263938

347إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزيد علي احمد487796

348إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالجليل محمود جليل475073

ائيل اسعد487621 349إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركيالن جير

350إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد نجم الدين حويز364737

351إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديدار صابر صادق474165

ن طه خضن474203 352إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرياسي 

353إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعمر كمال عبدهللا485639

354إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرجاالك صابر عبدل510028

355إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشيفان عادل حسن472986

356إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكريوسف سالم صابر356609

357إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد عبدهللا احمد472935

358إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربةشدار كريم طه486847

359إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي نظام كاكمند488094

360إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد عبدالجبار جالل364778

361إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد اكرم فارس510034

362إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربريار محمد احمد474671

363إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرره وند نهاد وهاد487021

364إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكررسدم زاهر انور472617

365إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسماعيل عدنان خورشيد471139

366إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد سامال رفيق488026

367إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرديار بكر صابر510052

368إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسامان علي صالح492266

369إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد جواد انور472923

370إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهيمن ايوب حميد493783

ن473594 وان محمد حسي  371إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشي 

372إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزانا فهمي علي507057

373إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرخليفة كرم اسعد349241

374إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد فتح هللا فيض هللا488092

375إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمصطفن ساالر مجيد363557

376إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربشدار خليل جميل471563



377إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرايوب عدنان قاسم264202

ن هادي474265 378إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرراسن  حسي 

379إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهةلويست واحد عبدالسالم357321

380إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهوراز علي رشيد349039

381إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكريوسف علي احمد517081

ن محمد471638 382إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشيدا حسي 

383إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد كاوة اورحمن348752

384إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرطارق حسن محمد493778

385إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراكام امانج رحيم474918

386إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكررنجير كامل رشيد474015

387إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد عبدالرحمان محمد499011

388إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمصطفن وريا رمضان321089

389إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكروحيد محمود جليل474283

390إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوكار رضا علي476591

391إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسيفر بشتيوان حميد356530

392إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرصابر ابوبكر صابر263409

ن شمال عباس348899 393إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمارفي 

394إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمغدور احمد مولود488292

395إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد قاسم حسن486397

396إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد غائب غفور475133

397إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد فرهاد عبدهللا475062

398إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزانكو جتو نجم365079

399إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركارزان كامران محمود507064

ن347710 400إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدهللا هدايت ياسي 

401إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرايوب صبحي محمد348137

402إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرارام خالد محمد361461

403إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكردارةوان عمر كاكةمحمد485945

404إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرئاراس عادل رفيق486669

ن475770 405إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراسامة محمود حسي 

406إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهاوتا محمد عبدهللا322307

ن مجيد عمر488289 407إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرريبي 

408إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي رشيد نوري348077

ن نارص477815 409إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرحمزه ياسي 

ن نامق471277 410إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد تحسي 

411إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدهللا محمد عبدهللا487606

ن عبدالرحمن487033 412إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد حسي 

413إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرئاسو عبدالكريم عثمان473762

414إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشيفان محمد صالح320799

ن496892 415إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربروا صدرالدين حسي 

ن فاضل حسن351724 416إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرحسي 

417إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعمر فرهاد عثمان351707

418إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد نوزاد محمود485835

419إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراكو عبدالحميد عبدهللا362582

420إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراياد زيدان عزيز263667

421إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرايوب فؤاد محمود351435

ائيل475621 422إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد سليمان جير

423إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراريان جمعة حمه280940



424إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد محسن قادر475691

425إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرارام خالد حمد486728

426إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركوراس شاكر خورشيد349235

427إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزيار رسدار كاكةرش488157

428إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرهه لويست برهان عمر476383

429إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد سالم صابر486486

430إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشاالو جهاد رفيق522719

431إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكردانا خالد مردان485930

 نجاة علي197082
ن 432إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرحسي 

433إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد اكرم فارس516694

434إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرابراهيم محمد عبدهللا322283

435إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالوهاب نوري وهاب485916

436إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراياد ابوبكر عثمان473677

437إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربابان كاوه محمد473294

ن353173 438إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد قاسم حسي 

439إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد اميد صباح351839

440إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكررةنج يوسف خضن318910

441إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد كيفالدين محيالدين487454

442إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعيس غائب غفور477732

443إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراكام محمد احمد353094

س محمدطاهر عبدالمجيد517060 444إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربي 

زاد محمد488148 445إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد شي 

446إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد نوزاد مولود471714

447إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعمر سامي عمر231628

ن318959 448إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدهللا جمال حمدامي 

449إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراحمد رسول حمد488152

450إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكريوسف عبدالجبار نوري476165

451إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرئاكام صالح نجم الدين473106

452إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشيفان لقمان عبدالرحمن486425

453إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكربابان صباح حمه سليم323954

454إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركونار طارق صادق473217

455إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركيوان كامران عمر488083

وان محمد حسن263805 456إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرشي 

457إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعباس محمد حميد347552

458إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرروند دلي  عمر487008

459إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكركارزان محمد احمد487539

460إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعماد احمد عبدالحميد360155

ن رشيد348934 461إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي حسي 

462إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد حكيم مجيد485824

463إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرصباح فؤاد سليم361530

ن نادر351426 464إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرزامو معي 

465إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد فتح هللا قادر472490

ن صالح488147 466إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرابراهيم حسي 

467إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكردانر حميد عثمان488077

468بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكررزكار عبد هللا لطيف263579

469بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكريعقوب عباس عبد السالم499047

470بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكركفاح صباح محمد263500



471بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمردان محمد علي558885

472بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد مصطفن رشيد349177

473بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي ابوبكر سعيد263389

 علي507133
ن 474بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمود امي 

475دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعادل عبيد باباشيخ367122

476دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعلي رشيد علي264237

477دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكركمال عبدهللا محمد488102

478دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرصباح محمد احمد498996

ن محمد263853 479دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرطاهر ياسي 

ن509207 480دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكربيستون محمد امي 

481دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعامر فوزي عباس475908

482دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالصمد كريم عبدالرحمن367237

483دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكربختيار رسول كاكل558886

484دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعبدالخالق قادر حمزة263823

485دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعادل رشيد عبدهللا357667

486دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرسامي احمد علي476550

487دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرساالر محمدعزيز احمد559126

488دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفؤاد عثمان سعيد264083

489دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعدنان طيب محمد349269

490دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكذكرمحمد جليل عبدهللا263864

491إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكراري عبدهللا همزه476502

492إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعباس علي عباس486577

493إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرقهرمان احمد محمد559125

494إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرخالد محمود محي الدين353709

ن485770 495إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفرمان محمد حسي 

ن324005 ن محسن حسي  496إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرتحسي 

497إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرلقمان كاكةمد قادر488013

498إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكردلشاد عثمان مصطفن349549

499إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرعائد عبدالواحد عبدالرحمن352904

500إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرفيضاهلل جوهر كاكةخان348209

501إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكذكرطه خضن محمدعزيز487761

1ماجستي 2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايالف شوان سعيد493792

2بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشبول خليل جالل348659

3بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسهيلة احمد محمد263876

4بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكولة رشيد سمايل352858

ن عبدهللا477693 5بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبناز حسي 

ن263809 ين محمد محمدامي  6بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشي 

7بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمارية بايز حمد486797

8بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجوان سعيد رحيم263484

ين عباس احمد357775 9بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشي 

10بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئاوات احمد كاكةرش475819

11بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبليسة كامران محمد263875

12بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسهيلة زبي  عثمان471431

13بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبهرة طه عزالدين263437

14بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىروباك فارس عبدالكريم472563

15بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزيبو جمعة عبدالسالم352196

16بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىتارا عباس اسعد475147



17بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكةشاوة مدحت حسن486637

18بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشادية مجيد نجم474540

19بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشيدا عبدالرحمن قادر263956

20بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزينب محمد عبدهللا474142

21بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنرسين رحيم حميد263473

22بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسارة خليل جالل496787

23بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالنة حسن فتاح363991

صبيحة علي احمد486413
24بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

 قادر محمدعلي471693
ن 25بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريفي 

ي ازاد عبدالرحمن510016
26بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشينن

ن حسن476677 27بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريزان حسي 

ن487781 28بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشنكة عبدل حسي 

29بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىساكار محمد قادر488058

بنار بكر علي472762
30بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

ي نجم الدين476746
31بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهاوزين ياجن

32بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخندة هدايت بابكر470945

33بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشوخان طارق جمال493782

34بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىليل ابراهيم محمد369053

35بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدلخواز كاكة رسول472686

36بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىتارا عبدهللا عبدالمجيد510025

37بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزالة عمر حمةصالح347658

38بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجوان عمر كاكةمحمد472710

39بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسعاد خالد كريم355639

40بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىتارا عبدالقادر عبدالرحمن471523

41بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدلنيا عبدالرحمن محمدسعيد359871

42بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوزان قهرمان احمد559239

اسماء هاشم علي493844
43بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

و كمال محمود476709 44بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهي 

45بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمهابات رؤوف مصطفن485808

46بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمروة ازاد عمر263951

ن348142 47بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىديالن جهاد حمةامي 

48بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىساكار صالح محمد487741

49بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشاكار رزكار عبدهللا263363

50دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىتارا صديق صالح472780

ن محمد263459 51دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسهيلة ياسي 

52دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشيماء عبدالمجيد احمد263945

53دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىروزهةالت جوامي  حسن496850

54دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبروين حسن كريم349298

55دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفاديه كمال عذاب476030

56دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيان منصور طاهر472674

اديبة سعيد ولي263474
57دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

58دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجوان حارس حمزة485648

59دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسلوى انور محمد487629

60دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرساب هاشم شاكر263442

بخشان احمد علي263469
61دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

62دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبخشان عمر عبدهللا264075

ن517152 ين علي حسي  شي 
63دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننى



64دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكويستان عبدهللا قادر510021

اسماء صباح زكي485900
65دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

66دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنيشتمان بهاءالدين خورشيد474122

67دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجيا شفيق فاتح507161

68دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىديالن نوزاد جبار493810

69دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرسدشت يوسف طه487385

70دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىازين فاضل سليم320431

71دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبةناز ابراهيم محمد263957

72دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشادية عمر كاكه263487

73دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالرا عادل جالل472855

74دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسهيلة احمد محمد264122

75إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىروناك عطار مصطفن263969

76إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدياري عمر محمد263441

77إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخابات بكر شوكت263376

78إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخديجة معروف احمد516820

79إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىداليا جاسم محمد263451

80إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيان سورك عبدهللا321595

81إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزيان ابراهيم عبدالرحمن351040

ن471353 1بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهاوناز طارق ياسي 

ن471367 2بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنياز طارق ياسي 

3بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفينك ازاد رفيق350256

4بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسكاال هيوا طه471805

5بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسازان عبدهللا عبدالقادر499098

6بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبوكان غازي محمد322054

7بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان ازاد محمد322718

ي محمد محمود353823
8بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخوسر

9بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشونم كريم حمة488066

10بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىافان جمال طه353321

ن263515 ناز علي حسي 
11بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

12بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاشن  محمد قادر351720

13بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدنيا سيف الدين عزالدين353081

14بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاالء عبدالكريم عبدالرحمن491506

هازة صباح محمدعلي350402
15بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

16بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجيمن فيضاهلل رمضان348399

ن شفيق فاتح474862 17بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجوفي 

18بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزينب رستيب مجيد349364

19بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىغادة جبار درويش488282

20بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجنور فاتح عبدالرحمن322072

كالي نجاة رفيق474777
21بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

يف355839 22بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشوخان طارق رسر

23بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخولة عثمان رشيد263555

24بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشنكار رزكار عبدهللا322428

ن نوري نضالدين488220 25بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهيفي 

26بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسارا نوزاد رفيق488239

27بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىلبنن سليمان محمد471934

28بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمريم عبدالكريم عبدهللا471339

ان شهاب عبدالسالم350594 29بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسي 



30بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوزان مجيد عبدالكريم353785

و مجيد اومر485697 31بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهي 

32بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىحنان يوسف علي348335

33بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىميوان عثمان بكر472791

34بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنسار ستار احمد510020

35بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالنه احمد طه349691

36بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكةشاو جاسم كرم471600

37بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاسماء عدنان عمر353194

38بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريزنه طارق احمد491307

39بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسونيا محمد فارس472034

40بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاية هيوا حسن493765

41بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىتارا فائق رحمان473756

42بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريزين جوهر عمر264195

43بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزينو يوسف صمد368513

44بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشنكة عمر عبدهللا516789

45بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكانياو نامق حمةرضا353652

از محمد احمد417251 46بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشي 

47بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان قادر عزيز263383

48بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمشخل نشات ضامن487595

ن عدنان خورشيد486381 49بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشهي 

ائيل493797 50بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنمام نعمان جير

51بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخه نده محمد توفيق رشيد486547

52بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىماردين جالل عبدالرحمن263282

53بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفرميسك امجد عبدهللا263847

54بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدلنيا رفيق سوارة472208

55بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوما خالد مردان471614

56بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفاطمة جمعة عبدالسالم353604

57بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيالن حامد احمد487110

ن صمد رشيد348239 58بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكشبي 

59بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيان حاتم شكر475656

60بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريزان محمد توفيق477993

61بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهاوسه ر صدرالدين صالح353420

62بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشه وبو اسماعيل ابراهيم264171

63بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريزان جاسم محمد475979

زاد كاكه رش478018 64بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجيهان شي 

65بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجيالن حسن عبدالقادر365562

66بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمزدة نجم الدين عبدالسالم322196

67بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىساره ياور عمر263419

68بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىوفاء فارس عمر471145

69بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبهار ستار احمد507075

70بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجنور صالح عمر475506

71بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيكرد كاوه ابوبكر475482

72بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالنه حكيم جالل486344

73بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوزان محمد حسن263466

74بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبريا خضن عبيد321851

ن474637 75بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسكاال رشيد محمدامي 

ن حسن488176 76بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريزين حسي 



77بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىساية قادر محمد263983

78بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيشه عبدالقادر عزيز476085

ن نارص493787 79بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكانياو ياسي 

ن صمد رشيد323195 80بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهيلي 

81بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدموع سليمان محمد471955

82بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالنة جاسم حسن263416

83بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرسوين محمد فارس491405

84بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىديرين سمي  نوري477687

85بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرازان رزكار حمه491345

86بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئاال شورش كي  محمدصالح321213

87بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشيماء يوسف علي264069

88بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبه سوز كامران محمد363077

89بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهه وار صدرالدين صالح353404

90بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريزنة كامل عبيد263517

91بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاشنا ابراهيم محمد485941

ن63157 92بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبوكان ناصح ياسي 

93بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوما عبدهللا عبدالمجيد356661

94بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهانا نعمت عثمان477487

ن356433 95بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكواللة حسن حسي 

ديده ن كنعان علي559256
96بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

97بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزريان برهان عمر559237

98بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفاطمة عاصي محمدعلي475523

ن475588 ن وهاب محمدامي  99بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشهي 

100بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبناز مصطفن حميد476112

101بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىماجدة خضن حسن322633

102بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبينةر رشيد خورشيد347400

103بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالرين بيستون صديق317877

104بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجيانة فاخر فاتح363275

105بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئاويسته رفعت صابر487853

شيالن عمر علي423300
106بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

107بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجيمن رفعت محمد351389

108بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكلينة مبارك عبيد477646

109بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشوخان شهاب عبدالسالم350572

110بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنجوى عبدالخالق توفيق353731

ة كاظم حمةرش477591 111بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىامي 

112بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجوان طيفور كريم322105

113بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىروشنا عبدالوهاب رسول255614

114بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمانويال جمعة حميد471862

115بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشوخان عمر عبدهللا473695

116بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهالة سعيد حسن348199

117بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخه نده رمضان نادر264042

118بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكواللة طارق حارس475552

119بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرونزة محمد صابر496815

120بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريزين صباح اسماعيل404937

121بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدلباك كمال محمد263422

ن351462 122بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيالن خورشيد حسي 

هيثو علي رشيد263287
123بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى



124بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبةناز احسان رمضان473813

ن478000 125بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنسار عثمان حسي 

شهلة رمضان علي322119
126بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

127بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدنيا نورالدين سليمان264053

128بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىتافكة عيس عبدالجبار362312

سيفر عادل علي474134
129بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

130بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىداستان داود صابر471058

زاد عبدالرحمن321536 131بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجراخان شي 

132بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشنة نورالدين احمد471036

ن352626 133بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايفان باهر حسي 

134بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجيمن فايق رحمان473748

كوجار علي عمر471585
135بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

136بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكازين عمر احمد471171

ن جوامي  حميد472841 مي  137بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرسر

138بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسندس اسعد جليل264045

139بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجنار ستار محمد486341

شه وبو عرفان علي358053
140بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

141بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوزان عادل احمد471117

142بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرسوة ستار جبار471285

143بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجرو محمد احمد473184

144بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنور هوشيار شامل493817

145بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايفان فيصل نوري352277

زاد كريم472441 146بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزينب شي 

147بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوزان عبدهللا احمد474816

ن323427 148بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدرون بابا امي 

و طيفور كريم322558 149بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهي 

150بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكالرا رؤوف عارف475612

الفا سامان علي471734
151بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

152بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئاال عدنان عمر472822

153بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزيتو نجمالدين خورشيد520150

154بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسنور عادل عمر472009

ن قادر486537 155بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىافان سمي 

156بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدلسوز كاوة عزيز472814

157بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئاريان جمال نادر320175

158بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسيفا جتو نجم263326

159بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوزان كريم نوري263552

ن رفيق توفيق496836 160بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنرمي 

161بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخولة سعيد حسن348185

و عمر محمد348165 162بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهي 

163بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيخال صدرالدين صالح353382

164بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدنيا محسن نارص348153

 علي477521
ن 165بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبراء حسي 

166بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجاوكال جبار محمد263463

ن محمد رسول323140 167بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنرمي 

ي حاتم جالل475530
168بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدشنن

169بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرسوة احمد رشيد496817

170بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجوان لقمان سعيد350971



171بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالنيا يحن  محمود496812

ن364161 172بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشيالن اسماعيل حمدامي 

173بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشارا بكر صالح263510

174بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان صباح رمضان488046

175بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزيالن جمعة عبدالسالم477679

176بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىارساء رستم عمر486880

177بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئافان ازاد عزيز472702

ن عبدهللا65129 178بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسكالة حسي 

179بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدنيا احمد محمد353346

180بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالنة ابوبكر صابر263420

ديار عادل علي486685
181بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

182بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريناس عباس صالح486866

183بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكول شعاع عباس احمد264005

184بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهبه رائد عبدهللا263905

بنار علي احمد493819
185بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

186بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهاوزين صالح احمد323847

187بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمزدة عدنان محمد263395

188بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشادية فائق رحمان473719

سوما علي صالح500040
189بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

190بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبري عمر يابة321024

ي اسماعيل احمد351689
191بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىده شنن

192بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىماردين هيوا عزيز246176

193بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشوخان احمد كمرخان353231

194بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهاوزين عارف رحمان350166

195بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرهيل قادر حسن363824

196بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدنيا اسماعيل عمر471378

197بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكازين محمد احمد417229

ن473655 198بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشنكة رمضان محمدامي 

يفان عبدالقادر سليمان486892 199بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبي 

200بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكارزين صباح حيدر488196

201بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدنيا مجيد عبدالكريم323283

202بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىافان لقمان جوهر349890

203بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاسيا فيصل نجم472121

ن جبار سعيد263364 204بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدلفي 

205بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشه نكة خالد سالم264071

تريفة انور علي471553
206بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

ي كريم صابر317936
207بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكانن

ي473910 خرمان نجم الدين كاننر
208دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

209دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسارة محمد خورشيد493769

210دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيان كريم عزيز486778

211دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيخال عاصي علي476694

ي نضالدين خرسو475192
212دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخوسر

213دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزيالن بيستون مصطفن353451

214دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىورده نجاة فاضل487267

215دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهه الله نوزاد محمد352524

216دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاره زو بكر حمادي478013

217دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايالف رشيد نوري321349



218دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجيا نامق حمةرضا353683

219دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفيان محمود اسماعيل488191

220دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشادان حسن صالح363712

221دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسىه محمود محمد488288

222دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان غازي محمد357771

223دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىروزين عبدهللا احمد474799

ن فرحان احمد357916 224دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهيلي 

225دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسكاال عبدالرحمن عثمان321708

226دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسازكار درويش حمه علي471683

ئاال كرم علي477950
227دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

228دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاسيا خالد محمد263523

229دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئاالن فخرالدين حسيب365024

230دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهاوزين عبدهللا محمد486586

تابان محمد علي487431
231دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

ي فاضل محمد323106
ن
232دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىماف

233دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدنيا ازاد احمد477698

234دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالفان نوزاد محمود320053

235دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدلباك عمر محمد352279

236دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشيماء عثمان مصطفن487813

237دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشاجوان فداء فاضل475938

238دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاالن صالح احمد233786

239دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىامينه مهدي عبد الرحمن475092

240دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىده رون جواد رحيم319566

241دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدلنيار رمضان عبدالرحمن488212

242دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشادان رحمان قادر477569

243دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنادية خليل حسن349287

وان509999 244دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىديالن فرحان سي 

245دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئاال عادل حمادي352187

ن486404 246دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىتريفة وهاب محمدامي 

247دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسازان جمعة حميد348265

248دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالنة خالد محمد473029

249دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىتريفة جبار حميد351539

ي احمد حويز471182
250دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفانن

251دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشانو فالح فائق417290

252دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئاال جالل قادر488278

253دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبنار توفيق نامق477939

254دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكانياو قانع كريم353875

255دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىديمن نورالدين خدر351657

و يوسف سليمان348324 256دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهي 

زاد كاكةرش263560 257دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاريفان شي 

258دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوزان حكيم احمد263999

ن احمد غفور352097 259دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرنكي 

260دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالنه كامران جالل319372

يفان توفيق نامق477709 261دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبي 

262دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشنكة نجم الدين طه323918

263دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسارة هوشيار شامل507104

ايفان برهان علي350773
264دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننى



ن322761 بري علي حسي 
265دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

266دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجيمن عادل عزيز472773

267دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاريان طه محمد323935

268دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبةهرة عبد الرحمن نجم476195

269دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسازان برهان عاصي359801

270دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيام خورشيد محمد488204

271دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشادان جاسم محمد487877

272دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىافان قادر احمد475996

273دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهاوزين رستم عمر475597

274دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدريا عبدالجبار صابر473839

275دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشهال صادق محمد471726

زاد احمد475955 276دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان شي 

277دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكوردستان صباح قادر510007

278دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخه الت لقمان كاكه مد474245

279دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسارا سليمان نادر365003

280دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاالء شكور عبدالقادر352567

281دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشيالن احمد سعيد473499

282دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاريفان رفيق نامق477553

283إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيكه رد فرهاد محمد351483

284إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسارا عبدهللا عبدالمجيد517121

285إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزينب جزا عبدالقادر486947

286إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىامنة فاضل سليم475269

287إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزينب نعمان رحمن323375

288إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىديمن ايوب حميد493784

289إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىريان سلمان عثمان364338

ن خالد سالم363357 290إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشةهي 

291إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشيماء يوسف طه487371

292إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىروشنا لقمان عبدهللا471832

293إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان عارف رحمان355316

294إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاوارة عبدالرحمن محمد352967

الفان علي عمر319923
295إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

ن صدرالدين صالح350592 296إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهيلي 

297إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوالف محمود يابة516869

298إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزهراء عبدالكريم محمد486758

299إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخنده كامل رشيد524457

300إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشنو لقمان نجم الدين360201

اسماء علي اسماعيل351100
301إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

302إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىساية هيوا عمر350612

303إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىامنة سليمان محمد417240

304إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمروه احمد طه263973

305إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزينة اميد صباح319014

306إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئافان عمر عبدهللا471101

سكاال عمر علي367728
307إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

308إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاالء هيوا توفيق488186

309إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدياري جليل محمد317969

310إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىساره فهمي رحمان357282

ن353596 311إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكاليا نامق حسي 



312إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمروة نهاد احمد474101

313إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشيماء كريم محمد496880

314إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشيماء سالم ابراهيم516909

315إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكونا جالل محمد492339

بسمه كريم ولي487405
316إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

317إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان صبحي محمد322802

318إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىله نيا نورالدين خدر364220

319إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشنكه كاوه ابوبكر486863

320إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشنكه كاوة لطيف476728

321إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخديجة عبدهللا جالل264104

322إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدلكه ش عبدالرحمن كريم486375

323إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسميه يوسف رمضان486164

و صباح محمدعلي351858 324إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهي 

زاد شفيق507136 325إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالرا شي 

326إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفاطمه فؤاد احمد487068

327إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزينب محمد علي323586

328إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوزان جبار محمد347424

329إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىداليا فؤاد احمد486907

330إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئاريز ستار جبار476071

331إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىافان احمد مهدي353621

332إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسكاال خليل محمود352353

333إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان عبدالكريم عبدالعزيز348109

سناريا علي صالح492261
334إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

ية احمد غريب347731 335إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىصير

336إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاسيا محمد محمود357373

337إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاالء مبارك عبيد488168

338إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبنار ستار جبار486469

شنو كامل ولي488202
339إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

340إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهدى عبدالقادر عبدالرحمن350250

341إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان ناظم رشيد485879

زاد عبدالرحمن487641 342إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدنيا شي 

343إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبنار ستار احمد507069

344إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوالف خليل محمود352456

ي ازاد عبدالرحمن488250 جونر
345إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

346إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىارساء ابوبكر عبيد347846

347إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيكرد غريب احمد510014

348إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسمية هدايت عبدهللا488284

349إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشادى كاوه اورحمن351135

350إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبنار فاضل حسن351760

351إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان جمعة صديق350093

352إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىكه ردون رزكار عبدهللا249191

353إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبنار جبار محمدصالح487789

354إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان صفر محمود358246

355إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسارة نوزاد محمد475117

356إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجاوان شفيق فاتح486144

357إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاوارة جرجيس صديق348315

358إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيان ابوبكر عثمان487904



يفان مصطفن محمد475566 359إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبي 

ن حسن264056 360إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهريز ياسي 

ن ارسالن عدوي476538 361إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىرافي 

362إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزيلون همداد محمد509996

وان لطيف475298 363إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايالف سي 

ن حسن487243 364إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهه ودا ياسي 

ي محمد322344 مزدة كاننر
365إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

366إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمنيجه محمد رسول485907

367إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسوما برهان سعيد323748

368إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشونم لقمان نجم الدين360238

369إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىخه نده لقمان جوهر349854

شنو حميد حمه علي471312
370إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

371إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهايدا عدنان خورشيد497022

372إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمزدة عابيد سعيد323773

373إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان عدنان مجيد264088

ي نوزاد عبدالجبار491672
374إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدشنن

سوميه عمر علي487226
375إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

376إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفاطمة كيفالدين محيالدين475810

377إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىامنه جالل عبدالرحمن320857

ن عبدالقادر عبدهللا349336 378إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالفي 

379إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايه رسدار عثمان485799

380إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفاطمة عمر حمةصالح355533

381إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجرؤ جمال جالل321405

382إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشادي خليل جالل348379

383إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىارساء فاخر فاتح486527

384إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفاطمة مختار احمد488165

385إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىساره فاضل محمد323073

386إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىديرين عارف رشيد488194

387إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىئايزين محمد توفيق476906

388إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسيلدا عدنان خورشيد486522

389إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسارا ابراهيم محمود348228

390إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىداليا احمد عارف368650

391إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىروبار عبدالمجيد محمد471884

392إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاالء احمد سعيد472800

ي ازاد عبدالرحمن488257
393إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىده شن 

394إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىامل جاسم محمد347459

395إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاية شامل قادر363762

كولي صادق محمد485747
396إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننى

وان عمر476837 397إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان سي 

398إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىهبة عمر خمان352000

399إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايه فاضل سليم320318

ن355739 400إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىجوان عبدالخالق امي 

ن صابر471772 401إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبناز حسي 

402إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسكاال ناظم ابراهيم362980

403إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىتروسك عبدالرحمن حسينمحمد319954

ان علي ابوبكر263385
ن 404إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىلي 

405إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىلونا طارق صادق472752



ن318813 406إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىدنيا يوسف ياسي 

407إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىساية سامان مصطفن487577

408إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشه نك دلشاد عثمان485854

409إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالون نوزاد محمد349787

ي264086
ن
410إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاريان رضا صوف

411إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان ابوبكر عثمان486299

412إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىزينه عرفان برهان472744

413إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىايمان احمد مهدي356834

ة عزيز غريب350750 414بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىسمي 

ي فارس عبدالكريم472585
415بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىاشن 

416بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبيمان محمد قادر475515

ين رفيق نامق475498 417بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشي 

418بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبخشان حمزة فرج322653

419بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنهلة عبدالمجيد حسن423817

ى احمد محمد475469 420بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبرسر

421بكالوريوس2- رحيم آوه 12387كركوكأننىروناك حسن محمد353010

ن473984 ن واحد حسي  422دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنرمي 

423دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىفيان بكر احمد349490

424دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىصانعة عبدهللا حميد356976

425دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىبروين عمر احمد264233

ين محمد كريم496802 426دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشي 

427دبلوم2- رحيم آوه 12387كركوكأننىنجيبة محمد رشيد317721

ة حسن عبدهللا322480 428إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىامي 

ة موس علي368421 429إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىامي 

430إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىمهابات بورزو عزيز352927

431إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىشهالء فارس قادر478006

يف263981 432إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىالهام مجيد رسر

433إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىندوى عبدالستار مجيد476773

434إعدادية2- رحيم آوه 12387كركوكأننىذكرى احمد محمد486508

ي- عرفة 12388كركوكذكرخالد عزيز فرحان452933 1ماجستي عمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرانور لطيف خليل463682 2ماجستي عمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرادريس علي محمد509579 3بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعبد محمد ابراهيم463707 4بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرايوب جاسم صالح128068 5بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرشهاب خلف علي129605 6بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكروليد يوسف داود140668 7بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكريونس محمد عبيد518020 8بكالوريوسعمل الشعنر

 علي463690
ن ي- عرفة 12388كركوكذكرهادي حسي  9بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرنعمان سعيد محمد129623 10بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرقاسم ابراهيم جدوع518019 11بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرثابت جراد احمد518018 12بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمود اسماعيل محمد131795 13بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمر خميس علي128076 14بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد ادريس علي452785 15بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي صالح ظاهر463760 16بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسجاد جواد كاظم518022 17بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرانمار سلطان نجم133712 18بكالوريوسعمل الشعنر



ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي صالح منديل128136 19بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرثامر لطيف خليل463702 20بكالوريوسعمل الشعنر

ن129862 ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي محمد حسي  21بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراسامة مخلف سليم201559 22بكالوريوسعمل الشعنر

 عبدالباسط علي452803
ن ي- عرفة 12388كركوكذكرحسي  23بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرادهم عبد سالم259105 24بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرصالح سالم عبد487627 25دبلومعمل الشعنر

ن128525 ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي محمد حسي  26دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرارجمند محمد شفيق463747 27دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرحمد حليم عياش487611 28دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرنزار محمد صالح128159 29دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرخليل ابراهيم كنوم128083 30دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد عبد مطر129835 31دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعدنان قاسم محمد129549 32دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد علي حمد452973 33دبلومعمل الشعنر

ن عبدالرحمن463685 ي- عرفة 12388كركوكذكرقيس ياسي  34دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي خماس اسود488161 35دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكررعد جاسم محمد463749 36دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمهند خميس علي148584 37دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمهند ضاري شهاب518026 38دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرشدهان جالل حميد487617 39دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمار حمود تركي128561 40دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرذياب مجول حبيب129777 41إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمود ظاهر سالمة129846 42إعداديةعمل الشعنر

ن نجم134169 ي- عرفة 12388كركوكذكررعد حسي  1ماجستي عمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكربرهان كاطع نافع140709 2بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسيف خميس علي487659 3بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرفراس سلمان نصيف132792 4بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرقحطان سلطان عبد455965 5بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعدنان حسن احمد402774 6بكالوريوسعمل الشعنر

ن127275 ي- عرفة 12388كركوكذكرسيف احمد حسي  7بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي حواس جاسم388665 8بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي نجم علي128193 9بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمود خلف محسن452816 10بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد سبهان جاسم133049 11بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرباوان رشاد انور133988 12بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعباس نعمة جابر128778 13بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرانور محمد اسود127339 14بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراوميد زياد رشيد81316 15بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمصطفن صباح عبدهللا388996 16بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكريارس جمعة اسود128982 17بكالوريوسعمل الشعنر

 علي محمد127444
ن ي- عرفة 12388كركوكذكرحسي  18بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكروليد عبدهللا محمد129740 19بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكركريم جمعة عزيز132435 20بكالوريوسعمل الشعنر

ن128091 ي- عرفة 12388كركوكذكرشاكر عثمان حسي  21بكالوريوسعمل الشعنر

ق مخلف سليم391356 ي- عرفة 12388كركوكذكرمرسر 22بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمراد محمد صالح389842 23بكالوريوسعمل الشعنر



ي- عرفة 12388كركوكذكرسالم نجم عبدهللا463740 24بكالوريوسعمل الشعنر

ن128703 ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد احمد حسي  25بكالوريوسعمل الشعنر

ن نجم134248 ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد حسي  26بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسعد يونس عذاب129694 27بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراياد صالح احمد452831 28بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد حواس جاسم133502 29بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعدنان مجيد نجم128473 30بكالوريوسعمل الشعنر

ن ياوز يوسف437609 ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمدامي  31بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد ادريس علي452795 32بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكريونس كريم قادر131245 33بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكررائد حمادة سليم104695 34بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي خالد ابراهيم128717 35بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد خلف محسن132692 36بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرباسم عبد احمد463736 37بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرقيس محمد خلف131323 38بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسيف رعد جمعة131702 39بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرانور فالح حسن129584 40بكالوريوسعمل الشعنر

ن هادي129570 ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد حسي  41بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد يوسف نهار452947 42بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي خليل ابراهيم463673 43بكالوريوسعمل الشعنر

ن احمد محمد488163 ي- عرفة 12388كركوكذكرحسي  44بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد صالح جميل133088 45بكالوريوسعمل الشعنر

ن نجم134152 ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي حسي  46بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمعد جاسم محمد456007 47بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرضياء سليمان صبحي128827 48بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراثي  عزيز علي487654 49بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرغانم خماس اسود128019 50بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكركرم يونس صالح133385 51بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرانمار بشي  كريم128578 52بكالوريوسعمل الشعنر

ش محي الدين مجيد128725 ي- عرفة 12388كركوكذكرهي  53بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرخالد عبد محمد463710 54بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكروعد عبدهللا عزاوي259117 55بكالوريوسعمل الشعنر

ن518013 ي- عرفة 12388كركوكذكروسام صالح حسي  56بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرحازم عادل حافظ558815 57بكالوريوسعمل الشعنر

وان عبدالرحمن129682 ي- عرفة 12388كركوكذكررسمد سي  58بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد شهاب احمد128940 59بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمر عبدهللا صالح134183 60بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرفرحان جاسم نجرس133652 61بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرفؤاد ذياب احمد128143 62بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد شهاب احمد128867 63بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد عائد شباط130540 64بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراوس صالح احمد128116 65بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرابراهيم حواس جاسم388643 66بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرطارق عبدهللا محمود558846 67دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعبدهللا ادريس علي514749 68دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرطارق زياد رشيد439911 69دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسامان عبدالرحمن عزيز129930 70دبلومعمل الشعنر



ي- عرفة 12388كركوكذكرنبيل جليل خليل129723 71دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكروسام عبدهللا صالح140696 72دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعماد سليمان محمد134076 73دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي عبدالسالم ابراهيم133468 74دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد جمعة محمد463743 75دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمار محمد عادل128908 76دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد عبد محمد463712 77دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراكرم عبد سالم129823 78دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمهند احمد عبدهللا128102 79دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرجمال ودعي فاضل132956 80دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرخالد خليل ابراهيم463734 81دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكريارس عبدهللا عزاوي133531 82دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعبدالرحمن محمد علي140979 83دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي عدنان عاديل135099 84دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمر هياس علي133016 85دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي عبدالمحسن كاظم128633 86دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمؤيد حميد عطية128654 87دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمر مظهر علي127773 88دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكررائد رعد جمعة128123 89دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسعد جليل خليل132022 90دبلومعمل الشعنر

ي سالم129809 ي- عرفة 12388كركوكذكرعزيز ححر 91دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمار بشي  كريم128442 92دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمصطفن عاديل مجيد128921 93دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكريارس خلف صالح128964 94دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد عبدالرحمن علي128370 95دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمار غازي حافظ128170 96دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسيف مهدي صالح129767 97دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعضيد نعمة جابر128394 98إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرزياد عمر زيدان134826 99إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرليث نوري احمد558814 100إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمر مجيد عبدهللا135178 101إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراثي  محمد محمود134373 102إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد عبد سالم135426 103إعداديةعمل الشعنر

ن135246 ي- عرفة 12388كركوكذكرقصي صدام حسي  104إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكروسام ثامر حبيب140570 105إعداديةعمل الشعنر

زاد محمد133024 ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد شي  106إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكررامي شهاب احمد140699 107إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعبدهللا خليل جوبان452960 108إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد عمران عواد463756 109إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعبدالعزيز خالد محمد135359 110إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرقحطان ادريس خلف463758 111إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرميثم ابراهيم علي128541 112إعداديةعمل الشعنر

ن خلف140585 ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد ياسي  113إعداديةعمل الشعنر

ن احمد128886 ي- عرفة 12388كركوكذكربالل حسي  114إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكريحن  فاضل عباس128417 115إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد رشيد حركان131112 116إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعبدهللا قحطان عبدهللا514788 117إعداديةعمل الشعنر



ي- عرفة 12388كركوكذكرسمي  حسن عزيز93923 118إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمصطفن خالد داود131759 119إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرنشوان صباح حسن134120 120إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرحمزه قحطان محمد135414 121إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكروليد رمضان نجم558817 122إعداديةعمل الشعنر

ن نصيف135383 ي- عرفة 12388كركوكذكرخالد حسي  123إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد فاضل جاسم133593 124إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسيف عطاهللا خلف487649 125إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرهيثم محمود حسن452886 126إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكريوسف عامر محمد130903 127إعداديةعمل الشعنر

ن رشيد134431 ي- عرفة 12388كركوكذكرعمر حسي  128إعداديةعمل الشعنر

ن جاسم129754 ي- عرفة 12388كركوكذكرخليل حسي  129إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعبدالعزيز عدنان قاسم133432 130إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرنواف ابراهيم مديد463751 131إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرصباح نورالدين محمد488110 132إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمهند عدنان حردان132744 133إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد عزيز سالم463717 134إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرانس صالح احمد463754 135إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرانمار ايوب جاسم140988 136إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمود شكر احمد140716 137إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعبدهللا احمد عيدان131921 138إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد نوري احمد128258 139إعداديةعمل الشعنر

ن خلف140495 ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمود ياسي  140إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرشاهر شعبان يوسف134534 141إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد عمر زيدان134852 142إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسعدون خالد نومان134553 143إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد عبدالحميد خماس140646 144إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد عبد محمد134678 145إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد فرحان حمةبور133359 146إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد اسماعيل محمد131838 147إعداديةعمل الشعنر

ي خلف132601 ي- عرفة 12388كركوكذكررعد صير 148إعداديةعمل الشعنر

ن هادي129636 ي- عرفة 12388كركوكذكرهشام حسي  149إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرهشام عدنان محمد134405 150إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد جاسم محمد128612 151إعداديةعمل الشعنر

ن134456 ي- عرفة 12388كركوكذكرنبيل انور حسي  152إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكررائد اركان سعدون487664 153إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرباسم جمعة اسود134731 154إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمار حماد ضاري131889 155إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرليث قحطان عبدهللا514812 156إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرفؤاد سعيد خلف140599 157إعداديةعمل الشعنر

ن456210 ي- عرفة 12388كركوكذكرعامر محمد حسي  158إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكراحمد غازي حمد128493 159إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرابراهيم نعمان سعيد134582 160إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكررشيد رمضان نجم558811 161إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد محمود مطر135004 162إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرقصي وليد طه134505 163إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرسفيان محمد صالح488125 164إعداديةعمل الشعنر



ن133857 ي- عرفة 12388كركوكذكرعمر ابراهيم حسي  165إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعماد احمد جمعة487700 166إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعمر عبد علي463657 167إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكروسام هاشم عبدالرحمن133489 168إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي يارس عائد135371 169إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرصباح جاسم محمد463750 170إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي حماد ضاري131512 171إعداديةعمل الشعنر

ن487632 ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد طه ياسي  172إعداديةعمل الشعنر

ن رشيد129665 ي- عرفة 12388كركوكذكروسام حسي  173إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرعبدالعزيز خميس عبدهللا135161 174إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكركرم ايوب شكور488164 175إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرفرحان حمةبدر رسول133122 176بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرفاضل خليل حمودي133758 177بكالوريوسعمل الشعنر

ن128602 ي- عرفة 12388كركوكذكرمساهر ابراهيم حسي  178دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرفارس زكاب احمد127570 179إعداديةعمل الشعنر

ن128674 ي- عرفة 12388كركوكذكرعلي عباس حسي  180إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرشكر احمد صالح135352 181إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرمحمد علي ابراهيم132512 182إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرقادر احمد صالح140958 183إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرقتيبة عائد شباط127872 184إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرفواز ضاري مرعي134023 185إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكذكرجاسم محمد عادل128461 186إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىنهلة شكور محمد128130 1دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىاحالم عبدالكاظم عبدهللا452769 2دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىسلوى عبدالمحسن خلف129909 3دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىرغد ناظم زيدان140608 4إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىزينب جبار رحيم129918 1بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىصابرين غازي خضي 463738 2بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىعبي  محمد حمد129892 3بكالوريوسعمل الشعنر

ن فاضل محمد463764 ي- عرفة 12388كركوكأننىنفي  4بكالوريوسعمل الشعنر

هبة علي ساير518008
ي- عرفة 12388كركوكأننى 5بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىسحر محمد هادي463766 6بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىكاثرين فاضل محمد463770 7بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىغسق محمد هادي452752 8بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىبيان عبدهللا عزاوي134207 9بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىفرقان فاضل محمد456052 10بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىزينب طالب امان256023 11بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىنهلة جبار احمد128507 12بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىرندة نوري احمد128844 13بكالوريوسعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىزينو غسان محمد452721 14دبلومعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىانتصار حواس جاسم140620 15دبلومعمل الشعنر

ة عبدالباسط حسن135274 ي- عرفة 12388كركوكأننىامي  16إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىرنا حواس جاسم140732 17إعداديةعمل الشعنر

ي148850 زمرد علي ناجر
ي- عرفة 12388كركوكأننى 18إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىنهلة جاسم محمد456143 19إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىهدى مساهر ابراهيم134792 20إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىلقاء محمود طه129878 21إعداديةعمل الشعنر



ي- عرفة 12388كركوكأننىدالل شكور محمد128331 22إعداديةعمل الشعنر

ي- عرفة 12388كركوكأننىنور شدهان جالل518031 23إعداديةعمل الشعنر

1دكتوراه2- الواسطي 22389كركوكذكرعكاب احمد محمد210172

2دكتوراه2- الواسطي 22389كركوكذكرانور راكان شالل405300

3ماجستي 2- الواسطي 22389كركوكذكرمروان ابراهيم اسماعيل370699

4ماجستي 2- الواسطي 22389كركوكذكرباسم احمد صالح499797

5دبلوم عالي2- الواسطي 22389كركوكذكراسماعيل صالح جدوع415365

6بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي رفعت اسعد210110

7بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرميثم محمود احمد422920

8بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر عبداحسان ذنون370648

9بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي مني  علي210035

10بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكروريا عزيز علي405142

11بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد حكمت توفيق397383

ن هادي عواد423677 12بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

13بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكريحن  ايدن فائق210168

ن محمود احمد488096 14بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

15بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسالم نايف ابراهيم208374

ي جمعة402870
16بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد تف 

17بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد عبدالفتاح عبدالصمد370745

ي جير403256
18بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرخالد شمحن

19بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمشتاق محمد عبدهللا346925

20بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرميثاق محمد عبدهللا210146

ي210197
21بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرهشام صالح تف 

22بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد محمد شكر423238

23بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرصباح عباس صفر210103

24بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكررعد جهاد ولي208439

ن رؤوف405359 25بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد تحسي 

26بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالرحمن عبدل نادر397299

يف علي423470 27بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرشبول رسر

28بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرلؤي مهدي بكر423247

29بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرجواد كاظم علي414921

30بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدهللا عبدالعزيز حميد405270

31بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحسان قاسم محمد402475

ن558861 32بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعقيل عزيز حسي 

33بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعصمت نامق محمد403301

34بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرصباح صالح الدين قادر402766

35بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكررائد محمد عبد210046

36بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرشاكر محمود حميد370818

37بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكروعد عبدالرزاق علي542060

38بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالرحمن قادر شكر208093

39بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحاتم منظر محمد404079

40بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكريوسف محمد يوسف402649

41بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعماد عباس ذياب402737

42بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرطه خليل عيدان487369

43بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرجمال حاجم ابراهيم512080

44بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرهه وراز نامق رسول424152

45بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكروريا كامل كمال414787



46بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسن فتحي شاكر423141

47بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحمزة محمود نجم423537

48بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد صائب محمود423945

49بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكررسمد سامي شوكة210207

50بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي ابراهيم قنير423500

ن صالح210190 51بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد حسي 

52بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر احمد صالح500571

53بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمنصور احمد عطية403091

54بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرديرين فايز ابراهيم500848

 علي احسان عباس488268
55بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن

56بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرقصي فيصل كاظم423574

57بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر محمود نجم210085

ي414796 58بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد عدنان وهنر

59بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرهيوا نوزاد كريم512078

60بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرارجان خالد رضا208455

61بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرهه ريم فايز ابراهيم500841

62بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسلمان عبدالرزاق اسعد405050

63بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرهه نكاو عبدالخالق صديق423344

64بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرصالح عبدهللا احمد423107

65بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد صالح مطر488156

66بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالقادر رؤوف مردان402559

67بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكريوسف نعمت عبدالرحيم210185

68بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرابراهيم كمال محمد199836

69بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمراد محمد ابراهيم210222

70بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرنائل اياد حمود404528

 مرعي544420
ن 71بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرليث حسي 

72بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكريوسف طه اسماعيل500541

73بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرنجم عبدهللا عطية402898

74بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد عباس محمود423689

75بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد فخرالدين احمد208226

76بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن سليمان محمد370497

77بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكررشيد علي هالل210219

78بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد قاسم محمد500862

79بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكردانا نوزاد محمدجميل404054

80بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراسحاق هواري عبدالصمد210030

81بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي ضياء حسن423412

82بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن نجاة خالد402913

83بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكروجدي صباح جعفر542057

84بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد مزهر عواد208268

85بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن صالحالدين عبدهللا210184

86بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد خليل ابراهيم423509

87بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكررسود كمال نورالدين405189

88دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرجهاد مصطفن عناد199996

89دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعثمان محمود احمد414601

ن كمال211637 90دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعباس حسي 

91دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكررزكار محمد رشيد210204

92دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد رضا احمد500524



93دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرارجان عبدالخالق اسماعيل487698

94دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكررياض مساهر محمود210149

95دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرهيمن محمدسعيد محمد210257

96دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعبيد حسن محمد210023

97دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكربهاءالدين حميد يادكار210186

ن558862 98دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر عزيز حسي 

ن طاهر414862 99دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي حسي 

ن خضن210109 100دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعادل حسي 

101دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرسمي  زيدان خلف155307

102دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكررزكار حميد خورشيد210083

103دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراركان صباح فهد487980

104دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد خلف سليم97513

105دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرسوران جبار كريم370480

106دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرحاتم جاسم شحاذة405121

107دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمعد قادر مرعي404216

108دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد غالب قاسم423936

109دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراكو نامق رسول199777

110دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرحميد محمود حميد488001

وان كمال نورالدين423591 111دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرسي 

112دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرقاسم بكر عاشور403167

113دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي جمال مصطفن423696

114دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد وليد احمد155035

115دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكروليد خورشيد علي402882

116دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراياد محمد احمد423147

117دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرغزوان محمد حميد370549

118دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرابراهيم محمد شاكر405007

119دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرصفوان جاسم محمد422895

120دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكروريا فالح محمد424102

ن210272 121دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرانمار محمد حسي 

122دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن صفاء محمد423376

123دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد حسن عادل210073

ن370871 124دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعامر حمد حسي 

125دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرقحطان عطية محمد370382

126دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن محمد زيدان499803

127دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد صباح احمد558858

128دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر يلماز قادر210115

ي عباس423335
ن لطفن 129دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

ار شاكر محمود414838 130دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكررسن

131دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراميد بهاءالدين حميد210201

132إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرغازي نامق اسماعيل370602

133إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد مردان ابراهيم346886

ن فاتح370897 134إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكربشار حسي 

135إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر شهاب حمد415335

ن شهاب488254 136إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكروائل حسي 

137إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرفراس نايف ابراهيم208141

1ماجستي 2- الواسطي 22389كركوكذكروعد قادر مرعي401163

2ماجستي 2- الواسطي 22389كركوكذكرزريان رزكار محمد210202



3بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي عدنان عزيز210045

يف علي423401 4بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرشاهو رسر

ن حيدر فخرالدين199626 5بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرلزكي 

6بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرايوب محمد صابر403847

و يوسف عبدالقادر422998 7بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكركاسي 

8بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر محمد مديد415123

ن كنعان عزيز414623 9بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

10بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكركارزان ناظم جاسم210095

11بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمود سليم محمود210206

ن210139 12بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعباس نجم الدين سمي 

13بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرصايل محمد نهار423162

14بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد قيس جنيد210081

د404022 ي مير 15بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرفيصل ناجر

16بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكروسام فؤاد عبدهللا199929

17بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمروان علي شهاب210217

18بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرصفاء عمر عبدهللا405219

19بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمران عبدالخالق حسيب422859

20بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر حبيب طعمة210098

21بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد جهاد مصطفن210266

ن435378 22بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسمي  شاكر امي 

23بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد ساالر جالل424121

24بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكربروا كريم حسن210087

25بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرئارام فخرالدين صالح401235

26بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي عادل مصطفن210158

27بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن فؤاد توفيق154935

28بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسعد صالح احمد210090

29بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد جمعة مصطفن488280

30بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن محمود زيدان423702

31بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرشاخه وان صالح الدين محي الدين210211

32بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكريوسف جليل اسماعيل210043

33بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرامجد محمد حميد210075

34بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد سامي شوكة210208

35بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد علي صالح210106

36بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرارام نامق رسول404387

37بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرهاوكار بشتيوان قادر370831

38بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرشني  كامل احمد210041

39بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالواحد محمد عبدالواحد370670

40بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسام صالح مطر487491

41بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن صباح حميد415080

42بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكريارس منيب طاهر488274

43بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرايهم صالح محمد210271

44بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرامجد ابراهيم خليل210067

45بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدهللا صباح جالل210059

46بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمران يوسف جاسم423568

ن مكرم عبد423974 47بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

48بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسيف سعد حاجم200025

49بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي جان صائب محمود210117



50بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي جمال صالح459616

ن414595 51بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد فاضل امي 

ن210092 52بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد نجم الدين سمي 

53بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرهاشم محمد نهار423177

54بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر ناصح اسماعيل208207

55بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكروسام رعد جهاد210226

56بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن الياس محمد414732

57بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد قاسم محمد210192

58بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرئارام شكر رشيد414650

59بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسمي  صباح محمد208451

60بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسامر جواد علي402537

61بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرفريا فالح محمد423066

62بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمخلد عبدالقادر جاسم210020

63بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراياد سامي محسن210141

64بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرنبيل جودت نجم الدين370739

65بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعالء صديان رجعان192690

66بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرزياد عبدالكريم خلف199866

67بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد علي احسان402703

68بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراكو صالح جاسم159068

69بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرابراهيم خليل رفيق110802

70بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعبد الحكيم مهوس عبدهللا210179

71بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرصالح خالد محمد210264

72بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرانس خماس اسود492403

ن210213 73بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد ابراهيم حسي 

ي405258 74بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكروليد خالد ناجر

75بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد جمعة محمدصالح500866

76بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي عماد قاسم208155

77بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراياد بهاءالدين حميد210188

78بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرهشام انور خالد200028

79بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر سيف الدين عثمان488090

80بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعالء كاظم علي208463

81بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحميدرضا فخرالدين جليل210221

82بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكركوران محسن ابراهيم210038

83بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرباسم خماس اسود389121

84بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد فاروق فائق210077

85بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراركان جهاد جادر422882

86بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكررسمد سامي محسن199693

87بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراميد ابراهيم خليل210065

88بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد فاروق فؤاد126301

89بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسيب عبدالخالق حسيب422850

90بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرارول نورالدين محمد500905

ن عماد قاسم211643 91بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

92بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرامي  زينل حسن423657

ي محمد423120
 
93بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعالء صدف

94بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسعد محمد ابراهيم210136

95بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد عباس مهدي210163

96بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر نجيب تاجالدين199933



97بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرشاكر عبد رسحان402033

98بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرايفان رائد علي405153

99بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرهاوكار صالح الدين صالح399982

100بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمروان محمد مجيد488249

 علي210175
ن 101بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسن حسي 

102بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد اوندر عزت403508

ن370730 103بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمراد عبدالسالم سمي 

104بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرحسن نوري خلف210214

105بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسلوان جاسم محمد414823

106بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد محمود رمضان402951

107بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالحكيم اراول حكيم210131

108بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكربراء عماد سليمان208229

ي210025
 
ف ن رسر 109بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمود حسي 

ي محمد404123  كاننر
ن 110بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكربلي 

ن مصطفن500891 111بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرعماد حسي 

112بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد حميد شاهر487630

113دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكررسمد مجيد رشيد200045

114دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدهللا ناظم سليمان488137

115دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرسنكر عبدهللا صالح423314

116دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراسامة حكمت توفيق210200

117دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرسهيل محمد نجم402716

118دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد عبدالكريم يونس459164

119دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكررهنج ابراهيم محمد423429

120دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرصفاء جميل عباس210178

121دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالفتاح علي شهاب210171

122دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرجاسم محمد عبد210049

123دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد فاضل محمود404651

124دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد عزيز غائب402922

ن عبدالخالق رشيد402506 125دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

126دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراردم حلمي خليل405106

127دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكررسهد محمود احمد210210

128دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكربهمن صالح جاسم199851

129دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراياد مجيد رشيد200018

130دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمراد صباح احمد558859

131دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرهشام خليل رحيم400334

132دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراتيال فيصل نوري210203

133دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدهللا محمد عبدالرحمن199975

134دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي كاظم محمد208205

135دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد محمد سلمان199954

ي210243
 
ف ن رسر 136دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد حسي 

137دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرزياد محمد صالح423193

ن صباح رشيد402518 138دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

139دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكروليد نظام حسن210052

140دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعباس انور رسهنك210028

ن210194 141دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد قيس حسي 

142دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكربرزان حمه زياد محمد488020

ن مصطفن500893 143دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرطه حسي 



144دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعباس عبدالهادي ابراهيم210064

145دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرحارث نوري شهاب210181

146دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكروليد عادل روستم414768

147دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد صالح عباس424023

148دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرديار حميد خورشيد199900

149دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد رسدار قادر500698

150دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرشفان كمال احمد404633

151دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد خليل احمد كهيه423527

152دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراركان غازي حافظ208402

153دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد عادل صادق487461

154دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي اسود عواد210160

155دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمهند حبيب احمد208198

156دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمهدي صالح صالح الدين210128

157دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر وليد جليل370700

ي422807 158دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر خالد ناجر

159دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمدعابد عباس علي200008

160دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي صباح خورشيد516226

161دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد كنعان عزيز414583

162دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي نهاد زين العابدين424061

163دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمزاحم سفيان طه210191

164دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد عثمان عمر404363

165دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد حمزة حجيعيس404030

166دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرايمن علي حميد397654

ن حسن422833 167دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي حسي 

168دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرشهمال كمال احمد404612

169دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرفرحان حمة زياد محمد488043

170إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد عنايت محمد علي404725

171إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد شهاب احمد404412

172إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرماردين حيدر فخرالدين192691

173إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرابراهيم محمد صابر370777

ن مهدي مصطفن159107 174إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرياسي 

175إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد زاهر طاهر415218

176إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد نضهللا عبدهللا500546

177إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد عماد رفيق499147

178إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد خضي  صالح501467

179إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد جمال حميد404573

180إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر عادل عباس401083

ن شاكر199943 ن شاهي  181إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمتي 

182إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدهللا عثمان لطيف491931

يف423788 183إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد حسن رسر

184إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد خالد رضا208139

185إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكريشار بهجت حميد320951

186إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالوهاب عبدالقادر صالح488068

187إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرهيدي ازاد كاكل370793

ي عليوي192699
188إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعدنان ثانن

189إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد لطيف عبدهللا199723

190إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي حماد علي422829



ن محمد حسن208086 191إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرداهي 

192إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكروضاح صباح احمد544415

193إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن سامان حسن422890

194إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرديار جهادالدين صالح500495

195إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد يونس محمود405245

196إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن نشات مصصطفن298997

197إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر يلماز نورالدين155083

198إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي محمود حميد192697

199إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد سلطان حمدغريب397563

ف424094 200إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكركرار رجب ارسر

201إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر احمد عبدالرحمن192686

202إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدهللا محمد سوادي200042

203إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكراميد رشاد حسن403732

204إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي عبدهللا برزو210166

205إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد يونس محمود405228

206إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرذوالفقار عبدالهادي ابراهيم192711

207إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكريارس ابراهيم عواد415132

208إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرصالح سالم عبدهللا402986

209إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرنبيل ايدن عبداللطيف423989

210إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي مصطفن نجم558848

211إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكريونس سوران ابراهيم199880

212إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعادل ماجد محمد415299

213إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالصمد عبدالواحد حسن210032

د400135 ي مير 214إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد ناجر

215إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي خليل احمدكهيه500501

216إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمهدي صالح محمد210232

ن اصغر400676  عبدالحسي 
217إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن

218إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرهيما ازاد كاكل370803

219إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالكريم احمد عطية423621

ن نائل هاشم199971 220إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

221إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن نوزاد شكور199916

222إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعارف حسيب محمدعارف397457

223إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكراركان برهان حمود400009

224إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرسامي سالم خورشيد491533

225إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرحازم سفيان طه192692

226إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد نوزاد محمدجميل400200

227إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرابراهيم عبدالقادر صالح404873

228إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرسعد نعمت ناظم199676

229إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي ثائر جليل424118

230إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد عامر ابراهيم200021

231إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكركفاح جاسم محمد423928

232إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرايمن فليح عجوب299064

ن نورالدين قاسم200062 233إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

234إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكروائل اياد حمود400775

235إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرصالح ايوب صالح500556

236إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرهيما يوسف محمد210174

237إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرسيف فيصل كاظم423744



238إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد طارق رفيق192693

239إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد طه اسماعيل542087

240إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد محسن ابراهيم192713

241إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد احمد ذياب423360

242إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكربه روا كامل احمد199824

243إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعمر ابراهيم حمود424110

244إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرحميد جمال حميد402590

245إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد فيصل موس424056

246إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد فاروق شجاع544423

247إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرصفاء نهاد زينعابدين423995

248إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد شكر رشيد299037

249إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكررسمد رعد جهاد400803

250إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرحسن علي داود402806

251إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد هيثم احمد298834

252إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن احسان حميد397429

ن شهاب احمد192706 253إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرحسي 

254إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن مختار محمد414777

255إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد محمد برهان210156

 جواد علي192701
256إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن

257إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرانس طارق مطلك154411

258إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمحمد علي فخرالدين192702

ن عبدهللا200014 259إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكريوسف شاهي 

260إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن محمد نجم459252

 سامي محسن192687
261إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرمصطفن

262إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكركاروان زين العابدين صالح الدين399923

ائيل حنا192709 263إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرجوليان جير

264إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعبدالمؤمن خالد محمود211638

265إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرعلي احسان ابراهيم423846

266إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرطارق صباح احمد544413

267ماجستي 2- الواسطي 22389كركوكذكرمازن نعمان عبدالرزاق488121

268بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكررعد سعدي عبدالرحمن208146

269بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرصالح مهدي صالح415197

270بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرمشتاق نريمان رضا370717

271بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرسعد احمد عبدهللا415309

272بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرصباح نوري عبدهللا404375

273بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرشكر رشيد محمد414672

ن415141 274بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكذكرطارق عزام حسي 

275دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكررائد نظام حسن155125

276دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرحواس حميد دودح200016

277دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرفيصل موس علي544424

278دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكراياد فتحي رمضان499201

279دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعباس حسن سعدي200054

280دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرحسن بكر حمد370767

281دبلوم2- الواسطي 22389كركوكذكرعباس نايف ابراهيم208150

ن كمال200003 282إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكراحمد حسي 

283إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرفؤاد عبدهللا ابراهيم210119

284إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرجهاد حسن اسماعيل415158



285إعدادية2- الواسطي 22389كركوكذكرسوران ابراهيم نجم199895

1ماجستي 2- الواسطي 22389كركوكأننىنغم خليل ابراهيم414966

2ماجستي 2- الواسطي 22389كركوكأننىسارة حسن محمد488261

3بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىايمان عباس بديوي209979

4بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىساجدة مرشد خورشيد400453

5بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىيلغام ابراهيم عبدالحكيم208080

6بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىسوسن عثمان اسماعيل424067

ي داود209980 7بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىاخالص صير

8بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىحنان فخرالدين احمد208129

9بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىاغاريد مؤيد خطاب424044

10بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىسوزان عزيز فالمرز207971

ن كمال208046 11بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىهيفاء حسي 

12بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىتافكة بهاءالدين نجم الدين499353

13بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىفاتن فتحي شاكر423953

14بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىندى عبدالكريم درويش415166

15بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىاالء مصطفن كامل قادر424037

ن عباس404091 16بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىفاطمة عبدالحسي 

داليا انور علي422824
17بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننى

18بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىارساء نورالدين مصطفن403213

19بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىبيداء عبدالكريم درويش402075

20بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنجاة سالم زينل400399

21بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىرغد محمد نايف209950

22بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىخالدة خالد صالح370190

23بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىكزال محمود رسول209959

24بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىفاطمة خالد جمااللدين402097

25بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىسوزان ماهر سعيد488061

26بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدلي  محمد نوري صادق158614

27بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنضال خالد خلف210144

28بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىمرس هشام محمد422932

29بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىاحالم ابوبكر عبدالعزيز154537

30بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنيكار حميد خورشيد154465

31بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنور طه اسماعيل500539

32بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىاية فيصل موس544425

ي  هان صباح محمد492254 33بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىرسر

34دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىاخالص عاشور رزنيك423638

ن عبدالرحمن قادر209944 35دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىافي 

36دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىنورهان عاشور زينل423913

37دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىسوزان سلمان حسن208054

38دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىاخالص قادر صابر403493

ن محمال402183 39دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىايمان حسي 

40دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىسوكيل كمال رشيد544421

41دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىزهرة غالب قاسم397120

42دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىاينور نبيل يونس488084

سالي حميد محمد158274
43دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننى

ي محمود558863
44دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىاالء عبدالغنن

45دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىبان شهاب احمد402208

46دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىمروه فاضل مجيد405371



ي158361 نور عدنان وهنر
47دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننى

48دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىايال فؤاد عبدهللا208119

49دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىمنال مولود عواد458705

50دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىهوليا نمي  عباس208250

51دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىارساء شاكر شكر208175

52دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىامل خالد خلف154892

53إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىشهلة مصطفن محمد208261

54إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىماجدة عبدالحميد عبدالمجيد424078

ي علي208075
55إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىليل عونن

56إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىنداء جليل محمود370682

57إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىخديجه اسماعيل احمد208049

1ماجستي 2- الواسطي 22389كركوكأننىمنن صالح مطر207989

2بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىفاطمه محمود طارق402307

3بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىمريم سليم محمود209970

4بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىشنو بهاءالدين نجم الدين499334

5بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىارساء ايدن عبداللطيف208051

6بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىزينة مولود عواد458660

7بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىروزان بشتيوان قادر208235

8بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىسارة احسان حميد370438

9بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدلنيا رزكار محمد157918

10بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنيكار محسن ابراهيم209929

11بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىزينب عبدالفتاح عبدالصمد423186

ن حسن423074 12بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىداليا حسي 

د370629 13بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىرندة فرعون مير

14بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىمروج غازي حافظ210006

ى عبدالعزيز حميد402428 15بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىبرسر

16بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىرؤى حسيب محسن414711

17بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىكويستان عابدين درويش414950

18بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنيكار شكور رشيد414686

19بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىهازة غالب حميد423459

20بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىساره دلشاد يوسف402457

دنيا اريان علي208108
21بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننى

22بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىحمامه محمد عكاب393718

23بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىفاطمة صالحالدين عبدالرحمن402194

24بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىهدى غالب قاسم370754

25بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدالل يونس عثمان196058

26بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىسلوى احمد ذياب423655

27بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنورا عباس داود320207

28بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىوفاء ايدن عبداللطيف423646

29بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىسحر موفق خورشيد207985

30بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىالنه نوزاد محمدجميل415055

31بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدياري زاهر طاهر415400

32بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىمريم عدنان عمر210101

33بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىزهرة ناظم جاسم207963

34بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىديالن زين العابدين صالح الدين210134

35بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىسارة محمد صابر415230

36بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىرسل جهاد مصطفن158703



37بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىبيان محمد عبدالرحمن209998

د370612 38بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنورا فرعون مير

39بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىايبك فاروق فؤاد97187

40بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىريزين بشتيوان قادر158494

ن424326 41بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدينا يشار حسي 

ن414985 42بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىكفاح احمد حسي 

ق شكر458987 43بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىسفانا مرسر

44بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدعاء احمد تيك404070

45بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىبيداء خليل خماس370525

46بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىمالك محمود طارق403477

47بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىاوين قادر عبدالرحمن209991

48بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىافان حميد خورشيد158402

49بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىشادية شكور رشيد414699

50بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىفاطمة جمعة حميد370128

يف402395 51بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىروشنا محمد رسر

52بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدانيه اوندر عزت415243

53بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىشيالن جالل سيدرهير158450

54بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىوسن غازي حافظ210003

55بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىخه نده ابراهيم محمد369201

56بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىزينب ايوب صالح423324

57بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىفاطمة غازي محمد208253

58بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىزينة فكرت صابر209939

59بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىافان عبدالرحمن قادر207965

60بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىمروة عباس داود423257

61بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىجنان محمد نجم404147

62بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىسوسن صابر رشيد400748

63بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىزهراء حسيب محسن209963

64بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىهاوزين بشتيوان قادر211628

65بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىاسماء عبدالرزاق احمد208305

66بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىمريم صباح كريم423288

67بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىفنار محمد شاكر208070

68بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىزهراء انور رسهنك208172

69بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىمروة زاهر طاهر415426

اية سامي رضا207976
70بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننى

ن حسن423053 71بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنور حسي 

72بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدلزين يوسف محمد209946

73بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىهاجر زياد طارق492336

74بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىفيان عبدالرحمن قادر207968

75بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىايمان خالد خلف209955

76بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىساندي صالحالدين تاجالدين209917

77بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدنيا نضال رفعت208064

78بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىمروة نهاد زين العابدين423852

79بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىاسماء صباح صالح422845

80بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنورة خالد خلف209957

ن414996 81بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىنىه احمد حسي 

82بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىزينب محمد سوادي208183

83بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىرساء صباح نوري157656



84بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىاالء كامل مصطفن208100

ن وليد جليل403976 85بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدني 

86بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىزينب عبدالواحد حسن209924

ن حسن423045 87بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىدنيا حسي 

88بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىئادان كامل احمد207973

ن حويز اسماعيل423879 89دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىافي 

90دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىاالء نجاة زينعابدين209977

يف208189 91دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىمروة اسماعيل رسر

92دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىسازان فؤاد حمة155494

93دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىفاطمة ناظم محمد232594

94دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىارساء بشار محمد458938

95دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىسارة فاضل مجيد414626

فاطمة علي مردان قنير158917
96دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننى

97دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىنور صالح صالحالدين209993

98دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىهديل عدنان حمدغريب210154

99دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىوفاء عبدالرحمن قادر209921

100دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىبسمه فاضل محمود403019

101دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىنورجان نورالدين ستار487388

102دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىتابان عبدالخالق عبدالرحمن157699

كول عرفان ايدين207994 103دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىبي 

104دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىزانيار ناظم جاسم158873

105دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىدينا عزت راغب424133

106دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىايفان خليل ابراهيم423041

107دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىداليا فارس عثمان209949

108دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىكوزين يوسف محمد157801

109دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىنور نبيل ابراهيم424117

110دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىسما فائق محمود209936

اسن اللهويردي علي209964
111دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننى

د403410 ي مير 112دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىوسن ناجر

113دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىنور وليد اسماعيل403197

114دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىرؤيا احسان حميد423134

115دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىايمان نوزاد موس415256

116دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىزينة رشيد خورشيد158788

117دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىفيان حميد خورشيد158428

118دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىنورا احسان حميد414578

119دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىزينة حمودي خليل209985

120دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىمالذ فائق محمود209933

121دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىسندس محمود احمد209967

122دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىبروين محسن ابراهيم208122

ن جليل محمد402055 123دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىافي 

124إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىكويستان فؤاد حمة158745

125إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىتبارك صبار محمد263800

126إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىزينب احمد قادر207988

127إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىكانياو محمد حسن209982

128إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىارساء خالد خليل154633

129إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىروزا صالح الدين جمعة404489

130إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىرسل مولود عواد458762



131إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىاالء سعد احمد400187

132إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىشهد خالد هاشم157721

133إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىديالن نوزاد محمد423903

134إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىمنار عامر كردي488131

135إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىسوما صالحالدين صالح399949

136إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىهدى محمد نجم487825

137إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىداليا سعد فاضل415351

138إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىكال محمد حسن209988

139إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىنورالهدى عدنان عبداللطيف208321

140إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىهدى محسن ابراهيم192714

141إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىدنيا وليد نجمالدين298862

142إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىمالك احمد عبيد297372

143إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىنورا مزهر احمد158202

144إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىعبي  عيس جاسم208210

145إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىزينب اراول حكيم208312

146إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىمالك سمي  عباس488146

147إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىنور وليد فخرالدين208104

148إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىرغدة احمد ابراهيم422837

149إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىارساء دلشاد يوسف402442

150إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىبراء نضال رفعت155608

151إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىعائشة عادل عباس403790

152إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىدلنيا محمود احمد157962

153إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىايالف محمد شاكر211646

154إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىعائشة عبدالعزيز حميد402411

155إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىدانيا ازاد لطيف422930

156بكالوريوس2- الواسطي 22389كركوكأننىخه الت نادر رمضان500588

157دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىمدينة عبدهللا رستم414761

158دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىزينب فاضل شاكر208112

ى احمد عبدهللا207979 159دبلوم2- الواسطي 22389كركوكأننىبرسر

منال علي محمد208137
160إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننى

161إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىكلر عسكر مهدي210001

162إعدادية2- الواسطي 22389كركوكأننىنرسين شوكت رضا423217

1دكتوراه2- الماس / قورية 12390كركوكذكربرهان فخرالدين جمعة513199

2ماجستي 2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمريوان عبدل صالح513205

3ماجستي 2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسامان نوري محمود477311

ي احمد234728
ن رشيد فف  4ماجستي 2- الماس / قورية 12390كركوكذكرياسي 

5ماجستي 2- الماس / قورية 12390كركوكذكرفريدون بهاءالدين محيالدين234660

6دبلوم عالي2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسامان عبدالرحمن مالمحمد234772

7بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرجبار حميد محمد524638

8بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرقيس رضا مزبان492570

9بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد عمر مولود492868

10بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكربختيار قادر ولي244920

ن محمد نوري477262 11بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرحسي 

12بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعصام انور درويش493004

زاد ميكائيل صابر234716 13بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرشي 

14بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكردانيال عبدهللا عزيز513139

15بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرشكر عبدهللا رحمان477234



16بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكررنج طارق حسن234542

17بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسالم مصطفن نوري513124

18بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسهيل محمد صالح234521

19بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكررسدار جعفر كريم492371

20بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكردلي  طاهر محمدعلي477218

21بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد عمر سعيد493251

22بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد عبدالخالق محمد246059

23بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعمر علي لطفاهلل477154

24بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرريباز علي شكر492895

25بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعني  لطيف كريم234684

26بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرلقمان غازي حسن477230

27بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهاوكار فاضل احمد234670

28بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرفرهاد قادر محمد244157

29بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكركاوة طاهر محمدعلي234751

ن234566 30بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرفارس عباس حسي 

ان عباس محمدعلي492521 31بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمي 

32بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهمداد عبدالرحمن نعمان477394

33بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهيمن عمر عبدهللا244588

34بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكربرهان عمر قادر234731

35بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهيمن عبدالرحمن ادهم415920

ن محمد عباس513133 36بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكربةلي 

37بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهاوري عبداللطيف عبدالحكيم234687

38بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد طارق حميد513148

39بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد عبداللطيف عبدالحكيم477266

وز234514 40بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرفرياد محمد بي 

41بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهةفال ابراهيم صابر492979

42بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسةروند سعيد ويس245012

43بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسامان قاسم محمد477328

44دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحسن طه صالح234538

ن492929 45دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد عمر محمدامي 

46دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرحسن هادي محمدنوري234699

47دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرئاالن محمد اسعد234723

ن حميد493248 48دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرجة تون تحسي 

وان جهاد جبار477366 49دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسي 

ن حميد416022 50دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرارام تحسي 

51دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرتوانا حسن محمود493255

52دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهيمن موفق طاهر234773

ن416077 53دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكركرم رامز وسطي 

54دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرزياد طارق عبدالواحد234718

55دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد رشيد محمد234577

56دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرابراهيم محمدصالح حميد493242

57دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرجنيد خليل ابراهيم234639

58دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي محمود فرج477097

59دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهيفا جوتيار مظهر415691

ن234579 60دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعمر قاسم ياسي 

61دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرايدن عزالدين عبدهللا234625

62دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعماد جمال جالل395381



ن ابوبكر حكيم477283 63إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرياسي 

64إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد عرب درويش244052

65إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرارام محمد قادر395211

66إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي ثامر علي492599

1ماجستي 2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعباس سعدهللا فيضاهلل234582

وز492876 2ماجستي 2- الماس / قورية 12390كركوكذكرره وشت جمال بي 

3بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد نورالدين احمد477209

4بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي فالح حسامالدين234635

ن محمد234749 5بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكردلوفان حسي 

6بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكركوران لطيف قادر477194

7بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي فرياد محمد234516

8بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد رسنج شامل244768

9بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرئاالن فخرالدين محمد492577

10بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرفرمان شهاب شفيق462021

11بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرفرهنك جاسم محمد234726

12بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراري ازاد عبدهللا561288

13بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهلكورد وشيار نوري493285

ن عدنان عثمان357474 14بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرريبي 

15بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد برهان فخرالدين532905

16بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكربيالن يوسف احمد234775

17بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعبدهللا سليم قادر477190

18بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمصطفن فخرالدين برهان477174

19بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكردارا عمر عبدهللا234600

ن ابوبكر477294 20بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهوكر ياسي 

21بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد عمر علي234602

22بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكركارمه ند صالح الدين مراد416144

23بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكررابر احمد علي234746

ن244627 ن محمد حسي  24بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرحسي 

25بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرره نج ايوب مصطفن477244

26بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراالن علي عبدالرحمن234705

 علي شكر492379
ن 27بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرريبي 

28بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرزانا حسن محمود493249

س سيامند صديق234530 29بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكربي 

30بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسامان جوهر كاكةخان234652

31بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرخوشويست سوالف علي211892

32بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكركامران لطيف قادر477089

33بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكريوسف عبدالصمد خورشيد416182

34بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرماكوان عباس محمدعلي492621

35بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراري محمد مجيد415673

36بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد كريم احمد477342

37بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد اياد يعقوب492749

38بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهردي جاسم محمد234590

39بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد زكي رستم395162

40بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد حمزة عبدالرحمن245975

41بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي نورالدين محمد416159

42بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسه نكه ر سعيد ويس244513

43بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعمر اياد يعقوب492819



44بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراياد محمد قادر234594

45بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد رسنج شامل234596

46بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد سالم احمد244700

47بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكردابان عبدالخالق كاكةمي 461895

ي246035
48دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرشهاب احمد كاكةامانن

ن ابوبكر461911 49دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهةزار ياسي 

50دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرابراهيم نجدت عبدالرحمن477179

51دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرابراهيم اسماعيل نجم477276

52دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكراالن لقمان محمد473548

53دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد سعاد مجيد234764

54دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعبداالمي  ججان كريم477170

55دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرريباز عبدالغفور سليم477223

56دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد عثمان صابر234763

57دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهةزار سيامند صديق234781

58دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرئاالن انور يوسف234745

59دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرديرين كمال انور477062

ن477336 60دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمود صالحالدين حسي 

61دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد جهاد جبار234690

62دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكررنج لويس بهجت415814

63دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكروليد فرهاد جميل234616

64دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرجوزيف حزقيا شمعون477291

65دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرشاالو عثمان صابر234534

66دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرديار محمود احمد492988

67دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي كريم احمد234624

ن243705 68دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسازان ابوبكر امي 

69دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمهند عزالدين نجمالدين234644

70دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكريوسف صالح طه234768

ن نوزاد عبدهللا234610 71دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرريبي 

72دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسوران محمد احمد477357

73دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكريوسف نجاة محمد234649

74دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكراوات عبدالوهاب درويش234619

75دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد مشتاق طاهر234630

76دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرشوان حسيب حمةعلي234552

77دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرامانج كامل جالل243098

78دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهيوا اكرم احمد395140

79إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكربرهم شوان حسن492551

 علي243944
80إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد مصطفن

81إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي قيس رضا514141

ان ارسالن حسن477079 ن 82إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرلي 

83إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرابراهيم محمد مجيد234714

84إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد صباح صالح462063

ن243996 85إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد نظام امي 

86إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد ساالر محمد493287

87إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد ازاد نجم234776

88إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرامجد خليل ابراهيم234666

89إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعصام وسام اسطيفان461936

90إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد حمزة عبيد234657



91إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد ناظم مجيد415865

92إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد غازي صالح415937

93إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي شورش مجيد234747

94إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد علي عبدالمجيد245885

95إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد كنعان محمد513502

96إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعبدالمجيد صباح مجيد244812

97إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهفال صابر عبدهللا462041

زاد ميكائيل242334 98إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد شي 

99إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي عبدهللا يونس461992

100إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكررسمد سامان نعمان245139

101إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرراميار حسيب حكيم244669

102إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعمر عرفان رشيد246082

103إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد كمال محمد477158

ن كامران جبار245853 104إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرحسي 

105إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكررةنج ئاوات عبدالوهاب471050

106إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرشاهو رمضان محمد477297

107إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعبدهللا جمعة حسن493101

108إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرسوران موفق علي462197

109إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي محمد حبيب513223

110إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد محي الدين نوري243909

111إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرتوانا كمال محمد234695

112إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكردابان عبدالحميد عبدالرحمن477275

113إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد يوسف احمد493220

114إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد فالح كاكارش234754

115إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد فرهاد وهاب234766

116إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد موفق علي492408

117إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكررودي رعد ابراهيم461814

118إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد اكرم احمد234707

119إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد اكو كاكه اوال416048

120إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد جالل انور234663

121إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرصالح مريوان حميد355441

122إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكراالن شهاب احمد416034

123إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكردارا حسن محمود492996

124إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكردانا لقمان محمد487929

125إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرطاهر اسماعيل احمد415831

126إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد اريان محمد493113

127إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمصطفن كنعان محمد416127

128إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد عرفان محمد415717

ي فؤاد حميد492832
129إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرراسن 

130إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد لقمان عمر234554

131إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد نظام هادي395458

132إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمصطفن غازي صالح415952

133إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعلي عبدالصمد خورشيد493111

134إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرخاكو عبدهللا انور492395

135إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرمحمد فاضل حمةفرج462159

136بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرارجان غازي صابر234681

137بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهيمن طاهر محمدعلي477186



138بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكراحمد الياس ماماخان234675

139بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهيمن كريم احمد234563

140بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرفريدون نجم صالح234525

141بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكذكرهندرين محيالدين محمود477116

وان عمر سمايل477400 142دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرشي 

ي حمةغريب234740 143دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكررسدار ناجر

144دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرناظم عبدالمجيد محمد234733

145دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكراسحاق نونا اوراهم416105

ن477127 146دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرناظم فاضل محمدامي 

147دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكذكرعامر هادي داود395404

148إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرفؤاد نجم صالح234548

149إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكذكرساالر محمد نوري246007

ن بتو415742 1دكتوراه2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشهلة بنيامي 

2ماجستي 2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبناز فتح هللا عبدالرحمن234498

3بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىابتسام رشيد محمد234709

4بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنرسين منصور طاهر242845

ن توفيق492424 5بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشذى محمدامي 

6بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىالنة جبار عبدهللا243656

7بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسوزان ابراهيم رمضان477104

8بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىمهابات عبدل صالح513184

9بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبرزين جاسم محمد243806

ى مصطفن درويش234509 10بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبرسر

11بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىافتاو سورك عبدهللا234571

ن477303 12بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشهرزاد عزت حسي 

13بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىريزان أحمد عبدالرحمن234515

ة عمر عبدهللا234756 14بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسمي 

15بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىداليا جمال احمد461827

ن عبدالمجيد محمد415776 مي  16بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىرسر

17بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسلوى حيدر قمير492451

18بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنوال صالح ابراهيم492705

19بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىفيان يوسف احمد234654

20بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىكوردستان طالب غالب234523

ي477070
21بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىناهدة نوئيل من 

22بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىديمن جالل اسماعيل492926

23بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىالنة يوسف احمد234452

24بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىساوا حسن طاهر415801

25بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنرسين محي الدين نادر477180

كول موس عباس493276 26دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبي 

27دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىكولزاد اسماعيل يوسف395503

28دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىمنن رفعت انور234567

29دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسعدية عمر سعيد493241

30دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنزهت يونس علي493246

31دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىتابان رحمن عبيد320425

32دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنرسين خالد كريم415726

33دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىتارا محمد طاهر415760

34دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسهيلة محمد شكور509551

35دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنرسين حمزة محمد234665



ي477162
36دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنغم نوئيل من 

37دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبروين احمد عبدهللا493119

38دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشةنك فاروق كاكةرش492885

و عزيز حمد234620 39إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهي 

سهيلة حسن علي395317
40إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننى

41إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبروين مصطفن قادر477240

ن حميد240336 42إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشه بو تحسي 

43إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشلي  كريم سعيد510022

شلي  نامق علي493254
44إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننى

45إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىوردة نجم محمدصالح477168

ة عاصي احمد493225 46إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسمي 

47إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىحكمت عبدالقادر مشي 395343

1ماجستي 2- الماس / قورية 12390كركوكأننىدنيا جالل اسماعيل492961

2بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىجرو جمعة حسن493108

 ولي243862
ن 3بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىالهام حسي 

و جمعة حسن493105 4بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهي 

5بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىمروة رمضان شفيق492846

ايفان احسان علي234475
6بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننى

هاوناز عبدالقادر محمدعلي477121
7بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننى

8بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىتابان كامران اسماعيل242299

9بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنورا غازي صالح477084

10بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبرزين عبدي صالح477371

11بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىتارا لطيف عبدهللا234757

12بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشوخان حسن عبدهللا234528

13بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسنور سعيد ويس234539

14بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىايدةنور ارسالن عمر492730

15بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبليسة كاروان اسعد405011

16بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسارة صابر احمد416204

17بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىايمان حميد نجم243047

18بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىدينا عادل كريم477287

19بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشنكة ارام محمد415967

20بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبريفان رعد نجمالدين234682

21بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىاية فؤاد نجم234659

22بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىخديجة مامند صديق234720

23بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنيكار حسيب حكيم241626

24بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشنكة فرمان هدايت234628

25بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهوشنك هوشيار محمود234636

26بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنيان نجاة جوهر240701

ن احمد240308 27بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىتةنيا ياسي 

ن حميد نجم242899 28بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسولي 

29بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىميديا لقمان محمد477252

30بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىتروسكة بختيار قادر242583

31بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىمنال عزالدين نجمالدين234544

ن اكرم حسن234612 32بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنيفي 

33بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىازين ارام محمد415991

34بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىاالء مشتاق طاهر242177

35بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىافان فرهاد جميل234551



36بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسناريا ماهر عبدالقادر348406

37بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىزينب نوح عيس234643

ن243414 38بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبريفان حسن حسي 

39بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىلنجة عبدالجبار صابر477375

40بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىكشاو صمد محمد415909

وان عمر264093 41بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىففيان سي 

ي عبدالوهاب عمر493116 42بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىانحر

43بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنور صباح نورالدين234506

و نضالدين عزت477306 44بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهي 

45بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىالنا فخرالدين محمد477315

46بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشيماء محيالدين نوري240179

47بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهاودةنك هوشيار محمود234631

ن عدنان سورك234583 48بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهفي 

49بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىساكار فؤاد عمر513180

ي هاشم اسماعيل492912 50بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىانحر

الرا لقمان علي243358
51بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننى

52بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشوخان عدنان عثمان357459

ين سيامند شمس الدين234677 53بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشي 

54بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىداليا محمد عبدالوهاب415824

55بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىدرون نوزاد قادر234549

56بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىديرين يوسف صابر234457

57بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسناريا توفيق محمد234650

58بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىئاال برهان فخرالدين532908

59بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنريمان نوزاد مصطفن477300

60بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىروزكار حسيب حكيم240897

61دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىرجاء عبدهللا خضن477321

كو اسماعيل477249 62دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشاناز شي 

63دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشوخان هابيل قادر477257

64دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىالنه اسماعيل خليل234584

65دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهاوزين نجاة صابر477263

ن نوزاد عبدهللا234722 66دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىرةنكي 

67دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىريناز ئاوات عبدالوهاب473582

68دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبيخال طه بابي 477278

69دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنور صالح قدوري321691

70دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسوما سعيد ويس234561

71دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشايان محمد حميد234564

72دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىاية مازن سعيد234736

73دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنردين جبار توفيق462093

74دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىالنة فرهاد صابر234535

رؤيا سعيد علي234671
75دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننى

76دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشيماء اسو عبدالجبار415870

77دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىرنكينة محمد عباس513128

78دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىمستان محمد يونس463042

79دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىفاطمة فالح عبدهللا320368

80دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشوبو مصطفن معروف232469

81دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىاسماء عزيز طه243184

82دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسارة صالح شامل493237



83دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهازة جوهر عمر234482

84إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىايمان كامران اسماعيل240646

زاد نجمالدين477111 85إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشوخان شي 

86إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىاالء ناظم فاضل477141

87إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىشادان محمد مجيد242746

88إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىفائزة فرهاد جميل243836

ي لقمان عمر234662
89إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىكانن

90إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىدةريا انور سايمي 493263

91إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسهام عبدالعزيز احمد492435

ي عرفان محمد415788
92إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىكانن

93إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىماردين ازاد قادر492805

94إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىاية فاضل عبدهللا242253

95إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهافان عدنان سورك234593

96إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسارة فاضل عبدهللا242216

97إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىحنان عبدالكريم معروف416005

98إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبيمان انور عبدهللا234586

بري احسان علي243726
99إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننى

100إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىماب محمود فرج462215

101إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىمريم اردال اكرم242498

102إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىاسماء يوسف محمد240833

103إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبريفان شورش مجيد234606

104إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىبتول نوح عيس234598

ي هرزان493194
ن
105إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنور كاف

106إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىحنان لطيف قادر477206

ن492413 107إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىالرا ارام تحسي 

108إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىالفه ياور كاكل475637

109إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىارساء ناظم فاضل477149

110إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىزينب قيس رضا492697

111إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسوليا عماد نجمالدين234696

112إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىافنان هدايت عبيد242405

113إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىايه فؤاد سورك243221

114إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهدى عباس محمدعلي492475

115إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهوزان جهانكي  محمد242435

116إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهدى عبدالرحمن نعمان513143

117إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىمريم سلمان عبدالقادر243253

ف خليل240256 118إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىهدى ارسر

119إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىروناز عبدالغفور سليم477227

120إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىاسيا عبدالكريم قادر242151

121إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىدانية دلي  طاهر461864

ه عبدهللا عمر477384 122بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىسمي 

123بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىخندة عبدالعزيز شكور234574

124بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىتارا رزكار توفيق234701

125بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننىنرسين عبدالمجيد محمد234698

حمديه حمه بور علي415662
126بكالوريوس2- الماس / قورية 12390كركوكأننى

127دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىالماس سميع عبدهللا461873

128دبلوم2- الماس / قورية 12390كركوكأننىليل عبدهللا محمد234469

129إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىزينب حميد عمر234648



130إعدادية2- الماس / قورية 12390كركوكأننىروناك عادل محمد477138

1ماجستي 2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرخميس حسن حميد429322

2ماجستي 2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرصفاء احمد خضن558843

3ماجستي 2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرغسان شعالن ندا517941

ن عبدهللا عزبه273836 4بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرياسي 

5بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكروعد نوري علي517982

6بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرنزهان ندا محمد517934

7بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمنصور مصلح جاكل491247

8بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكررياض نشعان ندا517963

9بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكراركان طه عبد491179

10بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكررعد فيصل حمد517970

11بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكروليد شاكر محمود491168

12بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرضياء احمد خضن558841

13بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكراحمد زيدان خلف429178

14بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعادي صالح احمد491146

15بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمحمد عبدهللا عزبه273922

16بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمحمود عبدهللا عزبة273889

17بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرخالد طه عبد491227

18بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرحمود هادي حمود273857

19دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرابراهيم عيدان احمد517966

20دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرذيبان شكر محمود426887

ي273884  بكر صلينر
ن 1بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرحسي 

ي558920 2بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكراسامة بهجت ناجر

3بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرسامر رعد فندي429241

4بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرايوب مكي محمود491260

5بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرقتيبه حارصن محمود415261

6بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرفالح حسن حميد429314

7بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرقيض ظاهر علي429185

8بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعبدالرزاق حسن ابراهيم429310

9بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرسيف احمد عبد273895

10بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرسعدون محمد سبع273654

11بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكراحسان اسود جاسم401330

12بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعماد ذيبان شكر196412

13بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمالك مناع نايف429202

14بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرسعد شعالن ندا517955

ن دفله558806 15بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعلي حسي 

16بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعمر فاضل حمود429276

17بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكروليد ابراهيم غبيش491096

18دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعلي احمد محمد491372

ن حسن273903 19دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكريونس عبدالمعي 

20دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكربرزان احمد نارص429210

21دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعبدالكريم جمعة عكالوي491131

22دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعبدهللا هادي صالح491238

23دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرماجد جمعة وسمي273714

24دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرقصي مجيد حميد429197

25إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرفالح عبدالهادي صالح558922

26إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرخالد صالح زيدان273759



27إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرنافع حميد عجاج515893

28إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمالك مؤيد سليمان423325

29إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرابراهيم علي محمد516014

30إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرظاهر نشعان ندا515925

31إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرثامر زيدان عيدان478200

32إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمبارك حسن عطية478060

33إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرحاتم نزار محمد515972

ن273918 34إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرنشوان فالح حسي 

ن عبدهللا429339 35إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرليث ياسي 

36إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرزهي  حمد حمود478086

37إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمصطفن مجيد حسن424484

38إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمحمد سعد ساير429259

39إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرزيدان محمد زيدان478167

40إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكريوسف وكاع خلف273735

41إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعبدهللا عداي حسن429332

ن محمد جمعة478299 42إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرحسي 

ن491046 43إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرسعد احمد حسي 

44إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعلي عادي طه558881

45إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرنعمان خليل خلف515957

46إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرقصي ظاهر علي478067

 طه علي491113
ن 47إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرياسي 

48إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكربرجس محمد عواد273881

49إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعلي عطا علي273793

ي273871
50إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعبدهللا مرعي حسانن

51إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمنذر عباس صباح517951

 بصي 429246
52إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرفائز مصطفن

53إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمانع فاضل خلف273845

54إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعبدهللا عامر نارص429214

55إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمثنن عواد ذياب423663

56إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعبدهللا محمود ميدان273867

ن دفله558847 57إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرفارس حسي 

58إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكررعد جهان حسون491082

59إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرخماس صباح سالب273841

60إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكريوسف محمد محمود515912

61إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرهاشم طه عبد477972

62إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمحمد جمعة موس478150

63إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمعاذ محمد بكر399713

64إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمالك طه عبد478281

65إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعلي رياض ابراهيم273851

66إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكريعقوب مكي محمود491305

67إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعبدهللا مخيير زيدان478181

68إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمعن صالح علي429286

69إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرموفق هادي حمود273877

70إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعثمان احمد صالح273908

71إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكراحمد محمود ميدان273858

72إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرسبع خميس حنيد501472

73إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمحمد عادي صالح491141



74إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمحمد نزهان جمعة273861

75إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعلي برنو خلف273901

76إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرابراهيم فرج شالل491273

77بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرضياء نشعان ندا517960

78بكالوريوس2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرفيصل نجم عبدهللا273902

79دبلوم2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرمخيير زيدان خلف429254

ن عزيز429268 80إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعلي صغي 

81إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكراياد شكر محمود429192

82إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرسعدي صالح شحاذة517947

83إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرعادل خزعل حمد429235

84إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكذكرقاسم رحيم دهر273827

1إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكأننىهناء جبار مرهون429218

2إعدادية2- رشاد / تازة 32391كركوكأننىاحباب محمد صالح429205

1دكتوراه2- المصل 22392كركوكذكرامجد مزهر احمد421071

 علي507309
ن 2ماجستي 2- المصل 12392كركوكذكرعلي حسي 

3ماجستي 2- المصل 22392كركوكذكراحمد عبدالرحمن محمد420549

4ماجستي 2- المصل 22392كركوكذكرقصي جاسم احمد439897

5دبلوم عالي2- المصل 12392كركوكذكرعرفان احمد مجيد508895

6بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرمحمد غريب سليمان420829

7بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرايدن مصطفن محمد421138

زا222226 8بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرجعفر علي مي 

9بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرمهدي خضن خورشيد222616

10بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرابراهيم وحيد عبدهللا420389

11بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكربرهم رسبست طالب508899

12بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرعدنان رحمان رحيم507833

ن559064 13بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكردارا طارق محمدامي 

وان عاصي احمد222058 14بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرسي 

يف222267 15بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكراحمد عمر رسر

16بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرملكو نوري قادر421165

17بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكردابان رمضان خليل420715

18بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكراحمد عثمان جمال559065

19بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرمهند وحدالدين محي الدين559057

20بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرعلي عبدالنارص عبدهللا491791

ن حكيم558741 21بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرديالن يسي 

22بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرعزام وحيد عثمان276960

ن421209 23بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكراحمد محسن حسي 

24دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرنعمان رمضان خضن222414

25دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرعبدهللا عزيز جوامي 559059

26دبلوم2- المصل 12392كركوكذكركمال عثمان محمد243960

27دبلوم2- المصل 12392كركوكذكردلشاد عبدالكريم فرج222282

28دبلوم2- المصل 22392كركوكذكراوات عاصي محمد222259

29دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمؤمن وحدالدين محي الدين559058

30دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد موفق عبدالرحمن420756

31دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد قادر عزت421356

ن جاسم559068 32دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرياوز جنكي 

يف421038  ولي رسر
ن 33دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرياسي 

ن420936 34دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد اسماعيل محمدأمي 



35دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمراد ناظم عمر507070

36دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرعبدهللا وريا محمد420225

37دبلوم2- المصل 12392كركوكذكردلي  عزيز غريب421419

38دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرنبيل رمضان محمدخورشيد507388

يف247392 39دبلوم2- المصل 12392كركوكذكركارون احمد رسر

40دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد مجيد عزيز507353

41إعدادية2- المصل 22392كركوكذكراراز طالب مجيد222233

ي222286
42إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرعصام هادي بارانن

43إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرخالد خليل عزيز414610

44إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرسمي  عطاهللا سعدهللا277983

45إعدادية2- المصل 12392كركوكذكربختيار عزيز احمد278031

46إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرعلي جبار اسماعيل243896

1بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرسوران صالح هادي222163

2بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد عادل عبدالحميد420396

3بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرماهر مجيد مصطفن420209

4بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد ساالر نوري420541

5بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد يوسف مكرم420405

6بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرمهدي عماد زينب471135

7بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرعبدالرحمن هاشم طه421442

ن420297 8بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرعماد عبدالكريم حسي 

9بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرهوكر رمضان نورالدين222155

10بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرناظم محمد سيدة222535

11بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد ابراهيم محمد491700

ن حكيم507066 12بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرديرين يسي 

ن420236 13بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرمحمود عالءالدين حسي 

14بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكراحمد نامق حمه جان420518

15بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكربشدر غريب احمد397979

16بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرديالن خليل ابراهيم222036

17بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكروليد خالد عبدالجبار222376

18بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد احمد محمود278356

او محمد عزيز222210 19بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكربيرسر

20بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرجيين عبدالوهاب محمد247378

ن222119 21بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرسوران عبدالكريم حسي 

22بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرهاوىري صمد احمد507293

23بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرمهدي فهمي فتاح247323

24بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد حسامالدين بهاءالدين278414

25بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرهيمن خالد احمد222150

26بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرمحمد مهدي خضن247331

ن مردان278045 27بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرهيوا امي 

ن507826 28بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرسامان عادل حسي 

29بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرريناز كريم غفور508165

30بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرمحمد صباح عبدالرحمن277355

31بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكريوسف نجاة سعيد222054

32بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد طيب طالب420960

33بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرعبدهللا عباس عمر420927

ن محمد243943 34بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمريوان حسي 

35بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكراثي  عدنان احمد222728



36بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرعمر صدرالدين بهاءالدين420331

37بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكراياد فاتح كريم222101

38بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرشاهو صديق حامد508319

39بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد ابوبكر محمد222089

40بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرابرهيم جليل ابراهيم222410

41بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرتوانا تبارك خليل420838

وان محمد222398 42بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرهاورس سي 

43بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد كريم احمد420586

44بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكراحمد علي صالحالدين421365

45بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرحيدر امي  اكرم243950

46بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكراحمد اكرم علي222482

ن421353 47بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرعبدالكريم محمد حسي 

ن222545 48بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكراحمد نوزاد حسي 

49بكالوريوس2- المصل 12392كركوكذكرمحمد علي صالحالدين421170

50بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكريونس عادل عمر420189

51بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرمراد زينعابدين مصطفن243923

52دبلوم2- المصل 12392كركوكذكررزكار كول الدين احمد244016

53دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرعزالدين اصالح عزالدين222717

ن278102 54دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرشفان عبدالكريم حسي 

كو بكر نجم558919 55دبلوم2- المصل 22392كركوكذكربي 

56دبلوم2- المصل 12392كركوكذكركيالن خليل هدايت368077

57دبلوم2- المصل 12392كركوكذكردانا محمد صابر420766

ن247339 58دبلوم2- المصل 22392كركوكذكردانا جاسم حسي 

59دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرغضنفر فوزي محمد222105

60دبلوم2- المصل 12392كركوكذكريحن  فاتح علي222125

61دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد ابراهيم عزالدين277436

62دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرشعبان رمضان خليل243977

63دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرهونر حميد اسماعيل420379

64دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد عباس اكير507096

65دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرمحمد سالم محمدصالح507078

66دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرعلي نائب غائب277378

67دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرعلي موفق كريم421025

ن507371 68دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرريكان منصور حسي 

 علي222553
ن 69دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرعلي حسي 

70دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرهيمن موفق عبد الرحمان420200

71دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرزريان سيفالدين محمد222733

72دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرشين وهاب احمد222062

ن222637 73دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد محمود حسي 

74دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد اكرم علي222468

75دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرمحمد محمود نورالدين421415

76دبلوم2- المصل 22392كركوكذكركاوة محمد عبدالرحمن277486

77دبلوم2- المصل 12392كركوكذكراحمد يوسف جبار420971

78دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرمهند عزالدين عسكر247382

79دبلوم2- المصل 12392كركوكذكررومان ازاد محمد420530

80دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمصطفن محمد سيدة222508

ن507375 وان منصور حسي  81دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرشي 

82دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرنورجان صباح ستار222592



83دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرطه زين العابدين محمد507350

84دبلوم2- المصل 12392كركوكذكراريفان علي قادر420949

85دبلوم2- المصل 12392كركوكذكركوران محمد حكيم420629

86دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرعلي عرفان رفيق420905

87دبلوم2- المصل 22392كركوكذكركوران فخرالدين كريم222269

88دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرريباز صمد احمد507383

89دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرراويز جميل محمد222276

90دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد عبدهللا سيدة247317

91دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرئارام اسوس محمد508333

92دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد محسن حسن420087

93دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرشاالو شورش عمر420871

94دبلوم2- المصل 12392كركوكذكررسوت معتصم محمد421077

95دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرمحمد كيالن محمدفاتح222567

96إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرابراهيم فاتح احمد277947

97إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرمهند محسن حسن421450

ن222547 98إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرعلي نوزاد حسي 

يف222531 ي رسر
 
99إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرمحمد شوف

100إعدادية2- المصل 12392كركوكذكردلوفان سيفالدين محمد508896

زاد عبدهللا476587 101إعدادية2- المصل 12392كركوكذكراالن شي 

102إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمؤمن موفق يوسف420964

ن222368 103إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرعباس عبدالكريم حسي 

104إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرعبدهللا عرفان محمود277336

ن507367 ن ياسي  ن حسي  105إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرياسي 

106إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرهوال عسكر عبدالرحمن420803

107إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرنجاة نجاح جليل420714

108إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرشفان رمضان خليل421434

ن ايدن احمد507290 109إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرحسي 

110إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمحمود عثمان جبار206992

111إعدادية2- المصل 22392كركوكذكراسماعيل نوزاد عبدالكريم222560

112إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرمصطفن عادل عبدالحميد420451

113إعدادية2- المصل 12392كركوكذكررمضان احمد اسعد421043

ي اسماعيل420727
114إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرابراهيم عونن

115إعدادية2- المصل 12392كركوكذكربزيو دلشاد صديق421062

 سمي  ويس244020
116إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرمصطفن

117إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرساراز دلشاد قاسم222169

118إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرارام فخرالدين احمد420483

119إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمحمد ايدن محمود493464

120إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمحمد سالم هادي222092

121إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرهورامان فخرالدين احمد507379

ن276926 122إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمحمد نوزاد حسي 

يف507294 123إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرشاالو عمر رسر

124إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرحامد كيالن محمدفاتح277582

يف243984 125إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرمحمد شوكت رسر

126إعدادية2- المصل 22392كركوكذكراورهان علي شكور222273

127إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرعلي عصام رحمان420414

128إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمحمد ابراهيم اسماعيل420844

129إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرمحمد فريدون مرشد277910



130إعدادية2- المصل 22392كركوكذكراندام رزكار محمدسعيد507092

131إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرامانج نجاة محمد421410

132إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرنزار مهدي صالح421050

133إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرريكار فؤاد جواد507286

134إعدادية2- المصل 12392كركوكذكراالن نجاة سعيد277654

135إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرنور نظامالدين محمود247303

136إعدادية2- المصل 12392كركوكذكريوسف رزكار حمة278194

137إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرمحمد اسعد جمعة421428

138إعدادية2- المصل 12392كركوكذكريونس مكرم هللا ويردي420438

139إعدادية2- المصل 22392كركوكذكربالل مهدي حميد420593

140إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرهه لكورد وحدالدين نضالدين222249

141إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرمحمد حبيب يوسف420814

142إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرعبدالخالق يلماز عبدالخالق244031

143إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمحمد صباح فتح هللا420139

144إعدادية2- المصل 12392كركوكذكراالن برهان صالح420653

وان حميد278025 145إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرمحمد سي 

146إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرعلي صالح هادي420739

147إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرعلي نوزاد عبدهللا421392

148إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرزانا محسن احمد421056

149إعدادية2- المصل 12392كركوكذكردارا كامران علي507098

ن عماد جمال222525 150إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرشاهي 

151إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمصطفن يونس واحد222354

152إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرئاكار كمال احمد420895

153إعدادية2- المصل 12392كركوكذكراحمد صباح محمد صالح559100

154إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرئارام احمد ناصح222112

155إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرهاوكار كمال احمد420857

156إعدادية2- المصل 12392كركوكذكريوسف كاكة محمد222739

157إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرحمزة مؤيد عبدالخالق222223

158إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرسيف عبدالرحمن عبدهللا559102

159إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرسلمان لطيف قادر507314

160إعدادية2- المصل 22392كركوكذكريوسف محمد جمعة508113

161إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرعلي محمدصابر محمود421408

162إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرامانج علي محمد278236

163إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمحمد نوزاد مردان420776

164إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرهوشيار جمال احمد222608

165إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرازل يونس عبدالكريم491731

166إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمصطفن محمود نورالدين559088

167إعدادية2- المصل 22392كركوكذكربروا عزت احمد420751

168إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرجسار احمد وحيد277456

169إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرعلي محمد توفيق420486

170إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمحمد صباح ستار222586

171إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمصطفن مهدي خضن276809

ي شكور222311 172إعدادية2- المصل 22392كركوكذكراحمد حرنر

173إعدادية2- المصل 12392كركوكذكرعمر سامان فاضل420317

174إعدادية2- المصل 22392كركوكذكرمحمد يوسف فخرالدين420509

175بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرفرمان حسن رشيد222113

ن برهان يونس222364 176بكالوريوس2- المصل 22392كركوكذكرياسي 



177دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرعماد جمال عثمان277549

178دبلوم2- المصل 22392كركوكذكرموس عباس مراد222744

179دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرخالد عبدالرحمن احمد558749

ن507844 180دبلوم2- المصل 22392كركوكذكراسعد محمد امي 

وان عبدهللا احمد222346 181دبلوم2- المصل 12392كركوكذكرسي 

182إعدادية2- المصل 22392كركوكذكراسوس محمد اسماعيل507840

ن419895 1دكتوراه2- المصل 12392كركوكأننىامينة كريم حسي 

ايمان علي خورشيد420159
2ماجستي 2- المصل 22392كركوكأننى

ي عزيز558804
ن
3بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىامينة حمةصوف

4بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىندى فؤاد اسماعيل222522

5بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىنجوى محمد قاسم222063

ن غفور وهاب507766 6بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىنرمي 

7بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىاالء لقمان كريم222254

ف عبدهللا507088 8بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىشةونم ارسر

9بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىنرسين شامل حبيب420559

10بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىشيماء مجيد عزيز507779

وان حميد222303 11بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىشانو سي 

12بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىنورسان يلماز عبدالخالق559053

13دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىشادية انور محمود243967

14دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىكريمة محمود محمد222033

15دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىنشتمان عزالدين احمد278293

16دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىبيمان نوري معروف419960

17دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىسهام طاهر رشيد507809

18دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىاخالص عثمان عمر243906

يف507747 19دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىاال صباح رسر

20دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىبنار بابكر صديق559066

21دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىالنة محمد صابر508893

22دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىفوزية احمد كريم222629

ة محمد خطاب421303 23دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىسمي 

24إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىبيمان خضن احمد419969

داليا نجم علي507820
25إعدادية2- المصل 12392كركوكأننى

26إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىروناك نوري خرسو559061

27إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىجوان محمد فرج222396

الهام علي خضي 247387
28إعدادية2- المصل 12392كركوكأننى

ن507822 1بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىبيمان عادل حسي 

2بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىشيماء محمود شكور507773

3بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىشةنك دلي  سعدهللا421288

4بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىهازا ازاد نجم222391

5بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىمنن عبدالمناف رشاد197279

ن صالحالدين عبيد222098 6بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىنرمي 

7بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىبوار بابكر صديق452534

8بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىراز احمد عبدهللا419789

ن222217 9بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىسوزان عمر محمدامي 

10بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىسوزان خالد عبدالجبار508061

11بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىمريم نورالدين فتاح276866

12بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىمنن عدنان حمزة419879

13بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىندوى فهاد محمد421325



14بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىمرال عباس شاكر247299

ن صادق419765 15بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىدالل امي 

ن419735 16بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىريزان حبيب حسي 

17بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىنادية طيب علي277421

18بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىكوهر حمة شفيق508295

19بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىناز هيوا صابر420028

20بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىبراء خالد خليل414804

21بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىجنار محمود محمد222025

22بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىساية محمود نورالدين421297

شيماء احمد علي222116
23بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننى

ن222372 24بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىفرميسك احسان حسي 

كول وليد خالد243919 25بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىبي 

يف420064 ن صابر رسر 26بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىنيفي 

ن222380 27بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىالفت اسماعيل محمدامي 

28بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىشارابان عبدالرزاق محمد222406

29بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىنياز محمدحمة شكر507079

30بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىدلنيا دلشاد طاهر421333

31بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىهالة عبدالجبار رشيد247311

32بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىدنيا خالد كريم419805

لنجة انور علي420079
33بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننى

34بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىرازةن ازاد صدرالدين419757

ي شكور222318 شن كول حرنر
35بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننى

ن ابراهيم خالد507785 36بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىامي 

37بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىساز احمد عبدهللا419813

38بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىبوكان نورالدين فتاح222505

39بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىالهام شكور محمد222158

ن222214 40بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىبيمان عمر محمدامي 

41بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىدرون عبدهللا نجم507815

42بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىريناس بيستون جليل419935

ن507802 43بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىشاجوان منصور حسي 

44بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىفنار نورالدين فخرالدين222334

45بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىسلم دلشاد رؤف405145

ن421279 ن صباح حسي  46بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىنرمي 

ن421183 47بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىفاطمة محمد حسي 

48بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىهوار نوري قادر419991

ن508907 49بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىبري عمر محمدامي 

50بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىساز هيوا صابر420034

51بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىنهلة جبار رشيد419711

ي شكور222308 سارة حرنر
52بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننى

53بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىناز احمد عبدهللا419799

54بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىسيلدا عدنان بايز222428

ن حسن419672 55بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىندى تحسي 

56بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىرغدة ابراهيم اسماعيل222575

57بكالوريوس2- المصل 12392كركوكأننىسارة نوزاد عبدهللا421264

58بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىداليا عمر كاكةاحمد558790

59دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىامل فاضل قاسم243958

60دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىبري نضالدين اسماعيل421345



61دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىبافيل قادر احمد278311

62دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىهاورس ادريس سعدون420150

63دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىزينة فرهاد ناصح419981

64دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىسارا رشاد خالد507798

65دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىايهان يشار صديق244005

ن احمد محمد421272 66دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىديلي 

ن اسماعيل419912 67دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىسارة جنكي 

 علي222555
ن 68دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىنورا حسي 

69دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىدنيا عماد ادريس277399

70دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىارزو فخرالدين احمد507757

71دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىمروة مراد فخرالدين222263

72دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىحنان محمد جوهر420013

73دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىسارة جالل عمر420111

ن رسدار افندي559063 74دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىئامي 

75دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىشوخان عبدالخالق حميد243935

76دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىشانيار دلي  سعدهللا421249

77دبلوم2- المصل 12392كركوكأننىزهراء محمد عبدهللا222052

78دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىسوزان يلماز عبدالخالق244041

79دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىنهاية احمد نورالدين243990

80إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىدريا اسعد محمد222382

81إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىبري صباح كريم420767

82إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىزهراء نورالدين فتاح276899

83إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىسارة نوزاد مردان420041

سوما عمران علي507084
84إعدادية2- المصل 12392كركوكأننى

ن اسماعيل420368 85إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىارساء جنكي 

86إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىاية بهاءالدين داود507807

87إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىرازاو محمد عبدهللا243997

88إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىنيكا اكير رشيد508085

89إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىفاطمه هجران مهدي508147

زاد كريم472466 90إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىشادان شي 

91إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىسوالف لقمان اسعد491684

92إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىنيكار نورالدين فتاح222514

93إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىسازكار عبدهللا عزيز297545

ن278004 94إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىهاوناز احسان حسي 

االء مكي مجيد222539
95إعدادية2- المصل 22392كركوكأننى

ن278159 96إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىزينة عبدالكريم حسي 

97إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىنور ايدن مصطفن420517

ن420743 98إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىشادان حبيب حسي 

99إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىئاره زو منظر عمر508100

100إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىجيهان عبدهللا علي419724

سيماء حسن علي522591
101إعدادية2- المصل 12392كركوكأننى

102إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىارساء ازاد صدرالدين420053

103إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىايمان احمد عبيد507762

104إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىريان شهاب احمد298509

105إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىسميه نجم الدين طيب243901

106إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىزارا صدرالدين نوري222320

107إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىاريان عمر قادر508185



108إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىامنة عدنان حمزة419825

ن نورالدين هللا ويردي420141 109إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىسفي 

ي محمود خورشيد559050
110إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىشينن

111إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىدلنيا عسكر جوهر421234

ن277629 112إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىئافان طارق محمدامي 

 ولي420124
ن 113إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىميفان ياسي 

114إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىبري نجاة سعيد277608

ق فوزي محمد222110 115إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىاستير

116إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىديمن صالحالدين نوري420416

117إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىديارى اراز عبدالرحمن421315

118إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىنياز جمال كاكةحمة507769

119إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىسمية محمد جوهر420004

120إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىدنيا صالحالدين نوري419941

و جالل محمد278443 121إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىهي 

122إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىشيماء جبار رشيد419699

ن عثمان277564 123إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىنةالر ياسي 

ايمان عدنان محمدعلي278060
124إعدادية2- المصل 12392كركوكأننى

125إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىفريدة لقمان اسعد491687

ايمان علي محمود419950
126إعدادية2- المصل 22392كركوكأننى

ن نوزاد محمد508132 127إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىالفي 

شيماء علي عارف507749
128إعدادية2- المصل 12392كركوكأننى

129إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىبه ناز بيستون جليل419925

ى فاتح علي277925
130إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىبرسر

يف محمد491414 131إعدادية2- المصل 12392كركوكأننىخالت رسر

132بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىنوال طاهر محمد277502

133بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىمنن نائب غائب247294

134بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىمياسة حسن عبدالقادر419773

135بكالوريوس2- المصل 22392كركوكأننىسويلة خورشيد محمد222417

و عمر قادر507086 136دبلوم2- المصل 22392كركوكأننىهي 

ين محمد نجم419684 137إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىشي 

ن222600 138إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىفاطمة احمد امي 

139إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىافنان موفق عبدالوهاب477034

صون كل علي مردان محسن507789
140إعدادية2- المصل 22392كركوكأننى

141إعدادية2- المصل 22392كركوكأننىنور محمد جمعة508159

يف508040 1دكتوراه2- االسكان 12393كركوكذكربختيار عبيد رسر

2ماجستي 2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد مهدي محمد294729

هللا محمدشكر369088 3ماجستي 2- االسكان 12393كركوكذكرهشام خي 

4ماجستي 2- االسكان 12393كركوكذكراراس نوزاد علي431003

5بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراحمد عبيد احمد429107

ن محمود429039 6بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرفاضل امي 

7بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرعمر احمد فتاح283473

8بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرامانج اسعد ستار301473

9بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد علي فيضاهلل297978

10بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرعباس عبدهللا محمد302627

11بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكروريا نوري احمد491547

12بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرعادل جميل محمود301645

13بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراواره عبدالنارص طه298671



يف397294 14بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرنهاد خالد رسر

15بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرعباس شكور عارف428276

16بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكريوسف محمد رحيم316013

17بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرشوان اسماعيل حسن283277

18بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكركيوان عبدهللا مجيد294531

19بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرتوانا عبدالقادر محمد370541

20بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهيوا وهاب رشيد370474

يف523841 21بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن جليل رسر

22بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرديدار ناظم عباس519540

23بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرعماد حميد طاهر281041

24بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهةكاري جالل محمد541957

25بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرريباز عبدهللا عارف442928

26بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرلقمان رستم بهرام491425

27بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرشيفان شمسالدين عبدهللا442926

ن442663 28بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرريبوار محمد محمدامي 

29بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمروان طاهر غريب302570

30بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرقادر صابر همزة491438

31بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرجمال مجيد حسن491491

32بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرساالر وهاب محمد428685

33بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهيوا جمعة سيده428323

ن حسن438888 34بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن حسي 

35بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكربيستون عدنان صدرالدين440841

36بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمود رؤوف عبدل283656

37بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرسليم صالح الدين طه281239

38بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرفؤاد عبدالكريم احمد283148

يف281279 39بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرابراهيم علي رسر

ن محمد302557 40بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكربشتيوان حسي 

41بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهجران حميد حمةخورشيد315692

42بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرناظم رشيد رضا294407

ن428509 43بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرديار فاتح حسي 

44بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكردريا كمال صابر281023

ن محمد491657 45بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراكام محمدامي 

ن محمد عبدالوهاب281060 46بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرريبي 

47بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكررزكار عبدهللا حمةعلي283080

48بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكربختيار عزالدين محيالدين298585

49بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد كريم محمد508025

50بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرعرفان عمر حسن491732

51بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهه رياد عبدالرحمن رفيق428947

52بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد ابوبكر عبدهللا302967

53بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكردارون عبدهللا مجيد369074

54دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراحمد مظفر خضن369057

55دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرادريس عدنان جنيد491534

56دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرفؤاد عبدالرحمن محمد297773

57دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرحميد مجيد محمدرشيد522864

58دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكركمال صابر صالح281116

ن302008 زاد رشيد حسي  59دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرشي 

ن احمد302158 60دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرحسن محمدامي 



61دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكربكر عثمان كريم302739

62دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرنضت حميد كريم300529

63دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن رفيق عبدالكريم431055

64دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرعادل طيب محمدنوري442743

65دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكررسدار وهاب محمد428675

66دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن جمعة سعيد442773

67دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرارام نضالدين عبدالرحمن491743

68دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمؤيد محمدصالح احمد281357

69دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهةلو نوزاد حسن428601

70دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراميد ميكائيل صالح428425

ن عبدالنارص طه519427 71دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكربلي 

72دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد رفيق بكر298315

73دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهيوا حسن لطفاهلل428537

74دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكردلي  رفيق عارف295788

75دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد محمود حسيب419786

76دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمصطفن محمود حسيب422822

ن294369 77دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرخالد رحمان كاكةامي 

78دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرطاهر عبدهللا حمة316582

وان شكر محمد294267 79دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرشي 

80دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرديرين طالب محمد397982

81دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد سوران محمد491364

ي عبدالكريم احمد541955
82دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهةسن 

83دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراحمد علي محمد510029

84دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكررةنج كمال محمود397845

ن نوزاد محمد283102 85دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكررامي 

86دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد ازاد صالح428279

87دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرزانا جمال رحيم294180

 علي295503
ن  حسي 

88إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمصطفن

89إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمروان حميد قادر519411

90إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمهدي صالح بابا428660

91إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرنريمان قهرمان قادر283093

92إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد عبدهللا حمةعلي281347

93إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرازاد علي محمد428746

94إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكريوسف محمدزياد محيالدين438009

95إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراسو رؤوف محمدصالح430997

96إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرامي  اسماعيل عمر317341

97إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكردلشاد شكر احمد402932

ن283569 98إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرجمال صالح حسي 

ي صالح442935
ن
99إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرشورش سعيد صوف

100إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرسعد كريم مولود522902

1ماجستي 2- االسكان 12393كركوكذكربوال جالل نادر428989

يف294333 2ماجستي 2- االسكان 12393كركوكذكرهيوا جليل رسر

3بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرعلي فريا علي294390

4بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهاوري ادريس مصطفن302845

5بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرئاري مؤيد محمدصالح438951

6بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهلو عمر احمد281265

7بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد نجمالدين عبدالمناف297736



8بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد صالح قادر300197

9بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكربينه ر احمد نضالدين302101

ن508046 10بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد نوزاد حسي 

11بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرشيفان جالل كريم439225

12بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد عبدالصمد محمدشكر283241

يف491387 13بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراكو صفر حمه رسر

14بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد لقمان عدنان491527

15بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهاوري شورش سعيد439862

16بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحي الدين صبحي نوري428651

17بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرريناس مصطفن قادر283428

ن طالب محمد315810 18بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكركوزبي 

19بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرازاد عبدالرحمن خرسو294546

20بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد محمود حسن491455

21بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرشنكر فيضاهلل عبدهللا317574

22بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهه وراز جالل محمد295115

23بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهيوا طارق اسماعيل301971

24بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكربة زدار باباطاهر محمود283176

25بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرارى خليل ابراهيم297720

26بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكربروا نجاه صادق428817

ن عبدالقادر محمد283452 27بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكردابي 

28بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهاوري نورالدين احمد523679

29بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكركنعان عبدالخالق عبدالقادر491472

30بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد صباح عثمان519510

31بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراكو نجمالدين عبدالرحمان281415

32بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمريوان محمد رحيم303021

33بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرزكريا عزت حمه طاهر315880

34بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد قادر عثمان294300

35بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكركيشوةر لطيف محمد281311

36بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرساالر قادر سعيد519500

37بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراحمد صالح نوري283560

38بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد غسان جهاد428855

39بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكردانا عبدالقادر محمد316419

ن كامل اجل491399 40بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكربةلي 

41بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد لقمان اسماعيل297939

42بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرعبدالكريم احمد عبدالكريم508022

ش حويز درويش438543 43بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهي 

ن402240 44بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراحمد عبدالسالم حسي 

45بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراحمد نامق محمدرضا283208

46بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد سالم حسن300774

 علي440796
ن 47بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكردايان حسي 

48بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمصطفن محمد مصطفن281430

49بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهاودنك فريق صديق302674

50بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرئاوارة احمد عارف315954

51بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراحمد لطيف محمد438656

52بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهوراز ابراهيم عزيز428330

53بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراحمد ادريس صادق316109

54بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهوكر فرحان رمضان298285



55بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكررابةر كمال محمود421120

56بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرشايار جوهر نادر428995

يف523822 57بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرجيا جليل رسر

58بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكررامان كامران جهاد522891

59بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهلبست سه ركوت محمد299073

60بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراردان فؤاد نادر397859

ن317087 ن حبيب امي  61بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرنير

62بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرشوان بايز درويش298733

63بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرشيفان لقمان حسن398069

64بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد علي محمد477854

65بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراسو هيوا عثمان438982

66بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمروان جمال مجيد300891

67بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن جمال مصطفن370858

68بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكربيوار جوهر نادر429013

وان رشيد491433 69بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد سي 

70بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد عبدالمجيد جميل317436

ن294167 71بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراري فخرالدين حسي 

72بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكربةرهم نوزاد علي441094

73بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن علي احمد428706

74بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهيوا يونس احمد439468

75بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرايوب غازي عبدهللا281008

76بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد فخرالدين نضالدين438525

77بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرشاهو يوسف احمد283295

78بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكردلشاد احمد خليفة280995

79بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرريزوان عبدهللا مجيد283070

80بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرريكار جالل محمد541954

81بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرزانا امور محمدصالح298583

ن442744 82بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهوشيار محمد محمدامي 

ن محمد370910 83بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرعلي حسي 

84بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرشاالو ازاد بهاءالدين402222

85بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكراسماعيل شكر علي302974

86بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرسنكر هيوا عثمان442903

87بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهردى يوسف رحيم522420

88بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكردانا جمعة عباس300178

89بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكريحن  عزت حمه طاهر301284

90بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن نجاة عبيد281225

ن كمال محمود403523 91دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرريبي 

92دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمصطفن عمر محمد541961

93دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرايوب سالم صالح558756

94دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراحمد مريوان محمود442765

95دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكردلي  شفيق حمةصالح438403

96دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرشيفان عبدالرحمن رمضان294597

97دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراحمد سالم صالح438606

98دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرحسن ابراهيم محمد303087

99دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكربرهم علي محمد301416

ن301352 100دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهونر محمد محمدامي 

101دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهلويست محمود غفور294852



102دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرارام خليل ابراهيم431031

103دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراحمد يوسف محمدزياد428845

104دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرحسن جمعة محمود519388

105دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراراز ابراهيم عبدل295714

106دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراميد جمال فتاح295621

ن قادر كرم300844 107دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرريبي 

يف442713 108دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد عمر رسر

109دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمود باباطاهر محمود280859

110دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهريز حمةرشيد كريم295917

111دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرتوانا دارا صالح491521

112دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن رضكار جالل300689

ان محمد مصطفن300230 113دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرتي 

114دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد احمد حامد491706

115دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكربريار لقمان اسماعيل298596

116دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكربريار بشكو فائق428581

ن قاسم احمد428827 117دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرحسي 

زاد خالد301633 118دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد شي 

119دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراحمد لطيف نوري283199

120دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهريم برهان منصور442860

121دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرعبدهللا حسن محمد297458

122دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد نضال عبدهللا296176

123دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرارشد احمد منظر508006

124دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراوميد عثمان رشيد302014

125دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرسنور عاصي فاتح301363

126دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد نوزاد صابر442832

127دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكركريم صالحالدين كريم428375

128دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهاوري لقمان حميد429074

129دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرنزار احمد محمد442940

130دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكررسمد سعدون محمد294241

131دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكركيالن قاسم عزت443115

132دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرنه به ز مطلب فاضل428638

133دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد اميد كريم298663

134دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهه لبه ست احمد نضالدين281163

135دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرباسل احمد مقداد301803

136دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرعبدالباسط حسيب احمد283544

137دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرشوان باسل كاكة491390

138دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراحمد صباح عثمان491320

139دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهاوري فاتح جوامي 491302

140دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرايوب ابراهيم مجيد397455

141دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرتوانا نورالدين رسول283307

142دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد بهجت فتاح442622

143دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراسوس ازاد قادر294380

144دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراحمد سيامن نريمان295894

145دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكراحمد اكرم جميل298628

ن439917 146دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرشيفان اديب حسي 

147دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكررسباز صابر محمد302619

ن428932 148دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرامي  جبار حسي 



149دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهيوا كامران غريب300380

150دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكربلند جالل نادر429017

151دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد عزت حمةطاهر317430

152دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرشاين جمال احمد439106

ن محمد295830  حسي 
153دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمصطفن

154دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكريحن  صالح الدين نضالدين299116

ن508035 155دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرريباز عباس محمدامي 

ن369143  حسي 
156إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرايار مصطفن

157إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكربرزان نوزاد رفيق507740

158إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد ناظم محمد300452

159إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكريحن  فؤاد احمد439580

160إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد ساالر يوسف428976

ن حسن491460 161إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرزانا حسي 

ن محمد317344 162إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرتابلو حسي 

163إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرئاري غالب محمد370799

164إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد هابيل حسن297900

ن خالد عبدهللا370765 165إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرريبي 

هللا محمدشكر301254 166إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد خي 

167إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرادم نورالدين عارف302588

168إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهاوراز نجاة عبيد302443

169إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد عدنان جمال428390

ي فتاح300700
170إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد نجاة فف 

171إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد نزار احمد491704

172إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن رفيق كاكل443033

173إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد جمعة احمد491354

ن عبدهللا491484 174إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعلي حسي 

175إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكركوزين مروان طاهر315670

176إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمبست احمد عبدالكريم428192

ائيل280923 177إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد محمد جير

178إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعلي صالح حمد428574

179إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكردانا دلشاد عزالدين428206

180إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرخوشناو لقمان عبدالرحمن442818

181إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراسماعيل جليل اسماعيل491554

182إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد شهاب حمة442956

يف419483 183إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد رسول رسر

184إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكررياض نوزاد عودل298689

185إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراكو نجاة مجيد298613

186إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرريكار فؤاد احمد428187

187إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهيمن رسدار وهاب428400

188إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمراد احمد صالح283158

189إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهةنكاو ميكائيل محمد283192

190إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرشهاب نامق قادر402060

ن احمد نضالدين398089 191إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهه لمي 

192إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد قاسم مجيد438738

193إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد سعدون محمد295156

194إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهفال عبدالصمد محمد370836

195إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرابراهيم جليل رشيد428409



196إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرئاكا غالب محمد370792

 علي491570
ن 197إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعبدالخالق حسي 

198إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرصمد قادر عثمان294308

ن302667 ي محمدامي 
 
199إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرريباز باف

ي دلي  درويش316247
200إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعبدالغنن

ن محمد428592 201إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد حسي 

ن316636 202إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرئاريان دلي  محمدامي 

203إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرحبيب سعيد صادق439698

204إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهردي محمد عبدالفتاح491293

205إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهريم لقمان رستم491493

هللا فتح هللا439333 206إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكربه يوه ند خي 

207إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرئارام لقمان خالد442782

208إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمصطفن شهاب احمد397992

ن رؤوف491457 209إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد تحسي 

210إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعلي خالص عادل491560

211إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد احمد عبدالكريم428266

212إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكريوسف نوزاد عبدالقادر491396

213إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرتوانا ناظم حمةصالح488154

214إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهةزار زرار مجيد507745

215إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهارون رحمن محمد طه439253

216إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكردابان دلي  احمد302291

217إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكركانكار رزكار عثمان195917

وان مجيد397932 218إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرره هيل سي 

219إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد حويز عبدالرحمن438534

220إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمصطفن لقمان عدنان558761

ن نضالدين عمر317521 221إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكربةلي 

222إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد عثمان عمر429051

زاد خالد301552 223إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرديرين شي 

224إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد عمر احمد283467

225إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكررياض سالم خالد491418

226إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعلي حبيب عبدل522739

ي عثمان رشيد298518
227إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراشن 

228إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرصالح رسول صفر301394

229إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكردزوار صباح عثمان523552

230إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد باباطاهر محمود301123

231إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرهيوا عبدالكريم احمد442736

232إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد فارس عزالدين316677

ن398037 ي محمدامي 
 
233إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرنياز باف

234إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعماد بهجت فتاح428202

235إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد عباس شكور294834

ن317023 236إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد حبيب امي 

ي439285
237إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد شمس الدين عونن

ن خضن443001 238إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد ياسي 

239إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد عبدالخالق عبدالواحد440985

240إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرشفان ازاد صالح298630

241إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد فاتح محمد294426

242إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد ازاد نضالدين301988



243إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد محمد رمضان302748

244إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرشاالو غفور محمد508019

245إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرئاران كاوة عمر507729

246إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد سعدون محمد297490

247إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكروريا نجمالدين فاتح438050

248إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكريوسف جبار عبدالرحمن296092

249إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعباس ناصح رفيق519381

250إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراسو عمر عبدهللا442970

251إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد ستار مجيد439519

252إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراحمد محمد عبدالقادر301326

253إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراالن صباح كريم399760

ن298143 254إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرروز جمعة امي 

255إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراسامة محمود غفور442872

256إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد فريدون محمد439400

257إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرشيفان شمال محمد442493

258إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكركورست فائق محمد491379

259إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد احمد عزيز491441

260إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعلي صالح قادر294712

261إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرشه بول فارس عزالدين491518

262إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرميكائيل مجيد روستم294194

263إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد راغب طالب317251

264إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعبدالرزاق محمد مصطفن300402

265إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرايوب هونر محمد519506

266إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرئاكو عثمان رشيد302034

267إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعمر خالد رحمان302782

268إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد موفق حميد297412

ة396969 ن 269إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعلي اسماعيل في 

270إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكراسو مصطفن قادر316370

271بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرمحمد جالل رشيد402958

272بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكردلي  درويش قادر301009

273بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرفهمي جوهر خورشيد283588

يف301381 274بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكردلشاد محمد رسر

275بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكذكرقاسم شكور محيالدين428256

276دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرشمال محمد فتاح428923

277دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرفرهاد محمود عزيز295870

زا428270 278دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرازاد نضت مي 

279دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرمشتاق حسن حمة296159

280دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرصباح سعيد احمد429095

281دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرهابيل حسن رشيد297811

282دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرساالر احمد فتاح296127

283دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرطارق جميل محمود280841

284دبلوم2- االسكان 12393كركوكذكرخليل محمد عمر401458

285إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرفخرالدين احمد خورشيد283262

286إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرعمر علي محمد442484

287إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرديار بكر رحيم302936

288إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرزياد مصطفن عصامالدين438380

289إعدادية2- االسكان 12393كركوكذكرنوزاد حسن عبدهللا297818



1بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىناهدة رحيم بكر559207

شهله عمر علي281340
2بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

ن محمد281207 3بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسعادة ياسي 

ن442420 ية ابوبكر حسي  4بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىصير

5بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىميديا بكر عزيز428301

6بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىنرسين سعدهللا عبدهللا283108

7بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىمهراكو صابر رحيم281251

8بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىزيالن عبيد احمد283500

9بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسازان نامق كريم424720

و عمر عزالدين508015 10بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىهي 

يف كريم294347 11بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىكولهباغ رسر

12بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىارزو عادل نضالدين370760

13بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسناريا جوهر خورشيد283056

14بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبناز حبيب محمدرشيد431045

15بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىالنة وهاب رشيد283444

16بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسوسن فؤاد محمد491499

ن عثمان محمد519543 17بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىنرمي 

18بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىرؤية حميد رؤوف316513

19بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىتريفة عبدالرحمن عزالدين508010

20بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشوكار قاسم شكور428241

21بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىاحالم محمد صالح317529

ن298498 ى احمد ياسي  22بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبرسر

ن عزيز315641 23بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىديلمان حسي 

ن294491 ي خالد حسي 
24بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىاشن 

25بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسازان محمد عبدهللا300674

26بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىارساء حمزة مزعل297843

يفان ايوب خورشيد397101 27بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبي 

28بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىحنان كمال صابر428893

ن370874 29بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىروشنا صالحالدين حسي 

30دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىكواللة عبدالرحمن خضن431052

31دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىكزال محمد جوامي 297756

ن حبيب علي295852 32دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىنرمي 

دلينا علي محمد298649
33دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننى

34دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشلي  غالب خليفة283251

35دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىفائزة احمد قهرمان428158

36دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىسلوة عبدهللا نجم281215

يف491469 لميعه علي رسر
37دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننى

38دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىامل احمد عبدالصمد428181

39دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىكالويز مجيد رشيد370608

40دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىكزيزة خليل طاهر302248

41دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىوعدية عمر يحن 296190

42دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىسارا جعفر جبار301732

43دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىزيان عثمان فرج404666

ي احمد294084
44دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىارخوان عبدالغنن

ن438642 45دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىسعاد لطيف امي 

46دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشيماء جالل احمد297886

47دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىندى عبدالوهاب نجاةاحمد317587



48دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىاخالص نامق عزيز301998

ن عبدالخالق حمة442505 49دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىكاشي 

50دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىهالة احمد مقداد369108

ديرين ازاد علي405058
51دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننى

52دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىبري جالل اسماعيل283120

53دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشيدا قاسم محمد438226

54دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىتايوان حمد محمد491644

ن294509 ن خالد حسي  مي  55دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىرسر

56دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىكواللة جليل محمد358179

ن كمال محمود404190 57دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىئةفي 

ن جمعة رجب283488 58دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىالجي 

59دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىليل عبدالعزيز عبدهللا397268

60دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىكزال مصطفن خضن296144

ن439363  امي 
61دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىنديمة مصطفن

ين عبدالمجيد حمةرسول302485 62دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشي 

63دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىبيمان طاهر عبدهللا298363

64دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىنيكار عبدالرحمن كريم403977

65دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىكوالله نادر قادر302219

66إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىكواللة مجيد محمد523092

67إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىميديا زهي  نادر283399

68إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىروزين قادر مصطفن295813

ين محمد عزيز298246 69إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشي 

ة احمد شفيق281051 70إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسمي 

71إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىكالويز محمد مولود280887

72إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىناهيدة مصطفن محمد298654

ى مصطفن عصامالدين349275 73إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبرسر

يف ولي297404 74إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبيخال حمةرسر

75إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىنجيبة جبار محمد428467

76إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبناز عبدالرحمن سعيد283510

77إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبانة احمد حمةصالح294459

ي عزيز محمد429086
78إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىخوسر

79إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبروين محيالدين محمدلطيف297872

80إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىتاره كنجو عبدهللا428954

81إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشيماء محمد احمد428986

ن قادر297449 82إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشيماء حسي 

83إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبيخال بورزو عزيز316606

زا298542 ين صابر مي  84إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشي 

ن قادر397136 85إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشلي  محمدامي 

86إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىفيان عبدالخالق حمةسعيد442588

1بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسارة نورالدين احمد523075

2بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىارساء شهاب حمة280773

3بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىديرين رسكوت فاتح428544

4بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبري صابر كريم370889

5بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبيالنة سالم حمد491626

ي صالحالدين حبيب440726
6بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىدينن

7بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىجركة عبدالخالق عبدهللا431049

8بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشيدا محمود حسيب419332



يفان كامل اجل397433 9بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبي 

هللا محمدشكر302541 10بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىنور خي 

11بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسنور طاهر صابر439208

12بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىتابان محمد كامل300360

13بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىستيفان نجاة كمال295180

14بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسارا محمد كامل294104

15بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىاالء جمال احمد297897

سوزان علي محمد477999
16بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

17بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىدلباك حميد مجيد317190

18بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسوما حكيم محمد294358

19بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبيان سيدكل جبار297364

ين نضالدين طه283186 20بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشي 

21بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىخندة لقمان طه302879

22بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىدريا فائق رفيق280763

23بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىاشنا جمعة انور438355

24بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشاكول عبدهللا كاكةخان428866

رنا خليل زكي جالل295204
25بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

26بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىديدار نوزاد محيالدين370433

ن حبيب رشيد280983 27بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشهي 

28بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىكلينة جمعة سيدة428259

29بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىروشنا مولود احمد294694

30بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىئالة عدنان محمد522582

31بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىفانة عماد شكور522889

32بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىروبار سالم حمد491628

33بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىالنة يوسف محمد405078

34بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىفانيا ازاد كاكةحمة442789

35بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبيمان مولود خورشيد442453

36بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىمزدة نجمالدين عمر295701

 علي428213
ن 37بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسازان حسي 

38بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىديالن دلشاد عثمان523511

39بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىديكان رشيد صابر294746

ن برهان شاكر431016 40بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشهي 

41بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىداليا مؤيد محمدصالح281379

42بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىكونا جمعة رجب281464

43بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىزينب فاروق محمد297951

ي ستار جبار519523
44بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىدشن 

45بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشاكار قاسم شكور428243

46بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىيرسى جمعة سيدة439957

شانو شهاب ولي474989
47بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

48بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىفرميسك عزيز حسن302699

از عباس درويش439191 49بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشي 

50بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسوزان خورشيد محمد397478

ن مولود احمد317558 مي  51بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىرسر

52بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىمروى عمر محمد541959

53بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىهدى بختيار محمد431000

ن491496 54بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىكوفار طارق محمدامي 

55بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىايفان دلشاد عزالدين428338



56بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشوخان محمد نامق299052

57بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىاالء لقمان عدنان519516

58بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىندى حسن محمد442896

59بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىريزين قاسم شكور443024

60بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىجوان احمد محمد559181

61بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىكواللة نجمالدين عبدالمناف519534

62بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشونم طارق رحيم523097

63بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىكال ازاد محمد442875

ايفان نوري علي302701
64بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

يف428565 شوخان علي رسر
65بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

ي جواد محمد428416
66بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىئاشن 

ئالة علي رضا295052
67بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

ئةزين علي محمد477970
68بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

 عثمان علي438676
ن 69بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىغمكيي 

70بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىريناز عباس درويش428218

71بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبناز زياد مصطفن429065

72بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسارة جمال مجيد491523

73بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبري فائق نامق491519

74بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىامل مجيد محمد491476

75بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىداسيار كمال سعيد298704

76بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىناز عدنان فاتح283132

77بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىالفان كاوة سعيد438930

78بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىناز احمد مصطفن523088

79بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىجوفان رسدار قادر491615

80بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشوخان جمعه رجب281446

81بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىالنة موفق عمر316462

82بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىهاوزين جمعة رجب281453

83بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىجرو حارس عزالدين442742

84بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىجاوان نجاة مصطفن403858

85بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسهيلة نورالدين عمر438299

86بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىالنا شوان عبدهللا297373

87بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىهدى عبدهللا رشيد280897

88بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىازين حسن محمد302318

89بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىكيان احمد كريم508027

90بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبستون محمد رحيم438558

 علي302682
ن 91بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىدياري ياسي 

92بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىخولة واحد صالح295768

ن محمد302595 93بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىتريفة حسي 

سالي عدنان عودة429058
94بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

95بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبيكرد جمعة عباس302347

ي محمد عزيز349808
96بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىباخانن

97بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىمريم فؤاد عبدالرحمن281363

98بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىزينب كامران غريب294115

99بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشانيا يوسف حمةصالح404481

100بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىارساء مجيد محمد491479

ن كامل درويش442918 101بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىرنكي 

ن294481 102بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىزينو خالد حسي 



103بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسيفر صباح محيالدين428701

104بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىروزكار مجيد احمد301370

105بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىجيابان عبدهللا مجيد281194

106بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشوبو رفيق عبدالكريم428222

107بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىهبة احمد مقداد301829

108بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىئاشنا طارق اسماعيل297835

109بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشنكول نجمالدين نورالدين442863

هاوزين محمد علي442705
110بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننى

111بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبيخال بشارت غفور283644

112بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىهاوزين سالم صديق298602

113بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىساردين ادريس حميد294682

114بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىمأوى نوزاد جبار388990

115بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبرزين حميد عبدالمجيد280879

116بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىكويستان محمد عبدالكريم439417

117بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشيالن نوزاد عودل297432

ن294098 118بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىتريفة طاهر حسي 

119بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبيالن محمد نامق431007

120بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبيمان محمد عبدالكريم428733

121بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىزريان كامران صديق442770

122بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىهاوزين نجمالدين محمد295539

123بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسارة يوسف محمدزياد428971

124بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىاية نوزاد حسن442986

125بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىاالء جليل رشيد439433

126بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىخندة عدنان احمد302656

127بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىهيفار ستار عبيد281102

128بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسازان لقمان خالد428723

نهللا428597 129بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشيماء نوزاد في 

ن429083 130بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىميالف عثمان محمدامي 

131بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىارساء صالح احمد295583

132بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسيما هادي محمد281066

133بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىتريفة رشيد صابر294770

134بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىفيان جوهر خورشيد428630

135بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىبنار ستار عبيد281095

136بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىايمان قادر محمود428435

شوخان ابراهيم علي559170
137دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننى

138دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىئافان عبدالرحمن رمضان297585

139دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىايفان شمسالدين عبدهللا428232

140دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىريزين قاسم رحمان298572

افان محمد علي428586
141دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننى

142دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىمروة فؤاد عبدالرحمن315771

143دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىالنة نورالدين رسول283312

144دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىاال صدرالدين محيالدين491510

145دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشوخان حويز عبدالرحمن428835

ن محمد خضن283320 146دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىافي 

147دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىسازان اسماعيل كريم281403

148دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىمنن احمد رشيد283535

149دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىجنار ازاد صابر299058



150دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىخالت سعدالدين عزالدين297389

151دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىروشن احمد سعيد439499

152دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىجنار فاروق نوري491524

153دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىسارا لطيف توفيق429033

154دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىبه يام رسدار وهاب438625

155دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىديالن فارس عزالدين397530

ن297320 156دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىدنيا طارق محمدامي 

157دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىتارا عدنان رمضان281294

داستان علي عباس301775
158دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننى

ة احمد اسماعيل431011 159دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىامي 

160دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىنيان عثمان عمر442965

ناتالي فاضل خضن283234
161دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننى

162دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىكويستان رمضان احمد405252

163دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىروزان نوري رحيم297858

164دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىزير طالب محمد283526

165دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشاجوان محمد حسن421579

يفان لطيف علي317352 166دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىبي 

167دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىهازة محمدسعيد نادر302833

168دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىسوزان احمد محمد491446

169دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىاالء محمد مرزا283315

ن حسن438919 و حسي  170دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىهي 

171دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشنكه منصور عبدهللا442805

172دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىمروة لطيف نوري405094

173دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشنو ازاد صالح428297

كو خليل300430 174دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىعائشة شي 

وان عبدالرحمن428756 175دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىزريان نوشي 

176دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىسارة عبدهللا رشيد302361

177دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىدلنيا قادر عثمان294323

178دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىساكار بختيار احمد398119

179دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشنكة صنعان جواد428645

180دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىلنجة جودت فتحاهلل471779

جراخان نوزاد علي438772
181دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننى

182دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىالرا عماد ابراهيم283576

ن ابوبكر محمد491442 183دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىنازني 

184دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىتارا نظام رفيق281077

185دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىلينافة عماد ابراهيم283595

186دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىزريان مسعود مولود315921

187دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىتارا هادي حميد370847

ن ستار جبار442051 188دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىنرمي 

ن438812 189دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىزيان عبدالخالق محمدامي 

190دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىتارا طارق عبدالكريم428773

191دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىريزان كامل درويش428496

192دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشه يدا ظاهر احمد439346

193دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشاديه لقمان عبدالرحمن294157

194دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىنركز كاكةزار محمود441041

 علي440746
ن 195دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىايمان حسي 

196إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىدنيا رياض صفر280970



ن جهاد283216 197إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسندس تحسي 

198إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبنان بختيار قادر300482

199إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىروشنا حكيم محمد295491

200إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىاالء عثمان عمر429046

201إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىزريان محمد عبدالرحمن397333

ين عمر محمد559176 202إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشي 

ام زرار507751 ن 203إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىارزو ني 

204إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىليناقة خضن قادر298854

205إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىداستان طارق طه283168

206إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبةهرة صمد عبدالرحمن301845

ن428227 207إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسارا نوري محمدامي 

208إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىتارا جودت فتحاهلل397184

از فاضل عباس440922 209إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشي 

210إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسوما ناظم محمد316169

211إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسارا سعد كريم523977

212إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىدنيا مهند فؤاد559173

213إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىتوار نجمالدين عمر283637

214إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىزينب عمر محمد541960

215إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىناز باباطاهر محمود301117

ائيل280960 216إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىايمان محمد جير

217إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىايمان ايوب خورشيد303040

218إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىريزان غسان جهاد438713

ن473588 219إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبه يمان فتح هللا امي 

220إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشنك لقمان رستم491432

221إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبنان احمد كريم507735

222إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىجنور جاالك نامق298660

223إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسكاال غفور محمد442781

224إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىداليا فهمي جوهر316837

225إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسومية جوهر توفيق438835

سارة ولي عثمان523490
226إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننى

227إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبناز قاسم رحمان300286

228إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىهيشو محمد كامل294129

229إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسارا رسدار فتاح491585

230إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىهاوزين هاشم عثمان442777

231إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىايمان عماد رشيد302458

وان فاضل491338 232إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىاية سي 

233إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسهام ناظم محمد316194

234إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىاية نورالدين عبدهللا316145

235إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىامنة لقمان نعمان300157

236إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشوخان عثمان ابراهيم491647

237إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىكوثر مني  عبدالوهاب399534

يف420266 238إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىكابان سعيد حمةرسر

239إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىديانه عبداالمي  مهدي404749

240إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىجوان ناظم محمد295190

ن جالل نادر442939 241إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىهيلي 

242إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىتافكة عبدهللا كاكةخان431024

ي اسماعيل428713
243إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىنيكار عونن



244إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىايمان عدنان محمد522575

245إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسوما امجد جالل442697

246إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىدنيا عماد رشيد302467

247إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسناريا ازاد كاكةحمة442799

248إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبان سالم فيضاهلل301220

ن حسن491448 249إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىالرا حسي 

250إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىزينب محمد عبدهللا283285

251إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسوما عدنان رفيق431019

252إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىزينب صابر كريم397044

253إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىخانم شوان عبدهللا317340

254إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسمية مجيد حسن298558

ن مجيد روستم294219 255إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىهيلي 

256إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسنور حكيم محمد295572

257إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىالنة عماد شكور523532

258إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشنكة مصطفن قادر544412

259إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىزريان برهان شاكر431014

260إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىايالف يشار محمد428238

261إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىدنيا كاكةرةش غفور317363

ن محمد حسن400999 262إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىافي 

263إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىهند مهند فؤاد559172

264إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىتارا ايوب سواره442731

265إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىايمان عثمان عمر438566

266إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشةوكار هدايت محمد438036

267إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىنارين اكو غالب421606

268إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىروزان فيصل طاهر428443

269إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبيام كريم محمد298574

270إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىمزدة صباح محمد439004

ديرين ابراهيم علي439778
271إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننى

داليا علي مولود431039
272إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننى

يفان محمد نامق438074 273إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبي 

274إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىخوشيا احمد نجم424659

ن محمد370917 275إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىترزة حسي 

276إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىلنجة نورالدين رسول442605

277إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسازان عبدالرحمن اسماعيل299080

ي نضال عبدهللا317347
ن
278إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىهاف

ن398008 ن امي  279إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىمريم حسي 

280إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىكالرا حسن محمد428500

281إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسوزان نظام صالح297924

282إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىاشنا حكيم محمد295678

283إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىايمان جواد محمدطاهر283553

284إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسارا دلي  فتاح315982

285إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىايمان سيامن نريمان295842

286إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىنورة نظام صالح302559

287إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىشيماء محمد رشيد519423

288إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىاسيا شهاب حمة442751

289بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشيالن غالب خليفةعبدال428234

ن283266 290بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىسعاد محمد امي 



ن439126 291بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىريزان عبدهللا محمدامي 

292بكالوريوس2- االسكان 12393كركوكأننىشنو مصطفن محمود297806

ن439562 293دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىشادية جزا امي 

294دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننىفاطمة رضا صالح300336

ازهار سامي فائق491383
295دبلوم2- االسكان 12393كركوكأننى

296إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىتافكة عزالدين محيالدين302581

297إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسهيلة حمةغريب حمةرشيد397221

298إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبدرية ابراهيم رشيد302650

299إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىرمزية جبار جالل431028

300إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىفوزية فخرالدين مردان397395

301إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىيرسى نظم رفيق317534

302إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىبري طاهر قادر428484

303إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىقدرية رشيد حمةغريب299086

304إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىسيما رزكار سعيد442654

305إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىجيمن صالح رشيد523070

زيان جبار علي559254
306إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننى

ن روستم295930 307إعدادية2- االسكان 12393كركوكأننىعائشة حسي 

1دكتوراه2- جي العسكري 22394كركوكذكرقيس عاصي احمد514978

ن احمد195555 2ماجستي 2- جي العسكري 22394كركوكذكرمروان حسي 

3ماجستي 2- جي العسكري 22394كركوكذكرجعفر عباس كريم559002

4بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرسداد احمد قادر196508

ن195623 5بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد صالح حسي 

6بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد جاسم محمد486605

7بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكربشتيوان سعيد قهرمان198369

8بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراياد واجد حيدر198263

9بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراسود عبدهللا حمد486740

10بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد شيخزادة فرحان486339

11بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد مجيد قادر486461

12بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرقبيل قادر عبدهللا477840

هللا197098 13بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراكرم عبدهللا خي 

14بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعباس غازي محمد358147

15بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعماد ولي كريم394180

16بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد عمر احمد477857

17بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرفؤاد قاسم عبدالحكيم197163

18بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرقاسم علي احسان مصطفن357508

 علي486494
ن 19بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم امي 

20بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرفرياد سامي نضالدين358195

21بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم عبدهللا زيدان197775

ن طه358106 22بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد ياسي 

23بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمريوان محمد وادي486608

ن358290 24بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرالبارسالن محمد امي 

25بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن عبدالرحمن محمد195770

26بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعماد مهاوي شناوة358175

27بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي عادل محمود363070

28بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكروسام محمد قنير514963

29بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرنريمان بايز خضن196768

30بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن فؤاد عبدهللا477744



ي يونس196798 31بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم منحر

32بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرصفاء قادر عبدهللا360026

33بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد عبدالقادر مهدي197697

34بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد سوداد عمر358058

35بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي نوري احمد357341

36بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسن قاسم حيدر477834

ن سلمان196633 37بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرقحطان حسي 

38بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد غالب خليل195705

39بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرشاهر احمد سالم195940

40بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد علي جاسم195785

41بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراياد عبد احمد195568

 علي486505
ن 42بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي امي 

43بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرطارق عزيز احمد197570

44بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمهند عاصي علي196153

45بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف محمدعلي محمد358369

46بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي محمد توفيق197841

47بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد نورالدين جبار486521

48بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد احمد رحيم486638

49بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراياد ادهم عبدهللا197968

50بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمهند حسن محجوب486533

ن195752 51بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرديار عمر امي 

52بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم محمدصالح صديق363823

53بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرهلو كنعان زوراب486431

ن بكر486124 54بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد ياسي 

55بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرزانا شفيق نوري394281

56بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرهيمن عمر مدحت195563

57بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد احسان شكر195876

58بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرجنيد جمعة علي197991

59بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمخلد علي جاسم197217

60بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن سداد احمد196497

61بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرجمال الدين ميكائيل محي الدين357702

62بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرايوب مصطفن جواد486472

63بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرجعفر كاظم درويش361726

64بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكركاروان انور عمر363806

65دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد وسام جالل486454

66دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرماجد حميد هياس195672

67دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسالم صباح نارص486463

68دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرطاهر طالب صالح486408

69دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرظاهر محمد عطية357183

70دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرقصي صالح جلعو360137

71دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرازاد عباس هياس196046

72دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعادل عبدهللا محمد195774

73دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد رفعت محمد486673

74دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرستار فتح هللا رشيد361657

75دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكررسدار حاتم رحمت361679

ن جبار196608 76دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراسامة تحسي 

77دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسن عثمان فرج394090



78دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعماد عبدالكريم حسن360244

79دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعمار طالب محسن486121

80دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرغريب براخاس هياس358219

81دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد يوسف سليمان196213

82دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمدحت محمد وادي394255

83دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعدنان محمود نجم195675

84دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرارجمان ابراهيم رفيق362931

ن ابراهيم362370 85دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكريارس سمي 

86دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعمران محمد صالح486252

87دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمجدي علي جاسم197102

88دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرفرمان رحيم محمد197770

89دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرقحطان مبارك جمعة477822

90دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكررشدي صالح محمد362249

91دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكربشار بختيار حسن196662

92دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد احسان عزت198033

93دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد نوري خلف196265

94دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراياد ايدن محمد197633

95دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد عبدالحميد كريم197238

 علي486465
96دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرئارام مصطفن

97دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمراد اميد عزالدين357418

98دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرفهمي خليل نجم486249

ن197119 99دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي عبدهللا امي 

 علي حميد358484
ن 100دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسي 

101دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسالم رمضان علي195586

102دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد يوسف احمد478402

103دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرنشوان حميد قادر486517

104دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمشتاق طالب هاشم486604

ن363504 105دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكررعد علي حسي 

106دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسامي خليل نجم486369

107دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد شحاذة عطية195730

108دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعقيل نجف هادي197177

109دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد نيخ رجعان197094

110دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراياد خالد محمد486236

111دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسعد عبدهللا خميس394307

112دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد هاشم جاسم559086

113دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرازاد رشيد محمد477844

114دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي ماجد حميد360215

115دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف رضوان خضن514904

116دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكريونس حكيم محمد357249

117إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرنوزاد انور هياس357910

ن عزيز478431 118إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرنجات حسي 

119إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمود عمر محمد486610

120إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرنياز حبيب سعيد358410

ن محمود559021 121إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعدنان حسي 

122إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرارسالن محمد صادق514936

123إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد نجيب حبيب559081

ي خميس430543 124إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراسماعيل ناجر



125إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي عاكف عبداللطيف197290

126إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرامداد جمعة علي477861

1ماجستي 2- جي العسكري 22394كركوكذكرعبدهللا احمد رحيم515036

2دبلوم عالي2- جي العسكري 22394كركوكذكرباسم محمد احمد196817

3بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد جمعة خلف394236

4بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعبدالعزيز عبدهللا خميس196178

ن486394 5بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكربهجت انور حسي 

6بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكربريار ادريس اسماعيل486434

7بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرديار احمد محمد198164

8بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكروليد علي جاسم486462

9بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد رضا وريا عبدهللا486736

10بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد قابيل رؤوف486682

11بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرنائل جالل كريم195735

12بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعمار فهد عواد394339

13بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراميد نوزاد لطيف477874

14بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراالن ماجد حميد150630

15بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف احمد حميد361492

16بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد شحاذة عطية197109

17بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرهاوكار نوزاد كريم363647

ن رشيد360192 18بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراميد حسي 

19بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعمر صباح عبد486749

20بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكربةشيو علي غفور358299

21بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمدالمصطفن رمزي مصطفن كمال477867

22بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد عبدالكريم عبدالرحمن358612

23بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراركان عباس محمد515102

24بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرباسم الماس براخاس195637

25بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرديدار ستار خاسيار477820

26بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمعاذ شالل عواد360058

ن390682 27بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرخالد ولي حسي 

28بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكريونس خضن خلف196642

29بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد سداد احمد196488

30بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراياد قادر وادي362388

31بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد صالح محمد198045

32بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرشفان عبدالكريم عزيز195631

33بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم شاكر ابراهيم197620

34بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمهند شايع مساهر361816

35بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراية كامران عبدهللا195516

36بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرهه وري عدنان رشيد486530

37بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد وعد احمد362603

38بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرصدام فتحي محمد358165

39بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرهيثم خالد عمر514897

40بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد كمال عبدالمحسن486513

41بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسام صالح ابراهيم359944

42بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد نضالدين عبدالرحمن196620

43بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرتوانا لقمان عبدهللا486457

44بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكروليد خالد رستم361428

45بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسن عمر نوري363169



46بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرشوان جودت غائب359972

47بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرباير احمد عبدهللا561497

ن طه559023 48بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكروائل ياسي 

49بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرفراس خالد نعمان486150

50بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف جمال ابراهيم197658

51بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد لطيف حميد359901

52بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرسامان فرمان قربانعلي198092

53بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد حمةسعيد كاكةبرا486662

ي اسماعيل صالح486635
54بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرحف 

55بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرالوليد خالد خلف486424

56بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد باسم محمد559076

57بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرزين العابدين محمد خليل197764

58بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد امي  هادي358644

59بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعامر احمد علي198179

ن شكور196753 60بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي حسي 

61بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرسالم احمد سالم197528

62بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم فرمان قربانعلي198097

ن نجمالدين197346 63بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرياران تحسي 

64بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعبدهللا محمد احمد196805

65بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد خليل ابراهيم196168

66بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعباس محمد عزيز150780

67بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد اياد ادهم196245

68بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف فاضل صابر196727

69بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعادل احمد سعيد515005

70بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرحيدر جبار نغيمش210278

ن486761 71بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكروسام صابر حسي 

72بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكركوران جودت غائب360001

73بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد احمد حميد359541

74بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكررسول جالل محمد559024

75بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكربارق خالد خلف486399

76بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرفالح حسن خليل197481

ن361622 77بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد كريم ياسي 

ن198057 78بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرهيثم ابراهيم حسي 

79بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراركان زيدان خلف195620

80بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعباس عاكف عبداللطيف197947

81بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكردلشاد عزالدين صابر486422

82بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرمروان اسماعيل خليل198026

83بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكركاوه خليل عزيز198303

84بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعبدالسالم احمد محمد357741

85بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرهالل احمد عمر478459

86بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعبدالرحمن جاسم محمد362587

ن عبدهللا364109 87بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي ياسي 

88دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعباس صالح كريم196580

89دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكربسام شكر محمود363853

ن عبدهللا389900 90دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرصباح ياسي 

91دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسيفالدين خالد نعمان195820

92دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد جمعة فاتح196196



93دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمراد مظفر عباس360164

94دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعبدهللا عادل عبدهللا486648

95دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرحيدر عبدالجليل خليل478415

96دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرصفا ادريس مصطفن359569

97دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرريان فتحي جاسم362472

98دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد محمود صالح196592

99دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرنهاد خالد يوسف486544

وان ستار مراد362445 100دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسي 

101دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرشاخوان جودت غائب362897

يف195787 ن غالب رسر 102دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسي 

103دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعمر مؤيد اكرم477808

104دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرهوشيار عزالدين نجم196787

105دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعيس طالب خورشيد195744

106دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعباس جبار علي197910

107دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرتوانا شفيق نوري394213

108دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعماد عطية علي197387

109دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراياد خلف خليل197984

110دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرارشد ابراهيم رشيد197401

111دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرطاهر خضن محمود195968

ن عبدالكريم196371 112دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرهيمت حسي 

113دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي عبدالمجيد طالب486723

114دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكردلشاد صالح رضا197497

ن عثمان197807 115دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسعد حسي 

116دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعمر مصطفن رمضان486772

117دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكربرهم حسن حكيم361742

118دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرهنكاو جليل عبدالكريم486427

119دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف فيضاهلل فتحاهلل196252

120دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسعد وليد عدنان515028

ن محمد احمد196834 121دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرياسي 

122دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرهلمت محمد وادي559080

وان جمعة مجيد486792 123دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسي 

ن فتحاهلل486241 124دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد ياسي 

125دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرصادق طالب خورشيد195748

126دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرفرمان صالح رضا197513

127دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد عبدالجبار مصطفن359869

128دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد جاسم محمد362298

129دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرتاج الدين سؤداد عمر196573

130دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد عبود صيهود197868

131دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكردانةر مظهر نجمالدين477804

132دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمهند صباح عبد197937

133دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد محمود نجم196231

134دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكردريا طارق احمد486296

135دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد جمال ولي486231

136دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرنزار محمد جاسم486606

ن559074 137دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعقيل شكر روبتي 

138دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكررسمد سامي خورشيد197406

ن رشيد197814 ي حسي 
 
139دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرشوف



140دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرهاشم جاسم محمد362499

141دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسامي مهدي صالح559020

142دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسيوان عمر عثمان195551

143دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم فرمان شكور196250

144دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف كيالن شهاب486507

145دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسن علي محمود559019

146دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعصام فائق حسن196216

147دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكررحمة عبدالرحيم فيصل197752

148دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم امي  عباس361575

149دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد عادل عبدهللا486316

150دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن عباس حميد197854

ن رشيد197834  حسي 
151دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن

152دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكركامران مظهر نجمالدين198014

ي صالح عزيم197432
ن
153دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرصاف

154دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن نياز حبيب358322

155دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرجاسم محمد احمد195718

156إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد كامران عبدهللا151064

157إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد شامل خالد196185

ن نجاة ابراهيم197134 158إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسي 

159إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد سهيل نجم195581

160إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرهاوري كنعان زوراب363484

161إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعيدان فهد عواد394385

162إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرهوكر نوزاد كريم389983

وان ماجد حميد196777 163إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرسي 

ي فاضل197680
164إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي عونن

165إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطىع صباح كامل150745

166إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرهشام وسام احمد195826

167إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد قيس محمود195797

168إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعمر نجم شحاذ197887

169إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرزياد طارق محمد357715

170إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد فؤاد علي363178

ي شكر محمود195682
171إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرهانن

172إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعبدالكريم جالل عبدالكريم198354

173إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمؤمن صباح عثمان486819

174إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرحوم فيصل متعب486777

175إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسن فالح حسن486512

176إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد مؤيد ناظم197757

177إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف محمد خليل197862

178إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد فرج توفيق195933

179إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرهاودين فخرالدين رؤوف357098

180إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف طاهر طالب486699

181إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن اتيال محمد150323

182إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن وفاءالدين بهاءالدين486756

 علي486768
ن 183إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد حسي 

184إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد خضي  عباس559079

185إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن عاصي علي196159

186إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرارشد جمهور حميد196261



187إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرحمزة احمد محمد559022

188إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد صامال علي احسان197396

189إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرحمزه احسان سعدهللا558991

190إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد رياض عطية477796

191إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرداستان كامران سعيد515040

192إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكركاميار خليل عزيز197322

193إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم طالل عبدهللا486851

ن486711 194إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعزيز نجاة حسي 

195إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرقصي ابراهيم رشيد195677

196إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد طالل عبدهللا486861

ف363241 197إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد نجف ارسر

ان حسن عطية363097 198إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمي 

199إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرثامر احمد علي198186

200إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمؤمن صباح انور196654

201إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعمر نهاد حسيب196565

202إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرغسان عبدالخالق حسن515323

203إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرساجر قصي شاكر515333

204إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن طلعت علي195686

205إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم محمد كريم358032

206إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمصطفن ماجد حميد196441

ن559091 207إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف سامي امي 

208إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد لقمان شكور357015

209إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكربوتان فؤاد عبدهللا486485

210إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكررابه ر اسعد محمد150703

211إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد فرهاد محمود195629

ن هاشم195803 212إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرده نز جنكي 

213إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمراد صباح عبدالرحمن486642

214إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي حاتم رحمت362418

215إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم خليل مرهون486804

216إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرهيثم علي خضي 195679

217إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد وسام جعفر196677

218إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرقاسم محمد احمد389696

219إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي ربيع فائق363788

220إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد عمر محمدرشيد515312

221إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرسليمان عاصي محمد195864

222إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرسفيان مبارك جمعة357439

223إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكريونس طاهر طالب486414

224إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكريحن  احمد علي357155

225إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعقيل شهيد جمعة196255

226إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرموس نافع خليل195692

227إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي عبدالقادر كريم197894

228إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمدمصطفن عادل عبدهللا195779

229إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد عدنان طالب197307

ن198039 230إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراكرم ابراهيم حسي 

231إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرشيفان محمود محمد515021

ن سالم486456 232إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد حسي 

233إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد جهاد قادر196434



234إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد قاسم زين العابدين150425

ن198119 235إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكريوسف نادر امي 

236إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم اسماعيل خليل486496

237إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراياد محمود احمد358562

238إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد نجاة مهدي486483

239إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرارام سعدهللا فيضاهلل150456

240إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرشيفان كامران علي357365

241إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرشاهو رسبست حسن197902

وان جودت غائب363463 242إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرسي 

243إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد يوسف معروف196519

 علي عمر486405
ن 244إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرحسي 

245إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي بهجت علي486729

246إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكريلماز جمال ولي361511

247إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرريبه ر اسعد محمد359749

248إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعلي عبداالمي  فهد357356

ن357135 249إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد رزكار حسي 

ن هاشم195700 250إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد جنكي 

251إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرابراهيم خالد محمد197843

252إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرجليل ساالر نجم الدين405075

ن357202 253إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرمروان عثمان امي 

254إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرعماد عمر مدحت195607

255إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكراحمد محمد رضا486421

256إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرديار محمد خليل363877

257بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكراياد صالح محمد196744

258بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرسليمان حسن علي197721

259بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكروسام جعفر عادل196687

260بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكذكرهاشم شاكر ابراهيم198083

261دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعبدهللا علي سالم357815

ي طه احمد357291
262دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرهانن

263دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعواد عاصي مامعزيز196425

264دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرعبد هللا كاظم ولي358654

ن ابراهيم198117 265دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد حسي 

266دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرمحمد جهاد حسيب195756

267دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكررسبست حسن رشيد196366

268دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرطارق احمد خضن486752

وان عثمان عمر357234 269دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسي 

270دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرسوران سعيد قهرمان486417

271دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكذكرفالح رشاد رشيد486373

272إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرحمزة فاضل عمر486264

273إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكذكرجواد اصفر كاظم486226

ن195725 1دبلوم عالي2- جي العسكري 22394كركوكأننىنورجان عمر امي 

نهله محمد علي357678
2بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننى

عاصمة علي محمد486546
3بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننى

4بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىارواء حميد مجيد197708

5بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىنيكار حميد قهرمان195900

6بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىمنال نورالدين سلمان195859

7بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىسعاد اكير قنير196019



ة نجم محمد486140 8بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىسمي 

9بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىمريم نجاة خورشيد486448

10بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىسهاد احمد محمد358645

11بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىاالء لطيف قادر486161

12بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىشيماء عادل عمر357277

13بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىاالء هدايت خالد357389

14بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىمستورة تبارك مبارك196382

15بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىندى محمد حكيم150378

16بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىنورجان صبحي احمد195649

ن197643 17بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىارساء علي حسي 

ن195903 18بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىمهربان نجم الدين حسي 

19بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىنهلة نجاة خورشيد361548

ن394064 20بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىسدف خالد حسي 

21بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىزينة نعمة سالم198158

22بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىصابرين اسماعيل محمد394132

23دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىسارا عبدالقادر حميد151290

24دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىرسمية بهاءالدين نوري358438

25دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىسوسن رحيم كريم486814

26دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىسوزان ابراهيم عثمان559078

ن195646 27دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىغربتة محمد حسي 

28دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىشيان عبدهللا كريم486499

29دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىصفية جسام عبد486284

30دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىايهان محمد زينل514912

31دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىصونكول نعمت رفعت195843

32دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىاشدان صالحالدين حكيم358539

33دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىهدية حمد عبدالوهاب486116

ن عباس195837 34دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىسلوى حسي 

35دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىجوان عثمان فرج394110

36دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىكوكجن حميد كريم514884

37دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىاديبة فخرالدين شهباز486353

38دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىاوزنور ايات عابد486667

39دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىنور مصطفن محمد559001

40دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىعقيلة ادهم خضن195831

ى نجاة خورشيد486133 41دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىبرسر

42دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىسندس شاكر جواد196449

43دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىعائدة رشيد بايرام195766

44دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىرائدة رشيد بايرام195761

45دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىمنال ناظم غائب195601

46دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىندى محمد خليل358091

47إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىارخوان سعيد قهرمان486437

يف198198 48إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىامينه بكر رسر

49إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىنهايت احمد رشيد196387

50إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىبرزين غائب احمد196146

51إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىاسمهان محمد صالح195574

52إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسناء نجم الدين عمر198003

ن486260 ة محمد حسي  53إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسمي 

54إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىبه روين رسول عبدهللا196038



55إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىنور علمدار قنير196414

56إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىايناس جمال واحد320997

ام صديق478450 57إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىشعلة بي 

1ماجستي 2- جي العسكري 22394كركوكأننىدريا محمد عزيز195616

2ماجستي 2- جي العسكري 22394كركوكأننىهيام مجيد احمد486555

3بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىسارا وريا عبدهللا486474

ي عينة شكر195521 4بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىانحر

5بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىيرسى عزيز احمد197554

6بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىسارة ايدن سعيد195977

7بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىخةندة عدنان رشيد486542

8بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىتارا وريا عبدهللا486481

9بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىليل نورالدين عمر486601

10بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىايناس نجم شحاذ197923

11بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىاسماء حسيب محمد515095

12بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىجرو صالحالدين عمر514894

ين عزيز احمد358353 13بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىشي 

14بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىايناس مجيد احمد486552

15بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىلمياء نجم محمد486145

ن محمد احمد486643 16بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىافي 

ن كاظم نعمت197799 17بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىاسي 

18بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىغصون وعد احمد362555

19بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىبيداء فرج توفيق197976

ن هاشم195813 20بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىمالك جنكي 

21بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىبزارة محمد يوسف486613

22بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىاخالص عاكف عبداللطيف197958

23بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىشان فؤاد جهاد196050

24بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىنوين كمال فرج196239

25بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىتريفة احمد عبدهللا363337

26بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىجنان ماجد حميد195666

27بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىتابان عباس محمد515297

28بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىمنن جمال جهاد514920

29بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىسحر فيصل عثمان195661

30بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىديمن طارق احمد361474

ين كيالن شهاب486501 31بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىشي 

رسور احمد علي486602
32بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننى

33بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىرقية سعد احمد358631

34بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىاخالص محمد ابراهيم195907

35بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىاسماء ناظم شاكر440292

36بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىمنن رفعت مصطفن486488

37بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىغدير عباس محمدعلي240694

38بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىسندس يشار بكر486131

39بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىضح فيصل عثمان197690

40بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىايالف محمد عزيز197418

يف195635 41بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىمروة حميد رسر

ا جمال عبدالكريم486451 42بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىشي 

43بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىئاالن ادهم عبدهللا195948

44بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىارساء هيوا عبدالمجيد363664



45بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىمرال عزالدين محمد486157

46بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىايالف ازاد فاروق477829

47بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىزينب نجاة مهدي486490

48بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىزينب فرمان قربان198105

49بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىايمان محمد ابراهيم195943

ن اياد جاسم196477 50بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىحني 

51بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىهدى مهدي محمدصالح197370

ميديا فرمان قربانعلي198069
52بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننى

53بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىرؤيا سداد احمد195713

54بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىنورا جهاد قادر197265

55بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىاشنا احمد محمد198173

56بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىحنان اكير قنير196026

و ناظم غائب197377 57بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىهي 

58بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىبيمان عمر مدحت195611

59بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىهوراز قاسم مبارك359921

ن357795 60بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىهاجر خالد حسي 

61دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىنيكار نهاد عمر196235

ن357780 62دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىايمان عثمان امي 

63دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىجوان جمال احمد402165

داليا علي جمال197471
64دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننى

65دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىمروة محمد خليل197744

66دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىابتسام مصطفن صابر359800

67دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىشاجوان جالل عبدالكريم198153

68دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىاخالص يونس عثمان198335

69دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىشوخان عمر محمدصالح515284

70دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىهاوناز صالحالدين عمر514926

71دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىاسماء توفيق حسيب198143

72دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىاسمهان فهد عواد196225

73دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىمروة اكير قنير196015

74دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىروند ماجد حاتم486757

75دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىميديا فرمان شكور486617

76دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىاخالص محمد سعيد486596

ي  هان صمد احمد486128 77دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىرسر

78دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىازين محمد احمد486842

ن اسماعيل196715 79دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىليل حسي 

80دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىمحمد جاسم احمد195958

يف195993 81دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىسارة حميد رسر

رازان سامي محمد197539
82دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننى

ن195696 83دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىافنان عبدهللا ياسي 

اسيل احمد علي357083
84إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننى

85إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىايالف قاسم عطية142655

86إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىارين سيفالدين بايز198110

87إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىدنيا شدان محمدشكور486828

88إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىجوان هواس براخاس195639

89إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىمها محمد صالح195595

ي جودت عبدالجبار514934 90إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىانحر

91إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىمريم وسام احمد196190



92إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىايالف عادل عبدهللا195634

93إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىدينا جمال فتح هللا394159

ن142612 94إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىنورة عماد امي 

95إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىدعاء طارق محمد357878

96إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىشهلة قاسم عطية202312

ن كمال فرج197652 97إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىنرمي 

98إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىدنيا شامل خالد150953

99إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىحنان صالح حسن195849

100إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىافنان وليد اسماعيل363153

101إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىاية محمود احمد358504

مروة احمد علي356972
102إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننى

103إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىايالف كامران عبدهللا151193

104إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسلوى مجيد احمد486759

105إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىزينب فرمان شكور486623

106إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسوزان عينه شكر390572

107إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسميه صباح عبدالرحمن486348

108إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىنوار محمد جوهر358335

مريم علي محمد150661
109إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننى

110إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىديالن ماجد حميد195655

111إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىشن آي خالد صديق197358

112إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىنبا ظافر صبحي196137

113إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىفاطمة عبدالكريم عبدالخالق150679

ين نجاة احمد515315 114إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىشي 

115إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسوزان سليمان شاكر197295

ن486332 116إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسماح محمد حسي 

117إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىشيالن كيالن شهاب486746

118إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىجاوان سامان سعيد486732

119إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىمالك اركان عبدهللا150509

120إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىروشنا قادر مولود358600

121إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىديدةن طارق احمد486310

122إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىمالك اتيال محمد195640

123إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىرساب طلعت عثمان397890

124إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىانتصار عينة شكر390453

125إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىتغريد محمد سعيد486550

126إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىنور عادل عبدهللا198290

127إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىوجدان وعد احمد362575

128إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىمروة سمي  عبدالعزيز486678

129إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىجينه ر اسعد محمد357844

130إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىكوناي احمد خالد486858

131بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىزيان فاتح عبدهللا361699

132بكالوريوس2- جي العسكري 22394كركوكأننىجيمن محمد ابراهيم486459

133دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىايبار مولود طه486153

134دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىارساء عبدالمجيد علي363135

135دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىكلبهار عبدهللا صالح486628

136دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىسندس خليل عثمان197146

137دبلوم2- جي العسكري 22394كركوكأننىامل فائق عبدالهادي197728

138إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىنزهت نشات علي390144



ي196704
139إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىاحالم فوزي عبدالغنن

ن370463 140إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسناء صباح امي 

141إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىخالدة محماو نعمان197609

142إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىارساء سعدي محمود198312

143إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسوسن صالح عزيز197739

144إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىسوسن صديق عبدهللا196228

145إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىاحالم عمر شكور486773

146إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىاقبال مهدي صادق195625

147إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىريزان هاشم جاسم486270

ن195905 148إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىبروين نجم الدين حسي 

ى شكور صادق151886 149إعدادية2- جي العسكري 22394كركوكأننىبرسر

1ماجستي 2- الشورجة 12395كركوكذكربختيار لطيف احمد77657

 علي434732
ن 2ماجستي 2- الشورجة 12395كركوكذكرازاد حمةامي 

3ماجستي 2- الشورجة 12395كركوكذكرمريوان عبدالمجيد محمد493849

4ماجستي 2- الشورجة 12395كركوكذكربشكو فاتح محمود513804

5بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرقادر محمد فاتح قادر145165

6بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرفرهاد ناصح قادر158823

7بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرسامان علي درويش438089

8بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكررياض جمعة علوان157991

9بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرطه مجيد محمد158415

10بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركاروان عادل فيضه159375

11بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد لطيف خواكرم471615

12بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرملكو مجيد حميد434772

13بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرفرمان عثمان محمد157726

14بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرقربان ميكائيل صالح476658

15بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرجليل انور محمد154101

16بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمازن جمعة علوان145159

17بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد مصطفن جوهر153740

ي365515
18بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرجاالك كريم قربانن

ن159171 19بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرفائق فاتح امي 

20بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف عثمان محمد70694

21بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكربرهان مدحت مجيد513851

22بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراياد محيالدين خضن77400

ن صالح77906 ن حسي  23بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرياسي 

24بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركالويش شكور محمد153813

25بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكريعقوب نجمالدين احمد434752

26بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمهدي عمر عبدهللا159387

27بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراريان كريم ابراهيم157735

28بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرنه به ز حسن علي364986

29بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد رومان عبدهللا157746

ن عليوي367737  حسي 
30بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمصطفن

ن387913 31بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرارو عادل حسي 

32بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرشيفان مصطفن لطيف206595

ن شكور محمد153831 33بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرحسي 

34بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهاوري جالل محمد368339

35بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرطارق قاسم فايق434758

36بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهيوا نارص كاكمد145191



37بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد عثمان جبار144841

38بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرطارق صالح حسن154200

 علي367833
39بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرداود مصطفن

40بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرعبدالسالم عارف ستار367893

41بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرزانا برهان سعيد435255

42بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمريوان حسن عبدهللا205575

43بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهيمن ابوبكر قادر368773

44بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرديار حسن محمد145319

45بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرئارام سالم رشيد541969

زاد شمس الدين مجيد67738 46دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرشي 

47دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرفتاح مجيد ولي157871

48دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكررسدار عقيب علي223855

49دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد حويز رؤوف387984

ن70641 50دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرفؤاد محمدعلي امي 

51دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرجهاد عبدالكريم احمد368489

52دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرفريدون حيدر محمود364753

53دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكررزكار حمةصالح احمد368691

ن365243 54دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرقانع رشيد امي 

55دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرنعمان غريب عبيد157909

56دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعادل شكور محمد157904

ف محمد205714 57دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمعتصم ارسر

58دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعادل انور محمد154390

59دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرسلمان عثمان حسن435304

60دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرارام حسن محمد493270

ن145128 61دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي رضا امي 

ن كامل387954 62دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد حسي 

63دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعبدالرحمن محمد شكور205853

64دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكربيستون جعفر احمد157827

65دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرطارق بكر رحمن158622

66دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي عمر شكور435281

67دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرادريس عبدالجبار احمد476560

68دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرنهاد عبدين محمد144727

69دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكراميد عبدين محمد367415

70دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرهانا عدنان عزالدين493268

71دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرامانج ولي خورشيد513848

72دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرسوارة رسكوت محمد435298

73دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي جبار علي153923

74دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرسامان عثمان حسن364964

75دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف احمد محمد157807

76دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرهةريم محمد احمد387897

77دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرهدايت جبار رجب435322

78دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد كاوة حسيب368229

79دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد عدنان علي368561

80دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد فاتح رشيد138897

ن158985 81دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرخطاب اسماعيل حسي 

82دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي محمد حسن77891

83إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربشتيوان ابراهيم كريم364827



84إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراياد ناصح قادر153795

ن205519 85إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرهزار قادر امي 

86إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرادريس حكمت حمةصالح144792

87إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربوال طاهر علي158874

88إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد عبدهللا عبدالقادر435249

89إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكررحمان عزيز كريم367483

90إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربنديان نعمت جراخ365175

وان جالل محمد145070 91إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرشي 

92إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربشتيوان غريب عبيد387886

1ماجستي 2- الشورجة 12395كركوكذكرزاكروز قادر نامق67643

2ماجستي 2- الشورجة 12395كركوكذكرريبوار بهجت علي434765

3ماجستي 2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد عيس احمد476578

4دبلوم عالي2- الشورجة 12395كركوكذكركيالن محمد فرج68058

5بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهاوري عثمان محمد493232

6بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرزريان يعقوب محمود158445

7بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد وحدالدين سعيد159300

8بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهريم رحمةهللا اسماعيل368448

9بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرصباح جبار علي153906

ان رمضان محمد435315 ن 10بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرلي 

11بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرريباز رمضان محمد435318

12بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرادريس عبدالقادر محمدصالح69338

13بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرعبدهللا محمد صابر158305

14بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد ادريس حكمت144782

ن عبدالكريم77129 15بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد امي 

16بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرسوران محمد سعدهللا154446

17بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكربروا فرهاد محمود434769

ن158245 18بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهلو عادل حسي 

19بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف عبدالكريم محمد206129

20بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراري يوسف عزيز77492

21بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركوران رمضان محمد364806

22بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد جعفر احمد493247

23بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكررةوةند فرهاد محمود437487

24بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرسوارة جهاد نجمالدين69369

ن159556 25بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرحسن كريم امي 

26بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركوران عدنان محمد367580

27بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرديبه ر جمعه احمد369774

ن387999 28بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركوران عبدالكريم امي 

29بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراوات حسن رضا365224

30بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهيوا حيدر فخرالدين74600

31بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهردي عمر علي365740

32بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكربريار عمر علي144991

هللا صديق رحمان368748 33بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرخي 

34بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرشاهو غائب مجيد144832

35بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراركان علي حميد77952

36بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرشةمال عبدالكريم سعيد158143

ن387968 37بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد ناظم حسي 

38بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراوات فرهاد نوري367876



زاد كاكةرش77991 39بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد شي 

40بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركاروان كريم ابراهيم159199

41بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهزار محمد عبدالقادر158226

42بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهلو صابر عزيز205728

43بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرجالل جبار ستار158198

44بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكررزكار شكور محمد159280

45بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد اسماعيل كريم158187

ن حسن387981 46بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكربريز ياسي 

47بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكربشتيوان ازاد عمر491724

48بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد رمضان ستار368248

49بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرروزكار سالم رشيد541971

ي نجمالدين68404
 
50بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرعدنان عبدالباف

51بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكريونس غازي عمر476692

52بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرعباس اسعد حمة206069

53بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراراز برهان محمد77159

54بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهاوري رؤوف عمر205539

ن عبدالكريم ابوبكر434755 55بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرريبي 

56بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد جبار ستار368705

57بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراريان مجيد احمد367812

58بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد محمود صالح138806

59بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد انور محمد159401

60بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهاوكار رشيد محمد493272

61بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرشادمان فؤاد محمود369561

62بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد ساالر فخرالدين206046

63بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهيوا رحمةهللا اسماعيل437423

64بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرسوران نوري احمد205774

ي احمود435269
65بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرتيسي  راصن

66بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف بهروز شمسالدين476563

67بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهريم بيباك مدحت159498

68بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد كريم ابراهيم159252

69بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكررسباز رحيم محمد207176

70بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرصباح احمد كريم364774

ش صالح368352 71بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرديار هي 

72بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد مجيد نوري158425

73بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد كامل جميل158539

74بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرعبدالرحمن محمد صابر158435

75بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرئارام ابوبكر علي158317

76بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرزيار جاسم محيالدين158365

77بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرفرمان لطيف واحد158152

78بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكربيباك صالح عزيز71162

79بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكربشي  مشي  اشور77258

80بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرروز حسن علي387990

ي158002 81بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرازاد نوزاد حاجر

82بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرفرهاد صمد رحمان144979

83بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكردلوفان مجيد احمد437458

وان قادر علي368796 84بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرسي 

85بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرئاالن محمد رشيد428764



86بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرداستان برهان احمد476701

87بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرريباز كريم حميد158495

88بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرجيا فاضل مجيد369230

ش صالح368378 89بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهونر هي 

90بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهردي نجمالدين محمد68751

91بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد صمد قادر74541

92بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرعمر احمد محمد207181

93بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرنوينةر رشيد علي364912

94بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراري ازاد علي206553

95بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد برهان محمد388006

ن513858 96بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركرمانج قادر امي 

97بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف بشتيوان مجيد77192

وان جالل138847 98بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكروريا سي 

99بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمؤيد صالح مبارك476635

100بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرسامان عاصي احمد159294

101بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرصمد احمد عثمان206509

102بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركوران ازاد عمر488232

103بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكررسمد محمد احمد68639

104بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهمزة عمر شكور153854

ن159231 105بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرعبدالمومن جمعة محمدامي 

106بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهيوا اسماعيل احمد205363

ن خورشيد493262 107بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركوجر امي 

108بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراركان محيالدين كريم367599

ن159316 109بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرزريان صباح امي 

110بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي عباس محمد158256

111بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهيوا نجم فرج157765

112بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرفرهاد احمد صالح368610

113بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرقانع ايوب عبدالقادر367299

114بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرره هه ند مجيد احمد387916

115بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرشاهو نوزاد علي513790

وان محمد159391 116بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرداستان سي 

117بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكررويدا نجمالدين رحيم513792

118بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهابيل كامل محمد365465

119بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرسوران حكيم صابر154211

120بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكربه رى نورالدين محمد77649

121بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهاوري نوزاد جبار77215

122بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرداروين موفق رسول493780

ن حمة434741 123بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمان ياسي 

124بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكركوران طاهر صابر205867

وان جوامي  احمد206751 125بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرسي 

126بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمود رومان عبدهللا157715

127بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرايفان هاشم ستار513814

128بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهوراز كريم حميد157705

129دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرنزار ستار نجم205922

130دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد فؤاد محمدعلي145329

131دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد علي محمدرشيد206054

132دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرهيوا نجمالدين محمد513872



133دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكربرهم عبدهللا محمد365446

134دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرامانج محمد علي365809

135دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرسامان جهاد احمد387963

136دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرسيفر يوسف رحيم206774

137دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد شفيق صديق138945

138دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد علي رشيد154456

139دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرتوانا كردة محمد77875

140دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرهوشيار كامل عبدهللا387938

141دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرريدين رشاد احمد438096

142دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرئامانج ناصح محمدفاتح154077

143دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكريونس صالحالدين محمد435239

144دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد قاسم فائق513732

ن70881 145دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكروريا محسن امي 

146دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكريونان رحيم محمد159479

147دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرتبارك نجم الدين ابوبكر206611

زاد مجيد205902 148دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرسوارة شي 

ن205392 ي علي حسي 
149دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد فف 

ان نوزاد محمد369722 150دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمي 

ن عبدالرحمن145022 151دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكردانيال حسي 

152دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكررسول عزالدين حسن364926

153دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد اسعد محمد434735

154دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرشيفان مجيد عثمان67764

155دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرروند شكران عبدهللا159152

156دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكربختيار علي شكور205822

157دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرارام هدايت حكمت493257

158دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرديالن نجاة حسن205780

159دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعبدالباسط اميد اكير138839

ن368261 160دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد عدنان محمدامي 

161دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمردان عرفان عبدالكريم77865

162دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكركيالن يوسف عبدهللا158163

163دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكراسامة يوسف احمد157982

164دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكردلشاد جعفر محمد223840

165دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد اياد ناصح145026

166دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرديفان جالل رضا368577

وان محمد علي368321 167دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرشي 

168دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد هلكوت محمد70741

169دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكركارزان ابراهيم كريم493211

170دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرباوةر محمود صدرالدين364945

171دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكراراز رمضان شفيق77829

172دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد طارق احمد78003

173دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكراكرم نظام عبدالعزيز368466

174دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد بهجت علي434842

175دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرداروان نجمالدين محمد513707

يف77848 176دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرسوران عمر رسر

177دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرابراهيم محمود موس154307

178دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرانس ازاد صابر367684

يف365329 179دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكركوران عمر رسر



180دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد رحيم احمد77043

181دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكركرمانج عبدهللا محمد365200

182دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعثمان فاتح ستار471731

183دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرريير ساالر ستار365529

وان مكرم عبدالمجيد69466 184دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرشي 

185دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرديار عبدالقادر عمر157926

186دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد نورالدين محمد365407

187دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد نهاد محمد365724

188دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد عثمان مجيد77741

189دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرقانع صابر عباس157802

190دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد احمد حسن69574

ن74669 191دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرهريم محمد حسي 

192دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرهيوا مصطفن لطيف144761

193دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرموس احمد محمد74652

194دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكركاروخ خالد نورى77061

195دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد نوزاد سليمان77173

196دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرلوالن هجران علي205936

197دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعيس احسان احمد364852

198دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد فؤاد عثمان159267

199إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد وسمان حمةعلي206355

200إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد وهاب رضا513523

201إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد خالد محمود365376

ن حسن158174 202إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكررسكوت حسي 

203إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرنوفه ر ساالر كريم476615

204إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد جنكي محمد69350

205إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرنهاد امداد غيباهلل154340

206إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد اكرام حميد369132

207إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرابراهيم موس لطيف138633

208إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمصطفن يوسف رحيم158235

209إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد كامران فائق476687

210إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد زعيم احمد67942

211إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف طه محمد367917

212إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرنجم بشتيوان خواكرم153867

213إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف كاروان جعفر74385

214إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرشوان جهاد قادر434761

215إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمؤمن فريدون علي157883

216إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرفرياد جواد محمود158602

217إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد مصطفن احمد367858

218إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد عثمان محمد74585

زاد فتاح471768 219إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرنيان شي 

220إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد يعقوب محمود153771

221إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكركوران حسن علي68567

222إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد فرمان عثمان205617

223إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد رسكوت حمه غريب205810

224إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكريونس احمد محمد365091

225إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكركيالن محمد كريم369353

226إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف مردان صابر365012



227إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكركورست ستار قادر437535

228إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكردانيال طه مصطفن144995

ن حسن434725 229إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد حسي 

230إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربه ريز ناصح محمدفاتح153384

231إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد قادر محمد435243

232إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد ساالر ستار471699

233إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرجنيد نجم الدين رشيد368626

234إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد فريدون شكور513807

235إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرارس نوري صابر157848

236إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد علي عمر435264

237إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراريان احمد عبدهللا493266

238إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكركاوة ارام لطيف368840

239إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرراستكو جاالك جبار434687

ن493261 240إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربختيار حسن حسي 

241إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكررةوةز عثمان نوري367761

242إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرريبوار صالح علي205446

243إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد فرهاد ناصح158885

244إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرامجد رعد سلطان139002

245إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد احيا لطيف493260

246إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربروا ساالر فخرالدين77726

247إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد غازي عاصي70825

ن لطيف واحد158353 248إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرريبي 

249إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد نجاة محمد513794

ن207227 250إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرابراهيم اسماعيل امي 

251إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرحسن جنكي محمد388012

ن عبدالفتاح513855 252إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي حسي 

253إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرالياس كاروان جعفر74430

254إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد علي احمد159336

255إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكررهيل عبدالرحمن حميد205428

وان علي435294 256إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد شي 

257إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراوميد عبدالكريم رحيم145044

258إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد فرهاد نوري541968

259إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي صالح محمود368512

زاد فتاح471753 وان شي  260إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرسي 

261إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد نجمالدين نوري67889

262إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد صمد احمد476669

ن جمال محمد513829 263إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرشاهي 

ن154419 ن حسي  264إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرطه ياسي 

265إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرسيفر احمد حسن368351

وان محمد153372 266إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرديار سي 

267إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف اسعد احمد493795

268إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرروزكار اوات علي205565

269إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرسيفر رزكار عبدهللا365286

وان علي367444 270إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد شي 

271إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد فؤاد محمدعلي202208

272إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد رسور عبدالكريم387907

داود205872 273إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد عثمان بي 



274إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد رحيم شفيق471564

275إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرباوان صالح مبارك476628

ن205801 276إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرارام اسماعيل امي 

277إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمصطفن كامل جميل159259

278إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمؤمن نجم الدين مجيد513693

ن ناصح محمد فاتح435325 279إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربه هي 

280إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرد يار مشي  اشور77796

281إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرداود كاظم عبدالقادر207150

282إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمؤمن محمد فخرالدين493244

283إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد يوسف احمد368828

ن368414 284إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد حسن حسي 

285إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربرزان لقمان عبدالمجيد157815

286إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرتةنيا احمد قادر67796

287إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراراس ايوب جبار153334

288إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرحسن عزالدين عبدهللا369007

ن206002 289إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد عمر حسي 

290إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربروا حسن مجيد77233

291إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد علي محمد157919

292إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعبدالكريم مصطفن حمةغريب205480

ن513875 293إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرنةبةز فتحاهلل حسي 

294إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرهشام عارف ستار68676

ن ستار محمد435313 295إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرريبي 

296إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي محمد كريم368287

297إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد عدنان ابراهيم205435

ي144802 298إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد نوزاد حاجر

ن برهان محمد207132 299إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربةهي 

300إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرديالن علي نوري513864

301إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعبدالستار محمد بكر154112

302إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد فخرالدين محيالدين74412

303إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي عزالدين عبدهللا364886

ن368681 304إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد عمر محمدامي 

305إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي عدنان علي369815

306إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكريونس محمد عمر434693

وان علي153726 307إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد سي 

308إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد قادر محمد77699

309إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد طه محمدصالح387977

310إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكردلزار شوان حسن153311

ن471405 311إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعمر قارمان محمد امي 

312إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرهونر نظام عباس368524

313إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد مجيد عثمان435290

ن محمد387924 314إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي حسي 

ن154134 ن حسي  315إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد ياسي 

316إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد علي محمد223833

317إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعلي كاوة شكور435274

318إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد نجاة محمد77961

319إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد خالد حميد472022

ن مجيد74618 320إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربشدار امي 



321إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد معروف يوسف493238

322إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراكام رسكوت حمةغريب206406

323إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرمحمد رسول رمضان206520

324بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكريوسف عادل عمر365266

325بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكراميد اكير احمد368543

326بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرمازن محمد طاهر مجيد207202

327بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكردلشاد عادل خورشيد159026

328بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكذكرهيمن محمد صالح205330

329دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرلقمان حسن بهرام476566

330دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرابراهيم علي محمدرشيد364902

وان محمد حيدر144976 331دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرسي 

332دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرحسن محمد مالك159138

333دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكردلشاد جهاد سعيد70587

334دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكربختيار رحيم محمد77779

يف77934 335دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرعمر علي رسر

ن159182 336دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرشكر سعيد امي 

337دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد فاتح حكمت158381

338دبلوم2- الشورجة 12395كركوكذكرفرمان محمد قادر367615

339إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرادهم مجيد نوري206979

ن207165 340إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرريبوار محسن امي 

341إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرحسن عبدهللا محمد532891

ن رشيد158129 342إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراسماعيل حسي 

343إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرفرهاد مصطفن سليمان70975

344إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكربختيار حمةصالح احمد434729

345إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرعمر علي مصطفن493228

346إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكراحمد محمدشكر صالح154164

ف محمد علي154277
347إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرارسر

348إعدادية2- الشورجة 12395كركوكذكرخالد محمد قادر207210

1دبلوم عالي2- الشورجة 12395كركوكأننىدياري قادر محمد67832

2بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشنك عدنان عمر77110

و جميل صالح138751 3بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهي 

نيكار علي حميد74566
4بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

5بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىايمان صديق كريم476572

فريال رشيد علي154294
6بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

7بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسارا جوهر محمد153758

سارة علي احمد476697
8بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

9بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىاريان عثمان عزيز434853

10بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىارزو ستار محمد145040

ن434794 11بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىدنيا نجاة حسي 

12بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىتروسك اسماعيل محمد365707

13بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىيرسى عبدهللا حمة223826

ين جعفر صابر366144 14بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشي 

15بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىروبار فؤاد رؤوف365915

16بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشيماء عادل عمر365305

17بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىئافيستا عمر حسن513879

18بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىتارا صباح حمةصالح476665

دنيا ولي مجيد366041
19بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى



20بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىرساب اكير عمر434964

21بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسماح عبدالعزيز محمود145150

22دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىكالويز كريم كرم145310

ن كريم364570 23دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىشهلة ياسي 

ن عبيد158287 24دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىتريفة ياسي 

25دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىبه ريز عبدهللا عبدالجبار434846

ن364635 ي حميد امي 
26دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىاشن 

27دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىخولة محمد حميد471641

28دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىنيان جوهر خورشيد476673

29دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىالهام اكرم محمد205813

يف سعيد387881 30دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىالهام رسر

يو ازاد قادر153350 31دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىبرسر

32دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسيوة عبدالقادر خليفة67549

ن كامل367273 33دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىخولة حسي 

34دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىبرشنك عبدالكريم عمر532879

35دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىجرو خالد هدايت154469

36دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىمهابات صابر كرم476595

37دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىزيالن فاخر قادر434776

38دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىلينافا عبدالرحمن حميد365955

وان جالل205750 39دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىالنة سي 

40دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىفيان محمد حسن158328

41دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىاسيا فؤاد رؤوف366162

42دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىشوكار فؤاد رؤوف365829

43دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىبيكرد بهجت علي471874

44دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىروشن حميد محمد72781

45إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىنهايت علي صالح70650

46إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزينب ابوبكر احمد367239

47إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىخديجة حسن قادر159611

48إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشوقية سعد فتاح158554

49إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىرسوة عبدالعزيز اسماعيل77283

50إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىامينه عزيز كريم366267

ن جبار70782 1بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىحنيفة حسي 

2بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىرسوين لطيف محمود158400

3بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىجنار خالد هدايت144955

4بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىيرسى احمد محمد144946

5بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىداليا كريم عبدالرحمن74367

فيان ابوبكر علي145137
6بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

7بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىتابان يشار محمد159415

8بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىساكار خالد سعيد429526

9بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىتافكة سيامند ابراهيم368459

ن154367 10بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبيمان حسيب حسي 

11بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىزينو جعفر احمد493830

12بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىدنيا عدنان احمد205741

ن366065 13بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىفاطمة رحيم امي 

14بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهنار ابوبكر نجمالدين157963

15بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىوفاء عبدالعزيز محمود145143

16بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىجربة نوزاد قالة205687



17بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشنو محمود حسن510012

18بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىالنة نجاة هادي138997

ن وريا شكري74462 19بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىئةفي 

20بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىكنار عزيز نجم71004

ن154409 21بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشوخان حسيب حسي 

22بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىايمان حسن احمد366480

ن احمد158337 23بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسيبةر امي 

24بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىتةرزة سيامند ابراهيم207072

25بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىله نيا طيب حسن388060

26بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىفاطمة نارص عبدهللا388031

يف76959 27بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبسمه عمر رسر

28بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىديالن فرهاد فتاح77607

ديمن علي حميد74659
29بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

30بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىزريان ساالر ستار365607

بةيمان عمر علي157898
31بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

32بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىزينب عمر مجيد144998

33بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىوفاء لطيف كريم154262

34بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسناريا غازي محمد434969

35بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىجيهان قادر فليح77917

ين طارق بكر154032 36بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشي 

37بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىامنة احمد محمد365652

38بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىاسماء سالم زائر476584

ش صالح205456 39بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىفيان هي 

40بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىايمان محمد احمد493219

41بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىكوالله حميد سعيد437582

42بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسكار فريدون محمد144970

43بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىجاوروان بكر محمد387874

44بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىايمان محمد رشيد493235

45بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىريزنة نوزاد قالة207192

ن476640 46بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىاية قارمان محمدامي 

ن154433 47بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشادية فاتح محمدامي 

48بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبيمان نعمت جراخ138541

49بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىجرو فتاح مجيد159308

50بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىكونا دارا مجيد434824

ن532882 كويستان ولي محمدامي 
51بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

ن خالد كريم74635 52بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسفي 

 علي67619
53بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهاجرة مصطفن

54بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىليل احمد محمد158280

55بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىخندة شوان مجيد368756

56بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبهار صالح ستار387703

57بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىجاوان فرهاد حسن68866

58بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىنيكار ابراهيم كريم159379

59بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىمزدة هيوا قادر476719

ف محمد154251 60بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبيخال ارسر

61بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشيالن ساالر عمر471950

62بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبري  هان اركان فاتح70992

سعاد جبار علي153882
63بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى



64بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىروخوش محمد كريم367149

65بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىزهور احمد حسن68709

66بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىدريا رسكوت حمه غريب70894

67بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىروشنا فرهاد محمود438037

68بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىايمان عاصي احمد145177

69بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهاوزين طه طيفور366246

70بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىكوالن رضوان سعيد366502

71بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىجنار نظام عباس366130

72بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىلةنيا بيباك مدحت138714

ن فرهاد فخرالدين144935 73بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىافي 

74بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسارة سامان محمد138786

75بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبيكرد رضا عبدالرحمان158390

76بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىحنان برهان عابد205346

77بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشيماء وهاب محمد367179

78بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبانة مجيد رضا365623

79بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسوالف سيامند ابراهيم207076

80بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىرسوة محمد عباس471781

81بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبيكرد صالحالدين احمد70672

ى سامان عثمان434839 82بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبرسر

83بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىجرو جهاد رشيد368645

84بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسوسن طاهر صابر159563

ن دلشاد رمضان158902 85بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىافي 

86بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسارة كمال سعدهللا513881

87بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىزيلوان خواكرم نجم145342

88بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبهار نورالدين محمد77443

ن ستار76991 89بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىساري امي 

االء فريدون علي205293
90بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

91بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىزهراء احمد قادر434829

92بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسوزا كامل جميل205297

93بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىاالن عبدالرحيم قادر367201

94بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىنيان سامان محمد159369

برزين ابوبكر علي205719
95بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

96بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىدرون جمعة احمد369859

97بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشيماء صالح ستار388050

98بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىنيكار وهاب رضا68900

ية صابر حسن159359 99بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىصير

100بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشادان فؤاد محمود366281

101بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىدلباك عادل نجمالدين153674

ن366187 102بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهه وري رمضان امي 

103بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىمزدة رمضان ستار364609

104بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىاريان عسكر صابر159352

105بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىنارا شكور سليمان205306

106بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىمزدة خالد هدايت154474

107بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهاوناز بهروز شمسالدين388019

ن365843 108بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسارة حسن حسي 

109بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىباخان ناصح محمدفاتح154050

110بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىاالء محمد عادل144962



111بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىدلنيا صابر حسن158794

112بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىديمن عبدالكريم محمد158510

113بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىنرسين عبدالجبار احمد471426

114بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىنيسان رسول رمضان154355

و جعفر احمد493252 115بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهي 

116بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشهلة كاكةبرا محمد159469

117بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبوكان صباح عبيد366097

ن نوري471451 118بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشونم حسي 

119بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىديمن محمد قادر368814

120بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىروخوش وريا طاهر388045

121بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهاوناز سعيد رشيد364732

122بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشيماء حسن احمد158270

123بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىساكار رشيد محمد493855

ن145082 124بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشوخان عباس حسي 

ن158346 125بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىزهراء جمعة محمدامي 

126بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىناسكة مجيد رشيد493214

127بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشهلة احمد محمد144950

128بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىتابان رحيم احمد70716

سوالف ريبوار علي513518
129بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

130بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبهرة بيباك مدحت157956

131بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىفرميسك عدنان ابراهيم145007

ة عدنان ابراهيم365034 132بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسمي 

133بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشةنكك خالد شكور532886

134بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهاوزين قادر عودل159409

135بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىيرسى سامان عثمان365108

نيان ابوبكر علي145136
136بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

137بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىبيام عبدالكريم ابوبكر437604

ن367167 138دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىتابان جمال حسي 

139دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىزريان محمد عباس471798

140دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىمزدة ابوبكر نجمالدين158865

ن516065 141دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىزريان جميل امي 

142دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسندس هيوا قادر471681

ن ابوبكر نجمالدين157940 143دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىنازني 

جيا رشيد علي77468
144دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننى

ن جمعة حمةشل154399 145دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىنرمي 

146دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىهاللة ازاد قادر158808

جرو محمد علي159192
147دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننى

148دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىكوجر ابوبكر نجمالدين145122

149دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىبرزين نجم الدين عزالدين158530

150دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىزيان عثمان محمد70954

ن عدنان محمود159120 151دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىارسي 

ن شكور532875 152دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىبرزين حسي 

153دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىجرو اسماعيل عمر366200

154دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىدلوفان ازاد محمد365000

ن محمد138692 155دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىهاللة ياسي 

ن خالد محمد417885 مي  156دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىرسر

157دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسوزان جبار عبدالقادر366456



158دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسارة محمد عبدالرحمن145118

159دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىرسوة ابوبكر صديق366319

160دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسازان اسعد حمه159326

161دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسندس ساالر رفيق476607

162دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسلوى عبدهللا كريم366109

163دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىهوري جالل احمد493224

ن نادر206650 164دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىنوال حسي 

165دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىدريا اسعد محمد387676

ن نورالدين مجيد368721 166دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىرنكي 

167دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىجيا سعيد رضا437671

ن شكور532889 168دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىازين حسي 

169دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسمية بابا فرج493822

ن نجمالدين عزالدين145060 170دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىافي 

171دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىبهار نوري صابر207216

172دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىالنة نوزاد محمد157975

173دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىدنيا محمد عادل144967

ايفان علي عمر434836
174دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننى

175دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىديمن ارام لطيف157759

ين ناظم محمدعزيز69452 176دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىشي 

177دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىنيشتمان خالد نورى77819

178دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىدنيا عبدالخالق حسن532876

179دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىيرسى هدايت حكمت368689

180دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىجرو فهمي رضا365938

181دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىكوجر صالح قادر434849

182دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىمريم نجمالدين عزالدين138860

183دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىديرين حكيم كريم138826

ي  هان حسن احمد154228 184دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىرسر

185إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىسارة جهاد عبدالكريم365421

186إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىرسور رزكار عبدهللا365787

187إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىسارا قادر فليح205829

اية ولي علي471590
188إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

ن عبدالرحمن369465 189إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىايالف حسي 

190إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزيار نجاة محمد513637

191إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىسوزان احمد حسن138916

192إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزينب صالح مبارك476621

هوزان علي جالل367906
193إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

194إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىنورة يعقوب نوري437831

195إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىارساء علي رضا138659

196إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزينو محمد رشيد366528

197إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزارا جواد محمود154093

198إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىبيكرد عارف فريق508980

حنان علي محمدصالح159493
199إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

200إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىمروة ساالر فخرالدين206223

201إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىكوثر طارق بكر158638

ن محمود157778 202إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىارساء ياسي 

203إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىفاطمة ابوبكر فرج513825

204إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشاكول عدنان ابراهيم68788



205إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىدانية احمد محمدشكر471708

يف369690 206إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىفاطمة عمر رسر

زاد كاكةرش77978 ن شي  207إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىنرمي 

208إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىسوما شوان مجيد369106

اية ولي محمدصالح70911
209إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

210إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىدلخوش جمال جبار68826

جوانة ابوبكر علي157861
211إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

212إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزيتون محمد قادر364688

213إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىسارا محمد جالل434832

214إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىايمان فاضل نوري159343

ي145093 215إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىاالء نوزاد حاجر

يف369619 216إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىحسنية رستيب حمةرسر

217إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىاواز احمد محيالدين205669

داود205325 218إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزينب عثمان بي 

219إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىمريم فتاح مجيد144741

كو قادر205679 220إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىنور شي 

بانة محمد علي387892
221إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

222إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىنيان حميد سعيد434825

سوزان حسن علي388024
223إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

224إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىكوالن لقمان خورشيد71139

225إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشازادة انور جبار159039

ي رمضان حسن205833
226إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىهسن 

227إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزيان محمد عباس471826

228إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىبيمان سامان سعيد388037

229إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزريان حبيب احمد513663

230إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىايمان جمعة محمد493772

ن516236 231إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىدلنيا جميل امي 

نور ستار علي كمال513599
232إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

233إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىتارا جواد محمود158581

234إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشنو مهدى صالح493240

زينو شاخوان علي471517
235إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

236إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىساهرة سامان محمد207029

وان جالل74320 237إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىلنيا سي 

238إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزيالن غازي احمد365691

239إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىحنان عادل شكور206255

240إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىايفان ادريس حكمت158460

241إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىسازان رمضان محمد434789

ن69418 242إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىدريا كريم امي 

243إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىايالف احمد محمد368579

244إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىفيان جمال جبار206472

245إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشناس نوزاد قالة207168

 جبار علي70606
ن 246إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىنرمي 

247إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىاالء فتحاهلل احمد207172

248إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىسارة عادل انور154380

249إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشيماء صابر كرم366424

250إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشادية رسدار محمد رجب138764

251إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىديمن يشار محمد154189



252إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشهلة رسور عبدالرحمن437935

كالي ازاد كاكةرش207125
253إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

254إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىاسيا محي الدين كريم365669

255إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىاسماء خالد هدايت144813

256إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىتابلو فتاح مجيد138885

شه ن فريدون علي157839
257إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننى

258إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىسناريا احيا لطيف493258

259إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىدنيا طه مصطفن158782

يف حمةغريب476612 260إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىنوال رسر

261إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىاية رمضان حسن207006

ي ناظم عبدهللا364715
262إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشينن

263إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىهازة عادل جوامي 471650

264إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىهاوزين نجاة بهجت365872

265إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىهاوزين ناظم محمدعزيز364657

266إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىروناك غفور نجمالدين205765

267إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشادية محمد عبدل158216

يف368866 268إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزينب عمر رسر

269إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىحنان سميع حسيب158264

270إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىساهرة نوزاد محمد471900

271إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىشيماء نجاة بهجت368007

ن493275 272إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزينب جمعة حسي 

273إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىحليمة رسول رمضان69311

وان شكور368890 274إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىهدى سي 

275إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىجيالن نهاد عاصي471485

276إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىامينة احمد حسن205956

277إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىميديا شوان سعيد368880

ف الدين محمدمراد77682 278إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىخيالن رسر

279إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىارساء نجاة بهجت365888

280إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىارساء هيمن عبدهللا72751

281إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىدنيا كامل مجيد159006

282إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىفرميسك ستار عزيز493223

283إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىايمان دلي  انور144748

284إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىارساء حاتم مجيد207230

285إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىهاوناز فتح هللا احمد207236

286إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىكواللة اكرام محمد159383

287إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىنياز اكرم محمد158996

بروين جبار علي223814
288بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

289بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشيماء غازي قادر366008

290بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىهةستي  حمة حسن435232

291بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسلوى محمد عبدل154150

ن365979 ة صمد حسي  292بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىسمي 

ن476654 293بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشيالنة محمد حسي 

294بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىفاطمة ستار جبار153547

295بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننىشيماء محمد احمد67990

شلي  علي حسن434897
296بكالوريوس2- الشورجة 12395كركوكأننى

297دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىدينا نجات عمر159487

298دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسعاد عبدالرحمن حسن205883



299دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىسوالف عبدهللا اسماعيل367254

300دبلوم2- الشورجة 12395كركوكأننىفوزية محمد عبدل207066

301إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىزهرة نوري صالح70763

302إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىامينة نوري صالح206721

303إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىوحيدة محمدنجم عبدهللا159222

304إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىامينة سعدون محمد67586

ن صالح مجيد476679 305إعدادية2- الشورجة 12395كركوكأننىالفي 

1بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرمظهر عبدهللا علي280466

2بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرصالح عبدهللا علي280339

3بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرمهند عدنان يوسف280326

4بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرقصي احمد عبدهللا347934

5بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرهادي عدنان يوسف280359

6بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرسبع عبدهللا علي280296

7بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرضياء عبدهللا احمد348477

8بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكروكاع عبدهللا حسن347854

9بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرضياء خميس حمد347819

10بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكراحمد مرعي حسن280380

11بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكراحمد علي حسن415020

12بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكراحمد عبدهللا احمد273914

13بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرزياد عالوي مصطفن559123

ن كضيب347893 14بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرحسن حسي 

15بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكراركان زيدان خلف348634

16بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرماهر خليل نصيف280242

17بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرسعد عثمان يوسف280955

18بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرمروان سليمان عداي348461

19بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكراحمد صالح احمد487462

ن عبد415093 20بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرجالل حسي 

21بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرعهد محمد خلف347781

22بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرصهيب ثائر طه280347

23دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرسلمان داود احمد391040

24دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرروكان سليمان عداي348437

 علي500051
ن 25دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرصدام حسي 

26دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرجواد حمادي جير280313

27دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرعالء زيدان محمود348508

28دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرمحمد خليل عبدهللا348606

ي348419
29دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرماهر عبد عبدالغنن

30دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرمحمد جاسم محمد298796

1بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرعبدالفتاح يونس جهاد532872

2بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرصالح عبدهللا فاضل280413

3بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرمحمد شكر محمود391069

4بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكريوسف محمود احمد487134

5بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرفراس ثائر زينل280398

6بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرعلي عباس خليل280438

7بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرمصطفن وليد مصطفن558944

8بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرفاروق غازي عبدهللا281136

9بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرمنهل رمضان صالح463745

10بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرعمر محمد احمد347803



11بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرعبدالجبار سلمان عبدهللا348646

12بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرمحمد جاسم محمد391158

13بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرغسان عطية داود348621

ن كضيب347865 14بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرمحمد حسي 

15بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكراوس خليل طه559124

16بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكذكرمحمود مجيد جمعة369674

17دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكروضاح يونس عبد280254

18دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرعدنان ابراهيم سليم280370

19دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرمروان خليل عبدهللا348554

ي281409
20دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرحسن نوري عبدالغنن

21دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرمحمد يوسف عمر281325

22دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرحارث غازي عبدهللا415198

23دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرمحمد عبد صير348367

24إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرسالم حمودي صالح391373

25إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكريونس عبدالخالق جادهللا390955

26إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرمجيد حارس محمود348394

27إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرنزهان خليل عبدهللا281113

ن262423 28إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرعلي احمد حسي 

29إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكراحمد صالح سليم280855

ن390930 30إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرمحمود علي حسي 

31إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرمحمد حسن حميد424403

32إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكراحمد جاسم محمد391199

ن487142 33إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرفاروق عماد حسي 

34إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرعمر وكاع ديج281238

35إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكراسامه مظهر عبدهللا281065

36إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكريارس حسن وسمي487137

37إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرياس خضي  محمد415114

38إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرادريس محمد عثمان487436

39إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرساجر زعالن عبد391099

40إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرامجد شهاب احمد400130

41إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرفهد ناظم ابراهيم281300

42إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكركريم سلمان صالح487370

ي281427
43إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكررائد عبد عبدالغنن

44إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكريارس اسامة ظاهر347919

45إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرخالد ظاهر محمد347877

46إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرعبدهللا داود نجم390634

ن نوري281364 47إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرعلي حسي 

48إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرمصعب ابراهيم طه281151

49إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكروائل نذير عبدهللا561243

50إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرسليمان منصور محمد280801

 علي415285
ن 51إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرعلي حسي 

52إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكراحمد حسن خلف414970

ن415084 53إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكررشيد خالد حسي 

54إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرعمر جاسم محمد391229

55إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرارشد مني  طه281124

56إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكراياد سلمان عبدهللا281338

57إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرفالح حسان مطر281162



58إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرمحمود تركي محمود280784

59إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرايمن محمد حسن280482

ن280833 60إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكراحمد علي حسي 

61إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرعبدهللا منصور محمد281348

ن390879 62إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكراحمد علي حسي 

63إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكركمال نجم عبدهللا391468

64إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرحسيب نورالدين لطيف281458

ن391944 65إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرحسن ابراهيم حسي 

ن عالوي415115 66إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرخلف تحسي 

67إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكريونس فاضل عباس280454

68إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرصابر حسن صير390797

ن فاضل خليل280871 69إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرحسي 

70إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكرعبدهللا سامي حسن415191

71إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكراحمد محمد احمد491549

72إعدادية2- الرياض 32399كركوكذكريونس فيصل عبدهللا391299

73دبلوم2- الرياض 32399كركوكذكرعبدالخالق جادهللا احمد347831

1بكالوريوس2- الرياض 32399كركوكأننىهدى صديق محمد69913

1دكتوراه2- الزاب 32400كركوكذكرسالم عبد جاسم318332

2دكتوراه2- الزاب 32400كركوكذكراحمد جابر حسن464220

3دكتوراه2- الزاب 32400كركوكذكرمثنن حارصن حسن224423

4ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكرقتيبة خلف محمود558949

5ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكرممدوح دخيل عبد517750

6ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكرضياء حسن نعمة464203

7ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكرفالح حسن مخلف318674

8ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكرمؤيد حسن محمد318144

9ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكراياد عواد محمد318256

ن224491 10ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكراحمد هادي حسي 

11ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكرسلوان خلف نايف318096

12ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد عبدهللا عبدالرزاق318764

13بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالعزيز حسن محمد224377

14بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرابراهيم محمد عواد558958

ن حمود ابراهيم464372 15بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرياسي 

16بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد عبدهللا عبد230736

ن حمد464119 17بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسعد ياسي 

18بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكربرهان صالح عبدهللا318697

19بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرموس خليل ابراهيم318588

20بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعدنان طه نجم318802

21بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمؤيد عبدالقادر حميد464082

22بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرربيع عبدهللا قمر318789

ن احمد خلف517707 23بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

ن224726 24بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرهندي عبدهللا حسي 

25بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرماهر حمد صالح318598

26بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد حمد محمد464109

27بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرزاق نايف ابراهيم318955

28بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخالد عيدان دخيل463793

29بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعيدان صالح عبدهللا218320

30بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرنعمان صالح عبدهللا318578



ن429900 31بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخليل ابراهيم حسي 

32بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحاتم خلف عطية517704

33بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرايوب دخيل عبد463830

34بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرفائق حسن خلف226434

35بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسالم صبحي عبدهللا464358

36بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعمران صالح عبدهللا464245

37بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكروليد ياس خضن464324

38بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرميرسة جمعة نعمة463822

39بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا حسن خليفة224447

40بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرصباح حمدي حمد224710

ن517726 41بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرثائر احمد حسي 

42بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعاصم حمدي حمد229000

43بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكربارق حسن دانوق231288

ن محمد حالف219351 44بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

ن ابراهيم صالح475346 45بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

46بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد حمدي حمد558959

47بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخالد محمد خلف318365

ن جاسم318178 48بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرطه ياسي 

49بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرفالح سليمان خليفة224767

50بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمرشد علي خليفة318464

51بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن ابراهيم مراد318263

52بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرلؤي عبدالمنعم جادهللا231252

53بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسالم ابراهيم حسن230033

54بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرهشام اسماعيل خلف464044

55بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرفؤاد نجم سالم230104

ن حمد224081 56بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرنوري ياسي 

57بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراثي  احمد خلف517721

58بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعمار عبدهللا عبدالرزاق226541

 علي خلف318355
ن 59بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

60بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرليث برجس نجم318608

61بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرارقم عزاوي حسن318226

62بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبد نايف نجم318352

63بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكررعد نايف مظهور229823

64بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخضن جاسم محمد464166

ن230843 65بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد خلف حسي 

ن حمود ابراهيم463813 66بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرتحسي 

ن318754 67بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرراكان ظاهر حسي 

68بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكريوسف أحمد يوسف222847

69بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرصباح محمد خلف318647

ن226404 70بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد حاتم حسي 

71بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمشتاق محمد احمد517759

ن خلف حسن230690 72بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

73بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمثنن صالح حسن224480

74بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد حسن احمد226494

75بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخليل عبد حبيب229910

76بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبد ماجد عبد318087

77بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد بهاءالدين عبدالرزاق223045



78بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرقصي خلف محمد231043

79بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراسماعيل خليل محمد318117

80بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعلي خلف حسن463995

81بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكروليد حسن حميد318300

82بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسالم حسن خلف318792

83بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكروسام اسماعيل خلف463916

84بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحمد محمد علي457018

85بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرقتيبة عواد ابراهيم230094

ن223972 86بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرارشد محمد حسي 

87بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرزاق محمد صالح230428

88بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرضياء علي حمدان318851

89بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرصالح عبدالجبار حسن464113

ن463897 90بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخالد محمود حسي 

91بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعمر سليمان عبد318132

ن318649 92بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد علي ياسي 

93بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسالم خلف علي318240

94بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكريحن  محسن رسهيد230913

95بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد ريكان عبد231019

96بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعمار عبد خلف464099

97بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرطيب ياس خضن318568

ن558954 98بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسام احمد حسي 

99بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد شالش خضن463836

100بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرقيض حارصن حسن517682

زاد محي احمد225239 101بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرشي 

102بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد خلف محمود230633

103بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرنواف خلف نايف318774

104بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالملك شاكر محمد464136

105بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعامر حسن ابراهيم224345

106بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمروان عدنان خلف226062

107بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكروليد صالح جادهللا214975

108بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكربديع خليل عطية225723

109بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرطارق عبدهللا حمد464050

110بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمود سالم صالح318123

111بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسعدي سالم صالح318127

112بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد حمد علي464183

113دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرصالح عبد صالح464141

114دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعيس عبدهللا ظاهر218369

115دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرزاكي شويش صايل318860

116دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرطارق هارون عثمان231069

117دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرخليل احمد عبد224316

118دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرادريس احمد تميم231057

119دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد حسن محمد318630

120دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكروكاع دخيل عبد456802

121دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرحسن احمد سكران464301

122دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكررعد محمود علي224306

123دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرظاهر حمد ظاهر517765

124دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرحمد ابراهيم محمود464061



ن حمارة230878 125دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد ياسي 

126دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعيس بشي  عبود225011

هللا احمد خلف318694 127دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرخي 

128دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرفراس عبد محمد318667

ن224438 129دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالمنعم عباس حسي 

130دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمحمود علي حمدان318841

131دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرصالح عبدالمنعم جادهللا318550

132دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمروان صالح عبدهللا318621

133دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرفالح عباس محمود224431

134دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعادل محمد احمد318795

135دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرصالح بشي  عبود224329

136دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمحي دخيل عبد225048

137دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرزيد سلطان علي463931

138دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرنايف محمد حسن225060

139دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكراسامة خلف هالل318746

140دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكراميرس محمد سكران228684

141دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمهند عبدهللا قمر318869

 علي229103
ن 142دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرهادي حسي 

143دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعمر عدنان خلف318935

ي عبدالجبار حسن318811
144دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالغنن

145دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن احمد خلف318834

146دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد فتحي خليل318671

147إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنجم عبدهللا مسعود224751

148إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحمد حسن محمد517762

149إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرابراهيم خليل مصطفن463857

150إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرادريس حسن هرم517715

ن464153 151إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعادل عبدهللا حسي 

152إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمجيد خليل احمد224146

153إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرتوفيق ابراهيم حسن230052

154إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحامد ابراهيم محمود318942

155إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرماهر عبداللطيف بكر456787

156إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرصالح عني  حميد230678

157إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحمود صالح محمد318677

158إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكربحر عزالدين حمود464366

159إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعدنان عبدالقادر حميد464091

ن456945 ن حسي  1ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد تحسي 

2ماجستي 2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد سلطان احمد218450

3بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعواد عطية محمد230891

4بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالملك عدنان خلف226533

ن229795 5بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعدنان صالح حسي 

6بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحسان محسن عبدهللا464217

7بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرضياء حميد جادهللا224507

8بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرقحطان محمد جاسم318805

9بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمروان محمد دخيل230385

10بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالوهاب يحن  عمر226126

11بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكروسام اسماعيل خلف475351

12بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرانيس جاسم محمد226113



13بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكررافت صالح خلف231035

14بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعلي محسن قمر226451

15بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرصالح عطية محمد318281

ن318451 16بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرزياد جمعة ياسي 

17بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراسكندر حسن احمد133585

 علي عبدهللا464265
ن 18بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

ن318404 19بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرابراهيم جمعة ياسي 

20بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسام عبدهللا سالم224386

21بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمني  بشي  اسماعيل558952

22بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبد محمود خلف226396

ن137597 23بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد حمد حسي 

24بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمثنن صالح خليفة464230

25بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرناظم نورالدين ابراهيم226036

26بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرغسان حسن علي218545

ن231270 27بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا سالم حسي 

28بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعمر عبدهللا عيس225627

29بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد حمد احمد225306

30بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرصالح عبد حسن230557

31بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسن صالح محمد230926

32بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسمي  صالح محمد464352

33بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراياد خلف صالح218399

34بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعلي عبد محمود463841

ن سليمان222990 35بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرضاري حسي 

36بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرصالح خليل خلف415247

37بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرصادق حمد يوسف223080

38بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعمار علي عبدهللا493120

39بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرميعاد خلف عبدهللا137664

ن230643 40بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكريارس اسماعيل حسي 

41بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرساجد جادهللا حمد464022

42بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرهيثم محمد عويد318634

43بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد علي عبدهللا493115

44بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبد صالح محمد318562

ن318391 45بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعمر جمعة ياسي 

46بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخالد محمد صالح318917

47بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرماهر محمد احمد231125

ن218420 48بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعمر ذياب حسي 

ن318438 49بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمهند جمعة ياسي 

50بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخالد داود حسن463880

ن محمد عبدهللا223042 51بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

52بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعدي احمد طه215024

53بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرشجاع ياس خضن318656

54بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمصعب عبدهللا سالم224736

55بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرنشوان عطيه مذود456423

56بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكروليد جميل عبدهللا318886

57بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسن ابراهيم صالح224630

ن سلطان231052 58بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد ياسي 

ن231256 59بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن خلف حسي 



60بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمود اسماعيل مراد230069

61بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخالد عيدان خلف219478

62بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد عبدهللا عمر463874

ن جاسم محمد226338 63بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

64بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرقحطان هادي احمد231165

65بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسامي جاسم محمد226372

66بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسيف صالح محمد318684

67بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرشاهر حمد صالح318560

68بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرازهر حمد موس226075

ن318799  علي ياسي 
ن 69بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرياسي 

ن134414 70بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرانمار سالم حسي 

71بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسهيل نجم عبدهللا231244

72بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرصقر عيس احمد464223

73بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرقصي عبدهللا عبدالرزاق225648

74بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرساري عبدهللا ياس230360

75بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخالد هالل نجم223025

76بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرريفان احسان عبدهللا229076

ن456864 77بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرخالد جمعة ياسي 

78بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكررعد محمد صالح225572

79بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكربارق حمد محمد464198

80بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعالء حميد جادهللا224540

81بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكربرجس سليمان صقر223100

82بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمود علي احمدخلف457312

83بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرزهي  حمد موس219502

ن225577 84بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرويس خضن حسي 

85بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرنمر عبدهللا خلف230540

86بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد حميد محمد464207

87بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكررهيب خليل احمد218707

88بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد عبدهللا مرعي230997

89بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراسماعيل احمد صالح218271

90بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرهشام خلف احمد318591

91بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد عاصم عمر464074

92بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرشاكر محمود نجم229810

93بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمروان محسن عبدهللا231157

94بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراسامة عبد احمد225035

95بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسعد احسان ابراهيم229089

96بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسفيان شكر محمود464094

97بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد محسن محمد456733

98بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكربسام عبدهللا سالم224409

99بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراسماعيل احمد اسماعيل230021

100بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرجاسم حمد محمد225080

101بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرحسن صالح محمد219244

102بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراركان محمد حسن318744

103بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرفارس صالح جادهللا228664

ن464011 104بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرشاكر محمود حسي 

105بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكررافد احمد جادهللا231007

106بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكررافد صالح حسن219412



107بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرنصي  صالح محمود222894

108بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد علي حمد464252

109بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسيف سليمان صقر225521

110بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد شيخ دخيل230506

 علي230568
111بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعلي خضن

112بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسالم احمد دخيل230766

113بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعمر عبد سلمان231121

114بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد خلف علي218375

115بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكروسام حميد محمد230959

ن318782 116بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرزياد ابراهيم حسي 

117بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن عبدهللا عمر318943

118بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرطارق حمد خلف318108

ي علي حمد230726
ن
119بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرشاف

ن231025 120بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرهيالن عطية حسي 

ن318423 121بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعماد جمعة ياسي 

122بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرزيد علي عبيد561257

123بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعيس عبد خلف222917

124بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسليمان مجيد احمد231131

125بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرامجد جاسم محمد318687

126بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا بالل عبدهللا231183

127بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكررافع محمود علي230084

128بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكريارس محمد نارص228738

129دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرحسام احمد دخيل231108

130دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرنعمة خلف علي229964

131دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعيس ابراهيم عيس225595

ي حسن هالل219240
132دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرماصن

133دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرسعد ابراهيم نايف463953

134دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرماجد هالل دخيل517783

135دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرحسن محمد عزاوي230937

136دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعلي اسماعيل مراد230981

137دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرسفيان سبهان مطلك318708

138دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمروان خلف صقر222936

139دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرايمن محمود احمد219316

140دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن صبحي اسماعيل318720

141دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرناظم شاكر محمود318618

142دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرحيدر صالح حسن225259

143دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرهزبر عبد عزاوي318314

ن318507 144دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرنشوان عبدهللا حسي 

145دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرايمن جاسم مصطفن224098

146دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرحسن علي عبدهللا493077

147دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكروليد وسمي عبدهللا223986

148دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمغرب محمود خلف225562

149دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعمر عبدالجبار حسن318379

150دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرحسام حميد محمد230825

151دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد توفيق محمد230226

152دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكروردي مطر عبدهللا222996

153دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرغيدان حمد صالح318476



154دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكراحمد عيدان احمد558955

155دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرزهي  كامل طعمة463938

ف محمود خلف225119 156دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرارسر

157دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرناهض صالح حسن225267

158دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرحذيفة احمد حسن231197

159دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكراياد خلف محمود225176

ن223112 160دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكريارس حسن حسي 

161دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعماد عواد محمد230205

162دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا نامس احمد201547

163دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرنجم فاضل سالم464088

164دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمروان خلف احمد517754

ن463909 165دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرحمد جمعة ياسي 

166دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمؤيد جميل محمد230969

167دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرمهند احمد علي463925

168دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرغزوان محمد دخيل230615

ن318642 169دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكراحسان علي ياسي 

170دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكراحمد حميد محمد456388

171إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن سليمان حمد224340

172إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا عادل عبدهللا517710

173إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحامد فهد احمد223146

174إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرايمن عيس عبدهللا229621

175إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكربرهان محمد دخيل218618

176إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمود عبيد خلف137585

177إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسفيان سلطان علي456467

178إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكررافدين خلف حسن463991

179إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحمد عبدهللا ابراهيم318659

180إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعمر نجم عبدهللا218773

181إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن احمد حسن218721

182إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد محمد علي224977

183إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعمار سالم حمد464132

184إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبد محمود حبيب137908

185إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرخلف شيخ دخيل230335

186إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد نجم علي231220

187إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعلي جمعة صالح456967

188إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد زاكي شويش456852

189إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكردخيل عبدالهادي صالح230003

190إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكريونس جاسم محمد225191

191إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنشوان سلطان علي456356

ن226086 192إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسليمان مسعود حسي 

193إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد جمال احمد229016

194إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسعيد محمد ابراهيم226386

195إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرماجد سالمة عبد218558

196إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمعمر اسامة محمد224070

197إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرابراهيم بهاءالدين عبدالرزاق223050

198إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحسن احمد جادهللا218514

199إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكررسمد كامل احمد231210

200إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمود شاكر عطية464181



201إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنجيب عبداللطيف حسن226427

202إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرقيدار وسمي عبدهللا219368

203إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراكرم نايف مظهور229834

204إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحسام محمد احمد318916

205إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمود زاكي شويش222885

206إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكررواد محمد مطر137530

207إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد محمد حمد218584

208إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالفتاح ياس خضن456304

209إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمشي  بشي  اسماعيل558951

ن225639 210إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعلي خضن حسي 

211إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرابراهيم عبدهللا ابراهيم224461

ن463885 212إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد غرب حسي 

213إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرصالح مهدي حمدي219261

214إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد فرحان عواد464337

215إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد عبدالسالم حسن225730

216إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد عزيز احمد219283

217إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنضهللا خليل احمد558956

218إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرناظم شحاذة خلف463944

ن463987 219إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد غرب حسي 

220إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد محمود خلف219301

221إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعمر حسن احمد225611

222إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرخالد عبد حمد137687

223إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمود خلف محمود219425

ن464274 224إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرطيف يونس حسي 

225إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحكمت عدنان خلف226516

226إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمود حمد علي457222

227إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحسن احمد عبد219319

228إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحارث جمعة حمد318728

229إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكريارس عبد محمود464215

230إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكربدران حسن علي230869

231إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرانمار خلف صالح225547

232إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرظافر محيميد مذود456448

233إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحمد روضان حسن457069

234إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرشهاب حمد جادهللا219309

235إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن موفق خلف463981

236إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرفراس محمد سلمان464287

237إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكروليد خالد يوسف218603

238إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعماد محمد احمد223005

239إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعلي عبدهللا حسن457142

240إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالقادر حسن خلف218761

241إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن محمد دخيل464209

242إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراكرم احمد دخيل318640

243إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرطليع وسمي عبدهللا133289

244إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد علي حمد464250

245إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا حسن محمد133931

246إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالمحسن عبدهللا صالح318477

247إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرفارس عبدالكريم نعمة463854



248إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرراغب عبد حمد218737

249إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرانمار رياض احمد463994

ن محسن عبدهللا318821 250إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمعي 

251إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسفيان حسن علي133725

ن عبد230146 252إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرفتحي حسي 

ن222907 253إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرهاشم خليل حسي 

254إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكردلشاد محمود عبدهللا138018

255إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحسام اسماعيل خلف464364

256إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد عبدهللا محمد225886

257إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا سليمان صقر218690

258إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعلي عبدهللا ابراهيم224469

259إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالرحمن سامي محمد318779

260إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعمر توفيق عطية219248

261إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكررياض احمد حمد463819

262إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرغيث هالل حمد318734

263إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنمي  حسن صالح463989

264إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكررمضان اسماعيل عبدهللا230222

265إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد حارصن محمد464292

266إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد محمود علي224991

267إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرارشد احمد صالح225287

268إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحاتم سطام حسن219397

269إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد عبدالهادي صالح231278

270إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمصعب خلف هالل225554

271إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرليث هالل حمد464344

272إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراسامة عيس محمد223138

273إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد محمد خلف137617

274إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد عيس احمد464190

275إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعلي حمد يوسف223083

276إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالقادر حمد سليمان225112

ن عبد ماجد134186 277إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

278إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد رجب احمد225223

279إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد عبد علي137740

280إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنشوان حسن علي230041

281إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرصباح ضاجي اسماعيل318879

282إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد ياس خضن464206

283إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكروليد عبد حمد137642

284إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد عبد محمد222890

285إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعمر وسمي صقر456669

ن شاكر عطية137630 286إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرياسي 

287إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنبيل صالح ابراهيم137796

288إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرطه اسعد طه219490

289إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا ماجد عبد463868

ن سليمان318699 290إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرصدام حسي 

291إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرساهر جادهللا حمد456872

292إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرامساهر موس خليل229636

293إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد صالح خلف225442

294إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرالحكم خلف مطلك137846



295إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرابراهيم حمد احمد223032

296إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنبيل حازم خليل137994

297إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرهذال صالح محمد318711

298إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعمر جمعة حمد318788

299إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسيف يوسف جارهللا219251

300إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكررسمد حسن دانوق318762

301إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحسام حمد جادهللا464212

302إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرساري عبدهللا حسن463851

303إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد فهد احمد225136

304إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرساري خليل خلف134382

305إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرجاسم عبدهللا جاسم229041

306إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسامال ظاهر حبيب133376

307إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكريونس مجيد احمد231230

 علي صالح318726
ن 308إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرياسي 

309إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالعزيز احمد عبدهللا137776

310إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد رمضان اسماعيل318872

 علي517735
311إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالمجيد خضن

312إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكركوان عبدالحميد بكر133979

313إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرريان مطر عبدهللا226470

ن464172 314إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسفيان سامي حسي 

315إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعلي صالح عبدهللا219377

316إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرساري عبدهللا مخلف230487

ن215505 317إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرهيتة عليوي حسي 

318إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسالم جاسم حسن456986

319إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد ضاجي اسماعيل318888

320إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد اسماعيل خلف456923

321إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرابراهيم احمد صالح228701

322إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد خليل رمضان318927

323إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراثي  طعمة محمد463958

324إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحيدر رمضان اسماعيل318862

325إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكررياض احمد عبدهللا318637

326إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعلي احمد جادهللا133517

ن ابراهيم219274 327إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسبع حسي 

328إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد علي خلف318467

329إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحارث عبد دخيل558957

330إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكروثيج فتحي خليل226383

331إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرزياد محمد محمود224681

332إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرابراهيم فرحان خلف228759

ن جابر حسن456707 333إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحسي 

334إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرناميق عبدالحافظ حسن226357

335إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرباسل احمد عبدهللا225540

336إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكردحام اسماعيل خلف228722

337إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرجمعة برجس نجم318635

338إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعمار وسمي عبدهللا225130

ن517742 339إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد مطلك حسي 

ن حمود456831 340إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحافظ تحسي 

ن137972 341إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرذنون خضن حسي 



ن عبدهللا318753 342إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعلي حسي 

343إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنمي  صالح محمد464228

344إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد صالل خلف229056

345إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبداللك سليمان حمد224823

346إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنوزاد محي احمد225529

ن احمد224890 347إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعسكر حسي 

348إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكراحمد حسن جاسم229980

349إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرهيثم صالح خلف225158

350إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرفؤاد محمد مطر137544

351إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكركامل شاكر احمد230920

352إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرحمود عبدهللا احمد222976

353إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكررعد علي مصطفن223011

354إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد زيدان ثالج218662

355إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد راسم محمد137713

356إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسامي صالح هزاع318770

357إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمحمد حمود عطية464187

358إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا سالم حمد456629

359إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعامر ابراهيم محمد134560

360إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعثمان احمد حمد463845

361إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرسلمان سبهان خلف230164

362إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكروليد خلف نجرس318902

363إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرايمن حمد محمد517718

364دبلوم عالي2- الزاب 32400كركوكذكرسبهان خلف محمد517701

365بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرسعدون شاكر محمد559092

366بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرمؤيد طه نجم222986

367بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرميثاق عبدهللا محمد137986

ن517768 368بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرفهد محمود حسي 

369بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكراحمد علي كردي230453

370بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكذكرلؤي محمد احمد229954

ن222867 ن حسي  371دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرفراس تحسي 

372دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرنايف نجم عبدهللا457047

373دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكريارس عبد محمد228640

374دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرجميل عطية سيد226413

375دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعمار احمد علي230133

ن عبدهللا464149 376دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرصالح حسي 

377دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعيدان حسن هالل223003

378دبلوم2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا صالح محسن318492

379إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعمر سليمان نجم222902

380إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنبهان اسماعيل نجم230118

381إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرنشوان سعيد فرحان223056

382إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرمثنن ابراهيم خلف318605

383إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا حمد احمد225431

384إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرخلف جاسم صالل137571

385إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدهللا محمد حسن225601

386إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعيدان حمد دخيل463985

387إعدادية2- الزاب 32400كركوكذكرعبدالحكيم حسن احمد318625

1بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكأننىمنار حمد محمد219345



2دبلوم2- الزاب 32400كركوكأننىعناد عبد حسن229610

وسام محمود علي229993
1ماجستي 2- الزاب 32400كركوكأننى

2بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكأننىمروة حميد يونس226555

ن464176 ميسم سامي حسي 
3بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكأننى

4بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكأننىانتصار صالح محمود133469

5بكالوريوس2- الزاب 32400كركوكأننىهند ادريس حسن463972

6إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىوعد محمد صالح225251

7إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىمريم عيدان حمد457264

8إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىوجيه وسمي عبدهللا225102

9إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىحياة عبدهللا نعمة456998

10إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىشيماء جمعة محمد219291

11إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىريمة كردي عجم231104

12إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىرجاء عبدالكريم جادهللا218488

13إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىشيماء صالح محمود222924

14إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىضح محمود خلف134245

15إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىامال حسن نعمة222962

16إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىمريم عبدهللا صالح318485

17إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىريم عبيد خلف464036

18إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىسحر محمود خلف225568

19إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىغسان ابراهيم عيس318651

20إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىنجاح حسن احمد223129

21إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىبلقيس احمد محسن318574

22إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىهناء حسن احمد223121

23إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىعمشه كردي خلف318602

24إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىرفاء محمد خلف137955

25إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىخديجة ابراهيم محمد224870

26إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىمها احمد عبدهللا218647

27إعدادية2- الزاب 32400كركوكأننىهدية محمد سليمان318768

ن عبدهللا محي الدين520123 1ماجستي 3- رحيم آوه 13387كركوكذكرامي 

2بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمحمد جالل حمه نوري473769

3بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرحسن رحمان احمد471556

4بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرعمر عبدالكريم محمد64239

5بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرعمر كاويز نوري520122

6بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهردي ازاد محمد473545

ن473887 7بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرنه به ز عمر حسي 

8بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسواره محمد حسن473257

9بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرعدنان وهاب محمد473030

10بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكربيستون محمود محمد473347

11بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمريوان محي الدين علي63887

12بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسليمان عمر صالح471923

13بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكربيستون عبيد مصطفن473681

14بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسامان ناظر نجم472125

15بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهونر عبيد محمد80695

ن477285 16بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشاهو محمود امي 

17بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرجهان كي  نامق افندي65203

18بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرابراهيم قادر سليم520130

19بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكراكو هاشم عمر65650



ن473473 20بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشاخوان نجاة كاكه امي 

ن64483 21بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشاكار محمد محمدامي 

22بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرازاد عاصي علي491331

23بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرفيصل عبدهللا احمد473860

24بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكربينه ر محمد مجيد473671

25بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركاروان جوهر احمد471960

26بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكررسكوت فائق محمد473926

ن471465 27بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشورش حاتم كاكه امي 

ن احمد65205 28بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهوراز حسي 

وان رحمان علي64942 29بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسي 

30بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهيوا نجاة نجم471854

31بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهاوكار رحمان عباس63612

32بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهيدى صمد هدايت473452

33بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركرمانج اسماعيل محمد64967

34بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركاروان محمد احمد64595

35بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركمال شكر قادر471628

36بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكربروا نجاة نجم471632

37بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرزانا حسن عزيز541978

38بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرديدار ازاد طاهر472642

39بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرره وه ند نجاه نجم471660

40بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرصالح علي محمد73416

41بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركاروان نريمان عبدهللا64441

42بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرريكه وت كاظم قادر473109

ن520133 43بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرحسيب كريم امي 

ف فاتح74473 ن ارسر 44بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكربلي 

45بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركوره ك طالب عبدالرحمن64812

46بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكربرزان محمد احمد64234

47بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكراالن عاص عبدهللا473069

48بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسه ركار هادي مصطفن473775

49بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشاخوان سوارة حمد63182

50بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمحمد معروف حسن471552

51دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرستار علي صابر491359

52دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمريوان يوسف علي77064

53دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرنهرو مدير رشيد64145

54دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهلو هادي علي471983

ي حويز حسن491324
55دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكركيفن

56دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمحمد حسيب عزيز74760

57دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرئاكو عزيز سعيد471695

58دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهيوا شفيق نضالدين64706

59دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكردارا علي محمد64477

60دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكربختيار زينل عثمان473691

61دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرروزكار جالل سالم471670

62دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكركاروان جالل سالم471676

63دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرامانج صابر احمد64134

64دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهاوري صباح عبيد63322

65دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرريبوار علي رضا370303

66دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهاوكار خالد احمد477103



67دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرارام جالل محمود473326

كو محمد خضن520134 68دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشي 

69إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرجهاد محمد ابراهيم80816

70إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرازاد طاهر فرج471617

71إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرصباح صديق كوخعبد541988

1ماجستي 3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهوكر فخرالدين صدرالدين473075

2بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكررسبست دلشاد عمر477423

3بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرفرمان محمود احمد473123

4بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركارزان ناصح عبدالواحد520120

5بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشاخوان نارص عزيز471658

6بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركوران رحمان ابوزيد64068

ن520138 7بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرريزنة ادريس حسي 

8بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرجاالك خالد عبيد471655

9بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرههردي عبدهللا صديق473597

10بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكريوسف محمد عبدهللا65617

11بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرنزار عباس غفور471970

12بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمحمد فيصل كاكه ره ش65712

13بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرجاالك سعيد محمد64174

14بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشاهان حمه زياد صالح471539

15بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكراوات يوسف حمد471916

16بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشمال شكر قادر64170

17بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكربه ختيار عبدالكريم حمة64279

18بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرفخرالدين عبدالكريم حمه64892

ي77358
19بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهلمت اسماعيل فف 

20بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرعلي نورالدين محمود473085

ش رؤوف عبدالرحمن63054 21بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهي 

22بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرحوتيار رسول عبيد473708

23بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرووالت عمر علي64202

24بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرعبدهللا عثمان عبدهللا472199

25بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمحمد عمر حسن64544

26بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكربزدار فاتح محمود64280

27بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرتوانا علي عثمان63076

28بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمحمد كاكة رش محمد473480

29بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرريناس عاص احمد402267

وان محمد احمد472251 30بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشي 

31بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكردةرباز رشيد محمد64502

32بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكراسو رحمان علي64312

33بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركاروان عاصي مجيد64918

34بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركوران نورالدين نجمالدين65236

35بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكردانه ر محمد مجيد64391

36بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرارام صباح صديق472185

37بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرريبوار نامق فائق63327

38بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرئاسو حسن غفور64355

39بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكربرهم زياد رفيق473233

40بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكروريا محمد عبدهللا541975

41بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرارام مولود محمود64871

42بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكركاروان مجيد حامد473188



43بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرروز ناظم محمد541980

44بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكذكرجاالك عمر حسن64461

45دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرعارف ناصح عارف64806

46دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكراحمد عاصي علي76068

47دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكركه يالن كمال عبدالرحمن473019

48دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهه لويست غازي حامد64464

49دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشاهو فاروق عبدهللا471930

50دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهوشمند رفعت نامق63851

51دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمحمد اسماعيل محمد63072

52دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرخرسو محمد عبدهللا64849

ن471651 53دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرئاراس محمد حسي 

54دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكركيالن غازي حسن520126

ن473407 55دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكربريار عمر حسي 

56دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرتوانا نظام صدرالدين473016

57دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهفال هادي علي477511

58دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرحامد محمد توفيق473176

59دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسوران رحمان ابوزيد64103

60دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسوران سيف الدين محي الدين471527

61دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكراوميد عبد الخالق عمر471947

62دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشاسوار فيضاهلل عبدهللا75388

63دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكريوسف عبدي خورشيد72658

و عيد الخالق عمر472218 ن 64دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمي 

65دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكررينوار فرهاد خورشيد76450

66دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرزه ريا ازاد محمد477295

67دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرارام محمد عبدهللا471443

68دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشمال يحن  احمد75733

69دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرريبوار حسيب عزيز63543

70دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمةلبةند شفيق علي63293

71دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسه فه ر سيف الدين محي الدين471520

72دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهةوراز عريف علي471417

73دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكركوران عاص مجيد74258

74دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرره وه ز حمةزياد صالح477501

75دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمحمد طارق احمد471906

76دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرده ريا ستار معروف64910

77دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرتوانا كاظم حسن473296

78دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكركارزان عثمان رضا477650

79دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكروريا ستار علي473466

80دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكركال كريم محمد300219

81دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكركاكه سور علي محمد477710

82دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهوكر سعدون قادر520117

ن64153 83دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكروشيار توفيق محمدامي 

84دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكربه ختيار محمود حسيب64024

ش سعدون قادر520118 85دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهي 

ن471547 86دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكراكو عمر حسي 

87دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرئامانج بشتوان محمد65256

88دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكررسور صبح محمود64889

ي77377 89دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكربشتيوان روستم صير



90إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكررهيل دلشاد محمد63136

91إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرأري ازاد كريم62748

92إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمه به ست فاريق نامق473420

93إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكركاروخ فاتح محمود471664

ي حامد68755
94إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكركه يوان كيفن

95إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسنكر عثمان احمد64748

96إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكركارناس اركان يابه65108

97إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهوكر خورشيد ابراهيم471433

98إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرده رباز نورالدين معروف64776

99إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكراهي ناظم عباس472110

100إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكركاروخ كاوة الوة477143

101إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرراميار ستار علي491355

ن75214 ن حسي  ي امي 
102إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرراسن 

ن473731 103إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرريبوار صديق حسي 

104إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرزيلوان عدنان عزيز69422

105إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكراردالن رضا صديق65001

106إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكردانةر مريوان رضا477241

و اسماعيل محمد62800 107إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكربيرسر

108إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرعمر عبدهللا صالح249319

109إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرمحمد علي نجم477085

110إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكراركان شوان طه63253

ي جميل472167
111إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكربيخال اسماعيل فف 

112إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرهفال فيض هللا عبدهللا541985

113إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكراحمد ازاد عبدهللا477277

114إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرشوانة علي حسن471956

115إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسيفةر جالل رحمان473145

116إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرتاران ناصح عارف80792

117إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرريبوار ولي رمضان68317

118إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرباداشت عمر عبدالكريم64261

119إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكركيوان جتو سوارة75653

120إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرئارام بشتيوان محمد63925

ن بهاءالدين حسن75831 121إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكربه هي 

122إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكركوران شوان عبدهللا477681

ن472086 123إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكردانيار ازاد ياسي 

وان شوان عبدهللا472046 124إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرسي 

ن اسماعيل مصطفن477265 125إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرداهي 

126إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرئاكام صباح صديق477152

127إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرريبوار صمد احمد477350

128إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكراحمد محمد مجيد63954

129إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرزيرك علي عبدهللا473500

130دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرجواد جوهر كريم80732

131دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكذكرعاصي مجيد حمه ره ش65683

132إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكذكرفرهاد خورشيد محمد77176

1بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىروناك طالب يابه471648

2بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىكشاو نوزاد بايز473576

3بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىخير محمد حسن477527

4بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىاوات مجيد حامد472150



ن عدنان درويش65047 5بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىافي 

6بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىارزو سعيد حامد473684

يفان حمةزياد صالح477365 7بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبي 

8بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىديالن عباس قادر63632

ن جمال حويز65493 9بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىئه في 

ن473614 10بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبوكان قادر محمدامي 

نيكار علي رشيد473704
11بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننى

12بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجوانه ابراهيم حسن95599

13بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىخوناو محمد مجيد473511

14بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىدروازة قاسم عباس473286

15دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىنيكار خليل خورشيد63194

16دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىروبار رفعت نامق63658

ن نجم471815 17دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجنار حمه امي 

ن64779 18دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبزار رحيم محمدامي 

ي عزيز64570
19دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىزيان قادر فف 

ن65018 20دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىكواللة كريم امي 

برشنك شفيق علي473602
21دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننى

22دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىروباك وهاب محمد473702

23دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىروزكار عثمان عبدهللا472203

24دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىكزنك عمر عثمان491352

25دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىارزو محمد سعيد471820

26دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشهال سلمان عبدهللا471796

ي هدايت رفيق520132
27دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىهيفن

1ماجستي 3- رحيم آوه 13387كركوكأننىلنجة رفعت احمد64983

ن473734 2بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىده شن  صديق حسي 

3بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشه بول طاهر توفيق473531

4بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىخندة حسن حويز477545

ة احمد محمد471789 5بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىامي 

6بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسه يران طاهر توفيق473525

7بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبيخال عمر صادق477326

ن77078 8بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشه وبو كريم محمدامي 

9بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىفيان فائق رحمان473725

10بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبتول غريب مردان472339

 نجمالدين علي473096
ن مي  11بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىرسر

12بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىاال كوران محسن542014

13بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىديدةن صدرالدين شمسالدين477575

هاوزين غفور ولي471534
14بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننى

15بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسنور رسول صالح473116

16بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسه روين رووف عبدالرحمن473130

17بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىهاوزين عمر مولود63991

18بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىزالة حسن حمةخان520154

يف65170 19بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىاالن محمد رسر

20بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىباخجة عمر عثمان491517

21بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىنيان فيصل كاكةرةش472031

22بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىنسار احمد حامد63130

23بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسكاال حميد رضا471844

24بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجاوروان جمال محمد76746



25بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشه يدا سلمان عبدالرحمن472104

احالم بكر علي63005
26بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننى

27بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىئازار عباس غفور471840

28بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىريزين عثمان عبدهللا472330

29بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىتةزرين سيف الدين شمس الدين69985

30بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشنو هداد فقيجميل472052

جنار علي رشيد65245
31بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننى

ن عثمان473181 32بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىريزنة ياسي 

33بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىاال برهان عبيد77288

34بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىروشنا فرهاد خورشيد76177

35دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىناديه محمد عثمان473310

36دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىمهاباد يونس ناظم64340

37دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشوخان عبدهللا حسن520164

ن76038 38دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىنيكار عبدالرحمن ياسي 

يف64424 39دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشيماء احمد رسر

ن472015 40دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجرو كريم محمدامي 

41دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسابات حميد رضا471944

يف64346 42دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىافان محمد رسر

43دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىكلينة برهان احمد76613

44دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىريناس ادريس عزيز473439

45دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىفاطمة نضالدين محيالدين64515

46دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىنشميل محمود محمد64321

47دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشه وبو مظفر رشيد74679

48دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىدريا لقمان صالح473485

49دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجيا رشيد محمد473967

ن542019  امي 
50دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبيكه رد مصطفن

51دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىخوزكه شوان عبدهللا477697

52دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىروخوش اسماعيل مصطفن477448

53دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسهام سيفالدين محيالدين473319

ن64665 54دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبه يام محمود حسي 

55دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىروزكار سعدون قادر401603

56دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجرو روستم حمه صالح63367

57دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسوزان لقمان صالح473490

اري هادي علي471995
58دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننى

ي حامد64192
59دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىريواس كيفن

60دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىساوين كورست سالم471494

61دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىئاويزان رسدار عبدهللا471811

بنار علي رشيد64538
62دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننى

63دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىكشاو طالب عبدالرحمن520168

64دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبه ناز هادي حارس472193

65دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشةونم دلشاد مجيد70465

66دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىاسكه عبيد كريم472096

67دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىئاال برهان احمد63242

68دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشيواز عمر صادق473036

69دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىامينة طاهر محمد473782

70دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىهاوزين فخرالدين صدرالدين473090

71دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىاسماء يوسف اودال71968



72دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىهنكاو قادر نضالدين80626

73دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىدونيا ستار معروف64875

 مبارك حمة علي64402
ن 74دبلوم3- رحيم آوه 13387كركوكأننىكه شبي 

75إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشيواز قاسم عباس473688

76إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىئاالن ازاد صالح471680

77إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىئاشنا ساالر قادر471643

78إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشيدا قانع عمر477484

79إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىساره صديق سواره472039

80إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىروزان فيصل كاكةرةش477053

81إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبه يام عمر عبدالكريم64256

اشنا علي عجيل74732
82إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننى

ن غازي حسن520098 83إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىئيفي 

84إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىئاواز محسن حسن64049

85إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىريان فرهاد خورشيد74567

86إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجرو حسن محمد485891

87إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبيمان محمد ابراهيم63215

88إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىريان اهرام ناصح71795

89إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسيما ناظم عباس471454

90إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشيالن عبدهللا عاصي477436

91إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىزيان كمال جمال75892

92إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىله نيا عاصي عبدهللا64726

ن471424 93إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىروزكار عبدالرحمن ياسي 

ي63478
94إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجراخان فائق عبدالنف 

95إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبيمان عمر حسن477030

ي غالب خالد75992
96إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىاشن 

97إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبنار يوسف اودال74440

98إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشيوه كار فاتح رشيد473080

99إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىشاجوان عبدالخالق احمد74644

100إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىزينو محمود حسيب70357

101إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىمزدة فريق احمد70197

ن477273 102إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىهه ورى ازاد محمدامي 

103إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجزا عباس غفور471974

104إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىجنار جبار معروف70985

105إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىتالر هيوا عمر559257

106إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىزيتون حمد واحد477401

107إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسارا نجاة محمود347645

ن477119 108إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىكانياو فريق حسي 

109إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىسارا سليمان عزيز70877

110إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىمريم لقمان عبدالرحمان491301

ن473100 111إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىبه يان صديق حسي 

112إعدادية3- رحيم آوه 13387كركوكأننىدنيا رؤوف محمد471689

 نجم الدين علي471803
ن 113بكالوريوس3- رحيم آوه 13387كركوكأننىنرمي 

1ماجستي 3- الشورجة 13395كركوكذكربختيار جالل فرج416683

2ماجستي 3- الشورجة 13395كركوكذكربيستون محمد قادر507878

3ماجستي 3- الشورجة 13395كركوكذكرامانج ناصح قادر496520

4بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكركامران عزيز رشيد132392

5بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكررمضان شكر محمد134613



يف501252 6بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكراسماعيل صالح حمه رسر

7بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرعدنان رحيم محمد417411

8بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكردارا محمود حمةصالح517840

9بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهيمن حازم فتاح501183

10بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرسيامند نايف عارف132818

 علي احمد133044
ن 11بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرسفي 

ي علي زينل415205
12بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكردشن 

13بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهوشنك احمد انور420986

14بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهيوا عثمان كريم418270

15بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرانور عيس مجيد496433

16بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكررابر حكيم عزيز415465

17بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرشكار محمد عبدهللا134648

يف416875 18بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرفؤاد احمد حمه رسر

19بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرامداد ولي عثمان421317

20بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكركمال مصطفن حسن133279

21بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرصالح عيس مجيد133330

22بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرجمعه فاتح صالح416725

23بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكررفعت سيدة عزيز418178

24بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرخالد جمال عمر134762

25بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهيوا محمد انور421295

26بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهيوا جعفر محمد421631

27بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرفرمان عزيز صفر416773

28بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكررسبست كريم احمد134240

29بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد حميد مجيد416524

30بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرعداله ت عبدالقادر احمد134524

يف501222 31بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرسيف الدين كيفه رسر

32بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرارام نارص طه416927

ن422680 33بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربشتيوان ابوبكر امي 

34بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكررزكار محمد سليمان415227

ن416639 35بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرجبار محمد حسي 

36بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهيمن محمد نجم498599

37بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرارام غفور محمد420203

38بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهوكر رسدار قادر421136

39بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكردلشاد عبدالوهاب عبدالكريم134688

وان توفيق محمد134903 40بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرسي 

41بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرايوب غريب صديق132752

42بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكررزوان عبد الرحمن قادر421065

ي صالح419940
43بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهوشيار فف 

44بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكردلشاد احمد قادر501264

45بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربروا رضا احمد498740

46بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرزرار رسدار محمدسعيد135032

47بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهيوا جمعه محمد415598

48بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرجيكر جوامي  عزيز134253

49بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرارام احمد مطر134835

50بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكريادكار محمد عبدالكريم132863

51بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمسعود نريمان حيدر133216

يف415512 52بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربهمن بالل رسر



53بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكركوران محمد رؤوف421508

ن420931 54بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربرزان عبدالقادر امي 

55بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرنه هرو لطيف عبدالرحمان132990

56بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمصطفن غفور عبدالوهاب132742

57بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكروريا حسن مجيد134705

58بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرخالد صالح وادي132960

59بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوكار رضا احمد417211

كو قادر جبار133860 60بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرشي 

61بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرنياز رحيم شكور133991

62بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكراكير برهان محمد134894

63بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكركوران محمد فاتح134369

64بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرادريس مجيد رشيد134298

65بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكركارزان حمه فريق خالد132793

66بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد علي عبدالكريم134571

يف416833 67بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكروريا انور رسر

68بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوكار فتاح حيدر414955

69بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكراواره نوري رحيم134737

ن سلمان فاتح134653 70بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرريبي 

71بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد توفيق كاكة416262

72بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهه لمت احمد عمر418332

73بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهزار نجمالدين عزالدين414513

74دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرفرمان فارس فتاح133848

ن محمد محمدصالح420126 75دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرتحسي 

76دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكربهرام علي محمد131436

وان عبدهللا علي132783 77دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرسي 

78دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرمريوان جاسم كريم420106

ن عبدهللا133785 79دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكردلي  امي 

80دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرروستم علي عبدل421441

81دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرنوزاد جهاد محمد133362

82دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهارون كامران عزيز418253

83دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكربيباك فاتح احمد132197

يف133193 84دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكررسدار علي رسر

85دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكردلشاد محمود نامق419409

ش رضا رشيد133454 86دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهي 

87دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهه لو خالد عبدهللا415567

88دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكربيشتيوان محمدفريق احمد134975

89دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكراكام رسكةوت صابر420384

90دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرسوران حميد رضا414842

91دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكررشيد جبار رشيد132715

92دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرعدنان محمد رشيد517900

يف133436 93دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرعبدهللا نورى رسر

94دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكراسو جهاد محمد133947

ن جاوه133006 95دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرحسن حسي 

96دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرصمد محمد ابراهيم133146

97دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرعمر احمد حمةرش422623

98إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرئاكو محمود حمةصالح516102

يف علي415079 99إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكربالل رسر



100إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهدايت علي محمد132849

1ماجستي 3- الشورجة 13395كركوكذكراسان جالل عبدالقادر496515

2دبلوم عالي3- الشورجة 13395كركوكذكرهه وراز هاوار ستار131506

3دبلوم عالي3- الشورجة 13395كركوكذكركاوه محمود محمد498734

4بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكراياد محمد رضا561521

5بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد عمر عبدهللا132277

6بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرعلي عثمان رشيد133495

ن عبدهللا496436 7بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرشوان حسي 

8بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكراوات داود عبدهللا135015

9بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرديالن احمد علي522862

ن132493 10بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهندرين ولي حسي 

11بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد علي عبدالكريم498836

12بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرسيوان جبار نريمان134952

13بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرشه بول لقمان عزيز496531

ن توفيق132852 14بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرئارام حسي 

15بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرايار رظا احمد417842

16بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهاشم بهجت حسن496439

17بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكررسكوت خلف عل415279

18بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرشمال جمال عمر419293

ن496502 19بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمريوان عبدهللا امي 

20بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرريكر حكيم عزيز422694

21بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكركاروان غفور ستار134619

22بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهزار طارق مجيد134303

23بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرعبدالسالم رحمان رشيد418114

24بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربرهم محمد رشيد134757

25بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرجزاء عثمان صالح133873

26بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهاورى صابر صالح414710

27بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهه زار اميد سعدهللا132699

28بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرريبوار مصطفن عبدالكريم496623

29بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرجعفر جهاد كمر415448

ي واحد421755
30بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرزيروان دشن 

31بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرفؤاد فاتح كريم134679

32بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهيمن صفر خالد132304

33بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرشاخوان نريمان حيدر414909

34بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرتوانا طارق احمد416379

ن حسن416669 35بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمريوان حسي 

36بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرسنكر بهروز محمد134888

37بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرارام مشي  عبدهللا415795

يف501238 38بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهزار كيفه رسر

39بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرفراس فارس فتاح134007

40بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهيوا حميد عزيز501199

41بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوكار جميل ججان134197

42بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهاودنك حيدر محمود134788

ن133058 43بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهه لو وحدالدين ياسي 

44بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرجيا كاوة رضا417082

45بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرزياد واحد عمر417935

46بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكردلشاد حسن مجيد134173



47بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرفريدون فريق حميد417824

48بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربشتيوان محمد فتاح134590

ن422732 49بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكررنجة صمد حسي 

50بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكردون عدنان دارا134458

51بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرجزا عمر رضا133393

52بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكردابان محمد طيب133233

53بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرفرياد فارس فتاح134028

54بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهردي مولود رضا134490

55بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكررسوت فتاح محمد415877

56بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهيمن علي رحمان416593

57بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرريبوار جمال رؤوف132005

58بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرسوران محمد عبدالكريم132645

59بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرسوران نجم صالح414631

60بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرنشتمان محمد فتاح422519

ن133817 61بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرفرمان عبدهللا امي 

62بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرديدار ايوب كاكةخان415349

ن496526 63بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرئارام احمد حسي 

64بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرحكيم محمد عزيز417814

ن131346 65بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربشتيوان اسماعيل حسي 

ن نظر421270 66بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكروريا حسي 

67بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكركوران غفور ستار134634

68بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد ول عثمان421326

69بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكراحمد كامران عزيز131389

70بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرريبوار جمهور محمد133089

71بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربرهم خالد صابر134501

72بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربرهم عبدالستار محمد132911

73بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرحميد علي مجيد134877

74بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهلو كادح بابا496435

75بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرشوان جمال انور422502

76بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربتوين صابر جبار135041

ن134228 77بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكردياري عمر ياسي 

78بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربروا مظهر شفيق422132

وان دارا133521 79بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمؤمن سي 

80بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرريكان نوزاد كريم134118

81بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكركاروان لطيف فاتح416934

ن417878 82بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكراريان جليل حسي 

83بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرسه نكه ر فاخر جالل132155

84بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهوراز بهاءالدين خورشيد414558

85بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكردريا حمةصالح احمد132900

86بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكروريا طاهر محمد496652

يف418132 87بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرهلكورد بالل رسر

88بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرشاهو سامي خالد416316

89بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرموس اسماعيل عبدهللا132258

90بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكربروا محمد حامد496613

ان ازاد محمد133290 91دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهي 

92دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهزار فتاح حيدر419702

ن133332 93دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد سليم ياسي 



94دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرقانع جمعة احمد134014

95دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهوراز برهان حميد133831

96دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرديار بكر صديق496447

97دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشكو عبدهللا انور132663

98دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهه لكوت صالح حمه رشيد132902

99دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرجوتيار محمد احمد496444

ن421381 100دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكررزكاري عزت محمدامي 

101دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرتوانا برهان عبدهللا419975

102دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهاودير كامران صابر414852

103دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرنياز نجات سيد134089

104دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوري صديق نامق416072

105دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشوانه حسن مجيد364509

يف415810 106دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكردانا محمد محمد رسر

107دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرمؤيد فياض محمد415493

108دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكردانا عدنان دارا133099

109دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرسةنكةر رستيب رضا416625

110دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرمروان بهجت حسن501243

ن132948 111دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكربشدار بالل حسي 

112دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكردزوار هدايت علي498388

113دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد رشيد مجيد496600

114دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهزار جمعة كريم132846

115دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكررازي نجات سيد134105

116دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكردلي  سعدهللا عبدهللا498702

117دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوري ناصح حسن133116

118دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهيمن قاسم قادر420276

119دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرامانج رفيق نامق415428

120دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرسيوان صابر محمد134142

121دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرعبدهللا هيوا فاتح132884

122دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد كريم حمةصالح133906

123دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوري طارق مجيد134319

124دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهردي جالل محمد496626

125دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد انور علي498343

126دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهيمن نشات حسن134498

127دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرتوانا يوسف جمعة277964

128دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرسيوان لطيف رضا416089

129دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكراري ازاد محمد134722

130دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشيفان رسكوت قادر421735

131دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرامانج نارص صالح134642

132دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرعادل محمد مجيد134816

كو رضا133299 133دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكربةيوةند شي 

134دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرعمر حمةرش عمر134606

135دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشفان لطيف رضا414646

136دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشاهو سامي توفيق135046

137دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد عبدالرحمن حمة416113

138دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوكار ناظم صابر133885

139دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكراسو مريوان محمد419551

وان سامي فاضل517797 140دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشي 



141دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشاالو جبار كريم133321

142دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشاكار بكر صديق134413

ن419508 143دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكررسهد جواد محمدامي 

144دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكركوران حمه صالح احمد133252

145دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشاخهوان ستار محمد134130

146دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوسه ر محمد سليمان422749

147دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرجومان مصطفن خضن414869

148دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكريونس نجمالدين حسن498324

149دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرديار جبار محمد420083

150دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرعماد حمزه حمه كريم133895

151إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرشكار محمد احمد498512

152إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرره وند عبدالفتاح حسن498825

ن134190 153إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكربيمان عمر ياسي 

ن419461 154إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرفرياد جواد محمدامي 

155إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهوكر حسن عزيز524138

156إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرشارا نوزاد احمد132967

ن498454 157إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكردريا احمد امي 

158إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد عمر ابراهيم133053

159إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرجينةر ازاد جبار498418

160إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرستار جبار عبدهللا419334

161إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكركوران نجمالدين محمد516092

162إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكررزكار حمه شكر حسن498484

163إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهيمن جالل عبدالعزيز134469

164إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكربروا غريب فاتح133836

165إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكردياكو احمد انور416240

كو لقمان صابر132923 166إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرشي 

167إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرعلي رؤوف كريم132835

168إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكراسامة عزيز احمد420216

ف الدين نضالدين133809 169إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد رسر

170إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرديار بكر مجيد134401

171إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرسيبان لقمان علي134182

172إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرسيفةر عمر احمد132182

173إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرباكو حمةزياد كريم472129

174إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكركرميان لطيف رضا414657

175إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكراحمد محمد نضالدين420177

176إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرتوانا حسن محمدفريق419691

177إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكراحمد جبار طاهر498650

178إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكراحمد حيدر احمد498376

179إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرلقمان محمد عبدالكريم422596

180إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكركةيوان كامران حمةعلي496608

ن417228 181إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد رفعت محمدامي 

182إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكررامان رشدي توفيق133687

183إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرعيس محمد علي422579

ي غازي134914
 
184إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرتيشك شوف

185إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكركوشان خالد صابر134781

186إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهردي محمد فاضل420182

187إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد سالم لطيف421663



188إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكربابان كاوة رحيم420220

189إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرزيوار احمد انور416974

190إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد عصام الدين عزيز419270

191إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكراكو فؤاد حمةرشيد133966

192إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهيمن عثمان كريم419852

193إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوكار فائق فاتح420695

194إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكركريم محمد كريم420595

195إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهيوا احمد حسيب133128

ن517873 ن احمد امي  196إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكربه لي 

197إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد جمشي  مجيد421302

198إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكركه يوان خلف علي416425

199إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد طيب احمد419721

200إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهاوري كريم حمةصالح133378

201إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكراسماعيل جمعة احمد422778

202إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد دارا عودل134563

203إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهوفان عباس كريم559122

204إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهيمن عمر محمد416559

205إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد نوزاد عبد الكريم419995

206إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكربريار غريب فاتح135156

207إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكركاروان شفيق نجم501248

ن نجمالدين عزالدين133746 208إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرتحسي 

209إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهلكوت خلف عل414454

210إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكردلي  كاوة لطيف501166

211إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرجزا نهاد جمعة419555

212إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرهريم اميد سعدهللا134340

213إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرمحمد عزت عزيز134447

ن498430 214إعدادية3- الشورجة 13395كركوكذكرسوران بابا امي 

215بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكذكرمريوان غفور ستار134539

زاد سيدكل سيدنجم133539 216دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرشي 

217دبلوم3- الشورجة 13395كركوكذكرقادر طه نادر414993

1بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهه وار هيمن اسماعيل498754

2بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىجوان جاسم محمد132704

3بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىنيان نورالدين مصطفن134990

4بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىجنان يوسف علي134743

5بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهتاو نوري حسن417026

ن415822 6بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىارساء فاضل محمدامي 

7بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىكواللة محمود نامق421765

ي مصطفن صدرالدين416457
8بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىده شن 

9بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسلوى جبار رشيد422567

10بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشنو عبدهللا محمد133484

11بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىنشميل طارق خليل421083

12بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىالنة بكر محمد418200

13بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىجيمن رؤوف محمدصالح496527

14بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىريزان برهان حميد133027

15بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىروزا مهدي محمد416708

16بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشادمان غازي عبدهللا133715

17بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىنيكار يوسف جبار134361



18بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىنشتيمان غازي عبدهللا133699

كو انور417152 19بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىاورفة شي 

20بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىريزان فاتح محمد417397

21بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشوخان نورالدين مصطفن416445

22بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىريناس نعمان حمةعزيز422651

23بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهوار بهجت ابراهيم133204

24بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىالفة فيضاهلل عاصي414445

ن جاوه134729 25دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىجوان حسي 

ن جاوه134726 26دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشيالنه حسي 

يف محمد414421 27دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىناز رسر

ن جاوه421388 28دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىبيان حسي 

29دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنوروز رشيد ستار132813

30دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىتارة عبدهللا عبدالقادر133251

31دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشنو جعفر ابوبكر517864

32دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىعزيمه حمه ظاهر جوهر517894

33دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىدهشنن برهان حميد416177

ن خضن134040 34دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىالتون حسي 

35دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنازدار محمد صالح133551

يف132962 يفان عمر رسر 36دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىبي 

37دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىتابان عبدهللا عبدالقادر134965

38دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنيشتمان حمة رؤف رحيم415134

يفان عثمان كريم498394 39دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىبي 

ن عبدالسالم مصطفن517813 40دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشه رمي 

41إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىنرسين دارا رشيد419570

هللا احمد133050 42إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىامل خي 

1بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىكوجر احمد رمضان422791

فاطمة انور علي421693
2بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننى

3بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىخالت واحد عمر417949

4بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىايمان خليل محمد133167

5بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىنيان مظهر شفيق420260

ن132935 6بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىتافكة بالل حسي 

7بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهنار مدحت محمد415005

8بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشاجوان صابر صالح421344

9بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىدلنيا رستيب وادي496639

كوجةر انور علي422167
10بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننى

11بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشنو فاضل كريم416297

12بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىجرو عبدهللا محمد133473

ي هيوا عبدالرحمن421145
13بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىروونن

14بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىجنار احمد حميد134213

15بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشاجوان عادل عبدالكريم132237

16بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشادية عبدالرحمن رحيم416212

17بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشيدا عادل عبدالكريم132246

18بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىبنان رحمان رشيد418155

19بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىلينه كامل فاضل422179

20بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسالر مطر عبدالقادر501186

21بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىفينك احمد رشيد416913

22بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىبهار سعيد حميد419749



ن حسن نجم420238 مي  23بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىرسر

24بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىاسوس هادي حميد132866

25بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشوخان كاوة رضا417135

26بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىبيخال جمال حمة عزيز135086

27بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشازاده شوكت عبدل132944

ن عزالدين496494 28بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىزه هو ياسي 

29بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىساكار جمال انور422545

30بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىبهناز محمد رشيد134747

31بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسوزان حسيب حسن135003

يف496481 32بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسميه مولود حمةرسر

كزال علي زينل421412
33بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننى

34بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىدلباك حسن مجيد134164

35بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهاوزين محمد فاضل415989

36بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىرسوة مدحت محمد134576

ن محمد414525 37بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهاوزين ياسي 

زاد خالد420045 38بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىروشنا شي 

ن محمد414499 39بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىايمان ياسي 

 عبدالرحمن حمةعلي414571
ن 40بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىافي 

41بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىمريم ابراهيم سيده133351

42بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشارا محمد خالد133278

43بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىرسوة محمد كريم498465

44بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهنديه سليمان نامق422703

ن سالم محمد420754 45بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىافي 

46بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىاشنا يوسف جمعه302607

47بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىتافكه برهان عبدهللا416583

48بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىفينك جبار نوري132892

49بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىوينه عمر رضا501174

50بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىكويستان بايز محمد134715

هرمي كريم نضالدين415953
51بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننى

ان هاوار ستار131496 52بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهي 

ي422155
 
53بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسيفان كامران باف

ن نجاة بكر420071 54بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىنرمي 

ن517875 55بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىبيكه رد جميل امي 

وان دارا133507 56بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىمبست سي 

57بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهلمت صفر خالد132087

58بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسافان رسكوت قادر421722

59بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىلينا نوزاد احمد132377

ي رسكوت قادر422759
60بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىد ه شنن

61بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسوزان بهرام حسن416611

يف عزيز416541 62بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىدلوفان رسر

ن416333 63بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىبه ستيه عبدالقادر امي 

64بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىدنيا رفيق محمد418404

ة محمد علي416694 امي 
65بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننى

66بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىنيكار حبيب رشيد134930

ي احمد محمد414936
67بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىاشن 

68بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىجرو عمر خورشيد422080

69بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهانا اراس نريمان364393



70بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىكازيوة باهر يحن 134328

71بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهه نار اسماعيل حمهرش420889

زاد عبدهللا133421 72بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسوما شي 

73بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىتافكة هادي حميد132860

74بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىديرين نجات بهجت498668

ن رمضان عبدل132976 75بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىافي 

يفان نوزاد علي421783 بي 
76بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننى

77بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىزريان فتاح محمد415838

78بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىفينك كمال مجيد501154

79بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىخةندة انور شكور134269

ن كامران جبار134388 80بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىالفي 

رسوة سامي توفيق132132
81بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننى

82بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىجنور عمر ابراهيم132729

فالدين نضالدين133798 83بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشوخان رسر

84بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىكوالله صالح مراد421573

85بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىدنيا خليل محمد133208

رسوة علي مصطفن134155
86بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننى

87بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىدنيا دارا عودل134557

88بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىئاشنا احمد خورشيد133022

89بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىكوزين جبار نادر517847

90بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسارا عزيز لطيف421168

91بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىدلنيا عبدالرحمن حمةصالح421386

ن سالم عارف417855 92بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشهي 

93بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىئارةزو اجل غفور133129

94بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىهزان نورالدين مصطفن131457

95بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىشوخان حسيب حسن133074

96بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىبه هار هيوا مجيد364418

ن132224 97بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىمريم محمد امي 

98بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىكشاو نجمالدين قادر420801

شنو سامي فاضل416900
99بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننى

ن132922 100بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىروزكار بالل حسي 

101بكالوريوس3- الشورجة 13395كركوكأننىسنور جالل عبدالعزيز134479

102دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىسنور فتاح محمد419897

103دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنيكار محمود نامق419306

جيمن علي محمد420285
104دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننى

و غفور محمد420160 105دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىهي 

106دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىخةالت مشي  عبدهللا421105

107دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىبيخال سالم محمد422800

108دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىده رون عباس فاضل133219

109دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىديمن عمر محمد415480

110دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشادية محمد خالد133310

111دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشهال شالل رفعت416997

112دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىبه يام زاهر يحن 132292

ن سالم محمد422812 113دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىالفي 

ن422484 114دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىساجدة فاضل محمدامي 

115دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىسوما خليل عبدهللا134851

ن عبد الرحمن قادر421257 116دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشه هي 



117دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىروباك رسول قادر419388

118دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىتابان جمعة نارص132164

119دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىبريفان سالم محيالدين135123

120دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىهنار هيمن اسماعيل498640

121دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىدةريا شالل رفعت414542

122دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىهه الله عبدالصمد عمر501247

ن فخرالدين عبدالكريم416885 123دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىرنكي 

124دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىكشاو دلشاد مجيد417055

125دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىهاوزين رؤوف رحيم418229

و جمال علي416411 126دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىهي 

127دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشاديه اجل غفور133109

128دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنازدار ستار محمد422765

129دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنياز محمد رشيد134751

130دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىكانياو ازاد مجيد132037

131دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنيان نارص طه416473

132دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىافان فيضاهلل عاصي422105

سوزان علي حمه خان421620
133دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننى

134دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىجاوروان اكير محمد416740

135دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىتافكة بيالل احمد403763

ن سعد صالح134584 136دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنرمي 

137دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىزينب رؤوف محمد517829

138دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىافان عادل كريم132509

139دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىكانياو صباح فاضل422610

ن417720 140دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىسوزان اسعد محمدامي 

141دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىزريان هاوار ستار133729

142دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىكوجر ناظم عبدل131376

ارزو علي زيتل415118
143دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننى

بيخال علي زينل415778
144دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننى

145دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشادان يحن  محمد417043

يف496477 146دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىاسيا مولود حمةرسر

147دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشوخان بهرام حسن415936

148دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىزيناو جالل محمد419989

ن422116 149دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىهاوزين سليم ياسي 

150دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىالنة هاوار عمر415148

151دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىكوفار جبار ستار133649

152دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشيالن فاروق عمر421797

كوسار علي قادر132319
153دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننى

154دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىكوهر فتاح عزيز419256

155دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنهايت محمد غفور132881

156دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشيالنة عبدالوهاب جليل135082

157دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىافيستا جبار نادر522968

158دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىنوال جبار رشيد415022

159دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىجيا محمد صابر416949

شن كمال علي421181
160دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننى

ن احمد فتاح421648 161دبلوم3- الشورجة 13395كركوكأننىشهي 

162إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىسابات مشي  عبدهللا421092

163إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىلينا كامران ناصح415578



164إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشيالن كمال احمد133015

165إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىزيالن صفر حسن419530

166إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىراز دارا محمود516155

167إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشنو كمال احمد133002

168إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىكونا عمر عبدالقادر422740

169إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىسوما مشي  عبدهللا419665

170إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىزريان صابر صالح498848

171إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىهدى هاوار عمر415616

172إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىساريزا عمر احمد135103

173إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىكاوان طارق صديق496504

174إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىهنار حسن عزيز517905

175إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىسوما كاوة رضا414671

وان محمد416786 176إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىسيما سي 

177إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشنكة سامان محمد516259

178إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىتارا عبدي بكر517804

179إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىكيالس سليمان خليل134438

180إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىروشنا عبدي بكر517834

181إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىمروة احمد حسيب420544

182إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىديدار كمال عمر420638

183إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىبة يام هوشيار عبدهللا496631

زاد عبدهللا428164 184إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىسيفه ر شي 

185إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىفيان خطاب حسن415529

186إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىديمن عمر محمد420320

187إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىدلنيا اكرم محمد516177

188إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىسوما عبدالفتاح حسن496491

ن417893 189إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىهاوزين جليل حسي 

190إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىسازكار جمال انور420499

191إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىريزان جبار محمد419435

زاد خالد422189 192إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشةنكه شي 

193إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشادان عثمان حسن419490

194إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىسيما ساالر جالل422685

و غريب فاتح135146 195إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىهي 

196إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشنو ويس محمد501271

197إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىنيان مصطفن خليفة350576

198إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشنو برهان صابر135140

199إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىالجان عدنان جعفر416599

وان محمد416359 200إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىسوما سي 

ن419233 ين عبدالقادر امي  201إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشي 

202إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىد ه رون صابر جبار420655

203إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىهاوناز بهاءالدين عزالدين134070

204إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشيماء رفيق محمد415033

205إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىكوجر جمعة كريم133999

206إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىجوانة عدنان جعفر419919

ن134424 207إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىايمان عمر ياسي 

208إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىارساء مصطفن صدرالدين415548

209إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىخيالن عصامالدين محمد417113

210إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىجاوان فرهاد هادى133184



211إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىبه روا عبدالرحمن صديق496602

ن صفر عبدهللا420426 212إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىجوفي 

213إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىشلي  حارس حمزه517862

214إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىبروين عل كريم501182

215إعدادية3- الشورجة 13395كركوكأننىرمزيه احمد عمر501179

ن محمد عبدهللا369879 1دكتوراه3- الرياض 23399كركوكذكرحسي 

2ماجستي 3- الرياض 23399كركوكذكريوسف فاروق محمد318241

3ماجستي 3- الرياض 23399كركوكذكربالل سعيد طه75291

4ماجستي 3- الرياض 23399كركوكذكرلؤي كمال عباس558942

5ماجستي 3- الرياض 23399كركوكذكركيالن احمد خلف515875

ن318138 ن امي  6بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرقحطان حسي 

7بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرفالح حسن علي318126

ن318078 8بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعادل فاضل امي 

9بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرعمر خالد عثمان318151

10بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعامر جبار رشيد369757

11بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكريوسف ثلج مخلف422940

12بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمصطفن اكرم طه558945

 علي514261
ن 13بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعالءالدين حسي 

14بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرايوب ايدن طه75467

15بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمعتصم ابراهيم عبدالحكيم318211

ي جالل317886
16بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرحاتم حف 

17بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرشهاب احمد عمر387663

18بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرغسان عدنان طه387651

هللا طه371226 19بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمازن خي 

20بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكراحمد شحاذة احمد318161

ن130248 21بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرغانم صباح امي 

22بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرسالم علي عبدهللا369930

23بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكروسام ربيع فاضل70335

24بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد احمد خلف369807

25بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعباس ربيع فاضل369884

26بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرهاوكار نعمان علي475617

27بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرهارون صديق توفيق75920

28بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكراحمد محمد جالل317943

29بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرسليمان نعمان علي369920

30بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمصعب سعيد طه70398

31دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكريوسف حميد سعدون323805

32دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرعباس فاضل فؤاد76595

33دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرنوزاد حميد قنير369709

34دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرحميد جمعة عباس318164

ن ابراهيم سعيد317813 35دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرتحسي 

36دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرعصام مجيد محمود369731

37دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرفؤاد نجاة جهاد70022

38إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد حميد توفيق475672

1بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرعلي محمد حسن370661

ن70038 2بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكررسمد الياس حسي 

3بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكررعد نظام صالحالدين475539

4بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكراري كمال عبدهللا324049



5بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمصعب غازي نايف70289

ن محمد130033 6بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعلي حسي 

ن317825 7بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكروريا قاسم ياسي 

8بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرايهاب سعيد فتاح370311

ن خالد475590 9بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعبدهللا ياسي 

هللا طه76016 10بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمهند خي 

11بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرساهر رعد احمد369785

ن فرحان321733 12بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرحواس ياسي 

13بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرعلي حمد محمد515837

14بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرهزار عبدالحميد محمد317902

15بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرمصطفن حسن محمد369744

16بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكررياض عدنان طه318169

17بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرطالل خالد خلف400056

18بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكريحن  جودت مسعود76146

19بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرفاروق عمر فاضل369654

20بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكراسماعيل قادر اسماعيل318107

21بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرمحمد جاسم محمد559107

22بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد عدنان كرم70373

23بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرهيثم انور عبدهللا69971

24بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرنوفل احمد خلف318199

25بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكراحمد عبدالستار علي70421

26بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرفاروق عبدالخالق زينل76170

27بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرفتحي فاروق محمد76838

28بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرجمال رساج الياس130284

29بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد سيفاهلل عبدهللا320894

ن عبدهللا فاضل387642 30بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرحسي 

ن559109 31بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعصام عادل محمدامي 

32بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرجبار جمعه حمزه131611

ن130236 33بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرغسان ربيع حسي 

34بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكراحمد جبار رشيد76916

35بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعامر محمد عثمان320991

ن عرفان عمر324129 36بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرشاهي 

37بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرسيف محمد صالح75409

38بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعلي عدنان نورالدين317965

39بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد شوكت عبدهللا70004

ي حسن369904 40بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرمروان عبدالننر

41بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرساهر عبيد خالد76532

42بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعلي متعب خليل475648

43بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرريبوار حميد احمد321701

44بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرادهم كاظم اكرم320842

45بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرعبدالعزيز ثامر رديف69889

46بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرعلي زيد صابر131564

47بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرابراهيم قاسم خالد196840

ن خضن369692 48دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرعبدالمقيت امي 

49دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرسالم عمر زيدان369889

ن سليمان محمد317908 50دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرحسي 

51دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكراحمد قبالي فاتح387691



52دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكراحمد بشار علي387678

53دبلوم3- الرياض 33399كركوكذكرسيف حمزة عمر69843

54دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرجاسم محمد عرب317920

55دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرعزيز شهاب احمد130118

56دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد محمود اسماعيل76667

57دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرادريس عباس عمر131353

58دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد عبدالستار علي70531

59دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرمروان خليل محمد318174

60دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكريعقوب ابراهيم محمد130099

61دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرليث فاتح طه515808

62دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرعمر محمد مضحي371167

ن عمر130272 ن شاهي  63دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكربه لي 

64دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكراشنة محمد عبدالصمد514148

65دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرجميل صديق توفيق75798

66دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرريباز عثمان عمر130133

67دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرقرةداغ علي خضن321394

ن عبدهللا محمد318130 68دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرحسي 

69دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرهيثم يوسف اسعد475657

70دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرهيمن نضالدين طه70358

ن76499 ن محمد امي  71دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرامي 

72دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرجنيد رمضان محمود75874

73دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرجمال خزعل محمد76720

74دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرحكمت اسعد رحمان558947

75دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرعزت ابراهيم محمود369850

ن475607 76دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرماهر صالحالدين امي 

77دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد عبدالسالم فتاح475532

ن387672 78دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرثامر صباح امي 

79دبلوم3- الرياض 33399كركوكذكراحمد عبدهللا عطية533709

80دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكراحمد صبحي شكور318233

81دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرعمر صباح فتح هللا130048

82إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعصام فخرالدين صالح131988

83إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمصطفن بهجت حميد131471

84إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرلويس فندي محمود131110

85إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد نجم عبدهللا70471

86إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد ياوز طاهر75597

ي130067 87إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرمهند احمد ناجر

88إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرره وه ند تاجر مجيد475634

89إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمنذر محمد يوسف317927

90إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرراويز رسكوت قادر369907

91إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراحمد غفار الياس321253

92إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد رسكوت قادر131916

93إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد سعدون سعيد130088

94إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعلي عماد ابراهيم132124

95إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرمحمد صبحي شكور76074

ن سليم جمعة75821 96إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرياسي 

ي جالل321228
97إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرسعد حف 

98إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراحمد صباح عبدهللا321833



99إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكررافت نجدت مسعود321665

100إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمروان تيمور ابراهيم387684

101إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرطه علي عزيز514178

102إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرحسن علي صبح559108

103إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراحمد حازم نجم370147

104إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرهشام محمد عرب76615

105إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراحمد رشيد رحمن515753

106إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراسامة رشيد رحمان318071

107إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرروكان مساهر شحاذة398311

108إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكريوسف معتصم ابراهيم324157

109إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعلي احمد اكرم75766

 علي474290
ن 110إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرمروان ياسي 

111إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعمر مدحت عبدهللا369773

ن323839 112إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعباس جالل ياسي 

ن محمد323923 113إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعلي حسي 

114إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرشنان سلطان محمد559097

115إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرسيف مهدي وشاح246153

116إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعمار غازي نايف70157

117إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرزيرك عثمان عمر324073

118إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرامي  صالح محمد318081

119إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد هداية جالل321755

 علي474197
120إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمعد مصطفن

121إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكريوسف صباح عبدهللا321791

122إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمرتصن امي  صابر474266

123إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد عزيز جرجيس317844

124إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعلي جابر خليل321055

ن515682 125إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرماهر عالءالدين حسي 

126إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرفارس غفار الياس321325

127إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعواد خليل عوادمحمد514250

ن318094 ن احسان امي  128إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرامي 

129إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراحمد فالح حسن371151

130إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعصام هادي محمدعلي130064

131إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد نورالدين مجيد130298

132إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراسماعيل صبحي شكور76047

133إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد عبدهللا عمر132594

134إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد فخرالدين صالح70462

135إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرذياب نجدت مسعود321496

136إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرمحمد شحاذة مطلك398304

137إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكريوسف عدنان رشيد387731

138إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعمر لطيف عمر321370

139إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرحمزة علي زينل323994

140إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكردحام هشام خالد424329

141إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرشهاب احمد عرفان475548

ن خلف احمد131158 142إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرعبدالمعي 

143إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرابراهيم جبار رشيد369814

144إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرهشام عصام جبار130324

ن محمود صالح390718 145إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرياسي 



ن321299 146إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد قاسم ياسي 

147إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراحمد نجمالدين فرحان515716

148إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرايوب سعيد فتاح370333

149إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعبدهللا محمد فاتح461662

150إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراحمد صبحي محمد132099

151إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمصطفن صالح خلف515730

152إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكراحمد عادل فاضل321890

153إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمود عادل فاضل321460

154إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد عبدالستار زينل321165

155إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرانور حسن عبدهللا388650

156إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرشهاب احمد طه70509

157إعدادية3- الرياض 33399كركوكذكرعادل عبدهللا يونس130022

ن فرحان محمد321087 158إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرحسي 

159إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرابراهيم لطيف عمر321861

160إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكررفعت يشار مدحت76797

161إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرعمار محمود عرب76690

162إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرابراهيم عبدالحميد محمد369837

يف131708 163إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكرمحمد صباح رسر

164إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكريعقوب غازي نايف70125

165بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرعماد عواد محل318088

ن عالوي317831 166بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكذكرستار حسي 

167بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكذكرخالد عبدهللا محمود369796

168دبلوم3- الرياض 33399كركوكذكرموفق مجبل عليوي76749

169دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرسعد رميض عبدهللا389436

170دبلوم3- الرياض 23399كركوكذكرمعتصم يوسف علي475557

171إعدادية3- الرياض 23399كركوكذكررياض لطيف عثمان70492

1بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىماريا عادل فاضل318146

2بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىواجدة حميد قنير70086

ن محمد318114 3بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىرغدة حسي 

4دبلوم3- الرياض 23399كركوكأننىماهرة حمودي خليل387637

1بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىجوانة يعقوب عبدهللا97163

2بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىهدى فالح حسن427401

3بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكأننىتغريد حمد محمد515896

4بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىسوزان حميد قنير70109

5بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىشيالن عبدهللا محمد321684

6بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىنجالء فخرالدين صالح70436

7بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىايرس عمر فاضل321018

8بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىزهراء حاتم فتاح317938

9بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىفكرية حميد قنير70065

هديل حسن علي475490
10بكالوريوس3- الرياض 33399كركوكأننى

ن بكر369863 11بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىعبي  ياسي 

12بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىشناي عبدالقادر محمدانور387695

13بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىاالء عادل فاضل317878

14بكالوريوس3- الرياض 23399كركوكأننىدنيا صمد صديق318120

15دبلوم3- الرياض 23399كركوكأننىنور ابراهيم هادي130261

16دبلوم3- الرياض 23399كركوكأننىشهله خليل محمد318181

17إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىناديه جاسم محمد370057



18إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىاينور عدنان عبدالرحمن559110

19إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىايمان زيد صابر130081

20إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىزينب نجف خلف131396

21إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىشيماء نجف خلف132248

22إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىغسان وعد حمزة119609

23إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىدنيا عدنان عبدالرحمن559096

24إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىزينب ابراهيم علي323943

25إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىفاطمة زيد صابر132469

26إعدادية3- الرياض 33399كركوكأننىعذراء حمد محمد515857

27إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىنور نافع قادر131809

28إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىزينب سعدون سعيد321418

ى حمزة نورالدين321188 29إعدادية3- الرياض 23399كركوكأننىبرسر

30إعدادية3- الرياض 33399كركوكأننىمنن عبد ابراهيم318157

31دبلوم3- الرياض 23399كركوكأننىبيان فاضل عبدهللا321278

يف515825 32إعدادية3- الرياض 33399كركوكأننىرائدة محمود رسر


